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 ِدْيَباَجُة الَبْحِث 

 

ده  أن   قبل  العليةِ   ذاتِه   بحمد  بدأ   الذي  هلل  احلمد ْمح   رشيك   ال   وحده  اهلل  إال  إله  ال  أن  وأشهد   حامٌد،  َيح

د  األحد  املحامِد،   كل  له  الذي  له،  كلهم   طاعته  أهل  أحد،  كفًوا  له  يكن  ول  يولد  ول  يلد  ل   الذي  الّصمح

،  وراكع    قائم    بي   ما   قانتون،  له  وهم  عابٌد،  له   اجلالل  ذو   ينام،  ال  قيوم  يموت؛  ال  حّي   وساجد 

،  خلق  بالقرآن،  تكلم  العظام؛  الكبرية  واهلبات  واإلكرام، ،   واإلفصاح  النطق  علمه   اإلنسانح  والبيانح

ه  فأرسل  واإليامن،  باهلدى  عباده  عىل  أنعم   واجلان   اإلنس  جلميع  وسلم  عليه  اهلل  صىل  حممًدا  رسولح

 بكتاب   ؛أرسله( 1)اجلديدينِ   وتعاقب   املْحلحويِن،  جتدد  مع  املتجددين   والربهان  باحلجة   وأيده  أمجعي،

  والنور،  والظلامت  والضالل،  اهلدى   وبي  والرشك،  التوحيد   بي  فاِرًقا  وجعله  مبي،  واضح  عرب 

،  وأعجزح   لفظ    أوجزِ   يف  أنزله  واليقي؛  والشك ُته  فأعيت  أسلوب   مشاكلُته،   فأخرستهم  البلغاءح   بالغح

ُته،  فأعجزهتم  الفصحاءح   فصاحُته  وأعجزت  مناقضُته،   فأْعيحتهم  احلكامءح   حكمُته  وأبكمت  معارضح

 لبعض  بعضهم  كان  ولو  بمثله  يأتون  فال   وخماطبُته،  حماكاُته  فأعجزهتم  اخلطباءح   روعُته  وأذهلت

ِئنِ   )ُقل  مبينًا:  قواًل   ذلك  يف  ربنا  قال   كام  ظحِهرًيا، ِت   لَّ عح نُس   اْجتحمح ن    اإْلِ اجْلِ ى   وح ىلح ْأُتوا  أحن   عح ا   بِِمْثلِ   يح ذح   هحى

ْأُتونح  الح  اْلُقْرآنِ  وْ  بِِمْثِلهِ  يح لح انح  وح ْعُضُهمْ  كح  (. 88 )اإلرساء: ظحِهرًيا( لِبحْعض   بح

ِقلها   ملن  أمثاله  جعل ا،  وتدّبرها  عح ً ح   ورشًدا؛  ُهًدى   واستبرصها   هبا   اهتدى   ملن  وأوامره  ِعربح  ما  فيه  بحيَّ

ح   كام  أمُرُه،  عليهم  اشتبه  ما   بي  فيه  وفّرق  واألحكاِم،  العبادات  من  عباده  عىل  أوجبه   معال   فيه  بحيَّ

 به  ولينتفع  األناِم،  سائر   به   وتتذكر   تتعظ  ما  والقصص  والعرب   املواِعظ  من  فيه  وثنى  واحلراِم،  احلالل

  أخبارِ   غيبح   فيه  وقّص   األمثال،  فيه  ورضب  واألياِم،  واألزمان  العصور  مر  عىل  عباده  من  اهلل  شاء  من

ا   القهاُر:)  الواحدُ   ربنا   فقال   واالدكاِر؛  واالتعاظِ   واالعتبارِ   احلحْيطةِ   ألخذ  الدارح   هذه  سكن  من ْطنحا   مَّ رَّ   فح

( ِمن اْلِكتحاِب  يِف 
 
ء ْ  (.88 آية: من )األنعام: َشح

ح   ليعقلوه،  به  وخاطبهم  لعباده  ألفاظه   سهل هُ   فيه  هلم  وبحيَّ   هم   كتابه  فحقرأةُ   ليتعلموه،  ومراميحهُ   مقاصدح

ظحةُ   وهم  محلُتهُ  فح ،  كتاب  يف  جعله  وقد  املخزوِن،  علمهِ   حح  املقربون.  املطهرون  إال   يمسه  ال   مكنون 

  قال   كام  وأولياؤه؛  وأصفياؤه   وِخريُته  وخاّصُته  أهله  وهم   وأمناءه،  خلفاءه  هم  أنبيائه   ورثةح   وجعل

 

انِ 1)- ) فا النهار، واجلديدان أيًضا مها اللَّيُل والنهار، ُينظر: قاموس املعاين اجلامع.:املحلحوح   اللَّيُل والنهار، أحو طحرح



 

[6] 
 

ن  اهلل،  رسول   يا   قالوا:  ِمنّا   أهِلي  هللَِِّ  إن  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  رسوله  أهُل   القرآن  أهُل   هم«  قال:  هم؟   مح

   .( 2) »وخاّصُته اهلل

هُ   ملحن  فحُحقَّ  لَّمح  فيِه،   ورد  عام  وينزجرح   بعربهِ   ويعترب  نواهيه،  عن   ينتهي  من  أولح   يكون  أن  كتابه   اهللُ  عح

هُ   اهللح  وخيشى هُ   وجلوته  خلوته  يف  ويراقبه  ويّتقيِه،  ربح ظِمح ،  مرياثح   مُحِّل   قد  فإنه  ويستحييه.  وُيعح
ِ
 األنبياء

؛  امللل  أهل  سائر  من  الرسل  خمالفي  عىل  املحرش  أرض  عرصات  يف  يشهد  ممن  وأصبح
ِ
 كام   األشقياء

لِكح  :والسامء األرض رب قال  ذح كح ْلنحاُكمْ  )وح عح ةً  جح ًطا ُأمَّ سح اءح  لِتحُكوُنوا وح دح ىلح  ُشهح  (.143 )البقرة: النَّاِس( عح

هُ   من  عىل  قائمةٌ   اهلل  حجةُ   وإنّ   أال  ِلمح ُه،  عح ِهلحهُ   من  عىل  منها   أشد  ىوه   فأمهلح ُه،  يعه  فلم  جح   وكذلك   ويفهمح

  ونواهيه، زواجره  تقرعه فلم القرآنح  أويت من عىل أنكى  هي

ُؤوُب   به  يرتدع  ول  الذنوب   من  وارتكب  فيهديه؛  به  ينتفع  ول  رأًسا   به  يرفع  ول  فيأويه،   ربه  إىل  ويح

 محله   ما   فأضحى   ويؤذيه؛  يؤمله  مما  فضوح    كل  اجلرائم  ومن  يرتضِيِه،  وال  رّبه  َيبه  ال   قبيح    كل  واملآثم

ْصاًم   عليه،  حجةً   القرآن  من   أرأف   هو  الذي  اهلل  رسول  قال   كام   يديه،  وبي   لديه  احلساب  يوم  له  وخح

ةٌ  اْلُقْرآنُ " :-عليه وسالمه اهلل صلوات  - أبويه من به وأرحم لحْيكح  أحوْ   لحكح  ُحجَّ   . ( 3)  "عح

ّصه  ملحن  فُحقح  ه  بحقه  يقوم  أن  كتابه   بعلم  اهلل  خح  ويتفّهم   وآياته؛  عبارته  حقائق  ويتدّبر  تالوته،  حق  ويتلوح

ْلنحاهُ   ِكتحاب  )  آياته:  يف  بقوله  ربنا   بّي   وقد  غرائبه؛  من   ويتبّي   عجائبه،  يف ْيكح   أحنزح ك  إِلح ُروا  ُمبحارح بَّ اتِِه(  ليحدَّ ايح  ءح

 (.29 )ص:

 :-اهلل رمحه - هـ(728 تيمية)ت: ابن اإلسالم شيخ  قال

د    " اًبا   النَّاسِ   أحشح ذح ْومح   عح ةِ   يح ٌ   اْلِقيحامح اِل ْ   عح ْعهُ   لح نْفح ا  بِِعْلِمِه؛  اهللَُّ  يح إِذح ِلمح   فح انُ   عح ْنسح ُه،  احْلحقَّ   اإْلِ ضح أحْبغح اُه:  وح ادح عح انح   وح   كح

ا  ِب   ِمنْ  ُمْستحِحقًّ ضح ابِهِ  اهللَِّ غح ِعقح ا وح هُ  الح  مح ْستحِحق  نْ  يح ْيسح  مح لِكح  لح ذح  ( 4)  ."  كح

  

 

، والدرامي: حديث/ 242/  2،  13566، وأمحد، حديث/  78/  1،  215أخرجه ابن ماجه أنس بن مالك ريض اهلل عنه: حديث/    -( 2)

البيهقي يف شعب اإليامن: حديث/  283/  1  ،2124، والطياليس يف مسنده: حديث/  525/  2،  3326 . 551/  2،  2688، ومن طريقه 

  .1432صحيح الرتغيب والرتهيب حديث رقم وصححه األلباين يف )صحيح(

ِري  صحيح مسلم، من حديث-( 3)  األحْشعح
الِك   ( باب فضل الوضوء.140/ ص  1)ج   -556رقم: ريض اهلل عنه:   -أحبِى مح

(4 )-  ( الفتاوى:  الفتاوى586/  7جمموع  جمموع  )ت:   (.  احلراين  تيمية  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  العباس  أبو  الدين  تقي  هـ( 728املؤلف: 

النبوية، املدينة  الرشيف،  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  النارش:  قاسم  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  السعودية،   املحقق:  العربية  اململكة 

 م. 1995 -هـ1416
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 :-اهلل رمحه - هـ(751 )ت: القيم ابن وقال

ا  " ذح هح هله   فح انح   جح ُه،  خرًيا   كح اده   فحامح   علمه،  من   لعذابه  وأخفح   لح اًبا،  وبااًل   إاِلَّ   اْلعلم  زح ذح عح ا  وح ذح هح   مطمع  الح   وح

حه،  يِف  الح إِن  صح ن  التائه  فح ى  الطَِّريق  عح هُ   ُيْرجح إِذا  أبرصها،  إِذا   إليها،  اْلعود  لح ا   فح ا  وحاد  عرفهح نْهح  عمًدا؛   عح

تحى الح  ؟هدايته  ترجى فحمح :  قح اىلح  تحعح

ْيفح  ِْدي  )كح ْوًما   اهللَُّ  َيح ُروا  قح فح ْعدح   كح ِِنِمْ   بح ِهُدوا  إِيامح شح ُسولح   أحنَّ   وح ق    الرَّ ُهمُ   حح اءح جح اهللَُّ  اْلبحيِّنحاُت   وح ِْدي   الح   وح   َيح

ْومح  ( اْلقح  (5) ." (86 عمران: )آل الظَّاملِِيح

ْميل رسالن ابن  يقول ذلك نحو ويف   :-اهلل رمحه -هـ(844 الشافعي)ت: الرَّ

ــلحــْن....  لــــــم بـعـلـِمــهِ  فـعــالــمٌ  ٌب .يـعـمح ــذَّ ثحــْن. ُعـبَّــادِ  قـبــلِ  مـــن ..ُمـعح  الــوح

ةٌ  ......أعــمــاُلــه.يـعـمــُل  عــلــم بـغـيــر مــــن وكـــل    ـــــــردودح  .ُتــْقــبحـــُل  ال مح

ا )  جلاًل:  قواًل   ربنا  قال  وقد حا   يح ِذينح   أحَي  نُوا  الَّ ح   آمح ُقوُلونح   ِل ا   تح ُلونح   ال   مح ْفعح رُبح   تح ْقًتا   كح ُقوُلوا  أحن  اهللَِّ  ِعندح   مح ا   تح   الح   مح

ُلونح  ْفعح  (3-2 )الصف: (تح

   إشكاٌل،  فيه ثبت ما وبيانح  إمجاٌل، فيه  ورد ما  تفصيلح  وسلم عليه اهلل صىل رسوله  إىل  جعل ثم

ا   سبحانه  أمره  حيث  ربه،  عن   بالغه  كامل  بذلك  له  وليتحقق  احتامٌل؛  فيه  ورد  ما   وحتقيقح  حا  بقوله:)يح   أحَي 

ُسوُل  لِّغْ  الرَّ ا   بح ْيكح  ُأْنِزلح  مح بِّكح  ِمنْ  إِلح إِنْ   رح ْ  وح ْل  لح ْفعح امح   تح لَّْغتح  فح تحهُ  بح الح  (67 )املائدة: (ِرسح

لِ   وبيانح   إليه،  املجملِ   تفصيلح   اهللُ  وكلَّ   وقد   سبحانه   فقال  إليه،  فيه  املحتملِ   وحتقيقح   عليه،  املْشكح

ْلنحآ  عليه:  وسالمه  رب   صلوات  إليه،  موجه  وخطابه أحنزح ْيكح   )وح ْكرح   إِلح ح   الذِّ ا   لِلنَّاسِ   لُِتبحيِّ لح   مح ْيِهْم(  ُنزِّ  إِلح

  (.44 )النحل:

،  وَيرم   احلاللح   منه  وَُيُُل   فيتدبره  قيام،   خري  بحقه  يقوم  ممن  اهلل  جعلنا    الكاملِ   عىل  بقسطه  ويقوم  احلرامح

 ألعالمه   وَيتدي  سواه،  يرتيض  وال   هبداه،  وَيتدي  العالِم،  امللك  مرضاة  ابتغاء  برشطه  ويويف  والتامِم،

  سبحانه   فهو  واآلخرة،  الدنيا   خريح   به  له  اهللُ   ليجمع  الباهرِة،  القاطعة  بأحكامه  ويستمسك  الظاهرِة،

 املغفرِة.  وأهل التقوى أهل

 

 

(. مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة املؤلف: حممد بن أب بكر بن أيوب بن سعد شمس  115/  1مفتاح دار السعادة: )(5- )

  . 1يف جملد  2األجزاء: بريوت عدد   -هـ( النارش: دار الكتب العلمية 751الدين ابن قيم اجلوزية )املتوىف: 
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 فيه،   الفهمِ   ألهل  موكواًل   ومرامِيِه،  مقاصده  إىل  الوصول  يف  واالجتهاد  معانيِه،  استنباطح   جعل  وقد

وْ   سبحانه:  فقال  لح وهُ   )وح د  ُسولِ   إىِلح   رح ى   الرَّ إىِلح هُ   ِمنُْهمْ   اأْلحْمرِ   ُأوِل   وح ِلمح عح ِذينح   لح ْستحنبُِطونحهُ   الَّ  ِمنُْهْم(  يح

 (83)النساء:

  تفرسوا،   وقد   احلقح   أصابوا  إن   مرتي  اجتهادهم  بثواب  وُخصوا  متيزوا،  قد  غريهم   عن  بذلك  فهم

 حكمح   إذا"  ويتمرسوا:  يتعلموا  أن  أمرهم  من  بذلك  برشهم  وقد  تغيظوا،  قد  بذلك  منهم  امللة  وأعداء

   ( 6) ."أجر فله  أخطأ ثم فاجتهد  حكم وإذا أجران، فله أصاب  ثم فاجتهد احلاكمُ 

 وبياٌن. وإيضاح رشح له العلم أهل واستنباط وتبياٌن، تفصيل له والسنة أصل اهلل فكتاب

،  وخريِ   غراءح   رشعة    عىل  هلل  واحلمد  النعمة،  ومتام  الدين  كامل  عىل  هلل  فاحلمد   حسن  سبحانه  ونسأله   ملة 

   ( 7) والسنة. اإلسالم عىل والوفاة  كلها  األمور يف العاقبة

ُلها   وهو  املنزلِة،  الكتب  خاتم  هو  الكريم  القرآن  وإنَّ    عند   من  كلها  كانت   وإنْ   وأعظُمها،  وأفضُلها   أجح

يِمنًا   كلها   هِلحا   ناِسًخا   جاء  القرآنح   أنَّ   إال   اهلل اها   ما   البصائرح   عن  به  اهلل  فأجىل  عليها،  وُمهح  تيه    من   غشَّ

هالة  ومن  التوحيد،  نور  إىل  الرشك  ظلامت  من  البرشيةح   به  اهلل  وأخرج  وعمى،  وضالل     وضالل   جح

،  القوم  دابِرح   به   اهلل  وقطع  لإلسالم،  االنتامء  رشف  إىل   اجلاهلية نحه  وقد   الظامليح يعح   وتعاىل  تبارك  ضمَّ  مجح

ل   والتغيري،  والتبديل  التحريف  من  سبحانه  صانه  كام  ومعادها،  معاشها   يف  البرش  حياةح   ُيصِلح  ما   وتكفَّ

ا   تعاىل:  فقال  العلية،  بذاته  بِِحفظه  سبحانه ْلنحا   نحْحنُ   )إِنَّ زَّ ْكرح   نح ا   الذِّ إِنَّ هُ   وح (  لح حافُِظونح   وهو   (،9  )احلجر:  حلح

ْيه  بي  من   الباطل  يأتيه  ال   كتاب ،   أو  خطأ  أي    يُشوُبه  وال   نَّقص،  أي  يعرتيه  وال   خلفه،  من  وال   يدح  خلل 

لَّ    وصوًتا  حرًفا   -حقيقةً   تعاىل  اهلل  كالمُ   هو  بل  املُْبطِلون،  زعم  كام  برشح    كالم  كالُمهُ   يكون  أن  اهلل  وجح

ُقْرآنٌ   ِذْكرٌ  إاِلَّ  ُهوح   )إِنْ  تعاىل: قال  كام ،-ومعنًى  ولفًظا    (69 )يسن: ُمبٌِي(  وح

 :-اهلل  رمحه - هـ(321 )ت: الطحاوي اإلمام قال

  ذلك   عىل  املؤمنون  وصدقه   وحًيا،  رسوله  عىل   وأنزله  قوالً،  كيفية  بال   بدأ   منه  اهلل   كالم   القرآنح   وإنّ   " 

ا،   كالمُ   أنه  فزعم  سمعه   فمن   الربية،   ككالم  بمخلوق   ليس  باحلقيقة  تعاىل   اهلل  كالمُ   أنه  وأيقنوا  حقًّ

ه  وقد  كفر  فقد  البرش مَّ هُ   اهلل  ذح ابح ر(  )سُأصِليه  تعاىل:  قال   حيث  بسقر  وأوعده  وعح قح   فلام   (،26)املدثر:  سح

 

 (عن عمرو بن العاص ريض اهلل عنه 7352برقم:)  صحيحه  يف البخاري أخرجه(6-)

: مقدمة كتابه:  - ( 7) فةح ْبُن طحنْطحاِويِّ رح  )املدخل املوسوعي لدراسة التفسري املوضوعي(.ينُظر: عح

http://www.dorar.net/mhd/256
http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1
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دح  ر  أْوعح قح ِلْمنحا   (25:)املدثر  البرش(  قول   إال   هذا  )إنْ   قال  ملن  بِسح نَّا   عح  ُيْشبِه   وال   البحرشح   خالِق   قوُل   أنحه   وأْيقح

 (8) . "البرش قولح 

،  غريُ   ـ  وتنزيُلهُ   ووحُيه  اهلل  كالمُ   هو  الذي  ـ  الكريم  فالقرآن  ِمن  َشءٌ   ُيْشبُِهه  ال  نحْظِمه،  يف  ُمْعِجزٌ   خملوق 

،  كالم ْقِدرُ   وال   املربوبيح دٌ   ِمْثِله  عىل  يح ُفْت   ل  املسلمي،  محصاِحِف   يف  الذي  املخلوقي،  ِمن  أحح  منه  يح

،   بنسيانِ   يحِضعْ   ول  َشٌء، ،  ضاللِ   وال  ناس  ،  كتامنِ   وال   قارئ،  موِت   وال   صحيفة  ْف   ول  كاتم    منه   َُيرَّ

دْ  ول َشٌء، ْص  ول حرٌف، فيه ُيزح ب ولو اهلل، عندِ  ِمن حق   ُكل ه حرٌف، منه ُينْقح ُسلِ  أعداءُ  به كذَّ  ( 9)  الر 

ار ِمن  كي الُكفَّ ن واملُْلِحدين واملُرْشِ  ( 10)  ."األهواء وأهلِ  الفالسفة ِمن ِنِجهم  عىل  سارح  ومح

،  جاهلية  من  أمة  به  اهلل  أنقذ  كتاب    فضل  يف  تقولون  فام  ،  وضاللة  جهالءح   السلُب   دأهبم  عمياءح

  احلقح   من  تعرف  ال   واألحقاِد،  العداواِت   توارُث   وديدِنم  واحلجارُة،  األوثانُ   ومعبودهم  والنهُب،

ها   عليه  وجدت  ما  نحلتها   رساًم. ،  آراء  من،  أسالُفها   استحسنته  وما ،  آباءح ،   ونحل  منحرفة    خمرتعة 

، وملل    أوحاهلا. من به وانتشلهم به، منها  فأنقذهم الكتابح  هذا عليهم  اهلل فأنزل مبتدعة 

،  به  اهلل   ختمح   كتاِب   فضلِ   يف  تقولون  ما    به   ختمت  وبدين  األنبياء،  به  ختم  نبي  عىل   وأُنِزل  الكتبح

 .    ( 11)األديانح

  ورشب   العلامُء،  منهله   من  وِنل  الركُب،  عنده  وجثت  أمصاٌر،  به  ُفتحت  كتاب  فضل  يف  تقولون  ما 

، العابدون   بتالوته  وقام   القلوُب،  له  وذلت  األبصاُر،  هليمنته  وخشعت  األدباُء،  مرشبه  من

   والساجدون.، والراكعون 

 

رشح العقيدة الطحاوية املؤلف: صدر الدين حممد بن عالء الدين عيّل بن حممد ابن    (.79)ص:   رشح العقيدة الطحاوية البن أب العزِّ   -( 8)

الدم الصاحلي  األذرعي  احلنفي،  العز  )املتوىف:  أب  السالم 792شقي  دار  النارش:  األلباين  الدين  نارص  العلامء، ختريج:  من  هـ( حتقيق: مجاعة 

 .1م عدد األجزاء: 2005 -هـ 1426للطباعة والنرش التوزيع والرتمجة )عن مطبوعة املكتب اإلسالمي( الطبعة: الطبعة املرصية األوىل، 

 .(326 /1) ُشعحب اإليامن للبيهقي -( 9)

 .(333) ُينظر: رشح العقيدة الطحاوية البن أب العزِّ  -( 10)

)  "األديان الساموية"عبارة  11)-) يتعدد كام قال ربنا:  الدين واحد ال  الساموية، وذلك ألن  الرشائع  اهللَِّ  يستعاض عنها بكلمة  ِعندح  ينح  الدِّ إِنَّ 

مُ  ْسالح  :تعاىل اهلل (. وقال19( )آل عمران: من آية:.. اإْلِ

ْعُقوبح وح )   يح اقح وح إِْسحح ِعيلح وح إِْسامح اِهيمح وح ى إِْبرح ا ُأنِزلح إىِلح مح ْينحا وح ا ُأنِزلح إِلح مح نَّا بِاهللَِّ وح ِْم  ُقوُلوا آمح هبِّ ا ُأويِتح النَّبِي ونح ِمن رَّ مح ىى وح ِعيسح ىى وح ا ُأويِتح ُموسح مح اأْلحْسبحاِط وح

نححْ  وح نُْهْم  مِّ  
د  أححح ْيح  بح ُق  رِّ ُنفح ُمْسلُِمونح الح  ُه  لح بأنه ..(136)البقرة:(  ُن  إبراهيم  اهلل  كِيح )  ووصف  املُْرْشِ ِمنح  انح  كح ا  مح وح اًم 

ْسلِ م  نِيًفا  حح انح  )آل .( كح

 (. ولعلها سبق قلم من اإلمام الشاطبي رمحه اهلل تعاىل. الباحث. 67عمران:
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  األبصارِ   ونورُ   الرسالِة،   وآيةُ   احلكمِة،  وينبوعُ   امللِة،  وعمدةُ   الرشيعِة،  كليةُ   الكريُم:  القرآن  ذلكم

 (12) ."خيالُفهُ  بيشء متسك وال  بغريِه، نجاة  وال  سواُه، اهلل  إىل  طريق فال والبصائِر،

 

 بعد  أما 

 البحث ملخص

انِ   "بـ  موسوم  بحث  فهذا ابِطِ   يِف   اإِلْتقح وح  التي  اآلفات  الباحث  فيه  عالج  وقد  ."الُقْرآنِ   تحْسِجِيلِ   ضح

 تأصيلية  علمية  ومقاييس   ومعايري  ضوابط  ا هل  ووضع  ،"مسجاًل "  الكريم  القرآن  فظح  ضرتتع

 ويالئم  يناسب  بام  القضية  تلك  وعالج  الثالثة،  عهوده  يف  القرآن  مجع  إليه  انتهى  ملا   ومطابقة  موافقة

  هاصور  بكل  اهلل  كتاب  عىل  اجلرأة  من  التحذير  أشد  حذر  ثم  ،املعارص   لواقعا  يف  الراهنة  التحديات

 لَّ جح   -  هلكالم  وتعظياًم   وتوقرًيا  إجالاًل   ، "املوسيقية  املقامات   "بـ  يسمى  بام  تالوته  سيام  وال   وأشكاهلا 

   .-عاله يف

 

 

Research Summary 
 

This is a research tagged with "Perfection in the contols Recording of the 
Qur'an". 
In it، the researcher dealt with the pests that hinder the memorization of the 

Noble Qur’an as a “recorded”، and set for them controls ، and original scientific 

standards that are in agreement and in conformity with the conclusions of the 
collection of the Qur’an in its three covenants. On the Book of God in all its 
forms، especially its recitation with the so-called “Musical Maqamat” in 

reverence، reverence and veneration for His words - the Exalted be He. 

 

  

 

(12 )-( للشاطبي:  للشاطبي  (.3/346املوافقات  بالشاطبي املوافقات  الشهري  الغرناطي  اللخمي  حممد  بن  موسى  بن  إبراهيم  املؤلف:   :

دا790)املتوىف:   النارش:  سلامن  آل  حسن  بن  مشهور  عبيدة  أبو  املحقق:  األوىل  هـ(  الطبعة  الطبعة:  عفان  ابن  عدد 1997هـ/  1417ر  م 

 . 7األجزاء: 
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 البحث خطة

 

ن  وقد  املباحث،  من  عدد  حتته  يندرج  فصل  وكل  ،فصلي  من  مكونة  بحث  خطة  بحثحه  الباحُث   ضمَّ

 ييل: ما  فيه بيَّ  وقد املطالب، من عدد  حتته يندرج مبحث وكل

 البحث موضوع أمهية أواًل:

   وأبرزها  السابقة الدراسات أهم  ثانًيا:

 البحث موضوع  اختيار ودواعي أسباب  ثالًثا:

 وأهدافه  البحث مشكلة رابًعا:

 البحث منهج خامًسا:

 املخترصة.  الدراسة تلك هلا  توصلت التي النتائج أهم وبيان البحث، خامتة سادًسا:

 الفهارس:  جمموع سابًعا:

 التايل:  النحو عىل فصلني عىل تشتمل البحث وخطة

 األول الفصل

 بالقرآن العناية

 مباحث: سبعة وفيه

 الوجوه  كل من بالقرآن  األمة عناية وجوب األول: املبحث

  :مطلبان  وفيه

 "خصوًصا " للقرآن الصويت باجلمع  األمة عناية وجوب األول: املطلب

 الفردية  التسجيالت جتاه األمة يف املعنية اجلهات واجب الثاين: املطلب

 القرآن  تسجيل دعن القلبية الضوابط الثاين: املبحث

 مطالب: أربعة وفيه

 القرآن  تالوة  يف اإلخالص األول: املطلب

 اهلل لغري القرآن قراءة من التخويف الثاين: املطلب

 القرآن  قراءة مع وأحواهلم الناس  طبقات الثالث: املطلب

 القلوب أعامل من اإلخالص الرابع: املطلب
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  القرآن قارئ عند والتحلية  التخلية الثالث: املبحث

 مطالب: أربعة وفيه

ًيا  بالتخلية متصًفا  بالقرآن، عاماًل  القارئ يكون  أن األول: املطلب   بالتحلية متحلِّ

 بالقرآن العمل من -عنهم اهلل ريض - الصحابة موقف الثاين: املطلب

 -عنهم اهلل ريض  - الصحابة  نفوس يف القرآن أثر الثالث: املطلب

 بالقرآن العمل من -اهلل رمحهم - التابعي موقف الرابع: املطلب

  القرآن تسجيل عند  مراعاهتا   جيب التي العملية الضوابط أهم الرابع: املبحث

 مطالب: ثامنية هوفي

 القرآن  تسجيل عند التجويد  أحكام عموم مراعاة األول: املطلب

ف التكلف عدم الثاين: املطلب  القراءة عند والتعس 

 األداء  صحة  مرعاة الثالث: املطلب

 واطمئنان بتؤدة القراءة الرابع: املطلب

 واالبتداء بالوقف القارئ عناية  اخلامس: املطلب

  واالبتداء الوقف علم اتقان صفة السادس: املطلب

 واالبتداء  الوقف مراعاة أمهية السابع: املطلب

 واالبتداء بالوقف  السلف عناية الثامن: املطلب

 قلب وحضور وختشع بخشوع القراءة  اخلامس: املبحث

 :مطلبان  وفيه

 ورشًعا  لغة اخلشوع مفهوم األول: املطلب

 بالقرآن  العبد ينتفع كيف الثاين: املطلب

 بالتالوة الصوت حتسي السادس: املبحث

 مطالب: ثالثة وفيه

 بالتالوة  الصوت حتسي صفة األول: املطلب

 داود  آل ملزامري الصحيح املفهوم الثاين: املطلب

 اإلخالص ينايف ال  الصوت حتسي الثالث: املطلب
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 "املوسيقية  املقامات"و التغني بي النزاع فصل  السابع: املبحث

   مطالب: تسعة  وفيه

 الرتنم  معنى مفهوم :األول املطلب

   " املوسيقى "معنى مفهوم :الثاين  املطلب

   األلفاظ بعض  مفاهيم يف  للخلط مبكًرا السلف تيقظ الثالث: املطلب

ْسمُ  الرابع: املطلب  "املوسيقية املقامات"  يف القول حح

 املوسيقية  باألحلان القرآن قراءة حتريم  عىل السلف إمجاع اخلامس: املطلب

 املوسيقية  باألحلان القرآن قراءة حتريم عىل املعارصين  العلم أهل  إمجاع السادس: املطلب

 اهلل  لكالم وتعظياًم  وتوقرًيا إجالاًل  ،"املوسيقية  املقامات " عن القرآن تنزيه وجوب السابع: املطلب

 اهلل  كتاب عىل اجلرأة من التحذير الثامن: املطلب

 بالتالوة الصوت تفخيم التاسع: املطلب

 الثاين الفصل

 إليها  وما القرآنية اإلجازة

 :بحثانم وفيه

 القرآنية اإلجازة  ضوابط األول: املبحث

 مطالب: ثامنية وفيه

ْسنحًدا جماًزا  حافًظا  القارئ يكون  أن األول: املطلب مح  وح

 القرآنية اإلجازة  مفهوم الثاين: املطلب

 اإلجازةِ  أمهيةُ  الثالث: املطلب

 القرآن  له ُيسجل ملن اإلجازة رشط  ضابط الرابع: املطلب

 متبعة سنة اإلجازة  اخلامس: املطلب

ىلَّ  النَّبي   زكاهم من أبرز السادس: املطلب  وسلَّمح  عليه  اهللُ صح

 النبوية  التزكيات ومكانة قدر السابع: املطلب

 الدين من اإلسناد مكانة الثامن: املطلب

 "ذكر  " رجل   بصوت القرآن تسجيل يكون  أن :الثاين  املبحث
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 مطالب: أربعة وفيه

 املرأة صوت حكم األول: املطلب

 الرجال  بحرضة كانت  إذا الصالة يف املرأة تسبيح الثاين: املطلب

 بالقول  اخلضوع عن املرآة ِني الثالث: املطلب

 ("ذكر  " رجل   )بصوت القرآن تسجيل ضابط   مناقشة دواعي الرابع: املطلب

  



 

[15 ] 
 

 البحث منهجية

 :  البحث   موضوع   أمهية   أوًلا

  مسجاًل   خروجه  متنع  ومعوقات  آلفات  الُقْرآنِ   تحْسِجِيلِ   تعرض  يف  البحث  موضوع  أمهية   تكمن

  يف  وحمفوًظا   الصدور  يف  مكتوًبا   الثالثة  عهوده  يف  اجلمع  إليها   انتهى  كالتي  الصحيحة  بالصورة

  التي   العلمية  والقواعد  واألسس  واملقاييس  واملعايري  الضوابط  لوضع  البحث  هذا  فأتى  السطور،

  أي   من  حمفوًظا   خفي،  أو  جيل  حلن  أي  من  سلياًم   احلديث  التسجيل  وسائل  عرب  مسجاًل   حفظه  تضمن

  اهلل   لوعد   حتقيًقا   وذلك  الثالثة،  اجلمع  عهود   يف   كذلك  كان  كام  نقصان،  أو  زيادة  أو  تبديل  أو  تغيري

ا  آياته:  حمكم  يف  سبحانه  قوله  يف  الوارد  عاله   يف  جل ْلنحا   نحْحنُ   )إِنَّ زَّ ْكرح   نح ا  الذِّ إِنَّ هُ   وح (  لح حافُِظونح  )احلجر:   حلح

9.) 

ا:  بقة   الدراسات   أهم   ثانيا برزها   السا  وأ

ابِطح   تناول   متأصل  بحث   عىل   الضيق   بحثه  حدود   يف   الباحث  يقف   ل وح   علمي   ببحث  الُقْرآنِ   تحْسِجِيلِ   ضح

  يف  القرآن  مجع   ضمن  الضوابط  تلك   بعض  تناول  جاء  ولكن  ،اجلوانب  مجيع  من  متكامل  مستقل

 البعض   يف  وحتقيًقا   ومناقشة  دراسة  ال   تنوًَيا  ذكره  أو  العلمية،  البحوث   من  عدد  يف  الثالث  مراحله

   .منها  اآلخر

 : ييل ما الدراسة تلك  أبرزها ومن

   األوىل: الدراسة

 /الدكتور  املؤلف:  وخمططاته،   بواعثه  املرتل:  املصحف  أو،  الكريم،  للقرآن  األول   الصويت  اجلمع

 ، هـ1387النرش:  تاريخ  القاهرة،-والنرش  للطباعة  العرب   الكتاب  دار  النارش:  ،السعيد  لبيب

 ط(.  )د. م،1967

 البحث: وصف

 املرحلة   وهذه  العرص،  هذا  يف  الكريم  للقرآن  الصويت  اجلمع   أعامل  باكورة  طليعة  هو  البحث  هذا  ُيعد

 الثالثة.  عهوده  يف مجعه بعد القرآن،  جلمع الرابعة املرحلة تعد

 وعقل   قلب  يف  فكرته  تبلورة  حي  ،الزمان  من  مضت  عقود  ستة  من  ألكثر  اجلمع  هذا  تاريخ  ويعود

  الفور  عىل   قام   والذي  م(،1988  سنة:  وتويف   ــ  م1914  سنة:  )ولد  السعيد  لبيب  /  النبيل  الدكتور
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  إدارة   جملس  عىل  -اإلسالم  تاريخ   يف   أحد  له   يسبق  ل   الذي-العمالق   هومرشوع   فكرته  بعرض

 وكان   إدارهتا،  ملجلس   رئيًسا   وقتها   كان  والتي  بالقاهرة،  الكريم  القرآن  عىل  للمحافظة  العامة  اجلمعية

  األول   الصويت  اجلمع)  بحثه  جاء  والذي  ،م1959  مارس  أوائل  أو  فرباير  أواخر  يف  حتديًدا   ذلك

 تولت   والذي   اإلسالم،  تاريخ  يف   نوعه  يف  األول  املرشوع  هلذا  وعملية  علمية  ترمجة  (الكريم  للقرآن

 أسلفنا.  كام  هـ1387 سنة  بالقاهرة العرب  الكتاب دار اعتهطب

 تاريخ   يف  للقرآن  صويت   مجع  أول   قصة  َيكي   تارخيًيا   بحًثا  كونه  مع  البحث  هذا  أن  أيًضا   واحلقيقة

 واجهته   التي  واملعوقات  وغاياته،  وأهدافه  وأسبابه  وبواعثه  مجعه  قصة  الباحث  فيه  ويبي  اإلسالم،

 مرشوعه،   تالوات  تسجيل  يف  اإلقراء  أئمة  قدم   أنه   ومع  النور،  إىل  مرشوعه  وخرج  حلمه  حتقق   حتى

 ترتجم  فيه  عمله  وباكورة  بحثه  لب  إن  غري  القرآن،  تسجيل  لضوابط  يتعرض  ل  -اهلل  رمحه  -  إنه  غري

   وخًطا. لفًظا  إليها  يرش ل  ولو عملًيا  الضوابط  هذه من الكثري

  الثانية: الدراسة

  أبو  رشعي  حممد   تأليف:  ،"احلديث   العرص  إىل   النبوي  العرص  من  التارخيية  مراحله  يف  القران  مجع"

 . هـ1419 النرش: سنة الكويت، جامعة الرشيعة، كلية ماجستري،  رسالة ،زيد

 البحث: وصف

د  اآلن،  إىل   النبوة  عهد   من  القرآن  بحفظ  املسلمي  عناية   ُيرِبز  البحث  هذا يح   القرآن  نقل  أن  وُيؤكِّ
  حظِ

 القرآن   نقل  عىل  اإلسالم  أعداء  من  الطاِعنِي  شبهات  عىل  ويُرد    املسلمي،  من  العناية  درجات  بأقىص

 منه  أفاد  قد  حجته  وقوة  أسلوبه  وسبك  عرضه  وجودة  صياغته  وحسن  البحث  وجلودة  الكريم،

 منه. وِنلوا الباحثي من الكثري

  وأهدافه  فكرته  فيه:  فناقش  بحثه،  من   اخلامس  الباب  يف  للقرآن  الصويت   اجلمع  تناول  قد  الباحثو

  وأما  ،علمية  أطروحة  من  وجزء  فرعي   بحث  ألنه   وذلك  -فحسب-  وتقويمه  وتنفيذه  وخطته  وقيمته

 مراحله   يف  القران  مجع"  بمسامه:  متعلقة  بحثه  أهداف  ألن   هلا،  يتعرض  فلم  ورشوطه  تسجيله  ضوابط

  وخطة   فكرته  بداية  الصويت  اجلمع  مناقشة  من  وقصد  ،"العرص  إىل  النبوي  العرص  من   التارخيية

   إلخ تنفيذه...... 
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 الثالثة: الدراسة

  اللغة   بقسم  مساعد  أستاذ  ،قده   كامل  الدكتور/  :بقلم  ،-نقدية  دراسة  -للقرآن  الصويت  التسجيل 

  التابعة   م،2009  لعام:  السابع،  العدد  والدراسات،  البحوث  بمجلة  -منشور  بحث  وآداهبا،،  العربية

 اجلزائر. -بالوادي -خلرض محه جامعة - اجلامعي املركز واآلداب، اللغات عهدمل

 البحث: وصف

  عىل   َيتوي  إذ   للغاية   خمترص   بحث  ألنه   بحثية  ورق  أو   مقااًل   يعد   بل  علمًيا،  بحًثا   يعد  ال  البحث  وهذا

  إىل   ظهوره  بداية  منذ  للقرآن  الصويت  التسجيل  موضوع  يعالج  مؤلفه:  يقول  كام  وهو  فقط،  صفحة18

 القرآن.  لكبار سجلت التي التسجيالت تلك أمهية مؤلِفه فيه يتناول حيث احلارض، وقتنا 

 يف   وقعت  التي  األخطاء  بعض  عن  فيها   كشفف   املرتلة  املصاحف  نقد  -تلك  -تهدراس  تناولت  كام

  جلان   عىل  التسجيالت  تلك  رضعب  نادى  كام  يسمع،  ما  لكل  يسلم  وال   السامع  هلا   ينتبه  حتى  بعضها،

 ونرشها.  بثها  قبل متخصص

 التي  الظاهرة  األخطاء  بعض  نقد  فقد  وأفاد،  الباحث  فيه  أجاد  فقد   حجمه  صغر   مع  البحث  وهذا

  يف   وأجاد  أحسن  وقد  القراء،  كبار  تسجيالت  من  اإلفادة  أمهية  عىل   نوه  وقد  ،القراء  بعض  فيها   وقع

  لتلقي   مصدًرا  تعد   وال   معينة،  وسائل  األِن  التعلم  يف   التسجيالت  تلك  عىل  االعتامد   عدم  عىل  التنبيه

  ال  إِنا   غري  للمتعلم  اإلفادة   غاية  ةمفيد  التسجيالت  تلك   سامع  أن  شك  وال   ،وحدها   وتعلمه  القرآن

 أفواه  من  مشافهة   التلقي  من  التعلم  يف   البد  إذ   وحدها،  التعلم  يف  عليها   يعتمد  وال   للتلقي  مصدًرا  تعد

 ، -السالم   عليه-  جربيل  عن  القرآنح   -  وسلم  عليه  اهلل  صىل -  النبُي   تلقى  كام  املهرة  واملشايخ   املعلمي

 القرآنُ   نقل  وهكذا  الصحابة،  عن  التابعون  تلقاه   وكام   عنهم،  اهلل  ريض  -  هأصحابُ   عنه  تلقاه  وكام

 هكذا.  إلينا  وصل حتى جيل إىل جيل من واملشافهة بالتواتر

 ييل:  ما  أبرزها ومن  هلا، واًلنتباه  هامة جوانب مراعاة وجوب الباحث عىل وكان

  عىل   التنويه  له  األوىل  وكان  ،وأسامئهم  بأعياِنم  قراء  فيها  وقع   التي  الظاهرة   األخطاء  بعض  دهنق  -1

 بالوحي.  مؤيد معصوم إال  اخلطأ  من يسلم ال   ألنه القارئ، اسم ذكر دون األخطاء

  ، "احلارض  وقتنا   إىل  ظهوره  بداية  منذ  للقرآن  الصويت  التسجيل  موضوع  يعالج"  بحثه:  أن  ؤهادعا -2

 كل   عنه  بعيًدا  جيده  بل  مسامه،  مع  متطابق  غري  البحث  واقع  يف  القول  هذا  أن  جيد  بحثه  يف  فالناظر
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  -إملاًحا  إليه  أملح  إنه  غري  واملدارسة  بالبحث  يتناوله  ول  املوضوع  هلذا  يتعرض  ل  ألنه  ذلك  البعد

   .أعلم واهلل  ذلك، يف بارز دور له البحث قرص أن يبدو والذي - فحسب 

  عيمج  من   ومدرساهتا   وبحثها   القرآن   تسجيل  ضوابط  مناقشة  وجوب  لزاًما   الباحث  عىل  كان  -3

  يتناول   ل  أنه  احلقيقةو  "نقدية  دراسة  -للقرآن   الصويت  التسجيل"  :هو  بحثه  موضوع  ألن  اجلوانب،

 عن   تكلم  إنه  غري  تالزم،  عالقة  الصويت  التسجيل  وبي  بينها   الضوابط  وهذه  القرآن،  تسجيل  ضوابط

 . البتة. كاف  غري  وهذا ،-فحسب  – تسجيله  وقت بضبطه العناية وجوب

ا:   البحث   موضوع   اختيار   ودواعي   أسباب   ثالثا

 التالوات   تلك  انتشار  أبرزها   من  ولكن  كثرية  فهي  البحث  موضوع  اختيار  ودواعي  أسباب  عن  إما 

 ومسمياهتا. أنواعها   بشتى احلديثة التقنية وسائل عرب املؤهلي ريغ القراء من كثرية  ألعداد  املسجلة

  ومقاييس  ومعايري  ضوابط  وفق  الظاهرة  تلك   لتعالج  واملتواضعة  املخترصة   الدراسة  تلك  فجاءت

  تلك   خروج  تعرتض  التيو  احلارض  واقعنا   يف  الراهنة  التحديات  ويالئم  يناسب  بام  تأصيلية  علمية

 .الثالثة  عهوده يف القرآن حفظ إليه  انتهى الذي الصحيح الوجه عىل التسجيالت

 وأهدافه  البحث مشكلة رابًعا:

 البحث مشكلة -أ

 احلديثة   التقنية  وسائل  عرب   منضبطة  الغري  املسجلة  التالوة  تلك   انتشار  رسعة   يف  البحث  مشكلة  تكمن

  مجاهري   عند  أصبحت  وقد  وخفية،  جلية  حلون  من  جنبتيها   بي  حتويه  ما   مع  اهلشيم،  يف  النار  انتشار

  الندية   األصوات  استحسان  بسبب  للقرآن،  تعلم  ومصادر  تلقي  مصادر   املسلمي  عوام  من  غفرية 

 . األداء وصحة  التالوة جودة إىل النظر دون

 البحث  أهداف  -ب

 ييل:  ما أبزها  ومن وجليلة عظيمة أهداف  البحث اهلذ

  كل  من  وصيانته  بعنايته  لتنهض  رهبا   كتاب  جتاه  واجبها   عىل  والتنويه  األمة  مسؤولية  عىل  التنبيه  -1

 .الوجوه

ل  فيمن تتحقق أن جيب وعملية علمية ومقومات وضوابط أسس وضع -2 جح    القرآن. له ُيسح

  عرب   واملنترشة   املنضبطة  غري   الفردية  التسجيالت  جتاه   األمة  يف  املعنية  اجلهات  واجب  عىل  التنبيه  -3

   . - خاصة  - احلديثة التقنية وسائل



 

[19 ] 
 

 وما  عموًما   للقرآن  الصويت  التسجيل  تصاحب  التي  املنكرات  عىل  لتنوه  الدراسة  تلك  جاءت  كام  -4

 اخلصوص. وجه عىل "املوسيقية املقامات"  بـ يسمى 

  منها،   وحذرت للقرآن  الصوت  التسجيل  عند  الشائعة   األخطاء  عىل   نوهت  الدراسة  تلك  أن  وكام  -5

  يف   املعنية  اجلهات  ت لمحَّ و  ، البرشية  القدرات  حدود  يف   واملتاحة  املمكنة  والبدائل  احللول  قدمت  فقد

 بقوله  عماًل   واملتاح  املمكن  قدر  الظاهرة   تلك   معاجلة  يف  البناء  بدورها  لتقوم  املسؤولية  اإلسالم  بالد

ُقوا تعاىل: اتَّ ا  اهللَّح )فح   (16 )التغابن: اْستحطحْعُتْم( مح

 التي  النهائية  والقنطرة  السوي  والسبيل  الصحيح  الطريق  لتكون  القرآنية  جازةلإل  ضوابط  وضع  -6

 الصويت التسجيل إىل هبا  يعرب

 البحث  منهج  :رابعا

 التحلييل الوصفي املنهج

ابِطِ "  بحثه  بموضوع  املتعلقة  العلمية  املادة  بإعداد  الباحث  قام  فقد وح   قام   ثم  ،"الُقْرآنِ   تحْسِجِيلِ   ضح

  من   النافع  له  وقدم   الداء  موضع  عىل  يده  وضع  ثم  األمهية،  حسب  ترتيًبا   مرتًبا   حتليلًيا   عرًضا  بعرضها

  واحللول   النتائج  بوضع  وقابلها   ووازِنا   قومها   فقد  بحثه،  مشكالت  وأبرز  أهداف   أهم  وأما   الدواء،

 التي   واملتاحة  املمكنة  احللول  هلا   فوضع  بحثه،  موضوع  تواجه  التي  املعارصة  التحديات  وفق  املناسبة

 احلل  بيدها  التي  املعنية  اجلهات  وخاطب  شكلية،  ال  فعلية  بصورة  بحثه  مشكلة   معاجلة  يمكنها 

 لتحْسِجِيلِ   أرساها   التي  والقواعد  واألسس  والرشوط  الضوابط  وفق  املعضالت  تلك  حلل  والعقد

   الكريم. الُقْرآنِ 
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 األول الفصل

 بالقرآن العناية

 مباحث: سبعة وفيه

 الوجوه   كل   من   بالقرآن   األمة   عناية   وجوب   األول:   املبحث 

  مطلبان: وفيه

ا "  للقرآن   الصوت   باجلمع   األمة   عناية   وجوب   األول:   املطلب   "خصوصا

 تسجيله،  عند  به  العناية  الوجوه  تلك  أجلِّ   ومن  وجه،  كل  من  به  العناية  تعاىل  اهلل  كالم  إجالل  من  إن

  يف   مكتوًبا   كذلك  وُضبِطح   الصدور،  يف  حمفوًظا   فُضبِطح   الثالثة  عهوده  يف  مجعه  يف  به  يح نِ اعتُ   كام  فالقرآن

 املعارصة.  املتنوعة التسجيل وسائل عرب  تسجيله عن  ُيضبط أن كذلك  فينبغي السطور،

 الفردية   التسجيالت   جتاه   األمة   ف   املعنية   اجلهات   واجب   الثاين:   املطلب 

 بمكان األمهية من تنبيه

 ييل:  ما زهارأب ومن الشأن هبذا تتعلق عظام أمور عىل التنبيه  هنا بنا  رجيد

 ووسائل   اإلذاعات  يف  ومتناثرة  خمتلفة  كثرية  لتالوات  تسجيالت  هناك  أن  واملشاهد  املعلوم  من  أواًل:

 اهلل إال  كثرة  عددها  َُييص ال  البث

  علمية   جهة   أي  إلرشاف  خيضع  ل  لكنه  اإلتقان   درجة  واستحق  نال   ما   التسجيالت  هذه  من  ثانًيا: 

 وموثوقة ومعتمدة متخصصة

 التخصص،  أئمة  من  معتمدة  علمية  جلان  وإرشاف  لرقابة  التسجيالت  تلك  ختضع  أن  جيب  ثالًثا: 

  فيها  والثقة  هلا   املسلمي  اطمئنان  عىل  ولتحوز  جهة،  من  خطأ  أي  من  خالية  إخراجها   لضامن  وذلك

   أخرى. جهة من

  الثاين  عهديه  يف  مجعه  عىل  "الصويت  اجلمع"  وهو  أال   للقرآن   الرابع  اجلمع  نقيس  أن  أردنا   لو  رابًعا:

 جلنة   كونا  أِنام  إال   أمجعي  الصحابة  يف  ثقتهم  مع  أِنام  لوجدنا   الراشدين  اخلليفتي  عهد  يف  والثالث

  بعد  هبا   تضمن  التي   املحكمة  والرشوط  والضوابط  األسس   من  هلا   ووضعوا  ثابت   بن  زيد   بقيادة

 األخطاء.  من ساملًا املصحف خروج وإعانته اهلل توفيق
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  الثاين  عهديه   يف  اجلمع  جلنة  تشبه  أن  جيب  الصويت  اجلمع  عىل  ترشف  التي  العلمية  اللجان  خامًسا:

  اخلربة   من  مستوى  أعىل  عىل  كانت  العهدين  ذانك  يف   اجلمع  عىل  املرشفة  اللجنة  أن  فكام  والثالث،

ن  الصويت،  اجلمع  جلان  يف  نفسه  األمر  يكون  أن  جيب  فكذلك   والديانة،  واألمانة  واإلتقان وَّ ُتكح   جلانٌ   فح

 هلم   املشهود  والتجويد  الرسم  وضبط  القراءات  علامء  من  التخصص  أهل  من  مستوى  أعىل  عىل   علمية

  يف  اجلمع  أن  وكام   ومعتمدة،  متخصصة  علمية  هيئات  قبل  من  عرصهم  أهل  من  ذلك  يف  باإلمامة

 -اجلمع  هذا   يف   جيب  فكذلك  املسلمي،  أمرح   اهللُ  والَّهم  ممن  رسمية  بصفة  كان  العهدين  هذين 

  بإرشاف   إال   تنرش  وال   تطبع  ال   املطبوعة  املصاحف  أن  وكام  -الرسمية -صفة  يأخذ  أن  -الصويت

 اململكة  يف   فهد  امللك   كمجمع  اإلسالم،  بالد   يف   ومعتمدة   وموثوقة  ومأمونة  رسمية  عليا  جهات

-املسجلة  املرتلة  املصاحف  يف   ذلك  يكون  أن   جيب   فهكذا   مرص،  يف   وكاألزهر  السعودية،  العربية

  تلك  سالمة  لضامن  والثالث  الثاين  عهديه  يف  القرآن  مجع   جلنة  عىل  قياًسا   وذلك  بسواء،  سواء  -أيًضا 

 اهلل.  شاء  ما إىل املسلمي يدي بي ستبقى التي التسجيالت

  وبثها  خروجها   ويمنع  باًتا   منًعا   متنع  أن  جيب  الفردية  التسجيالت  أن  عىل  التأكيد  جيب  ولذا  سادًسا:

 أسلفنا،   كام  -رسمًيا   -ومعتمدة  متخصصة  علمية  جلان   إلرشاف  ختضع  حتى  للمسلمي  ونرشها 

يَُّق   وبذلك  العلمية   اهليئات  من  العلمي   واإلرشاف   للرقابة  ختضع   حتى  الفردية  األعامل   عىل  اخلناٌق   ُيضح

  تلك   من  واحلد  اهلل  بكتاب  العبث  عدم   نضمن  وبذلك   اإلسالم،  بالد  يف  واملعتمدة  املوثوقة

 أكثرها.  وما  واجلودة، االتقان  من املطلوب املستوى إىل  ترتق ل التي التسجيالت

بط ال   : الثاين   املبحث   القرآن   تسجيل   د عن   القلبية   ضوا

 مطالب: أربعة وفيه

ل   فيمن  تتحقق  أن  ينبغي  التي  والضوابط  املعايري  أهم  بيان   بمكان  األمهية  من  كان  ملَّا   إنه جَّ  له  ُيسح

  إىل  غالًبا   تشري   والتي-الظاهرة  التالوة  آداب  مراعاة   فيه   تتوافر  أن  جيب   الذي  "القارئ"  وهو  القرآن،

 الضوابط   تلك   ومدارسة  مناقشة  الباحث  عىل  لزاًما   كان  املطلوبة،  األداء  وجودة  ،-الباطنة  اآلداب

   التالية: اخلطوات وفق

 القرآن   تالوة   ف   اإلخالص   األول:   املطلب 

 وصالح  نيته  وصدق  العبد  صالح  دليل  وهو  نفيس،  ومقصدٌ   عزيز،  مطلٌب   تعاىل   هلل  اإلخالص  إن 

 مطلب وهو يقينه، وصدق  إيامنه، وسالمة نفسه، وزكاة  طويته
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 األمور   أعظم  من  القرآن   تالوة  يف   تعاىل  هلل  اإلخالص  جانب  مراعاة   وإن  الدين،  مطالب  أعظم   من

  خالًصا   لوجهه  كان  ما   إال   العمل  من  يقبل  ال   تعاىل  اهلل  ألن  ذلك  املطهر،  الرشع   عليه  حث  التي

  عىل   مبناها   والعبادات  العبادات،  أجل  من  هي  التي  القرآن،  تالوة  ذلك  ومن  موافًقا،  ولرشعه

ا   ﴿  سبحانه:  ربنا   قال  كام  تعاىل؛  هلل  اإلخالص مح هُ   خُمِْلِصيح   اهللَّح  لِيحْعُبُدوا  إاِلَّ   ُأِمُروا  وح ينح   لح اءح   الدِّ  ُحنحفح

ُيِقيُموا ةح  وح الح ُيْؤُتوا الصَّ اةح  وح كح لِكح  الزَّ ذح ةِ  ِدينُ   وح يِّمح  (.5 )البينة: ﴾ اْلقح

 اهلل   لغي   القرآن   قراءة   من   التخويف   الثاين:   املطلب 

 عنه:  اهلل  ريض  هريرة   أبو  عنه  رواه  فيام  ذلك   يف  فقال  ختويف  أيام  وخوفها   أمته  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  حذر  ولقد

 فأوُل   جاثيٌة،  أمة    وكل    بينهم،  ليقيضح   ،( 13)العبادِ   إىل  ينزُل   القيامِة،  يومُ   كان  إذا  وتعاىل  تبارك  اهللح  إنَّ "

حعح   رجٌل   به  ُيدعى  من ،  مجح  وجلَّ   عزَّ   اهللُ  فيقوُل   املاِل،  كثريِ   ورجٌل   اهللِ،  سبيلِ   يف   ُقتِلح   ورجٌل   الُقْرآنح

،  يا   بىل  قال:  رسول؟  عىل  أحنزلُت   ما  ُأعلِّْمك  أل  للقارئ:  كنُت   قال:  ؟علمتح   فيام  عملتح   فام   قال:  ربِّ

،  له:  وجلَّ   عزَّ   اهللُ  فيقوُل   النهاِر،  وآناءح   الليلِ   آناءح   به  أقومُ  ،  املالئكُة:  له  وتقوُل   كذبتح  اهللُ  ويقوُل   كذبتح

:  أن  أردتح   بل  وتعاىل:  تبارك  عزَّ   اهللُ  فيقوُل   املاِل،  بصاحِب   وُيؤتى  ذلك  قيل  وقد  قارٌئ،  فالن  يقالح

: عْ   أل  وجلَّ سِّ ؛  يا   بىل  قال:  ؟أحد    إىل   حتتاُج   أدْعك  ل  حتى  عليك  ُأوح   آتيُتك؟   فيام  عملتح   فامذا  قال:  ربِّ

،  أحِصُل   كنُت   قال: ِحمح ُق   الرَّ ،  له:   اهللُ  فيقوُل   .أتصدَّ ،  املالئكُة:  وتقوُل   كذبتح   تبارك  اهللُ  ويقوُل   كذبتح

:  أن  أردتح   بل  وتعاىل: اٌد،  فالنٌ   ُيقالح  له:   اهللُ  فيقوُل   اهللِ،  سبيلِ   يف  ُقتِلح   بالذي  ويؤتحى  ذلك.  قيل  وقد  جوح

؟  فبامذا !  أْي   فيقوُل:  ُقتِْلتح ،   له:  اهللُ  فيقوُل   ُقتِلُت،  حتى  فقاتلُت   سبيِلك،  يف  باجلهادِ   ُأمرُت   ربِّ   كذبتح

،  املالئكُة:  وتقوُل  :  أن  أردتح   بل  اهللُ:  ويقوُل   كذبتح  رضب   ثم   ذلك.  قيل  فقد  جريٌء،  فالنٌ   ُيقالح

رُ   اهللِ  خلِق   أوُل   الثالثةُ   أولئك  هريرةح   أبا   يا   فقال:  ُركبتي  عىل  اهللِ  رسوُل  عَّ   يومح   النارُ   هبم  ُتسح

 . ( 14)."القيامةِ 

لح   الثَّالثةُ   هؤالء  كان  إنَّام  وقيل: رُ   تعاىل   اهللِ  خْلِق   أوَّ  الُقرآنِ   )تعل م  الِعباداِت   هذه  لكونِ   النَّاُر؛  هبم  ُتسعَّ

فيعةح   واإلنفاق(  اجلهاد،  وتحعليمه، بتحغِ   ل  فلامَّ   تعاىل؛  اهللِ  عندح   القْدرِ   رح  بْل   تعاىل،  اهللِ  وْجهح   هبا   أصحاهُبا   يح

 

إثباهتا عىل  -وهو نزواًل عىل احلقيقة يليق بذاته العلية، وهذا هو معتقد أهل السنة، كام هو معتقدهم يف سائر صفات الرب جل يف عاله    -( 13)

ءٌ عىل وجه يليق بذاته تعاىل بال تأويل وال تعطيل وال    -احلقيقة ْ ِمْثلِِه َشح ِميُع اْلبحِصرُي(    تكييف وال تشبيه وال متثيل كام قال ربنا: )لْيسح كح ُهوح السَّ وح

 ( 11)الشورى: 

 ( 22(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )2382رواه الرتمذي) -( 14)
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لحهم   بأنْ   تعاىل  اهللُ  فجازاهم  اآلِخرِة؛  يف  الباقي  عىل  فيها  الفايِنح   وآثحروا  الّدْنيحا،  يف  العاِجلح   هبا   طلحبوا  جعح

لح  ن   أوَّ رُ   مح ،  من  التَّحذيرُ   احلديِث:  ويف  .اجلُْرمِ   ِعظحمِ   قْدرِ   عىل   الِعقاُب   إذ   النَّاُر؛  هبم   ُتسعَّ
ِ
ياء يانُ   الرِّ  وبح

ةِ   (15) .ُعقوبتِه ِشدَّ

ع  من"  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال  قال:  عنه  اهلل  ريض  عبداهلل  بن  جندب  وعن ع  سمَّ  اهلل   سمَّ

 ( 16)  به.  اهلل يرائي يرائي ومن به،

ا – اهلل رمحه - هـ(388)ت:  اخلطايب قال   احلديث: هذا عىل  تعليقا

  بأن   ذلك  عىل  جوزي  ويسمعوه،  الناس  يراه  أن  يريد  إنام  إخالص،  غري  عىل  عماًل   عمل  من  أي:

ه رح ْشهح ه يبطنه كان ما  عليه ويبدو ويفضحه، اهلل يح  ( 17)  ذلك. من وُيِِس 

  الدنيا،   به  يسألون  قوم   يتعلمه  أن  قبل  اجلنة،  به  اهلل  وسلوا  القرآن،  تعلموا  "وسلم:  عليه  اهلل  صىل   وقال 

 ( 18)  ."هلل يقرؤه ورجل به، يستأكل ورجل به،  يباهي  رجل ثالثة: يتعلمه القرآن فإن

  الناس   عند  املنزلة  كرشف   الدنيا   أعراض  من   زائال  عرًضا  به  ُيطلب  ال   فإنه   ومكانته  القرآن  قدر   ولعظم

 أو   مال،  أو  جاه  أو   رئاسة  كطلب  أو  أقرانه،  عىل   ارتفاع  أو  إليه،  وجوههم  ورصف  عليه  ثنائهم  وحسن

 اهلل  إىل  التقرب  سوى   مما   ذلك  نحو  أو  فيها،  وتصديره  املجالس   يف   له  واإلفسحاء  حوائجه  لقضاء

 عز  -  اهلل  قول  املذمومة  اخلصال  هذه  عن  يزجر  ما   أعظم  ومن  ومشتهياهتا.  النفس  حظوظ  من  ..تعاىل

دْ   ﴿  :-  وجل قح لح ْيكح   ُأوِحيح   وح إىِلح   إِلح ِذينح   وح ْبِلكح   ِمنْ   الَّ ِئنْ   قح ْكتح   لح يحْحبحطحنَّ   أحرْشح ُلكح   لح مح تحُكونحنَّ   عح لح  ِمنح   وح

ينح   (.65 )الزمر: ﴾  اخْلحارِسِ

 القرآن   قراءة   مع   وأحواهلم   الناس   طبقات   الثالث:   املطلب 

 فيهم:  وأثره القرآن، قراءة مع الناس أحوال وسلم عليه اهلل صىل  النبي ذكر لقد

ى  أحِب   حديث  من  الصحيحي  يف  ثبت  كام ِريِّ   ُموسح :  -عنه  اهلل  ريض  -اأْلحْشعح الح الح   قح ُسوُل   قح ىلَّ   اهللَِّ  رح   صح

ْيهِ  اهللَُّ لح : عح لَّمح سح   وح

 

 الدرر السنية.  -ُينظر: رشح احلديث - ( 15)

(، ومسلم يف كتاب الزهد والرقائق، باب من أرشك يف عمله  6499)  336/  11لرياء والسمعة  رواه البخاري يف كتاب الرقاق، باب ا  -( 16)

 (.  2987) 2289/ 4غري اهلل 

 (.65الكبائر، للذهبي)ص:  - ( 17)

 (. 74(، وُينظر: قيام الليل، حممد بن نرص املروزي )ص: 285صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ) (18-)



 

[24 ] 
 

ثحُل " أُ   الَِّذي  املُْْؤِمنِ   مح ْقرح ثحلِ   اْلُقْرآنح   يح مح ِة؛  كح ا   األُْتُرجَّ يٌِّب   ِرَُيهح ا  طح طحْعُمهح يٌِّب   وح ثحُل ،  طح مح أُ   الح   الَِّذي  املُْْؤِمنِ   وح ْقرح   يح

؛ ثحلِ   اْلُقْرآنح مح ةِ   كح حا   ِريحح   الح   التَّْمرح ا   هلح طحْعُمهح ثحُل ،  ُحْلوٌ   وح مح أُ   الَِّذي  املُْنحافِِق   وح ْقرح ثحُل   اْلُقْرآنح   يح ِة؛  مح انح َْيح ا  الرَّ   ِرَُيهح

يٌِّب  ا  طح طحْعُمهح ثحُل ، ُمر   وح مح أُ  الح  الَِّذي  املُْنحافِِق  وح ْقرح ثحلِ  اْلُقْرآنح  يح مح ْيسح  احْلحنْظحلحةِ  كح حا  لح ا  ِريٌح   هلح طحْعُمهح . وح  ( 19)  ُمر 

  :"الفتح "يف -اهلل رمحه - هـ( 852 )ت: حجر ابن  احلافظ قال 

  ألن   بالريح؛  التالوة  وصفة  بالطعم،  اإليامن   صفة  خص  قيل:  طيب   ورَيها  طيب،  طعمها   قوله:

    ( 20) القراءة. بدون اإليامن  حصول يمكن إذا القرآن، من للمؤمن  ألزم اإليامن

 قال:  ثم بيدي -عنه اهلل ريض - هـ(40 )ت: طالب  أب   بن  عيل أخذ  قال عامر بن إياس  وعن

 طلب   ومن  للدنيا   وصنف  للجدال،  وصنف  هلل،  فصنف  أصناف:  ثالثة  القرآن  سيقرأ  بقيت  إن   إنك  

اْهدٌ  واقعٌ  أمرٌ  وهذا أجله، من القرآن يقرأ كان  ما أدرك أي  .( 21)  أدرك. به  الناس.  حياة يف ُومشح

 :طبقات  أربع هذا  ف  والناس :-اهلل  رمحه- القيم ابن قال

 .الناس أفضل وهم واإليامن، القرآن  أهل األوىل:

 .واإليامن القرآن عدم من :والثانية

 إيامًنا. يؤتح  ول قرآًنا، أويت  من والثالثة:

 قرآًنا. يؤتح  ول إيامًنا، أويت  من :والرابع

  يف   وفهامً   تدبًرا  أويت  من  فكذلك  إيامن،  بال  قرآًنا   أويت  ممن   أفضل  قرآن  بال  إيامًنا   أويت  من  أن  فكام  قالوا:

 (22) تدبر.  بال  ورسعتها  قراءة  كثرة أويت ممن أفضل التالوة،

 فيقول:  املعارصين القراء  أحد يروي ذلك نحو  وف

ر،  شيخنا   لنا   روى مَّ  عمره:   يف  وأمد  اهلل  حفظه(23)إسامعيل  السيد  حممد   منري؛  أبو  الشيخ:  املقرئ،  املُعح

 يلدز،  قرص  يف  وذلك  اإلسالمي،  العال  أقطار  من  القراء  كبار  مجع  العثامين،  احلميد  عبد  السلطان:  أن"

 

  .(797(، واللفظ له، وصحيح مسلم، برقم: )5427) :صحيح البخاري، برقم (19- )

 (.81/ 11فتح الباري )   - ( 20)

 (. 2/526سنن الدارمي) (21-)

زاد املعاد يف هدي خري العباد املؤلف: حممد بن أب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية    (.339،  338/  1زاد املعاد )  -( 22)

م عدد 1994هـ /1415مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت الطبعة: السابعة والعرشون,    -هـ( النارش: مؤسسة الرسالة، بريوت  751)املتوىف:  

 . 5األجزاء: 

حممد  (23-) منري؛  أبو  إسامعيلالشيخ:  )عربي(   :السيد  عربيل  ـ  الرشقية  دمشق  غوطة  مواليد  من  تقريًبا1913وهو  أحد   .م  وهو 

كاتب املقال( وقد التقيناه من حوال الشهر يف مدينة رسول اهلل صىل اهلل علية وسلم حيث جاءها    -شيوخي)الكالم ألب اخلري صالح كرنبه
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 الشيخ:   املقرئ  قراءة  آخرهم  وكان  منهم،  السامع  وطلب  "اسطنبول  يف  العثامنية  اخلالفة  قرص   وهو"

 القصة؛   راوي  حممد  الشيخ  شيوخ  مشايخ  أحد  وهو"  األزهري  املرصي  الدين  رشف  موسى  حسي

  . القراءة   أتم  أن  وبعد   "بدمشق  البادرائية  املدرسة  يف  جماوًرا  وكان  القراء  شجرة  يف  ذكره  يرد  والذي

  من   السلطان  طلب  وملا  .أخرى  مرة  مقرئ  آخر  يقرأ  أن  الستارة:  وراء  من  السلطان  زوجة  صفقت

  قراء  فأين  ،( 24)  ."وفالن  لفالن،  نقرأ   وال   هلل؛  قرأنا"  قائاًل:   وأبى  الشيخ   غضب  ؛القراءة  إعادة   الشيخ

 ! هذا.؟ من زماننا 

 : -اهلل رمحه - هـ(110 )ت: البرصي  احلسن قال

اءُ    ثالثة: القرآنِ  ُقرَّ

   الناس عند ما  به  يطلب مرص، إىل مرص  من ينقله بضاعة اختذه رجل األول:

 بالدهم  أهل عىل  به واستطالوا الوالة، به واستدروا حدوده، وضيعوا حروفه، حفظوا  وقوم الثاين:

 ومهلت   ليله،  فسهر  قلبه،  داء  عىل  فوضعه  القرآن،  دواء  من  يعلم  بام  فبدأ  القرآن،  قرأ  ورجل  الثالث:

 اهللُ   يسقِي   فبهم  برانسهم.  يف   وحثوا  حماريبهم،  يف  وركدوا  احلزن،  وارتدوا  باخلشوع،  وتِسبلوا  عيناه،

،  (25)  األمحر. الكربيت من أقل القرآن محلة يف الرضب هلذا واهلل البالء، ويرفع املطر، وينزل الغيثح

بع:   املطلب   القلوب   أعامل   من   اإلخالص   الرا

 قلبي  عمل اإلخالص

  ما   جعل   اهلل  إن  غري  الغيوب،  عالم  إال   عليها  يطلع   ال  التي  القلوب  أعامل  من  كان  وإن  واإلخالص

 التالوة،   يف  باخلشوع  التحيل  وهو  أال  غالًبا،  الباطن  يف  ما   عىل  يدلل  مما   وهو  الظاهر  يف  ذلك  إىل  يشري

  يف   ماجه  ابن  رواه  ما   مصداق  وذلك  األلباب،  ألوىل  عليه  ذلك  أثر  ظهر  قراءته  يف   باخلشوع  حتىل  فمن

  أحسنِ   من  إن "  وسلم:  عليه  اهلل  رسول  قال   قال  عنه  اهلل  ريض  عبداهلل  بن  جابر  حديث  من  السنن

 عمل   اخلشوع  أن  يف  شك   وال   ،( 26)  "اهللح  خيشى  أنَّه  رأيتح   يقرُأ،  سمعتحه  إذا   الذي  بالقرآنِ   صوًتا  الناسِ 

 

قليال زائًرا بعد تأديته للعمرة وهو من فضل اهلل بكامل قواه العقلية واجلسمية ولكن الذي أعاقه عىل العطاء يف جمال القراءات ضعف سمعه  

   .وخاصته اهلل أهل القرآن أهل -الصفوة–بارك اهلل فيه ويف أمثاله من 

 هـ. 71428/ 5أبو اخلري صالح كرنبه، ملتقى أهل التفسري بتاريخ:  اإلخالص يف تالوة القرآن، -( 24)

 (. 148/ 2الدينوري: ) عيون األخبار، البن قتيبة-( 25)

وهي   "وروي"( وعزاه البن ماجه عن جابر، وأورده املنذري يف الرتغيب والرتهيب فقال:  3965)أورده السيوطي يف اجلامع الصغري    -( 26)

جملة التوحيد املرصية عدد يف    من عالمات الضعف عنده كام ذكر يف مقدمته، فقد خرجه الشيخ أبو إسحاق اجلويني يف أجوبته عن أسئلة القراء

القراء فقال يف خترجيه:  يف    1425رجب   ابُن ماجه )باب اسئلة  القرآن« )9331وأخرجه  ، "فوائده "(، ويف  38(، واآلجري يف »أخالق محلة 
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 اجلوارح. عىل أظهره  اهلل  إن غري  قلبي

ةِ   وجلَّ   عزَّ   هللِ  التَّعب دح   فإن لِ   من  الُقرآنِ   بتاِلوح ةً   الِعباداِت،  أفضح ر    كان  إذا  خاصَّ ب  ل    وُخشوعِ   بتحدح مح   بام   وعح

ُصلح   وحتى  فيه؛ ِة؛  يف  اخلُشوعُ   َيح ر  وجلَّ   عزَّ   اهللح   فإنَّ   التِّالوح ةِ   بُحْسنِ   أمح ِر،  مع  التِّالوح ب   هذا  ويف  التَّدح

نِ   ِمن  إنَّ "  قال:  حيُث   ذلك؛  عن  وسلَّمح   عليه  اهللُ  صىلَّ   النَّبي    خُيرِبُ   احلديِث: وًتا  النَّاسِ   أحسح   صح

لِ   أي:  ،"بالُقرآنِ  ةً   األْصواِت   أفضح ِمعتحه  إذا  الذي"  للُقْرآنِ   تاِلوح ُأ،   سح قرح أيتح   يح ْشى  أنَّه  رح  أنَّ   أي:  ،"اهللح  خيح

ْسيِ   من   املحْطلوبح  وِت   حتح ُته  ُتنتِجح   أنْ   بالُقرآنِ   الصَّ شيحةح   ِقراءح ن   اهللِ،  خح ،  فيه  مرأيتُ   فمح ن   فقد   اخلشيحةح  حسَّ

وتح  ث    وهذا  بالُقرآِن،  الصَّ ْسيِ   عىل  وسلَّمح   عليه  اهللُ  صىلَّ   النَّبيِّ   من  حح وِت   حتح ْرتيِله،  وعىل  به،  الصَّ   فإذا   تح

أح  رح ِة،  هبذه   قح فح ْلِب   يف   أوقحعح   كان  الصِّ دَّ   القح   أي   (اهلل  خيشى   حسبتموه)  وقوله:  ( 27)  لساِمِعه.  تأثرًيا  وأشح

  حسن   فقد  اخلشية  فيه  رأيتم  فمن   اهلل  خشية  قراءته  تنتج  أن  بالقرآن  الصوت  حتسي   من  املطلوب

 ( 28). صوًتا  الناس أحسن  من فيعد  رشًعا  املطلوب بالقرآن الصوت

 وال  قراءته،  يف  اإلخالص  عىل  للقارئ  باعًثا   القراءة  يف  الرياء  وقوع  من  اخلوف  يكون  أن  جيب  ولذا

 العبدح   خيوف  الشيطانح   فإن  قلب؛  وحضور  بخشوع  القراءة  يف  امليض   عن  له  مثبًطا   األمر  ذلك  يكن

  مبتغًيا  قراءته  وَيسن  يقرأ  فاملؤمن  الصالح،  العمل  ترك  عىل  ليحمله  الرياء،  سالح  وجهه  يف  شاهًرا

 أجل   من  والعمل  رياء،  الناس  أجل  من  العمل  ترك"  لنفسه  قائاًل   عليه،  متوكاًل   تعاىل  اهلل  وجه  بذلك

 قلبه   يف   سار  إال   عمالً   عمل  أحد  من  وما   ،( 29)  "عنهام  اهلل  يعافيك  أن  واإلخالص  رشك   الناس

تان ْورح نَّه فال هلل منهام األوىل كانت فإذا ،( 30)سح يدح  . ( 31)  اآلخرة. هتح

 

( ـ من طرق  عن عبد اهلل بن جعفر املدينُي، عن إبراهيم ابن إسامعيل بن  4/125)  "إحتاف السادة"وابُن أب داود يف »كتاب الرشيعة« ـ كام يف  

 .جممع، عن أب الزبري، عن جابر  مرفوًعا فذكره

 ."سنُدُه ضعيٌف "(: 1/682) "ختريج أحاديث اإلحياء"العراقي يف قال 

ُقْلُت: وعنعنة أب   ."هذا إسناٌد ضعيٌف لضعف إبراهيم بن إسامعيل بن جممع، وعبد اهلل ابن جعفر"(:  634/1)  "الزوائد"وقال البوصريّي يف  

ا، واهللُ أعلُم. انتهى. ند ضعيٌف جدًّ  الزبري أيًضا، فالصواُب أن السَّ

 (.1583) الصحيحةيف  وخرجه كذلك ،حديث  1(، ويف صحيح ابن ماجه ج2202) وقد صححه األلباين يف صحيح اجلامع 

 الدرر السنية   -ُينظر: رشح احلديث (27- )

 (.1/403حاشية السندي عىل ابن ماجه: ) -( 28)

سمعت عيل بن بندار، يقول: سمعت عبد اهلل بن حممود، ( أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي، قال:  6879رواه البيهقي يف شعب اإليامن )   -( 29)

 .يقول: سمعت حممد بن عبد ربه، يقول: سمعت الفضيل، يقول: فذكره، وإسناده ضعيف

 ( سورة أي ثورة من حدة. ومنه يقال للمعربد سوار. 420/  2قال ابن األثري يف النهاية ) -( 30)

( قال: سمعت ابن عدي َيدث، عن عوف، عن احلسن البرصي، قال: فذكره، وإسناده 451/  4رواه أبو عبيد، يف غريب احلديث )  -( 31)

 .صحيح



 

[27 ] 
 

 : -اهلل رمحه - هـ(606)ت:األثري ابن قال 

 يمنعه   فال   الرياء،  هبذا  تريد  إنك  فقال:   الشيطان  له  فوسوس   فيه  نيته  وصحت  فعاًل   أراد  إذا  املعنى: 

 (32) فعله.  عن ذلك

  ولو  ،  ( 33)ألجلهم.  منها   شيًئا   املتعبد  يرتك  وال   العبادة،  من  حظ  أي  للناس  يكون  ال  أن  فاإلخالص

  أكثر   عليه  نسد  ال   الباطلة  ظنوِنم  تطرق  من  واالحرتاز  الناس،  مالحظة  باب   عليه  اإلنسان  فتح

  العبد   فليقبل  .العارفي  طريق  هذا  وليس  الدين،  مهامت  من  عظياًم   شيًئا   نفسه  عىل  وضيع  اخلري،  أبواب

ا  العظيم:  ربنا   قال   كام  الرجيم،  الشيطان  من  باهلل  وليستعذ  ربه  عىل إِذح ْأتح   )فح رح اْستحِعذْ   اْلُقْرآنح   قح  ِمنح   بِاهللَِّ   فح

ْيطحانِ  ِجيمِ   الشَّ ْيسح   إِنَّهُ   الرَّ هُ   لح ىلح   ُسْلطحانٌ   لح ِذينح   عح نُوا  الَّ ىلح   آمح عح ِمْ   وح هبِّ ُلونح   رح كَّ تحوح ىلح   ُسْلطحاُنهُ   إِنَّامح   يح ِذينح   عح   الَّ

ْونحهُ  لَّ تحوح ِذينح  يح الَّ ( بِهِ  ُهمْ  وح ُكونح  .(101 – 98 )النحل: ُمرْشِ

 سبحانه ألمره  استجابةً  تالوته ولتكن القرآن،  تالوة عند النيَّة استحضار من بد فال  إًذا

بَّ   أحْعُبدح   أحنْ   ُأِمْرُت   إِنَّامح   ﴿: الكريم  كتابه  يف  القائل ِذهِ   رح ةِ   هح ا   الَِّذي  اْلبحْلدح هح مح رَّ هُ   حح لح    ُكل    وح
 
ء ْ ُأِمْرُت   َشح  أحنْ   وح

أحنْ   املُْْسِلِمي  ِمنح   أحُكونح  نِ   اْلُقْرآنح   أحْتُلوح   وح ى  فحمح إِنَّامح   اْهتحدح ْتحِدي   فح نْ   لِنحْفِسهِ   َيح مح لَّ   وح ُقْل   ضح ا  إِنَّامح   فح   املُْنِْذِرينح   ِمنح   أحنح

 .(92 -91  )النمل: ﴾

   القرآن   قارئ   عند   والتحلية   التخلية   الثالث:   املبحث 

 مطالب: أربعة وفيه

ا   بالقرآن،   عامالا   القارئ   يكون   أن   األول:   املطلب  ا   بالتخلية   متصفا يا    بالتحلية   متحلِّ

 حينا   عنه  اهلل  ريض  بكر  أبو  األول  والصديق  الراشد  اخلليفة   سنه  ما  هو  الضابط  هلذا  الدافع  األصل  إن

ُجٌل   إنَّكح   "  له:  فقال  الثاين   اجلمع   بمهمة  للقيام   "زيًدا"  اختار اب    رح اِقٌل   شح ،  ال  عح تَِّهُمكح  ُكنْتح   وقدْ   نح

ْكُتُب  ْحيح  تح سولِ  الوح تحتحبَّعِ  وسلم،  عليه  اهلل صىل اهللَِّ لِرح امْجحْعهُ  الُقْرآنح  فح  (34) "فح

 

أبو السعادات املبارك بن حممد بن  (.  286/  5النهاية يف غريب احلديث واألثر)  32)-) النهاية يف غريب احلديث واألثر املؤلف: جمد الدين 

م حتقيق:  1979  -هـ  1399بريوت،    -هـ( النارش: املكتبة العلمية  606حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباين اجلزري ابن األثري )املتوىف:  

  .5: حممود حممد الطناحي عدد األجزاء -طاهر أمحد الزاوي 

العدة يف رشح العمدة يف أحاديث األحكام املؤلف: عيل بن إبراهيم بن داود بن   (.1719/  3رشح عمدة األحكام البن العطار )  ُينظر:  -( 33)

أبو احلسن، عالء الدين ابن العطار )املتوىف:   ر  هـ( وقف عىل طبعه والعناية به: نظام حممد صالح يعقوب النارش: دا   724سلامن بن سليامن، 

 .3م عدد األجزاء:  2006 -هـ   1427لبنان الطبعة: األوىل،  -البشائر اإلسالمية للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت 

  .6654، األحكام:4603، فضائل القرآن:4311البخاري، التفسري: -( 34)
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تَِّهُمكح   ال "  فقوله:  املوانع   من  به  تتهم  ما   وكل  النفس،  إليه  تركن  ما   كل  عن  التخلية  معنى  فيه  "نح

 احلميدة.  غري  والسامت اخلالل من يشي ومما  املروءة كخوارم القادحة

ْكُتُب   ُكنْتح   وقدْ "  وقوله: ْحيح   تح سولِ   الوح   ألن   وذلك  التحلية،  معنى  فيه  ،"وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهللَِّ  لِرح

  اعتامد   أن  كام  التزكيات،  أعىل  من  له  تزكية  ُيعد   "للوحي  كاتًبا "  لزيد  وسلم  عليه   اهلل  صىل  اختياره

  شهادة "  سنة  اإلسالم  يف  سن  من  أول  بذلك  ُيعد  لزيد  اختياره  يف  "والتحلية  التخلية"  ملنهج  الصديق

 النفس. إليه وتطمئن  الثقة عليه تنعقد وبذلك ،( 35) وسلم عليه اهلل صىل  اهلل رسول بعد  . "اخلربة

  الثالث  اخلليفة  وقرره  اعتمده  قد  األول،  اجلمع  يف  زيد  يف  اجتمع  قد  الذي  الوصف  هذا   أن  وكام

  ذلك   ويف  الثالث،  اجلمع  هبمة  ليقوم  لزيد  اختياره  يف  الثالث  اجلمع  يف  عنه  اهلل  ريض  عثامن  الراشد

 عنه.  اهلل ريض زيد اختيار يف واعتمده  عنه اهلل ريض الصديق أمضاه ملا  إقرار

-عهوده  من  عهد   كل   يف   عىل  يقوم   من  كل  به   يتصف  أن   جيب   زيد  به   اتصف  الذي   الوصف  وهذا 

  "الرابع   اجلمع  أن  شك   وال  غريه.   ووصف  الصحاب   وصف   بي  نسبًيا   الوصف  كان   وإن  ،-كذلك

   . "اجلمع"  مسمى  حتت  يندرج "الصويت اجلمع

بة   موقف   الثاين:   املطلب   بالقرآن   العمل   من   -م عنه   اهلل   رض   -  الصحا

ىلَّ  الكريم  رسوله عىل القرآنح  تعاىل  اهلل  أنزلح  لقد ْيهِ  اهللُ صح لح لَّمح  عح سح   يف   هلم منهاًجا  وليكون أمته، ليعّلمه وح

 .نواهيه عن وينتهون بأوامره فيأمترون به، ويعملون يتدارسونه حياهتم

نْ  ْبدِ   ْبنِ   ُجنُْدِب   فعح :  عنه،  اهلل  ريض  اهللَِّ  عح الح عح   ُكنَّا   قح ىلَّ   النَّبِيِّ   مح ْيهِ   اهللُ  صح لح لَّمح   عح سح نحْحنُ   وح ٌة،   فِْتيحانٌ   وح اِورح زح  حح

ْمنحا  لَّ تحعح نح  فح يامح ْبلح  اإْلِ لَّمح  أحنْ  قح تحعح ، نح ْمنحا ُثمَّ  اْلُقْرآنح لَّ عح ، تح ا اْلُقْرآنح ْدنح اْزدح ًنا بِهِ  فح  ( 36)  .إِيامح

  

 

ُأرح   -( 35) بن  عبداهلل  استأجر  وذلك حي  عليه وسلم  اهلل  اهلل صىل  برسول  متأسًيا  ذلك  فعل  ليدله عىل وقد  وكان رجاًل مرشًكا خريًتا  يقط، 

الحْت: اْستح  ْوجح النَّبِيِّ صىل اهلل عليه وسلم قح ا زح نْهح يِضح اهللَُّ عح ةح رح اِئشح ُسوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم الطريق إىل املدينة؛ فقد روى البخاري  عن عح رح رح ْأجح

اِديً  يِل هح ُجاًل ِمْن بحنِي الدِّ ْكر  رح أحُبو بح ْور  بحْعدح ثحالح وح ارح ثح اُه غح دح اعح وح تحْيِهامح وح اِحلح ْيِه رح ا إِلح فحعح ، فحدح ْيش  اِر ُقرح ىلح ِديِن ُكفَّ ُهوح عح يًتا، وح تحْيِهامح ُصْبحح ا ِخرِّ اِحلح  بِرح
يحال  ِث لح

. احلديث رواه البخاري برقم ) ث   .( 2264ثحالح

 اخلبري بطرق الصحراء.  واخلريت:  

 . "شهادة اخلربة"واستعامله صىل اهلل عليه وسلم لرجل له خربة سابقة بمعرفة الطريق ُيعد بام نسميه يف عرصنا احلارض بـ: 

 .(38 –  37/  1) ماجه ابن سنن صحيح"(، وصححه األلباين يف 61رواه ابن ماجه ) -( 36)
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 :-اهلل رمحه - هـ(1138 السندي)ت: قال

ةٌ   ) اِورح زح ر،   مجع  (حح ر  له:  ويقال  احلحْزوح ُزم  وقوي  اشتد  إذا  الغالم  هو  الواو؛  بتشديد  احلزوَّ  يف   كذا  .وحح

 (37)  .القرآن بسبب أي به(  )فازددنا قوله: البلوغ قارب الذي هو النهاية: ويف الصحاح،

اِسمُ  ُعبحْيد    أحُبو يقول األدب هذا نحو ويف الَّم   بنُ  القح ِوي   سح  : -اهلل رمحه - هـ(224)ت:  اهلحرح

  التالوة   تكون  حتى  الدنيا   حياته  يف  الكريم  القرآن  من  قرأه  بام  يعمل  أن  عىل  القرآن  قارئ  َيرص  أن

 ( 38)  ."عليه حجة وليست القيامة  يوم له حجة

  بقوله: -عنهام اهلل رض -هـ(73)ت:عمر ابن  وصفها التي  احلال هي  وهذه

دْ  قح ةً   ِعْشنحا   لح ا   ِمنْ   ُبْرهح ْهِرنح إِنَّ   دح نحا   وح ثح نح   ُيْؤتحى   أحْحدح يامح ْبلح   اإْلِ نِْزُل   اْلُقْرآِن،  قح تح ةُ   وح ورح ىلح   الس  د    عح ىلَّ   حُمحمَّ  اهللُ  صح

ْيهِ  لح لَّمح   عح سح لَّمُ   وح يحتحعح حا   فح هلح الح ا،  حح هح امح رح حح ا   وح مح نْبحِغي  وح هُ   ُيوقحفح   أحنْ   يح ا   ِعنْدح امح   فِيهح ْعلحُمونح   كح :   ُثمَّ   ،اْلُقْرآنح   أحْنُتمُ   تح   قحالح

دْ  قح أحْيُت   لح ااًل   رح ُدُهمُ   ُيْؤتحى  ِرجح أُ   اْلُقْرآنح   أححح يحْقرح ا   فح ْيح   مح تِهِ   بح احِتح حتِهِ   إىِلح   فح امِت ا   خح ْدِري  مح ا   يح الح   أحْمُرهُ   مح اِجُرُه،  وح الح   زح   وح

ا  نْبحِغي مح هُ  ُيوقحفح   أحنْ  يح نُْثُرهُ  ِمنْهُ   ِعنْدح ْثرح  يح قحلِ   نح  (40)  ..( 39) .الدَّ

 -:اهلل رمحه- هـ(728 تيمية)ت: ابن اإلسالم شيخ  قال

  ألفاظِه   عن  جمردةً   املعاين   عنه  يأخذون  كانوا  بل  ومعناه،  القرآن  لفظح   الرسول  عن  أخذوا  الصحابة

ر،  بألفاظ   يل  اهلل  عبد   بن   ُجندب  قال   كام   ُأخح  القرآن،   تعلَّمنا  ثم  اإليامنح   تعلَّمنا   عمر:  بن   اهلل  وعبد  البحجح

،  ُيعلِّمهم  فكان  إيامًنا.  فازددنا  ى   عنه  واملخربح   به  املأمور  من  القرآن  هبا   نزل  التي  املعاين   وهو  اإليامنح   املتلقَّ

 (41)  املؤمني. عموم من  أقلَّ  كانوا القرآن حفاظ  فإن حق، وهذا والتصديق، بالطاعة

  نزواًل   القرآن  أول   من  كان  ألنه  وذلك  الصحابة،   جيل  يف  القرآن  حفظ  عىل  اإليامن  تقدم  أسهم  ولقد

 

 .(31/  1حاشية السندي ) -( 37)

(. فضائل القرآن: املؤلف: أبو ُعبيد القاسم بن 474-:  449/  1الربهان ) (،51،75سالم )ص:    فضائل القرآن ألب عبيد القاسم بن  -( 38)

 -هـ( حتقيق: مروان العطية، وحمسن خرابة، ووفاء تقي الدين النارش: دار ابن كثري )دمشق  224ساّلم بن عبد اهلل اهلروي البغدادي )املتوىف:  

 م. 1995-هـ   1415بريوت( الطبعة: األوىل، 

التمر،  (39- ) أردأ  هو  وقيل:  خاص  اسم  له  ليس  وما  ويابسه  التمر  رديء  وهو  مفتوحة  قاف  بعدها  املهملة  الدال  احلديث بفتح  غريب 

  .(172/ 2) والنهاية البن األثري (2/889إلبراهيم احلرب )

،  35/  1رواه احلاكم يف املستدرك) ،(4/84رواه الطحاوي يف رشح مشكل اآلثار ) (40- ) ْيِ ْيخح ِط الشَّ ْ ىلح رشح ِحيٌح عح ِديٌث صح ا حح ذح (، وقال: هح

ُه ِعلَّةً  الح أحْعِرُف لح  (. 1/170) "جممع الزوائد  "واهليثمي يف  ،(106) "اإليامن  "ووافقه الذهبي، وصححه ابن منده يف  ،وح

الفقه    ;.. عزير شمس.ط.  ،احلموية الفتيا  عرتاضات املرصية عيلجواب اال  .(12جواب االعرتاضات املرصية )ص:  (41- ) النارش: جممع 

 . 1املجلدات  عدد ;جدة -اإلسالمي 
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  اجلانب   وتؤسس  اآلخر  واليوم  باهلل   اإليامن  قضايا   عىل  تركز  التي  "املفّصل  سور"  هو  املكي  العهد   يف

  لباب "  املفّصل  سور  عىل  ُيْطِلق  عنه  اهلل  ريض  مسعود  ابن  وكان  اإلسالم،  أس  عليه  ُبنِي  الذي  العقدي

   ( 42) . "غريه يف  أمجل ما فيها   فصل  ألنه" ."القرآن

ةح   فعن  اِئشح يِضح   املُْؤِمنِيح   ُأمِّ   عح ا،  اهللَُّ  رح نْهح لح   إِنَّامح   "  قالت:  عح لح   نحزح ا   أحوَّ لح   مح ةٌ   ِمنْهُ   نحزح ِل،  ِمنح   ُسورح صَّ ا  املُفح  ِذْكرُ   فِيهح

النَّاِر،   اجلحنَّةِ  تَّى  وح ا  حح لح   ، اإِلْسالحمِ   إىِلح   النَّاُس   ثحابح   إِذح اُم،  احلحالحُل   نحزح احلحرح وْ   وح لح لح   وح لح   نحزح :  أحوَّ
 
ء ْ ُبوا  الح   َشح  تحرْشح

، اُلوا:  اخلحْمرح قح عُ   الح   لح ًدا،  اخلحْمرح   نحدح وْ   أحبح لح :  وح لح ْزُنوا،  الح   نحزح اُلوا:  تح قح عُ   الح   لح ا   نحدح نح ًدا،  الزِّ دْ   أحبح قح لح   لح ةح   نحزح كَّ ىلح   بِمح   عح

د   ىلَّ   حُمحمَّ ْيهِ   اهللُ  صح لح لَّمح   عح سح إيِنِّ   وح ةٌ   وح حاِريح ُب:  جلح ةُ   بحلِ )  أحْلعح اعح ْوِعُدُهمْ   السَّ ةُ   مح اعح السَّ ى   وح ر    أحْدهح أحمح  )القمر:  (وح

ا  (46 مح لحْت  وح ةُ  نحزح ةِ  ُسورح رح   البحقح
ِ
اء النِّسح ا إاِلَّ  وح أحنح هُ  وح  (43) .ِعنْدح

  قال   عنه  اهلل  ريض  مسعود  بن  اهلل  عبد  أنّ   القطان،  سعيد  بن  َييى  عن   "موطئه"  يف  مالك   اإلمام  وروى

ان    يِف   إِنَّكح   إلنسان: مح ِليٌل   زح اُؤهُ   قح ثرِيٌ   ُقرَّ اُؤُه،  كح هح ظُ   ُفقح فح يَّعُ   اْلُقْرآِن،  ُحُدودُ   فِيهِ   حُتْ ُيضح ِليٌل   ُحُروُفُه،  وح نْ   قح   مح

ْسأحُل  ثرِيٌ ،  يح نْ   كح ،  فِيهِ   ُيطِيُلونح   ُيْعطِي،  مح الةح ونح   الصَّ ُيْقرِصُ ،  فِيهِ   وح ُمْ   فِيهِ   ُيْبُدونح   اخْلُْطبحةح هلح ْبلح   أحْعامح اِئِهْم،  قح  أحْهوح

يحْأيِت  سح ىلح   وح انٌ   النَّاسِ   عح مح ثرِيٌ   زح اُؤهُ   كح ِليٌل ،  ُقرَّ اُؤُه،  قح هح ظُ   ُفقح فح يَّعُ   اْلُقْرآِن،  ُحُروُف   فِيهِ   حُتْ ُتضح ثرِيٌ   ُحُدوُدهُ   وح نْ   كح  مح

ْسأحل ِليٌل  ،يح نْ   قح ، ُيطِيُلونح  ُيْعطِي، مح ونح  اخْلُْطبحةح ُيْقرِصُ ، وح الةح ُيْبُدونح  الصَّ ُهمْ  وح اءح ْبلح  أحْهوح ْم. قح هِلِ  (44) أحْعامح

 ريض  -  أنس   يقول  ولذا  بالقرآن،  العمل  شأِنم  من  كان   ملا   القرآن،  سور  بعض  مجع  من  فيهم  عُظم   إنام

 فينا،   قدره  وارتفع  شأنه  عُظم  يعني:  ،(45)  . "فينا   جدّ   عمران  وآل البقرة  قرأ  إذا  الرجل  كان"  :-عنه  اهلل

 حفظ. ما بمقتىض لعمله

  

 

مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح املؤلف: أبو احلسن عبيد اهلل بن حممد عبد السالم   (.254/  7مرعاة املفاتيح، كتاب فضائل القرآن )  ( 42)

أمان   بن  حممد  خان  )املتوىف:  بن  املباركفوري  الرمحاين  الدين  حسام  بن  واإلفتاء  1414اهلل  والدعوة  العلمية  البحوث  إدارة  النارش:   -هـ( 

 . م1984هـ،  1404 -بنارس اهلند الطبعة: الثالثة  -اجلامعة السلفية 

  .(4993رواه البخاري ) -( 43)

(. املوطأ املؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي 1/598اب جامع الصالة)، بكتاب قرص الصالة يف السفر،  موطأ مالك  (44-)

  -أبو ظبي    -هـ( املحقق: حممد مصطفى األعظمي النارش: مؤسسة زايد بن سلطان آل ِنيان لألعامل اخلريية واإلنسانية  179املدين )املتوىف:  

 .8م عدد األجزاء:  2004 -هـ  1425اإلمارات الطبعة: األوىل، 

(45 )-  ( البغوي:  القرآن (.238/  8تفسري  تفسري  يف  التنزيل  الفراء   :املؤلف  ،معال  بن  حممد  بن  مسعود  بن  احلسي  حممد  أبو  السنة،  حميي 

)املتوىف الشافعي  العرب  510  :البغوي  الرتاث  النارش: دار إحياء  املهدي  الرزاق  املحقق: عبد  الطبعة: األوىل  -هـ(  هـ عدد    1420  ،بريوت 

 5 :زاءاألج

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=1&idto=3918&bk_no=77&ID=1
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=677&idto=880&bk_no=77&ID=97
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 فيقول:   املعنى هذا -عنهام اهلل  رض - عمر  ابن ويؤكد

  ونحوها  السورة  إال   القرآن  من  َيفظ  ال   األمة  هذه  صدر  يف  اهلل  رسول  أصحاب  من  الفاضل  كان

 يرزقون  وال   واألعمى  الصبي  منهم  القرآن،  يقرؤون  األمة   هذه  آخر  وإن  بالقرآن،  العمل  ورزقوا

 ( 46)  .به العمل

  باب   من  هذا  وليس  القرآن،  من  السورة  حفظ   يف  جًدا   يتأخرون  تراهم  األسنى  املطلب  هلذا  وحتقيًقا 

  فمن   السورة،  تلك  آيات  عليه  دلت  بام   بالعمل  النشغاهلم   وإنام   ذلك،  يف  قصوًرا  أو   احلفظ  عن   العجز

 -  عنه   اهلل  ريض  -  عمر  تعلم  قال:  -  عنهام  اهلل  ريض  -  عمر  ابن  عن  نافع  عن  مالك  رواه  ما   ذلك

 (47) جزوًرا. نحر  ختمها  ملا  سنة، عرشة اثنتي يف البقرة

 أو  العجز  باب  من  ليس  البقرة  سورة  تعلم  يف  -  عنه  اهلل  ريض  -  عمر  مكث  طـول  أن  يبي  األثر  فهذا 

 العلم   ألن  وإنام  -وبر  خري  كل  يف  وسبقه  ومكانته  فضله   يف  هو  ومن  -وحاشاه-الرتاخي  أو  الكسل

 به.  بالعمل اقرتن عندهم بالقرآن

 فيقول:   املعنى نفس يؤكد -عنه اهلل  رض - هـ(32  )ت: مسعود   ابن  هو  وها

نْ   وإن  به،  العمل  علينا   وسهل  القرآن،  ألفاظ  حفظ  علينا   صعب  إنا    حفظ   عليهم  يسهل  بعدنا   مح

 (48)  .به العمل عليهم ويصعب القرآن

بة   نفوس   ف   القرآن   أثر   الثالث:   املطلب   -عنهم   اهلل   رض   -  الصحا

 قالت: - عنهام  اهلل رض -  هـ(73 )ت:بكر أيب بنت أسامء عن

 أعينهم   تدمع  اهلل:  نعتهم  كام  القرآن  عليهم  قرئ  إذا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أصحاب  كان

شِعر   لح   )اهللَُّ   سبحانه:  قوله  يف  أولياءه  اهلل  وصف  كام  كذلك   وهم  ،( 49)  جلودهم.  وُتقح نح   نحزَّ  أحْحسح

 

(. اجلامع ألحكام القرآن، املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس 1/39تفسري القرطبي )  (46-)

القرطبي )املتوىف:   الثانية،    -هـ( حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش النارش: دار الكتب املرصية  671الدين   -هـ  1384القاهرة الطبعة: 

 جملدات(.  10جزءا )يف  20د األجزاء: م عد 1964

  .(1/40(، وينظر: تفسري القرطبي: )3/346أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن: )- ( 47)

ي  البغدادي )املتوىف:   (10أخالق أهل القرآن لآلجري) ص:    (48- ) أخالق أهل القرآن املؤلف: أبو بكر حممد بن احلسي بن عبد اهلل اآلُجرِّ

وخرج أحاديثه: الشيخ حممد عمرو عبد اللطيف بإرشاف املكتب السلفي لتحقيق الرتاث النارش: دار الكتب العلمية، بريوت هـ( حققه  360

 (.1/40، وُينظر: تفسري القرطبي )1م عدد األجزاء:  2003 -هـ   1424لبنان الطبعة: الثالثة،  -

تفسريه: )-( 49) أب حاتم يف  ابن  أب حات 18383أخرجه  ابن  تفسري  بن   م:(  بن حممد  الرمحن  أبو حممد عبد  املؤلف:  العظيم:  القرآن  تفسري 

  -هـ( املحقق: أسعد حممد الطيب النارش: مكتبة نزار مصطفى الباز  327إدريس بن املنذر التميمي، احلنظيل، الرازي ابن أب حاتم )املتوىف:  

 (. 15/249 القرطبي: )هـ، و ُينظر: تفسري 1419 -اململكة العربية السعودية الطبعة: الثالثة 
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ا   ِكتحاًبا   احْلحِديِث  اهِبً تحشح ثحايِنح   م  ِعر    مَّ ْقشح ِذينح   ُجُلودُ   ِمنْهُ   تح ْونح   الَّ ْشح ُمْ   خيح هبَّ ُقُلوهُبُمْ   ُجُلوُدُهمْ   تحِليُ   ُثمَّ   رح ى   وح  ِذْكرِ   إىِلح

لِكح  ۚ   اهللَِّ ى ذحى ِْدي  اهللَِّ ُهدح ن بِهِ  َيح اءُ  مح ن ۚ   يحشح مح امح  اهللَُّ ُيْضِللِ  وح هُ  فح اد ( ِمنْ   لح  (. 23 )الزمر: هح

ْعِريرة: :-اهلل رمحه -( هـ711 )ت: منظور ابن قال  ة الُقشح ْعدح  (50) . الرِّ

  :-اهلل رمحه - (774 )ت:كثري ابن قال 

ْوُلُه: ِعر  )  قح ْقشح ِذينح   ُجُلودُ   ِمنْهُ   تح ْونح   الَّ ْشح ُمْ   خيح هبَّ ُقُلوهُبُمْ   ُجُلوُدُهمْ   تحِليُ   ُثمَّ   رح ِذهِ   أحْي   (اهللَِّ  ِذْكرِ   إىِلح   وح ةُ   هح   ِصفح

اِر، عِ   ِعنْدح   اأْلحْبرح امح مِ   سح الح ْيِمنِ   اجْلحبَّاِر،   كح ِزيزِ   املُْهح اِر،  اْلعح فَّ ُمونح   ملِحا  اْلغح ْفهح ْعدِ   ِمنح   ِمنْهُ   يح ِعيدِ   اْلوح اْلوح   . وح

التَّْخِويِف  التَّْهِديِد،  وح ِعر    وح ْقشح اخْلحْوِف   اخْلحْشيحةِ   ِمنح   ُجُلوُدُهمْ   ِمنْهُ   تح ُقُلوهُبُمْ   ُجُلوُدُهمْ   تحِليُ   ُثمَّ )  ،وح   ِذْكرِ   إىِلح   وح

ْرُجونح  ملِحا  (اهللَِّ لون يح مْححتِهِ  ِمنْ   وُيؤمِّ ُلْطِفِه، رح ُهمْ  وح ِهمْ  خُمحالُِفونح   فح رْيِ ارِ  ِمنح  لِغح  :ُوُجوه   ِمنْ  اْلُكفَّ

ا: ُدهح عح   أحنَّ   أححح امح   سح
ِ
ء ُؤالح ةُ  ُهوح   هح وح اِت، تاِلح عُ  اآْليح امح سح ِئكح  وح امت  ُأولح ، نحغح اِت  ِمنْ   أِلحْبيحات  ْينات. أحْصوح    ( 51)  القح

ُمْ   الثَّايِن: ا  أحِنَّ ْيِهمْ   ُتِليحْت   إِذح لح اُت   عح مْححنِ   آيح وا  الرَّ ر  ًدا  خح ُبِكيَّا،  ُسجَّ ،  بِأحدحب    وح ْشيحة  خح    وح
 
اء جح رح ،  وح حبَّة  حمح ْهم    وح فح  وح

ِعْلم    .وح

ُمْ   الثَّالُِث: ُمونح   أحِنَّ ْلزح ا،  ِعنْدح   اأْلحدحبح   يح ِعهح امح امح   سح انح   كح ةُ   كح ابح حح يِضح   الصَّ نُْهمْ   اهللَُّ  رح ِعِهمْ   ِعنْدح   عح امح مح   سح الح  ِمنْ   اهللَِّ  كح

ةِ  وح ُسولِ   تاِلح ىلَّ   اهللَِّ  رح ْيهِ   اهللَُّ  صح لح لَّمح   عح سح ِعر    وح ْقشح عح   تحِليُ   ُثمَّ   ُجُلوُدُهْم،  تح ْ   .اهللَِّ  ِذْكرِ   إىِلح   ُقُلوهِبِمْ   مح ُكوُنوا   لح  يح

الح   يتصارُخون لَُّفونح   وح تحكح ا   يح ْيسح   مح ْل   فِيِهْم،  لح ُهمْ   بح ُكونِ   الثَّبحاِت   ِمنح   ِعنْدح الس  ِب   وح اأْلحدح اخْلحْشيحةِ   وح ا  وح   الح   مح

ُقُهمْ  ْلحح دٌ  يح ؛ يِف  أححح لِكح ا  ذح هِلحذح اُزوا وح ىّل  بالِقدح فح ْنيحا  يِف  املُعح ةِ  الد  اآْلِخرح  . وح

الح  ْبدُ  قح اِق: عح زَّ نحا الرَّ ثح دَّ ر  حح ْعمح : مح الح ُة، تحالح  قح تحادح مِححهُ  قح ِعر  ) اهللَُّ: رح ْقشح ِذينح  ُجُلودُ  ِمنْهُ  تح ْونح  الَّ ْشح ُمْ  خيح هبَّ   تحِليُ  ُثمَّ  رح

ُقُلوهُبُمْ   ُجُلوُدُهمْ  :  (اهللَِّ  ِذْكرِ   إىِلح   وح الح ا  "  قح ذح    نحْعُت   هح
ِ
تحُهمُ   اهللَِّ،  أحْولِيحاء ِعرَّ   بِأحنْ   اهللَُّ  نحعح ْقشح ْبِكيح   ُجُلوُدُهْم،  تح تح   وح

ِئنَّ   أحْعُينُُهْم، تحْطمح ْ   اهللَِّ،  ِذْكرِ   إىِلح   ُقُلوهُبُمْ   وح لح ْتُهمْ   وح نْعح اِب   يح هح مْ   بِذح يحانِ   ُعُقوهِلِ شح اْلغح ْيِهمْ   وح لح ا  إِنَّامح   ،عح ذح   أحْهلِ   يِف   هح

ِع، ا اْلبِدح ذح هح ْيطحانِ  ِمنح  وح  ( 52)  ."الشَّ

 

العرب، البن منظور )  -( 50) ابن منظور األنصاري  5/95لسان  الدين  الفضل، مجال  أبو  املؤلف: حممد بن مكرم بن عىل،  العرب  (. لسان 

 . 15هـ عدد األجزاء:  1414 -بريوت الطبعة: الثالثة  -هـ( النارش: دار صادر 711الرويفعى اإلفريقي )املتوىف: 

ْينات  (51-) أي اإلماء املغنيات.، ُينظر: مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، للتربيزي، كتاب الفتن، باب  وسكون التحتية: بفتح القاف،:القح

 .(1/78أرشاط الساعة)

برصي (، تفسري ابن كثري: تفسري القرآن العظيم املؤلف: أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القرَش ال56-7/55تفسري ابن كثري: )  (52-)

.، 8م، عدد األجزاء: 1999 -هـ 2،1420ط،هـ( املحقق: سامي بن حممد سالمة النارش: دار طيبة للنرش والتوزيع774ثم الدمشقي )املتوىف: 

 .( 12/59) وينظر: تفسري القرطبي



 

[33 ] 
 

بع:   املطلب  بعني   موقف   الرا بالقرآن   العمل   من   -اهلل   رمحهم   -  التا  

 : -اهلل رمحه - البرصي احلسن يقول ذلك ويف التابعي، جيل  يف كذلك األمر كان كام

 :-تعاىل   اهلل  قال  أوله.  ِقبحل  من   األمر  يأتوا  ول  بتأويله،  هلم  علم  ال   وصبيان  عبيد  قرأه  القرآن  هذا  إن

ْلنحاهُ   )ِكتحاٌب  ْيكح   أحنزح كٌ   إلح ُروا  ُمبحارح بَّ يحدَّ اتِِه(  لِّ باُعه؛  إال  آياته   تدب ر  وما   (،29  )ص:  آيح   حروفه   بحفظ  هو  ما  اتِّ

 -  واهلل  -وقد  حرًفا   منه  أسقط  فام  كله،  القرآن   قرأت  قد  ليقول:  أحدهم  إن  حتى  حدوده،  وإضاعة

  يف   السورة  ألقرأ   إين  ليقول:  أحدهم   عن  وحتى  عمل  وال  خلق  يف  له  القرآن  ترى  ما   كله؛   أسقطه

  هذا؟   مثل  تقول   القراء   كانت   ومتى  الورعة،  وال  احلكامء  وال  العلامء  وال   بالقراء  هؤالء  ما   واهلل  نحفحس،

 (53) هؤالء.  مثل الناس يف اهلل أكثر ال 

 السلف: بعض عن يرويه فيام -اهلل رمحه - القيم ابن يقول هذا ويف

ل القرآن نزل حذوا  به لُيعمح  فيه،  بام والعاملون به، العاملون هم القرآن أهل كان  وهلذا عماًل؛  تالوته فاختح

  أقام   وإن  أهله  من  فليس  فيه،  بام  يعمل  ول  يفهمه  ول  حفظه  من  وأما   قلب،  ظهر  عن  َيفظوه  ل  وإن

 ( 54)  السهم. إقامة  حروفه

بع:   املبحث  بط   أهم   الرا    القرآن   تسجيل   عند   مراعاهتا   جيب   التي   العملية   الضوا

 مطالب: ثامنية وفيه

 القرآن   تسجيل   عند   التجويد   أحكام   عموم   مراعاة   األول:   املطلب 

  عند  سيام  وال   به  العناية  القارئ  عىل  جيب  ما   أوجب  من  التجويد  أحكام  مراعاة   مع  القرآن  قراءة  إن

  عباده   من  اهلل  شاء  من  -كذلك  -إليه  سيستمع  والذي  اهلل،  شاء  ما   إىل  سيبقى  والذي  القرآن،  تسجيل

  سبحانه.  هو  إال  كثرة َيصيهم ال  من

  

 

عبد اهلل حممد بن نرص بن احلجاج خمترص قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر، املؤلف: أبو    ( 176خمترص قيام الليل، للمروزي، ص )  -( 53)

ِزي )املتوىف:   هـ   1408باكستان الطبعة: األوىل،    -هـ( اخترصها: العالمة أمحد بن عيل املقريزي النارش: حديث أكادمي، فيصل اباد  294املحْروح

ا  .(274، والزهد البن املبارك، ص )1م عدد األجزاء:    1988  - ىلح    الزهد والرقائق البن املبارك )يليه »مح اِئًدا عح تِِه زح  يِف ُنْسخح
َّاد  ْيُم ْبُن محح اُه ُنعح وح رح

ْهِد« ِك يِف كِتحاِب الز  ِن اْبِن املُْبحارح ِزي  عح اُه املْحْروح وح ا رح املؤلف: أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظيل، الرتكي ثم املْروزي )املتوىف: (  مح

 . 1بريوت عدد األجزاء:  -عظمي النارش: دار الكتب العلمية  هـ( املحقق: حبيب الرمحن األ 181

  .(1/323زاد املعاد، البن القيم ) (54- )
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  :"النرش" ف -اهلل رمحه - هـ(833)ت: اجلزري ابن قال

دح   من  مصدر  فالتجويد وَّ  من   بريئة   األلفاظ  جمودة   بالقراءة  اإلتيان  عن   عبارة  عندهم  فهو  جتويًدا....  جح

  كام   األمة  أن   شك  وال   التحسي،  يف   النهاية  وبلوغ  التصحيح  يف  الغاية   انتهاء  ومعناه   النطق،  يف  الرداءة

 الصفة   عىل  حروفه  وإقامة  ألفاظه  بتصحيح  متعبدون  حدوده   وإقامة  القرآن  معاين   بفهم  متعبدون  هم

 جتوز   ال  التي  ( 55)  العربية  نطق  من   أفصح  وسلم  عليه  اهلل  صىل   بالنبي  املتصلة  القراءة  أئمة  من  املتلقاة

 فمن  معذور،  أو  آثم  وميسء  مأجور  حمسن  بي  ذلك  يف  والناس  غريها.   إىل  عنها   العدول  وال   خمالفتها 

  أو   العجمي  الفاسد  اللفظ   إىل  وعدل  الفصيح  العرب   الصحيح  باللفظ  اهلل  كالم  تصحيح  عىل  قدر

  عن  واستكباًرا   حفظه  من  ألف  ما  عىل  واتكااًل   وحدسه  برأيه  واستبدادا  بنفسه  استغناء  القبيح  النبطي

 مرية.   بال   وغاش   ريب  بال   وآثم  شك   بال   مقرص  فإنه  لفظه  صحيح  عىل   يوقفه   عال  إىل  الرجوع

 القرآن   حروف  إقامة  يف  واملبالغة  القراءة  يف  والتعسف  التكلف  عدم   يراعى  أن  جيب  إنه   غري .( 56)

 عليه  اهلل  صىل  املعصوم   عنه  ِنى  والتكلف  التعسف  وهذا  هبا،  النطق  يف  والتقعر  والتكلف  والتعسف

لحكح   "فقال: عموًما  وسلم حا  "املُْتحنحطُِّعونح  هح اهلح ًثا.  قح  (57)  ثحالح

: ُقون،  واملُتحنحطُِّعونح مِّ ، املُتحعح اُلونح اِوُزونح  الغح ودح  املُجح م يف احلُدح اهِلِ م.  أْقوح اهِلِ  وأْفعح

ُة،  وقال الَّمح ْيُخ   العح    شح
ِ
اء ،  الُقرَّ

ِ
اء بح األُدح لحمُ   احلسن  أبو  وح ْيِن،  عح نِ   أحُبو  الدِّ يِل    احلحسح دِ   بنُ   عح   حُمحمَّ

اوي)ت: خح ْطلحعِ   يف  -اهلل  رمحه  -  هـ(:643السَّ تِهِ   مح ةُ )  بـ:  املوسومة  قحِصيدح ُعّدةُ   املُِفيدِ   ُعْمدح   يف  املُِْجيد  وح

ةِ  ْعِرفح  (58) التَّْجويِد( مح

ا  نْ  يح ــــــُرومُ  مح ةح  يح ُرودُ  اْلُقـــْرآنِ  تاِلحوح يح ــــــْأوح  وح ةِ  شح ــانِ  أحِئمَّ  اإِلْتقح

ِب  الح  ْسح دَّ  أحوْ  ُمْفِرًطا  مداًّ  التَّْجِويدح  حتح ــا   مح ـــــدَّ  ال  مح انِ  فِيهِ  مح  لِـــوح

 

النبوية األفصحية"هي يف األصل هكذا  (55-) الذين  "احلرضة  املتصوفة  أقرب لكالم  السلف، وإنام هي  ألفاظ ل يدرج عليها كالم  ، وهذه 

 جمالسهم.يعتقدون حضوره صىل اهلل عليه وسلم 

ُينظر: دائرة املعارف اإلسالمية    .كل يوم من أيام اجلمعة: اسم )احلرضات(  ،ويطلق )الدراويش( عىل احلفالت الدينية التي َييوِنا بانتظام" 

(15/140). 

العرش)  -( 56) القراءات  يف  يسري.213-1/210النرش  بترصف  أبو    (.  الدين  املؤلف: شمس  العرش  القراءات  يف  اجلزري، النرش  ابن  اخلري 

)املتوىف يوسف  بن  بن حممد  )املتوىف    833  :حممد  الضباع  املحقق: عيل حممد  دار   1380هـ(  ]تصوير  الكربى  التجارية  املطبعة  النارش:  هـ( 

 .2 :الكتاب العلمية[ عدد األجزاء

 .(2670رواه مسلم )  -( 57)

 (.47 45)  7659، 224 222/ 1( فهرس الظاهرية 85 83)  3ة وعمدة املفيد منها نسخ خمطوطة كثرية، منها: نسخة الظاهري -( 58)
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دح  أحنْ  أحوْ  ــدِّ ْعـــدح  ُتشح د   بح ةً   مح ــْمزح ُلوكح  أحنْ  أحوْ   هح انِ  احْلحْرفح  تح ْكرح السَّ  كح

ُفــوهح  أحنْ  أحوْ  ة   تح ًعا  هِبحْمزح ــــوِّ يحِفــــرّ  ُمتحهح ا  فح ــــاِمُعهح ثحيحانِ  ِمنح  سح  اْلغح

ْرِف  انٌ  لِْلحح اِغًيا  تحُك  فحالح  ِميزح الح  فِيه  طح انِ  خُمِِْسح  تحُك   وح  . املِْـــيزح

  ُأنزل   الذي  األسنى  واملطلب  األسمى   اهلدف   عن  يشغل  القرآن،  حروف  إقامة   يف  التكلف  وهذا

  وحفظ   نواهيه  عن   واالنتهاء  أوامره،  وامتثال  به،  والعمل  آياته،  تدبر  وهو:  أال   أجله،  من  القرآن

 فيه.  اهلل أمر  كام وإقامتها  حدوده

  :ُمَقّدمتِهِ  ف هـ(833)ت: -اهلل رمحه  - اجَلَزِريِّ  ابنُ  وقاَل 

الً  مِّ رْيِ  ِمنْ  ُمكح ا  غح ل ِف  مح ِف. باِلح  الن ْطِق  يِف   بِالل ْطِف   تحكح س   ( 59)  تحعح

ف   التكلف   عدم   الثاين:   املطلب   القراءة   عند   والتعسُّ

ي  يقول الصحيحة القراءة وصف ويف كِّ مِححهُ  هـ(437القييس)ت: طالب    أحِب  ْبنُ  مح   اهللُ: رح

طح   أن  القارئ  عىل  جيب ف  وال  هبا،  اللفظح   يتحوسَّ ة  يف  يتعسَّ   خيِرجها  لكنْ   هبا،  نحطحق  إذا  إخراجها  ِشدَّ

جه، بحُعد  حْرٌف  ألِنا  وِرْفق، بلطافة   ْرح ُعب  خمح  ( 60)  .لصعوبته هبا اللفظُ  فصح

 : -اهلل رمحه  - اجلزري ابن يقول

ان،  بتمضيغ  التجويُد:  فليسح  مِ   بتقعريِ   وال   اللِّسح   وال   الصوِت،  برتعيد   وال   الفّك،   بتعويج  وال   الفح

،   بتقطيع  وال  املشدد،  بتمطيط مة  وال  الُغنَّات،  بتطني  وال   املحدِّ اءات،  بحرصح   الطِباُع،   منها   تنفر  ِقراءةً   الرَّ

ها  ْضغح   ال   التي  اللطيفة،  احللوة  العذبُة،  السهلُة،  القراءة  بل  واألسامُع،  القلوُب   ومتُج    لحوكح   وال  فيها،  مح

،   وال  فح س  ،  وال   تكل ف،  وال   تعح ،  وال   تصن عح  بوْجه    الفصحاء  وكالمِ   العرب،  طباعِ   عن   خترج  وال   تنط عح

  .واألداء القراءاِت  وجوه من

 احلرف  ورد  مراتبها   وترتيبها   حقوقها   احلروف  اعطاء  وهو  القراءة  وزينة  التالوة  حلية  هو  فالتجويد:

 من   هيئته   وكامل  صيغته  حال  عىل   به   النطق  وتلطيف  لفظه  وتصحيح  بنظريه   وإحلاقه   وأصله  خمرجه  إىل

 

 (. 32مقدمة ابن اجلزري، باب التجويد، البيت رقم: ) -( 59)

القييس) ص:    -( 60) أحِب طالب   ْبُن  ي  ملحكِّ التالوة،  لفظ  القراءة وحتقيق  لتجويد  التالوة:   .(145الرعاية  القراءة وحتقيق لفظ  لتجويد  الرعاية 

بن  تأليف:   بن خممكي  القرطبياب طالب بن حيوس بن حممد  االندليس  ثم  القريواين  القييس  النرش: أمحد حسن فرحات حتقيق:  -تار  ، سنة 

 . 1، عدد املجلدات: سوريا -دمشق  -دار ابن كثري  ، النارش:1م، ط:2018

 

 

https://daralsalam.com/ar/Books/index?publiser=%D9%85%D9%83%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%8A%20%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%B3%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%AB%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://daralsalam.com/ar/Books/index?investegator=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA
https://daralsalam.com/ar/Books/index?Publishing=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%20-%20%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%20-%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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 تكلف...  وال  إفراط وال   تعسف وال   إرساف غري

ا:  -اهلل رمحه  - يقول ثم  أيضا

 بتالوته   االسامع   تلتذ  أنزل   كام  مصحًحا   جموًدا  القرآن  يقرأ  فيمن  وتعاىل  تبارك   اهلل  سنة  ....وهذه 

  تعاىل   اهلل  أرسار  من   رس  باأللباب؛  ويأخذ  العقول  يسلب  أن  يكاد  حتى  قراءته  عند  القلوب  وختشع

  باألحلان   معرفة  وال   صوت  حسن  له  يكن  ل  من  شيوخنا   من  أدركنا   ولقد  خلقه؛  من  يشاء  من  يودعه

  وكان   باملجامع   القلوب  من  وأخذ  املسامع  أطرب  قرأ  إذا  فكان  باللفظ  قياًم   األداء  جيد  كان  أنه  إال 

 األصوات   ذوي   من   مجاعات  تركهم  ......مع.إليه  االجتامع   عىل  وجيتمعون  عليه  يزدمحون  اخللق

  أغلق   باب  فهذا  اليوم  وأما   ..... . واإلتقان  التجويد  عن  خلروجهم  واألحلان  باملقامات   عارفي  احلسان

 (61) .والعجم العرب يف اجلهل سوق ونفاق اهلمم قصور  من به  ونعوذ التوفيق، اهلل نسأل  سد وطريق

 : -اهلل رمحه - هـ(:665املقديس)ت: شامة  أبو يقول ذلك نحو ويف

ة  العزيز  القرآن  يطلب  من  ملعظم   يبق  ل  بألفاظه،   النطق  وحترير  رسده،  ورسعة   حفظه،   قوة  يف   إالَّ   مِهَّ

  ما  فوقه  ولكن  حسنًا   كان  وإن  ذلك  وكل  ،به  الصوت  حسن  يف  والرغبة  حروفه،  خمارج  عن  والبحث

 عند  والوقوف  بمقتضاه،  والعمل   فيه،  والتفكر  ،معانيه   فهم  وهو  وأحرى،  وأوىل  وأتم  أهم  هو

 ( 62)  تالوته. حسن من تعاىل  اهلل  خشية وثمرة حدوده،

 رمحه   ويقول  املصلي  بعض   قراءة   فيصف  املذموم  التكلف  هذا  من  هـ(597اجلوزي)ت:   ابن  وَيذر

 تعاىل:  اهلل

ىلح   إبليس  لبس   وقد ُقول:   فرتاه  احلروف  خمارج  يِف   املصلي   بعض  عح   بإعادة   فيخرج  احلمد.   احلمد  يح

نْ   الكلمة ْيهِ   يلبس  وتارة   الصالة  أدب  قانون  عح لح  املغضوب،  ضاد  إخراج  يِف   وتارة  التشديد  حتقيق  يِف   عح

ُقول  من  رأيت  ولقد عح   بصاقة   فيخرج  املغضوب  يح  حتقيق  املراد  وإنام  تشديده،  لقوة  الضاد؛  إخراج  مح

نْ   احلروف  يف   باملبالغة  ويشغلهم  التحقيق  حد   عن  بالزيادة  هؤالء  خيرج  وإبليس  فحسب  احلرف   عح

 

  (.69زرية)ص:(، الآللئ السنية رشح املقدمة اجل1/165) ُينظر: النرش يف القراءات العرش(61- )

املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز املؤلف: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إسامعيل  (.421املرشد الوجيز )ص:  (62-)

 1395  :بريوت سنة النرش  -هـ( املحقق: طيار آلتي قوالج، النارش: دار صادر  665  :بن إبراهيم املقديس الدمشقي املعروف بأب شامة )املتوىف

  .1 :م عدد األجزاء 1975 -هـ 
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 ( 63)  إبليس. من  الوساوس هذه  وكل  التالوة فهم

الح  د  بن عىل  احلسن أبو املقرئ العالمة قح  هـ(: 1118)ت:-اهلل رمحه - الصفاقييس النوري حُمحمَّ

نْطُِقونح   التجويد  بصناعةِ   العاملون  كان  وقد  ًة،  هبا   يح ِلسح ،  سهلةً   سح ف،  بال  برْفق  س    نربة    وال   تكل ف،  وال   تعح

ي بالرياضِة،  إال  ذلك من  أحدٌ  يتمكن  وال شديدة ،  ( 64)  بالقراءة. الِعْلم أهلِ   أفواه من ذلك وتلقِّ

ال  حامد  أبو  يقول  والعمل  العبادة  أرباب  من  املغرورين  أصناف  ذكر  ويف  رمحه   -  هـ(505  )ت:الغزَّ

 : -اهلل

  فال   خمارِجها،   من  األذكارِ   وسائرِ   الفاحتةِ   حروِف   إخراِج   يف  الوسوسةُ   عليهم  تغلُب   أخرى:  وفرقةٌ 

  ال  صالتِه،  مجيعِ   يف  احلروِف   خمارج  وتصحيح  والظاء،  الضاد  بيح   والفرِق   التشديدات  يف  َيتاطُ   يزاُل 

ه  أرساِره،   إىل  الفهمِ   ورصِف   به   واالتعاظِ   القرآنِ   معنى  عن   ذاهاًل   سواه،  فيام  يتفكرُ   وال   غرُيه،  َيم 

لَّف  ل  فإنه  الغروِر،  أنواع  أقبِح   من  وهذا   بام   إال  احلروِف   خمارج   حتقيِق   من  القرآنِ   تالوةِ   يف  اخللُق   ُيكح

ت رح  الكالِم.  يف عادهُتم به جح

  يؤدي   فأخذح   وجِهها،  عىل  يؤدَيا  أن  وُأِمرح   سلطان    جملسِ   إىل  رسالةً   محلح   من   مثاُل   هؤالء:  ومثال

  مقصودِ   عن   غافٌل   ذلك  يف  وهو  أخرى،  بعد   مرةً   ويعيُدها  ويكرُرها   احلروِف   خمارج   يف   وتأنقح   الرسالةح 

د    السياسة  عليه  ُتقام  بأن  أحراه  فام  املجلِس،  حرمةِ   ومراعاةِ   الرسالةِ   عليه  وَُيكم  املجاني  دارِ   إىل  وُيرح

 . ( 65) العقِل(  بفقدِ 

 :- اهلل رمحه -  هـ(748 )ت:الذهبي  احلافظ وقال

اءُ   ُة:  فالقرَّ دح   مراعاةِ   إىل  اهلمةِ   مرصوفح   يبقى  القارئح   املجودح   أن  إىل  يؤدي  زائدٌ   وحتريرٌ   تنطعٌ   فيهم  املجوِّ

  عن   ويرصفه   تعاىل،  اهللِ  كتاِب   معاين  تدبرِ   عن  ذلك  يشغُله   بحيُث   جتويِدها،  يف  والتنطع  احلروِف 

 وبأن  املقت،  بعي  إليهم  فينظر  تعاىل،  اهلل  كتاب   بحفاظ  مزدرًيا   النفس  قوي  وخيلِّيه  التالوِة،  يف  اخلشوعِ 

اءح   وبأن  يلحنون،  املسلمي  وما  عرفتح   ماذا  أنت  ِشعري  فليتح   القراءِة،   شواذَّ   َيفظون  ال   القرَّ

 

(. تلبيس إبليس املؤلف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي )املتوىف: 1/126تلبيس إبليس، البن اجلوزي )  -( 63)

  .1م عدد األجزاء: 2001هـ/ 1421عة والنرش، بريوت، لبنان الطبعة: الطبعة األوىل، هـ( النارش: دار الفكر للطبا597

(. تنبيه الغافلي وإرشاد اجلاهلي عام يقع هلم من اخلطأ حال تالوهتم لكتاب اهلل  47تنبيه الغافلي وإرشاد اجلاهلي، للصفاقيس) ص:  -( 64)

الن أبو احلسن  )املتوىف:  املبي املؤلف: عيل بن حممد بن سال،  النارش: مؤسسات عبد 1118وري الصفاقيس  النيفر  الشاذل  هـ( املحقق: حممد 

 .1الكريم بن عبد اهلل عدد األجزاء:  

 (.3/510اإلحياء، الغزال، )-( 65)
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؟!  تعاىل   فاهللُ  واخلوِف،  واحلزنِ   اخلشيةِ   من  عريةٌ   فثقيلةٌ   تالوُتك  وأما   صالٌح،  فقريٌ   علُمك  فأما   عملتح

كُ  يوفُِّقكح  ُ ، وُيبحرصِّ كح . اجلهلِ  مرقدةِ  من  يوقظك  ُرْشدح
ِ
 والرياء

هم  رأيُت   فقد  اجلملة،  يف  به  ُينتفع  قد  وخوف  بقلب    منهم  قرأ  من  وهؤالء  والتمطيِط،  النغمِ   قراءُ   وضد 

ى  قرأح   إذا  من  منهم  ورأيُت   ويبكي،  ويطرُب   صحيًحا  يقرأ  من  منهم   وبدل   النفوسح   وأبرمح   القلوبح   قسَّ

 ( 66)  ."اجلنائزية " حااًل  وأسوُأهم اهللِ، كالم

   وأقدم  اخلشوع،  عن  َشء  فأبعد  وباجلمع  بالروايات  القراءة  وأما 
 
  عن  خُيِرج  بام  التالوة  عىل  َشء

  وأعفنا  رجل  يا  اقرأ  الراءات،  وترقيق  الالمات  تلك   وتغليظ  محزة  وجوه  تكثري  يف  وشعارهم  القصد،

 هذا؟!  كم فإىل  محزة، ووقوف واملدود،  اإلمالة وفرط والرتقيق، التغليظ من

 والسكت  الوجوه  غرائب  إحضار   ديدنه  جعل  حمراب  يف  تال  أو  ختم  يف  حرض  إن  منهم:  وآخر

  ، "بالسبع  عارف  فإين   اعرفوين،  ... أبو"  أنا   نفسه  عىل  ونادى  خالف  بكل  وأتى  بالتسهيل،  والتهوع

 . ( 67)  األفئدة. عىل  ورصاص منجنيق حجر إنك  بخري، اهلل وصبحك ال   بك؟!  نعمل إيش 

  يذكر  وهو يقول -اهلل رمحه -  القيم ابن اإلمام  فهذا العلم، أهل  من  غريهم  كالمُ  جاء املعنى هذا وعىل

 تأملح   ومنْ   .. . فيها   والتنطع  احلروِف،  خمارج  يف  الوسوسةُ   ذلك:  ومنْ   اإلنسان:  عىل  الشيطان  مكائد

ه  وسلم  عليه   اهلل  صىل   اهللِ   رسولِ   هديح  ح   قراءهِتم؛  عىل  لسان    كلِّ   أهلِ   وإقرارح  التنطعح   أن   له  تبيَّ

 . ( 68)  سنته  من ليس احلروِف  إخراِج  يف والسوسةح  والتشدقح 

 

  

 

 انه، واهلل أعلم.اجلنائزية: نسبة إىل اجلنائز، لعله يقصد القراء الذين يقرءون القرآن عىل اجلنائز باألحلان املحرمة عىل ما سبق بي-( 66)

(. 25-24(، طبعة املقديس، وُينظر: بدع القراء القديمة واملعارصة، بكر أبو زيد )ص:  5-4بيان زغل العلم بالطلب، الذهبي، ص)67)-)

 : . املجلدات عدد ،1: ط ،1990 –  1410بدع القراء القديمة واملعارصة، املؤلف: بكر بن عبد اهلل أبو زيد، النارش: دار الفاروق، سنة النرش: 

القيم، )إغاثة ا68)-) اللهفان من مصايد الشيطان املؤلف: حممد بن أب بكر بن أيوب بن سعد شمس    (.254،  252/ 1للهفان، ابن  إغاثة 

هـ( املحقق: حممد حامد الفقي النارش: مكتبة املعارف، الرياض، اململكة العربية السعودية عدد األجزاء: 751الدين ابن قيم اجلوزية )املتوىف:  

2 

بدعة التنطع بالقراءة والوسوسة يف خمارج احلروف والبعد   (. لالستزادة ُينظر:10وُينظر: بدع القراء القديمة واملعارصة، بكر أبو زيد، ص)،  

 عن التدبر والتأمل، حممد بن عبداهلل املقدي، مركز إحسان لالستشارات الرتبوية  
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 األداء   صحة   مرعاة   الثالث:   املطلب 

 رمحه   -  يقول   حيث  هـ(1400  احلرصي)ت:  خليل  حممود  الشيخ  األداء   لرحيانة  املبحث  هذا  وخامتة

 الرتتيل: صحة عن - اهلل

ه،   حرف    كل  بإعطاء  أدائه،  وحتسي  حروفه،  وتقويم  كلامته،  جتويد  وهو  الرتتيل: ه  ومنحه  حقَّ  مستحقَّ

 .واإلحسان والتحقيق واإلتقان،  اإلجادة  من

  عن   به  يمتاز  تصحيًحا   به،  املختصِّ   األصيل  خمرجه  من  حرف    كلِّ   إخراج  بتصحيح  إال  ذلك  يكون  وال 

ْوفِيحة  ُمقاِربِه،  صفته   عىل  به  النطق  تيسري  مع  جمانِسه،  عن  خُترجه  توفيةً   به  املعروفة  صفته  حرف    كلِّ   وتح

 .القرآنية  وهيئته احلقيقية،

زات،  وحتقيق  التَّشديدات،  وإظهار  بعض،  من  بعضها   ومتييز  احلروف،  بإبانة   العناية  ومع  وتوفية   اهلحمح

ْلب  واإلدغام   اإلظهار   من  بكل    واإلتيان  احلركات،  وإمتام   الُغنَّات،   التي   حقيقته  عىل  واإلخفاء  والقح

ة عن وردت  .القرآن أئمَّ

ه،  ينبغي  ما  وقحرْص   منها،  ترقيقه  جيب  ما   وترقيق  احلروف،  من  تفخيمه  جيب  ما   تفخيم  ومع دِّ   قحرْصُ  ومح

ه،  يتعي  ما  ْقف  يصح    ما   عىل  ليوقحفح   منه؛  واملمنوع  الوقوف،  من  اجلائز  مالحظة  ومع  مد   عليه،   الوح

لح  ْقف يصح   ال   ما  ويوصح  .عليه الوح

 فيقول:  والتشدق  التعسف  من  حيذر  هو ثم

ق  غري   من  كله   ذلك   يكون  أن   عىل ة   عن  خروج  وال   اعتساف،  وال  تصن ع  وال  إرساف،  وال   تشد    اجلادَّ

 وتطني  الراءات،  وتكرير  احلروف،  وتوليد  السواكن،  حتريك  عنه  ينشأ  قد  الذي  اإلفراط  حدِّ   إىل

ْوق ويأباه  السليم، الطَّْبع منه ينفر مما  ذلك  غري  إىل الغنَّات، يف  باملبالغة النونات  .املستقيم الذَّ

لحة  اإلرساع  من   القارئ  َيذر   هو   ثم جح  رمحه   -  فيقول   واالطمئنان  التؤدة  إىل   ويوجه  القراءة،  يف   والعح

   :-اهلل

، تؤدة   يف  - أيًضا  - كل ه  ذلك يكون أن وعىل لحة اإلرساع عن وُبْعد   وطمأنينة  جح  .والعح

-  حممًدا   نبيَّه  به  اهلل  أمر  الذي  الرتتيل  من  املرادة   وهي  الكريم،  القرآن  هبا   نزل  التي  هي  الكيفيَّة  وهذه

تِّلِ   تعاىل: قوله يف -وسلم عليه اهلل صىل رح ْرتِياًل( اْلُقْرآحنح  )وح  (69)  (.4 )املزمل: تح

 

الكريم، للشيخ حممود خليل احلرص (69-) القرآن  الكريم (.389ي)ص:  أحكام قراءة  القرآن  املتوىف   -أحكام قراءة  حممود خليل احلرصي 

 .م1995 -هـ  1416هـ، حتقيق حممد طلحة بالل، مجاعة حتفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة الطبعة األوىل 1401سنة 
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بع:   املطلب   واطمئنان   بتؤدة   القراءة   الرا

  هلم   املعارصين   القراء  من  الكثري  إن  إذ  خفي،  حلن  أي   لتفادي   بمكان   األمهية  من  الضابط  وهذا

  وهلة،  ألول  اإلقراء  وسادة  األداء  أئمة  من  والتدقيق  التحقيق  ألهل  تظهر  وجلية  واضحة  اختالسات

  عليها  يغلب  والقبائل  البلدان  لبعض  املحلية  اللهجات  إذ  ومنشئه،  القارئ  للهجة  غالًبا   يرجع  وذلك

   معروف. هو كام  احلروف حركات  بعض اختالس

 مع  احلروف،  بتبّي   العناية  مع  ومتهل  وترسل  واطمئنان  بتؤدة  القراءة  هو  القرآن  قارئ  من  واملطلوب

 ( 4 )املزمل: (تحرتِْيالً  الُقرآنح  ورّتل) تعاىل: اهلل قال  كام بالقراءة؛ املخلة  العجلة  عدم

 خمارجها.   من بإخراجها  إال  ذلك يكون وال   وإظهارها، احلروف  تبيي معلوم هو  كام والرتتيل

   :-اهلل رمحه - هـ(311 )ت:  الزجاج قال

 احلروف،   مجيع   يبي   بأن  يتم  إنام  القرآن،  يف   يعجل   بأن  يتم  ال  والتبيي  تبيينًا،  بينه  ترتياًل،  القرآن  رّتل

 (70) اإلشباع.  من  حقها  ويويف

   :-اهلل رمحه - هـ(833  )ت: اجلزري ابن وقال

 رتلت "  العي:  صاحب   قال   .. .مكث  عىل  بعًضا   بعضه  أتبع   إذا   كالمه؛   فالن  رتل   من  مصدر  الرتتيل

 ( 71)  .فيه متهلت :الكالم

 اإلرساع  جهة  من   مراتب  أربعة   أِنا   التجويد  أهل  بعض  عنها   قال  قد  كان  وإن  القراءة  ومراتب

 )الرتتيل،   ثالًثا:  جعلها   قد  والبعض  ،( 72)"واحلدر  والرتتيل،  والتدوير،  التحقيق،"  وهي:  والبطء،

 ( 73) واحلدر( والتدوير،

 مرتبة   الرتتيل  مع   جيعلها   فالبعض   ،"التحقيق "  مرتبة  إىل  يرجع  األقوال  هذه   بي  اخلالف  ومنشأ

  يف   كالداين   التحقيق،  صفات  من  صفة  الرتتيل  جيعل  والبعض  ،"اإليضاح   "  يف  كاإلندراب  واحدة،

 

 .(16/107ُينظر: تفسري الفخر الرازي ) -( 70)

 .( 1/59التمهيد، البن اجلزري ) -( 71)

 .52يف الآللئ السنية ص "القسطالين"كـ  -( 72)

 .290يف اإليضاح ص "اإلندراب "كـ  -( 73)
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  يرى   والبعض  ،( 75)   "السنية  الآللئ"  يف  كالقسطالين   مستقلة،  مرتبة  جيعله  من  ومنهم  ،(74)"التحديد"

 واحلدر   التحقيق  حتته  يندرج  فالرتتيل  عنه  وتنبثق  حتته  تندرج  املراتب  وباقي   األصل   هو  الرتتيل  أن

 والتدوير. 

 ":النرش" ف -اهلل رمحه - اجلزري ابن قال

  جموًدا   مرتالً   احلالتي  بي  التوسط  هو  الذي  وبالتدوير  وباحلدر  بالتحقيق  يقرأ  تعاىل  اهلل  كالم  فإن

 كل   عىل   الكالم  يف   رشع   ثم  .....االستطاعة  بحسب   والصوت  اللفظ  وحتسي  وأصواهتا   العرب  بلحون

  يف   داخل  فالتحقيق  أيًضا:   وقال   ....الرتتيل  من  نوع   وهو  التحقيق:  عن   : قال  أن   اىل   حدة  عىل  مرتبة

 (76) أعلم. واهلل قدمنا  كام الرتتيل

 

 واخلالصة 

 اهلل   أمره  كام  يقرأه  دام  ما   اهلل،  أمر  كام  للقرآن  مرتٌل   احلقيقة  يف  هو  الثالث  املراتب  هبذه  يقرأ  من  كّل   أن

ت   التي  بأحكامه تِّلِ   تعاىل:  بقوله  مؤمترٌ   ذلك   يف  وهو  بالتواتر،  ونقلت  مشافهة  ُأِخذح رح ْرتِياًل(   اْلُقْرآنح   )وح  تح

  بينها  فيام   تتباين  أِنا   غري   التجويد،  بأحكام   القارئ  فيها  يقرأ  األخرى  الثالث  فاملراتب  (،4  )املزمل:

 أن  فيه  يريد  موطن  يف   القارئ  يكون  فقد  وبطأ.  رسعة  للقراءة  املقتيض   واملقام  القارئ  حال   حسب

  أو   رمضان  يف  التهجد  صالة  يف  يكون  أن  أو  مثاًل،  املحفوظ  وضبط  املراجعة  يريد   كمن  ما،  شيًئا  يِسع

  كمن   ما،  شيًئا   يبطئ  أن  فيه  يريد  آخر  موطن  ويف  ومستحقها،  حقها   احلروف  إعطاء  مع  فُيِسع   غريه

 لبطء  فيحتاج  والتلقي  التعليم  مقام  يف  يكون  وقد  يتلوها،  التي  اآليات  معاين   يف  ومتعن  بتدبر  يقرأ

 جلية   بصورة  للمتعلمي  التالوة  وأحكام   وحركاهتا   وخمارجها   احلروف  صفات  ليجيل  أكثر  القراءة

 وهكذا.   قلياًل   أرسع  فيكون لنفسه يقرأ أن القارئ يريد وقد التحقيق،  بمرتبة فيقرأ

 :"التحديد" يف -اهلل رمحه - هـ(444 )ت: الداين  عمرو أبو يقول

  الغليظة   األلفاظ  وترقيق  األلسن  لرياضة  والتحقيق  واالستنباط،  والتفكر   للتدبر  يكون  الرتتيل 

 

للداين ص(74- ) التحديد  )املتوىف:    .69ُينظر:  الداين  عمرو  أبو  عمر  بن  عثامن  بن  سعيد  بن  عثامن  املؤلف:  والتجويد  اإلتقان  يف  التحديد 

  -هـ    1407بغداد / ساعدت جامعة بغداد عىل طبعه الطبعة: األوىل    -ار  هـ( املحقق: الدكتور غانم قدوري محد النارش: مكتبة دار األنب444

 . 1م عدد األجزاء:  1988

   .52ُينظر: الآللئ السنية للقسطالين ص(75- )

 (. 205/ 1النرش يف القراءات العرش، البن اجلزري )(76-)
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 (77) حقه. حرف كل وإعطاء القراءة وإقامة

 أو  التالوة،  يف  رسعته   يف  متوسًطا   أو  كان،  مِسًعا   واطمئنان،  بتؤدة  القارئ  يقرأ  كلها   املراتب  هذه  ففي

  ورياضة   القارئ  مهارة   عىل   يعتمد  كام،  ( 78)فيه   يقرأ   الذي  املقام  عىل  يعتمد   وهذا  ذلك،  بي  يقرأ   كان

  بأحكام   القارئ  فيها  يعتني  أن   جيب  املراتب  تلك  ومجيع  القراءة،  مع  ومترسه  دربته  وكثرة   لسانه

 .التجويد

 القارئ.  يتلوه ملا الرشعية املصلحة  حسب املسألة هذه   يف تعود إًذا القراءة فمراتب 

 :" النرش"  يف -اهلل رمحه -اجلزري ابن  يقول ذلك نحو ويف

  رياضة   ِمثل  -  والتشديد  التصحيح  غاية  ووصول  والتجويد،  اإلتقان  ِنايةِ   لبلوغ  سبًبا   أعلم  ال 

ي اللفظ عىل والتكرار األلُسن،  (79)  املحسن. فم من  املتلقِّ

  فيه  البد  أمرٌ   فإنه  الخ،  والرّتقيق  الّتفخيم  مراتب  ومرعاة   والغنن،  املدود،  مقادير  وضبط  مساواة   وأما 

  هبذا   العناية  وجوب  مع  اإلقراء،  أئمة  من  اإلتقان  أهل  عىل  باملشافهة  والعرض  والضبط  التلقي  من

 الدربة   من  البد  والتلقي  املشافهة  ومع  التالوة،  حلية  من  كذلك  فهو   وقدره،  مكانته  مع  ألنه  اجلانب

   القارئ. تالوة يف سجية اجلانب هذا يصبح حتى  والرياضة واملران

 واًلبتداء   بالوقف   القارئ   عناية   اخلامس:   املطلب 

  أهم  من   وهو  القرآن،  معاين   وجوه   بإيضاح  املتعلقة  القرآن   علوم  أجلِّ   من  واالبتداء  الوقف  علم  إن

 الوقف   علامء   اعتامد  أن  يف   شك   وال   سبحانه،  كالمه  من  اهلل  مراد  فهم  عىل  هبا   يستعان   التي  العلوم

  آي   معاين   يف  التأمل  عىل   ُبنِيح   إنام   املصاحف،  يف   واملشاهدة  املعروفة  العالمات  تلك   وضع  يف  واالبتداء

 الوقوف  َيسن  التي   واأللفاظ  املعاين   تقتضيه  ما   حسب  عىل  ويبتدئ  القارئ  يقف  بحيث  القرآن،

 املعينة  األسباب  لِّ أجح   من  ُيعد   هبا  وااللتزام  العالمات  تلك   مراعاة   أن  شك  وال  هبا،  االبتداء  أو  عليها 

 واملعقول.  املنقول من اعتامدها ُأِخذ قد وإنام  آياته، وتدبر اهلل كالم فهم عىل

 : -اهلل رمحه - السخاوي الدين علم يقول ذلك نحو ويف

 

 72ُينظر: التحديد للداين، ص  -( 77)

  -لضبط املحفوظ، أو قراءة َيتاج فيها إلرساع يف القراءة لكثرة ما يقرأه كحال القيام يف رمضان وغريه يعني تعلياًم، أو تالوة مراجعة    -( 78)

 .ونحو ذلك من املقامات واألحوال التي يتعرض هلا القارئ

 (. 215 – 210/ 1النرش يف القراءات العرش، البن اجلزري ) - ( 79)
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  وإظهار  مقاصده  وتعريف  العظيم  القرآن  معاين   تبيي  العلامء  دونه  الذي  واالبتداء  الوقف  معرفة  ففي

 (80) وفرائده.  درره عىل الغوص يتهيأ  وبه فوائده،

اوي ابن  وقال  : ( 81) النَّْكزح

 األدلة  استنباط  وال   القرآن  معاين  معرفة  ألحد   يتأتى  ال  ألنه   اخلطر؛  جليل  القدر،  عظيم  الوقف   باب

 (82) ..الفواصل بمعرفة   إال  منه الرشعية

الح  )ت: اْبنُ  وقح   :-اهلل رمحه - هـ(926 اأْلحْنبحاِريِّ

  بمعرفة   إالَّ   القرآن  معاين  معرفة  ألحد  يتأتى  ال   إذ  ؛واالبتداء  الوقف  معرفة  القرآن  معرفة  متام   من

 ( 83)  وتعليمه. تعلمه وجوب عىل دليل أدل فهذا الفواصل،

نْ   قلَّ   رقيٌق   دقيق  علمٌ   العلم،   وهذا   وقًفا  القراء  بعضِ   من  تسمع  ما   فكثرًيا  َُيسنُه،  من  ونحُدرح   ُيْتِقنحه  مح

رُ  املراد، للمعنى مغايًرا  قبيًحا  دِّ  قلبك.  وَُيِْزنُ  سمعك فُيكح

   الوقِف   قواعدِ   بضبطُ   االهتامم  القرآن  قارئ  عىل  ينبغي  لذا
ِ
  بمواضعها   والعناية  الكليةِ   واالبتداء

 واالبتداء   الوقف  عالمات  وضعت  التي  الصحيحة  املعاين   تولد  من   ذلك  جراء  من  يرتتب  ملا   الدقيقة،

 ( 84)  حتصيلها.  أجل من املصاحف يف

   واًلبتداء   الوقف   علم   اتقان   صفة   السادس:   املطلب 

  يقوم   فيمن  تتحقق  أن  جيب  العلوم  من  مجًعا  األداء  أئمة  ذكر  فقد  وقدره  واالبتداء  الوقف  علم  وملكانة

 

اء املؤلف: عيل بن حممد بن عبد الصمد اهلمداين املرصي الشافعي، أبو احلسن، علم  مجال القراء وكامل اإلقر  .(553)ص:   مجال القراء-( 80)

بريوت الطبعة: األوىل   -دمشق    -د. حمسن خرابة النارش: دار املأمون للرتاث    -هـ( حتقيق: د. مروان العطيَّة  643الدين السخاوي )املتوىف:  

 .1م عدد األجزاء:  1997 -هـ  1418

أب  -( 81) الدين  املعروف معي  املرصي،  اإلسكندراين  ثم  أصاًل  املدين  األنصاري  زيد  أب  بن  عمر  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  حممد  و 

اوّي  ـ  683 - 612) بالنَّْكزح  .، وُتنظر: ترمجته يف: اإلعالم للزركيل288: 1وحسن املحارضة  452: 1ُينظر: غاية النهاية  .( ه

(82 )-  ( للسيوطي:  اإلتقان،  )املتوىف:   (.1/230ُينظر:  السيوطي  الدين  جالل  بكر،  أب  بن  الرمحن  عبد  املؤلف:  القرآن  علوم  يف  اإلتقان 

 .4م عدد األجزاء:  1974هـ/ 1394يئة املرصية العامة للكتاب الطبعة: هـ( املحقق: حممد أبو الفضل إبراهيم النارش: اهل911

منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداء ومعه املقصد لتلخيص ما يف املرشد مؤلف منار   (.13/  1منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداء )  (83-)

األشموين   الكريم  عبد  بن  حممد  بن  الكريم  عبد  بن  أمحد  نحو  اهلدى:  )املتوىف:  الشافعي  يف  1100املرصي  ما  لتلخيص  املقصد  مؤلف  هـ( 

)املتوىف:   السنيكي  َييى  أبو  الدين  زين  األنصاري،  زكريا  بن  أمحد  بن  حممد  بن  زكريا  العدوي 926املرشد:  العال  أبو  املحقق: رشيف  هـ( 

  1األجزاء: م عدد  2002 -هـ  1422بريوت الطبعة: األوىل،  -النارش: دار الكتب العلمية 

 هذا الكالم ل ُيْكتحب بقلم الباحث، فنقله هكذا، ول يقف له عىل عزو، وعليه جرى التنبيه. (84-)
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   وإحسان. بكامل ويتقنه له ويتصدر  بالتامم، عليه

 : -اهلل رمحه  - هـ(324  )ت: التميمي جماهد بن بكر  أبو قال 

  عال   بعض،  من  بعضها   وتلخيص  بالقصص  عال  بالتفسري،  عال  بالقراءة  عال  نحوي  إال   بالتامم  يقوم  ال 

 ( 85)القرآن. هبا  نزل التي باللغة

بع:   املطلب   واًلبتداء   الوقف   مراعاة   أمهية   السا

 عناية   عىل   تدل  التي  النقول  كثرت  وقد  واالبتداء؛  الوقف  مراعاة   أمهية  عىل  األدلة  تضافرت  ولقد

تِّلِ   تعاىل:  قال   للقرآن.  تالوهتم  عند   عملًيا   وتطبيقه  اجلليل   العلم  هبذا   السلف  األمة  سلف رح  اْلُقْرآنح   ﴿وح

ْرتِياًل﴾  كالمه   ترتيل  إىل   للعباد  سبحانه  منه  وندب  القرآن،  برتتيل  تعاىل  اهلل  من  أمر  فهذا  (4  )املزمل:  تح

 ضمنًا.  ذلك يف داخله  أِنا  شك  ال  الوقوف ومراعاة  املنزل؛

   :-عنهام اهلل  رض - هـ(68 )ت: عباس ابن قال

تِّلِ  قوله: يف رح ْرتِياًل﴾.)بينه اْلُقْرآنح  ﴿وح    ( 86)  تبيينًا( تح

  احلسن: وقال

ل أيًضا: وقال تؤدة  عىل  بعض إثر عىل بعضه جماهد:  وقال بيِّنة. قراءة اقرأه ال( فيه )ترسَّ    .( 87) ترس 

   :-اهلل رمحه - كثي ابن وقال

 (88) وتدبره. القرآن، فهم  عىل عوًنا يكون فإنه متهل، عىل قراءة اقرأه

مْححنُ  تعاىل:  وقال لَّمح  ﴿الرَّ لحقح  اْلُقْرآنح  عح انح  خح ْنسح هُ  اإْلِ لَّمح ﴾ عح  (.4-1 )الرمحن: اْلبحيحانح

   :-اهلل رمحه- هـ(338 )ت: النحاس ابن قال

   ( 89) .منها معناه تم ما  عىل والوقف احلروف تفصيل التبيي من

 

 (.94.)ص: القطع واالستئناف-( 85)

املسندة  -( 86) النسخة  ابن حجر  للحافظ  الثامنية  املسانيد  بزوائد  العالية  املطالب  يف  كام  مسنده  منيع يف  بن  أمحد    وخمترص (3777/ 4) رواه 

للبوصريي  املهرة  إحتاف العرشة  املسانيد    النحاس  وابن (12/1/127) البيان  جامع  الطربي  ورواه (8/6590) بزوائد 

 (.6/277) باملأثور التفسري  يف املنثور الدر: وينظر (1/74) القطع

الرزاق  -( 87) عبد  ألب    التجويد  معرفة  يف  والتمهيد (12/1/127) البيان   جامع (10/525) شيبة  أب  ابن  ومصنف (2/490) مصنف 

 (.6/277) :املنثور والدر (141) العالء اهلمذاين:

كثري   -( 88) ابن   "الوقوف  ومعرفة  احلروف  جتويد  الرتتيل:  فقال  اآلية   هذه  عن  سئل  عنه  اهلل  ريض  علًيا  إن:  وقيل (4/363) تفسري 

  الوقف   ينظر (خمطوط) (34) يف الكامل ورقة  اهلذل  رواه  وقد   باملأثور   تعتني   التي  التفاسري   يف (  امليموين )  أجده  ول (  316  ،1) (298) النرش

 .حميسن سال حممد حممد الشيخ إرشاف العثامن الدكتور حتقيق دكتوراه رسالة (6/ 1) النيسابوري للغزال واالبتداء
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 واالبتداء   الوقف  مراعاة  أمهية  عىل  العلامء  إمجاع  وغريمها،  الداين   عمرو  وأبو  النحاس  ابن  حكى  وقد

(90 ).   

  :-عنهام اهلل  رض - عمر بن  اهلل عبد بقول ذلك  عىل واستدلوا

دْ  قح ةً   ِعْشنحا  لح ا   ِمنْ   ُبْرهح ْهِرنح :  ُثمَّ   .... . دح الح دْ   قح قح أحْيُت   لح ااًل   رح ُدُهمُ   ُيْؤتحى  ِرجح أُ   اْلُقْرآنح   أححح يحْقرح ا   فح ْيح   مح تِهِ   بح احِتح   إىِلح   فح

حتِهِ  امِت ا  خح ْدِري مح ا  يح الح   أحْمُرهُ  مح اِجُرُه، وح الح  زح ا  وح نْبحِغي  مح هُ  ُيوقحفح  أحنْ  يح نُْثُرهُ  ِمنْهُ  ِعنْدح ْثرح  يح قحلِ  نح  ( 92)  ..( 91) الدَّ

 النحو   عىل  به  عنايتهم  ومدى  عنهم،  اهلل  ريض  الصحابة  عند  واالبتداء  الوقف  مكانة  يبي  األثر  وهذا

  القرآن   معاين  بمعرفة  كعنايتهم  كانت  به   عنايتهم  وأن   وسلم،  عليه  اهلل  صىل   اهلل  رسول  من  تلقوه  الذي

 بنثر   بالقراءة  العناية  عدم   عنهام  اهلل  ريض  عمر  ابن  شّبه  ولقد  وحرامه  حالله  عىل   والوقوف  الكريم،

 .ويابسه التمر رديء هو الذي الدقل،

 واًلبتداء   بالوقف   السلف   عناية   الثامن:   املطلب 

   عنهم.....  متواتر ذلك اجلزري ابن عد حتى العلم هبذا  تعاىل، اهلل رمحهم السلف اعتناء اشتهر لقد

 : -اهلل رمحه - اجلزري ابن قال 

 ذلك   يف  .....وكالمهم.قال:  أن  السلف......إىل   من  به  واالعتناء  تعّلمه  عندنا   تواتر  بل  وصّح 

  ال  أن  املجيز  عىل  اخللف  أئمة  من  كثري  اشرتط  ثم  ومن  الكتب،  يف  مشهورة  عليه  ونصوصهم  معروف

  فيه  إلينا  ويشريون  حرف  كل  عند  يوقفونا   أئمتنا   وكان  واالبتداء،  الوقف  معرفته  بعد   إالّ   أحًدا  جييز

 اإلقراء. حال  بذلك يعتنون وكانوا ،( 93) األولي. شيوخهم عن  أخذوها  لذلك سنّة باألصابع

  يف  مذكور  وذلك  فضيلته،  عظيم  وبينوا  به،  والعمل  واالبتداء  الوقف   تعلم  عىل  العلامء  حض  وقد

  علوم   كتب  يف  ومضمن  التجويد  فن  كتب  من  كثري  ويف  واالبتداء،  الوقف  كتب  من  كثري  مقدمات

 

النحاس  (89-) اس  إسامعيل  بن  حممد  بن  أمحد  جعفر  أبو:  املؤلف  واالئتناف  القطع(.  1/74) القطع البن  الرمحن بن  ع.  د:  املحقق  النَّحَّ بد 

 م.  1992 -هـ  1413اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -إبراهيم املطرودي النارش: دار عال الكتب 

 (.1/225) والنرش (135) والكتفي (1/87) القطع-( 90)

التمر،  (91- ) أردأ  هو  وقيل:  خاص  اسم  له  ليس  وما  ويابسه  التمر  رديء  وهو  مفتوحة  قاف  بعدها  املهملة  الدال  احلديث بفتح  غريب 

  .(172/ 2) والنهاية البن األثري (2/889إلبراهيم احلرب )

،  35/  1رواه احلاكم يف املستدرك) ،(4/84رواه الطحاوي يف رشح مشكل اآلثار ) (92- ) ْيِ ْيخح ِط الشَّ ْ ىلح رشح ِحيٌح عح ِديٌث صح ا حح ذح (، وقال: هح

ُه ِعلَّةً  الح أحْعِرُف لح  (. 1/170) "جممع الزوائد  "واهليثمي يف  ،(106) "اإليامن  "ووافقه الذهبي، وصححه ابن منده يف  ،وح

 .(255/1) النرش - ( 93)
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  القرآن.

  :- رمحه - األنباري ابن قول  ذلك   ف سطروه  مما وكان

  الوقف   يعرف  أن  للقارئ  فينبغي  فيه،  واالبتداء  الوقف  معرفة  وغريبه  ومعانيه،  القرآن  معرفة  متام  من

 (94)  كاف وال  بتام  ليس الذي القبيح والوقف بتام،  ليس الذي الكايف والوقف التام،

 كامله:  ف هـ(167 )ت:  اهلذيل وقال

  بي   الفرق  ُيعرف  وبه  العال   وفخر  املستمع  وفهم   التال  وبالغ   القارئ  وزينة  التالوة  حلية  الوقف 

ْي  املعنيحْي  ْي  املختلفح ْي  املتنافيحْي  والنقيضح ْين. واحلكمح    املتغايرح

   هـ(:328 )ت: األنباري أبوبكر  وقال

   فيه. واالبتداء الوقف معرفة وغريبه ومعانيه القرآن إعراب معرفة متام ومن 

 قلب   وحضور   وختشع   بخشوع   القراءة   اخلامس:   املبحث 

 مطلبان: وفيه

ا و   لغة   اخلشوع   مفهوم   : األول   املطلب   رشعا

  لغة: اخلشوع -أ

   :-اهلل رمحه - هـ(395 )ت: فارس ابن قال

 رأسه،  وطأطأ   تطامن  إذا  خشع  يقال:  التَّطاُمن،  عىل  يدل  واحٌد،  أصٌل   والعي  والشي  اخلاء   خشع:

 يف  اخلضوع أن  إال  اخلضوع، من  املعنى قريب وهو خشوًعا، وخيشع

ةً   تعاىل:  اهلل  قال  والبرص،  الصوت  يف  واخلشوع  ...البدن اِشعح اُرُهْم(  )خح   ابن   قال  (،108  )طه:   أحْبصح

 ( 95) .والراكع املستكي اخلاشع: دريد:

 : -اهلل رمحه - هـ(817  )ت: أبادي  الفيوز قال

  واخلشوع   البدن  يف  هو  أو  اخلضوع،  من  قريب  أو  -  كمنع  والفعل  -  كاالختشاع  اخلضوع،  اخلشوع: 

 

الوقف واال-( 94) م، حتقيق 1971  -هـ  1390البن األنباري ط. دمشق سنة    :واالبتداء  الوقف  يف  اإليضاح(.  1/108) بتداءاإليضاح يف 

، رؤوس اآلياتكتاب فضل علم الوقف واالبتداء وحكم الوقف عىل    حمي الدين عبد الرمحن رمضان، مطبوعات جممع اللغة العربية.، وُينظر:

 (. 17عبد اهلل امليموين )ص:

هـ، حتقيق شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، بريوت، الطبعة  395معجم املقاييس يف اللغة ألب احلسي أمحد بن فارس، املتوىف سنة   -( 95)

 .316..، ص .هـ، كتاب اخلاء، باب اخلاء والشي1415األوىل 

https://al-maktaba.org/book/32105
https://al-maktaba.org/book/32105
https://al-maktaba.org/book/32105
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 (96) .والتذلل السكون واخلشوع: والبرص، الصوت يف

كوُن،  اخلُضوُع،  اخلشوع: ُل،  والس  ؛  منه:  والفعل  والتذل  عح شح ع   ُيقال:  خح   خضع   أي   لرّبه:  الشخُص   خشح

 (97)البرص. أو الصوت، أو البدن، يف يكون أن  يمكن واخلُشوعُ  وتذّلل، وترّضع، واستكان،

 :-اهلل رمحه - هـ(606 األثي)ت: ابن السعادات أبو  قال

 ( 98) .البدن يف   كاخلضوع والبرص الصوت يف واخلشوع ... 

 :-اهلل رمحه - القيم ابن وقال

ِت :تعاىل  اهللَُّ  قال   والسكون،  والّذل،  االنخفاض،  اللغة:  أصل  يف  واخلشوع عح شح خح اُت   )وح  اأْلحْصوح

مْححنِ  عُ   فحالح   لِلرَّ ًسا(  إاِلَّ   تحْسمح ْ  األرض   وصف  ومنه  وخضعت،  وذلَّت،  سكنت،  (أي108  )طه:  مهح

ِمنْ   :تعاىل  اهللَّ  قال  والنبات،  بالري  ارتفاعها   وعدم  وانخفاضها،  يبسها،  وهو  باخلشوع، اتِهِ   )وح   أحنَّكح   آحيح

ى ةً   اأْلحْرضح   تحرح اِشعح ا  خح إِذح ْلنحا   فح ا   أحْنزح ْيهح لح ْت   املْحاءح   عح بحْت   اْهتحزَّ رح ا   الَِّذي  إِنَّ   وح ىلح   إِنَّهُ   املْحْوتحى  ملحُْحِيي  أحْحيحاهح   ُكلِّ   عح

 
 
ء ْ ِديٌر( َشح    ( 99) (.39 )فصلت: قح

ا: اخلشوع -ب   رشعا

 رمحه -  القّيم  ابن   اإلمام  بذلك   عّرفه   كام  ،-سبحانه -  هلل  وتذهلل  القلب،  خضوع  الرشع:  يف   واخلشوع

،   أّي   دون  والصواب  احلّق   إىل  واالنقياد  القبول،  بأّنه:  وِقيل  ،-اهلل  مع   احلّق   اختلف  وإن  حتى  مانع 

  واالنكسار   اللي  مع  القلب  رّقة  أّنه:  اخلشوع  تعريف  يف  احلنبيل  رجب  ابن  وأضاف   والرغبة،  اهلوى

 ومن   ( 100) اجلوارح،  يف  آثاره  بيان  مع  القلب،  يف  يكون  اخلشوع  أنّ   إىل  اإلشارة  وجتدر  واحلُرقة،

  أم   الصالة  يف  سواءً   الكريم؛  القرآن  آليات  تالوته  أثناء   فيها   اخلشوع  باملسلم  جيدر  التي  املواضع

 

بن   (96 - ) املحيط، ملحمد  أبادي، ت  القاموس  الفريوز  اخلاء، ص  817يعقوب  العي، فصل  باب  املؤلف:   .921هـ،  املحيط،  القاموس 

سنة   املتوىف  آبادي  الفريوز  يعقوب  بن  حممد  الدين  جمد  اللغوي  حتقيق  817العالمة  الرسالة،  :هـ،  مؤسسة  يف  الرتاث  حتقيق  مكتب 

م،   2005  -هـ    1426الثامنة،   :الطبعة  لبنان،  –عة والنرش والتوزيع، بريوت  حممد نعيم العرقُسويس، النارش: مؤسسة الرسالة للطبا :بإرشاف

 .1عدد األجزاء

 .معجم عرب، بترّصف -تعريف و معنى خشع يف معجم املعاين اجلامع  -( 97)

 (.  34/ 2النهاية يف غريب احلديث واألثر، باب اخلاء مع الشي) (98 -)

(. مدارج السالكي بي منازل إياك نعبد وإياك نستعي املؤلف: حممد بن أب بكر بن أيوب بن 520/  1مدارج السالكي، البن القيم)    -( 99)

)املتوىف:   اجلوزية  قيم  ابن  الدين  باهلل751سعد شمس  املعتصم  حممد  املحقق:  العرب  هـ(  الكتاب  دار  النارش:  البغدادي  الطبعة:    -  بريوت 

 . 2م عدد األجزاء: 1996 -هـ  1416الثالثة، 

 .  16-12م(، اخلشوع يف الصالة )الطبعة الثالثة(، السعودية: مكتبة الوّراق: )د ت(، صفحة 1999د. حممد الّصباغ )(100- )
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 (101)آكٌد. الصالة يف أّنه  إاّل  خارجها،

  :-اهلل  رمحه - القيم ابن قال

 (102) تظهره.  وهي اجلوارح، عىل وثمرته القلب،  حمله  اخلشوع أن عىل العارفون وأمجع

 :-اهلل رمحه - هـ(695 )ت: احلنبيل رجب ابن وقال

 القلب   خشع  فإذا  وحرقته،  وانكساره،  وخضوعه،  وسكونه،   ورقته،  القلب  لي  هو  اخلشوع:  وأصل

  أالح   ... "  :وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  قال  كام  له،  تابعة  ألِنا   واألعضاء؛  اجلوارح،  مجيع  خشوع  تبعه

إِنَّ  دِ   يِف   وح ةً   اجْلحسح ا  ُمْضغح ْت   إِذح لححح لححح   صح دُ   صح ُه،  اجْلحسح ا  ُكل  إِذح ْت   وح دح دح   فحسح دُ   فحسح ُه،  اجْلحسح ِهيح   أحالح   ُكل  ْلُب   وح   . "اْلقح

ع: .( 103)  . ( 104)  اخلشوع. تكّلف والتخش 

 بالقرآن   العبد   ينتفع   كيف   : الثاين   املطلب 

   الفوائد:"  كتاب  ف -اهلل  رمحه - القيم ابن قال

 جليلة: قاعدة

معك  وأحْلِق   وسامعه،  تالوته  عند  قلبك  فامجع  بالقرآن،  االنتفاع  أردت  إذا   من   ُحُضور  واحرض  سح

انحهُ   بِهِ   تكّلم  من  بِهِ   خياطبه ْيهِ   ِمنْهُ   ُسْبحح اطب  فانه  إِلح ان  عىل  لحك  ِمنْهُ   خح ُسوله  لِسح الح   رح اىلح   قح لِكح   يِف   )إِنَّ   تحعح   ذح

ى ِذْكرح انح   ملِحنْ  لح هُ  كح ْلٌب  لح ى أحوْ   قح ْمعح  أحْلقح ُهوح  السَّ ِهيد( وح  شح

لِكح   (21  )ق:  ذح ام  أحن  وح انح   ملّا   التَّْأثرِي  متح ْوُقوًفا   كح حمل  ُمْقتحض  ُمؤثر  عىل  مح ابل  وح رشط   قح  اأْلحثر  حلُُصول  وح

اء اْنتِفح ة   تضّمنت  ِمنْهُ   يْمنحع  الَِّذي  املْحانِع   وح يحان  اآْليح لِك  بح اد  عىل  وأدّله  وأبينه  لفظ  بأوجز  كّله  ذح وله  املُرح قح  فح

لِكح   يِف   إِنَّ } ا   إىِلح   اشار  {لذكرى  ذح ة  أّول  من  تقّدم  مح ورح ُهنحا   اىل  الس  ا  هح ذح هح قحوله  املؤّثر  ُهوح   وح انح   ملِحنْ }  وح هُ   كح   لح

ْلٌب  ا  {قح ذح ابِل  املْحل  ُهوح   فحهح اد  اْلقح املْرح ن  يعقل  الَِّذي  احلّي   اْلقلب  بِهِ   وح امح   اهلل  عح الح   كح اىلح   قح عح  ِذْكرٌ   إاِلَّ   ُهوح   إِنْ }  تح

ُقْرآنٌ  نْ   لُِينِْذرح   ُمبِيٌ   وح انح   مح ّيا   كح قحوله  اْلقلب  حّي   أحي  {حح ى  أحوْ }  وح ْمعح   أحْلقح ه  أحي  {السَّ معه  وجَّ   وأصغى  سح

معه  حاّسة ا   إىِلح   سح ال  مح هُ   ُيقح ا  لح ذح هح ط  وح م   التأّثر  رشح قحوله  باْلكالح ُهوح }  وح ِهيدٌ   وح اهد  أحي  {شح ارض  اْلقلب  شح   حح

 

سعيد بن    د.  حكام، وكيفيتها يف ضوء الكتاب والسنة )الطبعة الرابعة(، تأليف:مفهوم، وفضائل، وآداب، وأنواع، وأ  -صالة املؤمن    -( 101)

 .(. بترّصف1/310وهف القحطاين: )

 (.  521/ 1مدارج السالكي، البن القيم)  -( 102)

 .1599واملزارعة، برقم ، ومسلم، كتاب املساقاة 52متفق عليه: البخاري، كتاب اإليامن، باب فضل من استربأ لدينه، برقم  -( 103)

 (. 74خمتار الصحاح للرازي، مادة: )خشع( )ص: (104- )
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اِئب.  غري  غح

 :-اهلل  رمحه - هـ(276 الدينوري)ت: ُقَتْيَبة  اْبن َقاَل  

ُهوح   اهلل  كتاب  اْستمع  اهد   وح ْيسح   والفهم  اْلقلب  شح الح   بغافل  لح ُهوح   ساه   وح ة   وح ارح   ُحُصول   من  املْحانِع   إىِلح   إِشح

ُهوح   التَّْأثرِي ْهو  وح ن  وغيبته  اْلقلب  سح ا   تعّقل  عح ال   مح هُ   ُيقح النَّظحر  لح إِذا  وتأّمله  فِيهِ   وح ُهوح   املُْؤثر  حصل  فح  اْلُقْرآن  وح

املْحل ابِل  وح ُهوح   اْلقح وجد  احْلحّي   اْلقلب  وح ط  وح ْ ُهوح   الرشَّ ُهوح   املْحانِع  وانتفى  اإلصغاء  وح ال  وح  اْلقلب  اْشتِغح

ن وذهوله نهُ  وانرصافه اخْلطاب معنى  عح ء إىِلح  عح ْ ُهوح  اأْلحثر حصل آخر َشح اع وح  (105) والتذّكر. ااِلْنتِفح

 بالتالوة   الصوت   حتسني   السادس:   املبحث 

 مطالب: ثالثة وفيه

 بالتالوة   الصوت   حتسني   صفة   األول:   املطلب 

ه  اهلل،  كالمُ   القرآن ؛  عىل  الناس  عىل  ليقرأحه  وسلم؛  عليه  اهلل  صىل  الكريم  رسوله  قلِب   عىل  أنزلح  ُمْكث 

ُقْرآحًنا   ﴿  ربنا:   قال  كام ْقنحاهُ   وح رح أحهُ   فح ىلح   لِتحْقرح ىلح   النَّاسِ   عح ْلنحاهُ   ُمْكث    عح زَّ نح نِْزيالً   وح   قال   و  (،106  )اإلرساء:  ﴾  تح

تِّلِ ) ربه: له رح ْرتِياًل  اْلُقْرآحنح  وح  ( 4 املزمل) (تح

  تفسيه: ف  -اهلل رمحه -هـ(671 القرطبي)ت:  قال 

 حسن  كان  إذا  وفتحها: العي بكِس  ورتل، رتل ثغر ومنه النظام،  وحسن  والتنسيق التنضيد والرتتيل 

 ( 106) التنضيد.

اد  املؤمني،  آذان  له  تصغى  القرآن  ُيتىل  وحينام تحنْقح  نفوسهم  ألوامره  وهتتدي  وختشع،  قلوهبم  له  فح

 وخيشع.  آياته يرتل حسن صوت من تالوته كانت إن  سيام وال  وختضع،

سي  يف  الرتغيب  عىل  السنة  نصوص  دلت  ولقد نح   فمن  الكريم،  القرآن  بقراءة  الصوت  حتح سَّ  صوته   حح

ل،  فنِِعامَّ   املطهر  الرشع  ألمر  امتثااًل   تعسف   وال   تكلف  غري  من  بالقرآن   فقد   وامتثل،  اقتدى  وقد  فعح

  ما"  قال:  -وسلم  عليه  اهلل  صىل -  اهلل  رسول  أن  عنه  اهلل  ريض  هريرة  أب   حديث  من  الشيخان  روى

 . ( 107). "به جيهر بالقرآن يتغنى الصوت حسن  لنبي أذن ما  ليشء اهلل أذن

  

 

 (. 3الفوائد، البن القيم: )ص:  -( 105)

  (.37/ 19) تفسري القرطبي: -( 106)

  .(233حديث  1(، مسلم )ج5023) رواه البخاري -( 107)
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   :-اهلل رمحه - تيمية ابن  اإلسالم  شيخ  وقال

 ( 108)  به. الصوت حتسي  هو  وغريمها   حنبل بن وأمحد كالشافعي  األكثرين عند-التغني-وتفسريه

 حتسي   مع  بتالوته  باجلهر  يكون   بالقرآن  والتغني  بالقرآن.  الصوت  حتسي   هو   إًذا   بالتغني  فاملقصود

 لتتأثر   به  القلوب  حتريك  القرآن  قراءة  مقاصد  من  ألن  القلوب؛  به  ليحرك  فيه؛  واخلشوع  به  الصوت

 وهبداياته.  بالقرآن فتنتفع  لبارَيا؛ وختضع وختشع

 اهلل  بذات  يليق  احلقيقة  عىل  استامع   هنا   واالستامع  اهلل؛  استمع  ما  أي:   ؛"اهلل  أذن  ما "  قوله:  ومعنى

ال   وإنام  -عاله  يف  جل  الرب  صفات  سائر   مثل  مثله  املخلوقي،  استامع  يشبه  ال   استامع  وهو  تعاىل،   ُيقح

  صفات   مجيع  إثبات  ويكون  وتعاىل،  سبحانه  صفاته  سائر  يف   يقال  ما   مثل  وإذنه  سبحانه  استامعه  يف

ْيسح )  ربنا:  قال  كام  سبحانه   به  الالئق  الوجه  عىل  عاله  يف  جل  الرب ِمْثِلهِ   لح ءٌ   كح ْ ُهوح   َشح ِميعُ   وح   البحِصرُي(   السَّ

 .(11)الشورى:

  ل   من"  قال:  -وسلم  عليه  اهلل  صىل-  اهلل  رسول  أن  عنه  اهلل  ريض  لبابة  أب   حديث  من  داود  أبو  وروى

 ( 110)  .صوته  َيسن  ل من  هو  "يتغن ل  من" و . ( 109) "منا فليس بالقرآن يتغن

   :-اهلل رمحه - هـ(310 )ت:الطربي قال 

 (111) بالرتجيع. الصوت حسن هو  الذي الغناء هو  إنام التغني أن العرب كالم  يف واملعروف

   :-اهلل رمحه - هـ(676 )ت:  النووي قال

  وهم  يقرؤوا  أن  احلسنة  باألصوات  القراءة  أصحاب  من  يطلبون  كانوا  السلف  من  مجاعات  أن  اعلم 

  ثابتة   سنة  وهى  الصاحلي  اهلل  وعباد  واملتعبدين  األخيار  عادة  وهو  استحبابه  عىل  متفق  وهذا  يستمعون

  رسول   ل  قال  قال  عنه  اهلل  ريض  مسعود  بن  اهلل  عبد  عن  صح  فقد  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عن

 أن   أحب  إين  قال  أنزل   وعليك  عليك   أقرأ  اهلل  رسول  يا   فقلت  القرآن  عيلَّ   اقرأ  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل

ْيفح   اآلية  هذه   إىل  جئُت   إذا  حتى  النساء  سورة  عليه  فقرأت  غريي   من  أسمعه ا  )فحكح ة    ُكلِّ   ِمن  ِجْئنحا   إِذح   ُأمَّ

ِهيد   ِجْئنحا   بِشح ى   بِكح   وح ىلح    عح
ِ
ء ُؤالح ِهيًدا(  هحى   عيناه   فإذا  إليه  فالتفت  اآلن  حسبك  قال  (41  )النساء:  شح

 

 (  3/304ُينظر: جامع املسائل البن تيمية ) -( 108)

 (.1305حديث  1صححه األلباين يف صحيح أب داود) ج -( 109)

 (. 1/110وهو قول اجلمهور، حكاه النووي يف التبيان) (110-)

  .(1/261رشح البخاري البن بطال ) -( 111)
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   ( 112)تذرفان.

  زينوا "  قال:  -وسلم  عليه   اهلل  صىل -  اهلل   رسول  أن  عازب  بن  الرباء  حديث   من  كذلك   احلاكم  روى  و

  زينة   الصوت؛  ُحْسنُ   "رواية  ويف  ،(113)  . "حسنًا   القرآن  يزيد  احلسن  الصوت  فإن  بأصواتكم،  القرآن

 ( 114)  ." القرآن

 داود   آل   ملزامي   الصحيح   املفهوم   الثاين:   املطلب 

 من   يقرأ  -عنه  اهلل  ريض  -األشعري   موسى  أب   صوتح   سمع  -ملسو هيلع هللا ىلص  -  النبي  أن  الصحيحي  يف  ثبت

اًرا  أويت  لقد  "قال:  ثم  لقراءته،  فاستمع  فوقف  الليل الح   رواية  ويف  ( 115)"داود  آل  مزامري  من  ِمْزمح   قح

ُسوُل  ىلَّ   اهللَِّ  رح ْيهِ   اهللَُّ  صح لح لَّمح   عح سح ى:  أِلحِب   وح وْ   "  ُموسح ْيتحنِي   لح أح ا   رح أحنح تِكح   أحْستحِمعُ   وح اءح ةح   لِِقرح دْ   اْلبحاِرحح قح  ُأوتِيتح   لح

اًرا اِمريِ   ِمنْ   ِمْزمح زح اُودح   آلِ   مح   حلربّته   إلَّ   تستمع   أنك   اهلل  رسول   يا   علمت  لو"  موسى:  أبو  قال   ،(116)"  دح

 (117) ."حتبرًيا لك

الح  :-اهلل رمحه -النووي قال  :"داود  آل مزامري من مزماًرا" وقوله: ء:  قح  اْلُعلحامح

اد  ارِ   املُْرح ْوت  ُهنحا   بِاملِْْزمح ن،  الصَّ أحْصل  احْلحسح ْمر   وح آُل   اْلِغنحاء،  الزَّ اُودح   وح اُودُ   ُهوح   دح آُل   نحْفسه،  دح ن  وح   ُيْطلحق  قحدْ   ُفالح

ىلح  انح  نحْفسه، عح كح اُودُ  وح ىلَّ  دح ْيهِ  اهللَّ صح لح لَّمح   عح سح ن وح سح ْوت حح ا الصَّ  (118) " ِجدًّ

ارِ   املراد  أن   ويؤكده  النووي  كالم  يؤيد  ومما   ْوت  ُهنحا   بِاملِْْزمح  اهلل  صىل  -قوله  -األحلان  ال   احلسن  الصَّ

(  موسى  ألب   -وسلم  عليه  وهبه  الذي  أن  عىل   يدل  مما   فاعله،  يسم  ل  بام  -املخاطب  بتاء-  )ُأوتِيتح

   والرتيض. والتمرن بالتعلم ذلك  له َيصل ل وأنه وتعاىل، سبحانه  اهللُ هو احلسن الصوتح 

  :"النهاية" يف -اهلل رمحه -األثري ابن قال 

ِمعه  موسى  أب   حديث  ويف يتح   فقال:  يقرأ  –  وسلم  عليه  اهلل  صىل   –  النبي  سح
اِمري   من  مْزمارا  )ُأْعطِ زح  مح

 

   (114(، التبيان)4582البخاري) (112-)

يف    -( 113) احلاكم  والدارمي)  2125املستدرك)رواه  )ج3501(،  اجلامع  األلباين يف صحيح  مشكاة 3581حديث    1(، وصححه  ويف   ،)

 (.2208املصابيح) 

  .(3144(، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع) 9881رواه الطرباين يف الكبري)  (114-)

الصوت  (115-) )حسن  باب  القرآن(،  )فضائل  كتاب  يف صحيحه  البخاري  برقم:  أخرجه  للقرآن(  يف صحيحه  4660بالقراءة  ومسلم   ،

  .1322كتاب )صالة املسافرين وقرصها( باب استحباب حتسي الصوت بالقرآن برقم: 

 .793صحيح مسلم كتاب صالة املسافرين، حديث رقم  -( 116)

 ( 272/ 14ُينظر: فتح الباري ) -( 117)

   146ص 3رشح النووي عىل صحيح مسلم ج (118-)
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(.  آلِ  اودح وته  ُحسنح   شبَّه  دح ته  وحالوة  صح  وإليه  -السالم  عليه  -النبي  هو  وداودُ   املِْزماِر.  بصوت  نحْغمح

وت ُحْسن يف املُنْتحهى  ( 119)  بالقراءِة. الصَّ

   :-اهلل رمحه - هـ(1332 )ت:  خلدون ابن وقال

دْ   -وسلم  عليه  اهلل  صىل-قوله  وأما   قح اًرا  ُأوتِيتح   )لح اِمريِ   ِمنْ   ِمْزمح زح (  آلِ   مح اُودح   الرتديد   به  املراد  فليس  دح

  ( 120)  هبا.  والنطق احلروف خمارج  يف واإلبانة  القراءة وأداء الصوت حسن معناه إنام والتلحي،

   "حتبرًيا لك حلربّته " موسى أب  وقول

ْلته ُيِريدُ   حعح اًعا  لحك  جلح اًنا،  أحْنوح ُهوح  ِحسح ْأُخوذٌ  التَّْلِحُي، وح ، الثَّْوِب  ِمنْ  مح ِ ربَّ ُهوح  املُْحح طَّطُ  وح انِ  املُْخح  .بِاأْلحْلوح

اْلُقُلوُب  عُ   وح ْشح ْوِت   ختح نِ   بِالصَّ امح   احْلحسح عُ   كح ْضح ْجهِ   ختح ِن،  لِْلوح ا   احْلحسح مح رُ   وح تحأحثَّ ى  يِف   اْلُقُلوُب   بِهِ   تح ُهوح   التَّْقوح   أحْعظحمُ   فح

ُب  اأْلحْجرِ  يِف  أحْقرح اِب  اْلُقُلوِب  لِيِ  إىلح  وح هح ذح ةِ  وح ْسوح ا   اْلقح   .ِمنْهح

اُت  اأْلحْصوح نحةُ   وح ةٌ   احْلحسح ،  اهللَِّ  ِمنْ   نِْعمح اىلح ةٌ   تحعح ادح ِزيح ِمنٌَّة.  اخْلحْلِق   يِف   وح ق    وح أححح ا   وح ْت   مح ِذهِ   ُلبِّسح ةُ   احْلُلَّةُ   هح   النَِّفيسح

املْحْوِهبحةُ  ةُ  وح ِريمح مُ  اهللَِّ؛ ِكتحاُب  اْلكح نِعح ا اهللَِّ فح فحْت  إذح ةِ  يِف   رُصِ دْ  الطَّاعح قح ا  ُقيِضح  فح ق    هِبح ِة. حح  (121)النِّْعمح

 : -اهلل رمحه - هـ(1421 )ت:باز  ابن اإلمام شيخنا  سامحة يقول 

  والعناية   الصوت  وحتسي   الصوت  حتبري  أن  عىل   فدل  ذلك؛  والسالم  الصالة   عليه  النبي  عليه  ينكر  ل

 .وهذا هذا ويستفيد واملستمع، القارئ ليخشع مطلوب؛ أمر بالقرآن

 اإلخالص   يناف   ًل   الصوت   حتسني   : الثالث   املطلب 

ي بكر أبو اإلمام يقول ذلك وف  :-اهلل رمحه - هـ(360 )ت:اآلُجرِّ

  ما  قدر  فليعرف   عظيم؛  بخري  خصه  قد  اهلل  أن   يعلم  أن  بالقرآن  الصوت  حسن  اهلل  رزقه  ملن   ينبغي

 السامعي   عند   به   ليحظى   منه  يستمع   أن   إىل   امليل  من  وليحذر  للمخلوقي،  ال   هلل،  وليقرأ  به،  اهلل  خصه

الت  الدنيا،  أبناء  عند  واجلاه الثناء  حسن  إىل  وامليل  الدنيا،  يف  رغبة   بعوام   الصالت  دون  بامللوك،  والصِّ

 حسن  ينفعه  وإنام  عليه،  فتنة  صوته  حسن  يكون  أن  خفت  عنه:  ِنيته  ما  إىل  نفسه   مالت  فمن   الناس؛

عح   أن  مراده  وكان   والعالنية،  الِس  يف  وجل  عز  اهلل  خيش  إذا  صوته   الغفلة   أهل  لينتبه  القرآنُ   منه  ُيْستحمح

 انتفع  صفته  هذه  كانت   فمن  ِناهم؛  عام  وينتهوا  وجل،  عز  اهلل  رغبهم  فيام  فريغبوا  غفلتهم،  عن

 

 (.2/778النهاية، البن األثري )(119-)

 (.1/426تاريخ ابن خلدون ) -( 120)

 (1595/ 4) العرب املالكي أحكام القرآن، البن-( 121)
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 (122) .الناس به وانتفع صوته،  بحسن

بع:   املبحث     "املوسيقية   املقامات "و   التغني   بني   النزاع   فصل   السا

  مطالب: تسعة وفيه

 الرتنم   معنى   مفهوم   األول:   املطلب 

 والتي   ،"املوسيقية  املقامات"بـ  القراءة  وبي  رشًعا   به  املأمور  بالقرآن  التغني  حقيقة  هنا   الباحث  يبي

 بينهام.  الفرق وجتلية توضيح مع  األصيل مسامها  من هروًبا  "الصوتية املقامات "بـ البعض يسميها

ي  ليسوغ  وذلك  الباطل،  لرتويج  احلقائق،  قلب  باب  من  اسمها   بغري  تسميتها   تأيت  وإنام   قبوهلا،   للمتلقِّ

  عن   "احلقائق   تقلب  التي"  املسميات  تلك  عيل  تضفيه  ملا  وذلك  حلرمتها،  م  ظِّ عح مُ   غري  واستحساِنا،

  قبحها  وشدة   وفظاظتها  فظاعتها   من  ليهون  وذلك  براقة،  أسامء  من   "لفظه"  مستساغ   قالب  إىل  أصلها 

 .وحرمتِها 

 التي  السيئة  السنة  تلك  سن  من   أول  كان  ألنه  وذلك  املضامر،  هذا  يف  السبق  قدمُ   للشيطان  كان  ولقد

فه يو  اهتلقَّ ي ل  -وتدليًسا   وكذًبا   وخديعة  مكًرا  -ُأخر   بألفاظ   مدلوالهتا  بتغري  الثابتة  احلقائق  تقلب   اتلقَّ

لِكح   ربنا:  قال   كام  غروًرا،  القول  زخرف  لبعض  بعضهم  هبا  ويوحي  أولياؤه،  منه ذحى كح ْلنحا  )وح عح بِي    لُِكلِّ   جح   نح

ا ُدوًّ يح   عح
يحاطِ نسِ   شح نِّ   اإْلِ اجْلِ ْعُضُهمْ   ُيوِحي  وح ى   بح ْولِ   ُزْخُرفح   بحْعض    إىِلح وْ   ۚ    ُغُروًرا  اْلقح لح اءح   وح ب كح   شح ا   رح ُلوهُ   مح عح   فح

ْرُهمْ   ۚ   ا   فحذح مح (  وح ونح ُ ْفرتح  األبوين   اهلل  ِنى  التي  الشجرة  حلقيقة  قلبه  ذلك   أظهر  ومن  (،12  )الزخرف:  يح

 . "يبىل ال  وملك اخللد  شجرة "بـ سامها  اسمها، بغري فسمها  قرباِنا  من

 : "اللهفان إغاثة ف -اهلل  رمحه -القيم ابن قال

 املكر  أول   فهذا  ،"اخللد  شجرة"  الشجرة  تلك   سّمى  بأن  وخدعهام؛  وغّرمها،  اهلل،  عدو  كذهبام  وإنام

ِرثح   ومنه  والكيد، ياهتا،  النفوُس   حتب    التي   باألسامء  املحرمة  األمور  تسمية  هُ أتباعُ   وح وا  مسمَّ  اخلمر  فسمَّ

وا  األفراح،  أمَّ  ْيمة  أخاها   وسمَّ وا  ،( 123) الراحة  بُلقح وا  باملعاملة،  الربا   وسمَّ  باحلقوق   املُُكوسح   وسمَّ

وا  السلطانية، وا  الديوان،  رشع   وأفحشه   الظلم  أقبح  وسمَّ  صفات  جحد  وهو  -الكفر  أبلغ  وسمَّ

وا  تنزًَيا،  -الرب ها  فلام  الطَّيبة!  جمالس  الفسوق  جمالس   وسمَّ   ربكام   ِناكام   ما   قال:   "اخللد  شجرة "  سامَّ

 

 (.161ص ) أخالق أهل القرآن، لآلجري(122-)

 لعله يقصد احلشيش.   -( 123)
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  ال  الذين  املالئكة  مثل  فتكونان  متوتا؛  وال   اجلنة  يف  فتخلدا   منها   تأكال  أن  كراهة  إال   الشجرة  هذه   عن

 .يموتون

  القرآن،  هبا   نزل  التي   العرب  للغة  التحاكم  من  فالبد  املقصودة  معانيها   عن  احلقائق  تقلب  وحي 

  بتحسي   الرشعُ   فيها  برغَّ   التي  األلفاظ   تأمل  فمن  والسالم،  الصالة   عليه  اخللق   أفصح  هبا   ونطق 

 أو   ،"بالقرآن  التغني"  ألفاظ  مثل  املعنى  هذا  حول  تدور  لغوية  عبارات  إىل  ترجع  جيدها   الصوت

ب   التي  األحاديث   رشاح   بعض  ألسنة   عىل   وردت  التي  األلفاظ   من  غريها   بتحسي   الرشع  فيها  رغَّ

  مادهتا  وجد  األلفاظ  تلك   تأمل  فمن  ،"التطريب"  ولفظ  ،"النغم"  ولفظ  ،"الرتنم "  كلفظ  الصوت،

 فحسب.  به واجلهر  بالتالوة الصوت حتسي  حول تدور

 الرتنم   معنى   مفهوم   : اخلامس   املطلب 

 -يقول  حيث  العروس  تاج  يف   هـ(1205  الزبيدي)ت:  أورده  الذي  الرتنم  معنى  يف  نتأمل  أن  ولنا 

 : -اهلل رمحه

 :   :"الرتنم" معنى ف  قال  أوًلا

نحم  ))و( وُت(.  )بالتَّْحِريك:  الرَّ نِم  وقد  الصَّ ِْس:  رح ع  إذا  بالكح جَّ ْوتحه  رح نِيم   الصحاح،  يف  كام  صح  )والرَّ

نِيم: ْ ْطِريُبه( والرتَّ م، يف كام تح نِيم: اجلوهرّي: وقال املُْحكح ْ ْرِجيعُ  والرتَّ وت(. تح   الصَّ

ْرِديُدهُ  الصوت: وترجيع ْْلِق  يف تح  ( 124)  .احلح

  :"النغم" معنى ف  قال  ثانياا: 

ُم: ًة،  )النَّغح كح ُن:  حُمحرَّ كَّ الحمُ   وُتسح ،  الكح اِحدةُ   اخلحِفي  (،  الوح
 
الح   هِبحاء ْيُخنحا:  قح ُدهُ   شح ُمْفرح ْبِط،   يف   جِلحْمِعه  تابحعٌ   فح  الضَّ

نُ  وُفالحنٌ  انتهى، سح ِة، حح نُ  أي: النَّْغمح سح ْوِت  حح ، يف الصَّ ةح اءح امح  الِقرح اِح(.  يف كح حح  الصَّ

ْرُس  :والنَّْغمةُ     ( 125)  وغريها. القراءة يف الصوت وُحْسن  الكلمة جح

 :"الغناء" معنى ف   قال ثالثاا: 

؛  ))والِغناُء، 
 
ْوِت:  من  كِكساء بح   ما   الصَّ ْور:  بنُ   مُححْيدُ   قالح   به(  ُطرِّ ِجْبُت   ثح  ويف   ِغناُؤها،   يكونُ   أحنَّى   به  وعح

حاح: ،  الِغناُء،  الصِّ ْفعُ   هو  النِّهايِة:  ويف  السامِع.  من  بالكِْسِ ْوِت   رح  وقِياُسه   املِْصباح:  ويف  ومواالته.  الصَّ

 

 يف معجم املعاين اجلامع.  ترجيع الصوت تعريف ومعنى(124- )

 لسان العرب: مادة نغم.  -( 125)
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م ْوٌت(.  ألنَّه الضَّ  صح

 : -اهلل رمحه  - حجر  ابن احلافظ  قال

ى   وال   احلُداء،  وعىل  (،  النَّْصب)  العرب  تسميه  الذي  الرتنم  وعىل  الصوت،  رفع  عىل  يطلق  الغناء   يسمَّ

ى   وإنام   مغنيًّا،  فاعله    بالفواحش   تعريض  فيه  بام  وتشويق  وهتييج  وتكسري   بتمطيط  ينشد  من  بذلك  يسمَّ

 (126).ترصيح  أو

ا:    :"التطريب" معنى ف  قال  رابعا

ْوت:  يف  )والتَّْطِريب  هُ   الصَّ د  ِسينُه.  مح ْ بح   وحتح ته:  يف   وطحرَّ دَّ   ِقراءح عح   مح بح   ورجَّ ْوتِه  يف   الطَّاِئرُ   وطرَّ ،   صح لِكح ذح  كح

صَّ  .  بِهِ  بحْعُضُهم وخح اءح ٌن: املُكَّ رأح  وُفالح  ( 127)  بِالتَّْطِريب(.  قح

بح  و ْوتِِه:  يف طحرَّ هُ  صح عح هُ  رجَّ دَّ نحُه. ومح سَّ  (128) وحح

  أِنا  وجالء  بوضوح  يتبي  والتطريب،  والغناء،  والنغم،  الرتنم،  أللفاظ  اللغوي  املفهوم  ضوء  ويف 

 غناًء.  الغناء سمي ومنه احللق، يف  وتردده وعلوه الصوت حتسي عىل  تدل ألفاظ

   "  املوسيقى   "معنى   مفهوم   الثاين:   املطلب 

  التذكري   َيتمل  لفظ  وهو  أصاًل،  عرب  جذر   له  وليس  يوناين  لفظ  "  فهو  :"  املوسيقى  "  لفظ:  وأما 

   ...الطرب آالت عىل العزف فنون  عىل  ويطلق والتأنيث،

  تأليف وكيفية واإليقاعات  النغم أحوال منه ُيعرف علم االصطالح: يف واملوسيقى

 (129) ."  اآلالت وإجياد اللحون

 وأحوال   األحلان  وتأليف  واالئتالف  التنافر  حيث  من  األنغام  أصول  يف  يبحث  علم  هو:  وقيل

 

فتح الباري رشح صحيح البخاري املؤلف: أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي النارش:   (.442/    2)  فتح الباري   -  ( 126)

املعرفة   الدين   1379بريوت،    -دار  حمب  طبعه:  عىل  وأرشف  وصححه  بإخراجه  قام  الباقي  عبد  فؤاد  حممد  وأحاديثه:  وأبوابه  كتبه  رقم 

 . 13اهلل بن باز عدد األجزاء:  اخلطيب عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد

(. تاج العروس من جواهر القاموس املؤلف: حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيني، أبو  182/    2)  الزبيدي  -ُينظر: تاج العروس    (127-)

بيدي )املتوىف:   هـ( املحقق: جمموعة من املحققي النارش: دار اهلداية.1205الفيض، امللّقب بمرتىض، الزَّ

 يف معجم املعاين اجلامع التطريب تعريف و معنى(128- )

الكويت عدد    -املوسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية    (.168/    38)  ُينظر: املوسوعة الفقهية   -( 129)

)من    45األجزاء:   الطبعة:  دار  23  -  1.األجزاء  .هـ(  1427  -  1404جزءا  الثانية،  الطبعة  : 38  -  24.األجزاء  .الكويت   -السالسل  : 

الصفوة   دار  الورقي ملحقة  45  -  39.األجزاء  .مرص   -الطبعة األوىل، مطابع  الفقهاء يف األصل  تراجم  تنبيه:  الوزارة  الثانية، طبع  الطبعة   :

 احلفاظ عىل ترقيم الصفحات. يف آخر املوسوعة تيسريا للوصول إليها، مع   -يف هذا الكتاب اإللكرتوين  -بآخر كل جملد، فُجمعت هنا 
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 (130) بيتها.  ختلل التي األزمنة

 ُيعلم   أن  ينبغي  ولذا  وبمقاماهتا،  باملوسيقى  له  عالقة  ال   به  واجلهر  الصوت  وحتسي  بالقرآن  والتغني

 وبمقامتها.  هبا  القرآن تالوة  ترتبط أن يليق ال وأنه وآالهتا، املعازف تلك خطر

بع   املطلب   املعازف   استحالل   عقوبة   : السا

ةً  ُمسخوا املعازفح  قومٌ  استحل وإذا دح نحاِزيرح  ِقرح خح  وح

َم:  َعَلْيهِ  اهللُ َصىلَّ  النَّبِيَّ  يقول ذلك وف  َوَسلَّ

يحُكونحنَّ   تِي  ِمنْ   لح اٌم،  ُأمَّ ْستحِحل ونح   أحْقوح ،  يح ،  احِلرح احلحِريرح ،  وح اخلحْمرح ،  وح اِزفح املحعح يحنِْزلحنَّ   وح لح امٌ   وح نِْب   إىِلح   أحْقوح ،   جح لحم   عح

ُروُح  ْيِهمْ   يح لح ة    عح اِرحح ُْم،  بِسح ْأتِيِهمْ   هلح ْعنِي   -  يح ِقريح   يح ة    -  الفح :  حِلحاجح يحُقوُلونح ْينحا   اْرِجعْ   فح ًدا،  إِلح ُيبحيُِّتُهمُ   غح  اهللَُّ،   فح

عُ  يحضح ، وح لحمح ُخ  العح ْمسح يح ِرينح  وح ةً  آخح دح نحاِزيرح   ِقرح خح ْومِ   إىِلح  وح ِة. يح    ( 131)  الِقيحامح

 املفتي   أدب"  يف  السامع  حتريم  عىل  اإلمجاع  هـ(463  الصالح)ت:  ابن  عمرو  أبو  اإلمام  نقل  وقد

 : -اهلل رمحه  - فقال   "واملستفتي

 من  وغريهم  املذاهب  أئمة  عند  حرام  ذلك  فاستامع  اجتمعت:  إذا   والغناء  والشبابة  الدف  أن  فليعلم

 (132) . السامع هذا أباح  أنه واخلالف:  اإلمجاع يف بقوله يعتد ممن أحد  عن يثبت ول ،املسلمي علامء

   التحذير. أشد املعازف تلك خطر من اإلسالم علامء حذر فقد ولذا

 : -اهلل رمحه - هـ(728 تيمية)ت: ابن اإلسالم شيخ قال 

 باألصوات   سكروا  فإذا  الكؤوس،  محيا   تفعل   مما  أعظم  بالنفوس  تفعل   النفوس،  مخر  هي  واملعازف

 

 ُينظر: تعريف و معنى املوسيقي يف معجم املعاين اجلامع.  -( 130)

املعجم الكبري   "، الطرباين يف  "(  6317)  "السنن الكربى"رواه البخاري يف كتاب األرشبة معلًقا جمزوًما بصحته، ووصله البيهقي يف  -( 131)

( واحلافظ ابن 272  -  270/    5)  "هتذيب السنن    "(، وصححه ابن القيم يف    266  ،265/    8)  "صحيحه    "وابن حبان يف  (  319/    3)  "

 (.91) "الصحيحة  "واأللباين يف ( 51/  10) "الفتح  "حجر يف 

 .وقد زعم ابن حزم أنه منقطع، وتبعه يف ذلك بعض املقلدين، ورد عليه األئمة املحققون

 : قال احلافظ أبو عمرو بن الصالح

منقطع فيام بي البخاري وهشام، وجعله جواًبا عن االحتجاج به عىل حتريم املعازف، وأخطأ يف ذلك من وجوه، واحلديث فزعم ابن حزم أنه  

صحيح معروف االتصال برشط الصحيح، والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك احلديث يف موضع آخر من كتابه مسنًدا متصاًل، 

 . "التي ال يصحبها خلل االنقطاع  وقد يفعل ذلك لغري ذلك من األسباب

 (. 36ص ) مقدمة أب عمرو ابن الصالح ُينظر: كام إن ابن الصالح قد حكى اإلمجاع عىل حرمة السامع. 

 (.2/500أدب املفتي واملستفتي، البن الصالح )-( 132)
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 اهلل،   حرم  التي  النفس  ويقتلون  فيرشكون،  الظلم،  وإىل  الفواحش،  إىل  ومالوا  الرشك،  فيهم  حلَّ 

 (133)  .املعازف سامع أهل يف كثرًيا موجودة الثالثة وهذه ويزنون،

 :-اهلل رمحه - هـ(751 )ت: القيم ابن وقال

  وفشت   قوم  يف  اللهو  وآالت  املعازف  ظهرت  ما   أنه  بالتجارب:  وعرفناه  وغرينا  نحن  شاهدناه  والذي

 يتأمل   والعاقل  السوء،  ووالة   واجلدب  بالقحط   وُبلوا  العدو،  عليهم  اهلل   سلط  إال  هبا:   واشتغلوا  فيهم

 (134) املستعان.  واهلل وينظر، العال  أحوال

  الذي   القرآن  قراءة  حرمة  ثم  ومن   "املوسيقية  املقامات"  تعلم  وخطورة  حرمة  ُعِلمح   ذلك،  لنا   تبي  فإذا

 . "الشيطان" مقامات عىل الرمحن كالم  هو

ِهمح   وإنام نْ   وح ِهمح   مح  التي   لأللفاظ  فهمه  سوء  بسبب  غالًبا  الباب  هذا   يف  زل  من  وزل   أخطأ   من   وأخطأ  وح

ا  والتي  األلفاظ،  من  ذلك  ونحو  والتطريب  والتغني  كالرتنيم  العلم،  أهل  بعض  استعملها  هح فح رَّ  أهل   عح

   .العرب لغة عليه دلت ما  وفق العلم

 :-اهلل رمحه - هـ(310 الطربي)ت: جرير  ابن يقول الصدد هذا  وف 

  الغناء   أن  كام  صوته،  سامع  القارئ  حتزين  هو  الذي  املعقول  والغناء  الصوت  حتسي   احلديث  ...معنى

 ( 135)  سامعه.. يطرب الذي املعقول  الغناء هو  بالشعر

  :-اهلل  رمحه- هـ(852 حجر)ت: ابن احلافظ  وقال 

  بالرتنم   القراءة  إىل  متيل  النفوس  أن   شك  وال …التحزن  طريق  عىل  مرتناًم   به  جاهًرا  صوته  به   ....َيسن

 (136) الدمع. وإجراء القلب رقة يف  تأثرًيا للتطريب ألن يرتنم. ال ملن  ميلها  من أكثر

 "التطريب  "و  "الرتنم"  بـ  الصوت  حسن  فِس  قد  حجر  وابن  بالغناء،  "التغني  "فِس  قد  جرير  فابن 

 اللغة.  عليه  دلت ما   وفق كله ذلك كان وإنام

  الناس  استعامل  يف  والدارج  الشائع  العامي  املعنى  عىل  وأمثاهلا   األلفاظ  هذه  محلوه  قد  املخالفي  إن   غري

  املطاف   هبم  النتهى  أظن  العرب،  لغة  يف  معاين  من  األلفاظ  تلك  عليه  دلت  ما   إىل  رجعوا  أِنم  ولو   له،

 

 (.417/ 10جمموع الفتاوى ) -( 133)

  (.500/  1) مدارج السالكي (134- )

 (. 1/486(، زاد املعاد )10/260رشح ابن بطال)  -( 135)

 (.9/72فتح الباري )  (136-)
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 اهلوى.  عن ويتجرد احلق عن يبحث ممن كانوا إن جلًيا، احلق هلم وظهر

ا   السلف   تيقظ   الثالث:   املطلب     األلفاظ   بعض   مفاهيم   ف   للخلط   مبكرا

ا:  هذا  ملثل السلف يقظة  مبكرا

  فيها  التي  األحاديث  هذه  ببعض  التحديث  السلف  بعض  عن  النهي  ورد  وأمثاله  هذا  أجل  ومن 

 منها،   املراد  غري  عىل  النصوص  تلك  حتمل  أن  خشية  به  الصوت  وحتسي  بالقرآن  التغني  يف  الرتغيب

  املقامات   "بـ  املوسومة  األحلان  تلك  تعاطي  جواز  عىل  األلفاظ  تلك   محل  من   بصدده  نحن   كالذي 

   باملعازف. املقرون الفاحش الغناء يتعاطون ممن واخلنا  الفسق أهل خصائص  من هي التي "املوسيقية

  :-اهلل رمحه- هـ(224م)ت:سالَّ  بن  القاسم عبيد أبو  قال 

اج   بن  ُشعبة  عن   القطان   سعيد  بن  َييى  حدثني  احلديث:   هبذا   أحدث  أن  أيوب  ِناين "  قال:  احلجَّ

 . ( 137) "بأصواتكم القرآن زينوا"

  :-اهلل  رمحه -عبيد أبو قال 

 عليه   اهلل  صىل  -اهلل  رسول  من  الرخصة  احلديث  هبذا  الناس  يتأول   أن  نرى  فيام  أيوب  كره   وإنام

 (138)  به. َيدث  أن ِناه فلهذا املبتدعة، األحلان هذه يف -وسلم

ْمُل    "املوسيقية  املقامات"  استعامل  جواز  عىل  هبا  واالحتجاج  واالستدالل   العربية  األلفاظ  هذه  فحح

  أن   يف  فالشك  هلا،  العلم  أهل  واستعامل  األحاديث  بعض  يف  مثلها   بورود  وإباحتها،  هبا   القرآن  وقراءة

  وتلميذه   تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ  منهم:  العلم،  أهل  من  مجع  ذلك  عىل  نبه  وقد  جيل،  ظاهر  خطأ  هذا

 . األثبات العلم أهل من وغريهم كثري وابن القيم، ابن

بع:   املطلب  ُم   الرا ْس  "املوسيقية   املقامات "  ف   القول   َح

 املسألة: هذه  ف  للخالف -اهلل  رمحه- القيم ابنِ  َحْسمُ 

مح   وقد سح   باألحلان   القراءة  منع  عىل   السلف  إمجاع   وذكر  املسألة،  هذه   يف   اخلالف  القيم  ابن   اإلمامُ   حح

 املغني  من  اخلالعة  أهل  يستخدمها   التي  واملجون  الفسق  أهل  بطريقة  القرآن  وتالوة  املوسيقية،

 

(،  1468ريض اهلل عنه، وأخرجه موصوالً أبو داود )  -(، من حديث الرباء بن عازب7544أخرجه البخاري معلًقا قبل حديث ) (137 -)

( )1015والنسائي  ماجه  وابن   ،)1342( وأمحد  واحلاكم  18517(،  خمترصا،  له2125) (  واللفظ   )،.، صحيح  صفة   وإسناده  يف  وأصله 

 (.2/570الصالة لأللباين) 

 (.335/ 1فضائل القرآن ألب عبيد )(138-)
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ـ   احلارض   عرصنا   يف  يعرف  ما  وهي  وأرضاهبم،  الطبيعة   بي  اهلل  رمحه   فرق  كام  ،"املوسيقية  املقامات"ب

 َيصل  ال   وهم  التمطيط،  حد   إىل  يصل حتى  بالقرآن  التغني  يف  املذموم  التكلف  وبي  القراءة  يف  اجلبلية

 عىل   خمصوصة  وإيقاعات  بأحلان  الغناء  أهل  ذلك  يفعل  كام  والتصنع  والتمرن  بالتعلم  إال  ذلك  هلم

 وابتدعوها.  اخرتعوها  قد خمصوصة أوزان

 الفعلة   تلك  بطالن  عىل  هبا   برهن  التي  املسكتة  األدلة  ساق  أن   بعد  -اهلل  رمحه  -النفس  فيها   أطال   وقد

   املذموم. ومنه املحمود منه التغني أن  هنا  بي ثم الشنيعة،

   :-اهلل رمحه- ذلك   ف  فقال

 وجهني: عىل والتغني التطريب يقال أن النزاع وفصل

  وطبعه   خيل  إذا  بل   تعليم  وال   مترين  وال   تكلف  غري  من  به  وسمحت  الطبيعة  اقتضته  ما  أحدمها: 

 تزيي   بفضل  طبيعته  أعان  وإن  جائز،  فذلك  والتلحي  التطريب  بذلك  جاءت  طبيعته  واسرتسلت

  حلربته  تسمع  أنك  علمت  لو"  -وسلم  عليه  اهلل  صىل  -للنبي  األشعري  موسى  أبو  قال  كام  وحتسي

 التحزين  دفع  نفسه   من  يملك   ال  والشوق   واحلب  الطرب  هاجه   ومن  واحلزين  ( 139)  "حتبرًيا  لك

 فيه،   والتصنع   التكلف  وعدم  الطبع  ملوافقته  وتستحليه  تقبله  النفوس  ولكن  القراءة،  يف  والتطريب

  وهو   ويستعملونه،  يفعلونه  السلف  كان  الذي  هو  فهذا  متكلف،  ال   وكلف  متطبع،  ال   مطبوع  فهو

 هذا   أرباب  أدلة  حتمل  الوجه  هذا   وعىل   والسامع،  التال  به   يتأثر  الذي   وهو  املحمود،  املمدوح  التغني

 كلها.  القول

  إال   َيصل  ال  بل  به،  السامحة   الطبع  يف   وليس   الصنائع،  من   صناعة  ذلك   من  كان  ما  الثاين:  الوجه 

  إيقاعات   عىل  واملركبة  البسيطة  األحلان  بأنواع  الغناء  أصوات  يتعلم   كام  ومترن،  وتصنع  بتكلف

  وعابوها   السلف  كرهها   التي  هي   فهذه   والتكلف،  بالتعلم  إال  حتصل   ال  خمرتعة  وأوزان  خمصوصة 

 الوجه،   هذا  تتناول  إنام  القول  هذا  أرباب  وأدلة   هبا،  قرأ   من  عىل   وأنكروا  هبا،  القراءة  ومنعوا  وذموها 

  قطًعا  يعلم  السلف  بأحوال  علم  له  من  وكل  غريه  من  الصواب  ويتبي  االشتباه  يزول  التفصيل  وهبذا

 حمدودة،   معدودة  موزونة  وحركات  إيقاعات  هي   التي  املتكلفة  املوسيقى   بأحلان  القراءة  من  برآء  أِنم

 والتطريب،   بالتحزين  يقرؤون  كانوا  أِنم  قطًعا   ويعلم  ويسوغوها،   هبا  يقرؤوا  أن   من  هلل  أتقى   وأِنم

 

 (  272/ 14ُينظر: فتح الباري )(139- )
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  يف   مركوز  أمر  وهذا  تارة،  وبشوق  تارة،  وبطرب  تارة،  بشجى  ويقرؤونه  بالقرآن،  أصواهتم  وَيسنون

  عن   وأخرب  إليه،  وندب  إليه  أرشد  بل  له،  الطباع  تقايض  شدة  مع  الشارع  عنه  ينه  ول  تقاضيه،  الطباع

   ( 140)  (بالقرآن  يتغنّ   ل من منَّا  ليس) وقال: به، قرأ ملن اهلل استامع

  وجهان: وفيه

   نفعله  كلنا  الذي بالواقع إخبار  أنه  أحدمها:

 ( 141).وطريقته هديه عن  يفعله ل من هلدي نفي أنه والثاين:

 :" القرآن فضائل  " يف -اهلل رمحه- كثري ابن  يقول ذلك نحو ويف

 واخلشوع   وتفهمه  القرآن  تدبر  عىل   الباعث  بالصوت  التحسي  هو  إنام   رشًعا   املطلوب  أن  والغرض 

 امللهية   واألوضاع   األوزان  عىل  املركبة  املحدثة   بالنغامت  األصوات  فأما   للطاعة،  واالنقياد  واخلضوع

   ( 142) املذهب. هذا أدائه يف  يسلك أن ويعظم  وجُيّل، هذا عن ينزه فالقرآن املوسيقائي والقانون

 رمحه -  فقال"  األسامع  نزهة  "  يف  -هـ(695  احلنبيل)ت:   رجب  ابن  احلافظ  -أيًضا-ذلك  عىل  نوه  كام

  :-اهلل

 حتى   االستامع  من  له  َيصل  ما   تدبر   عن  وتلهي   الطباع،  هتّيج  املطربة  املبتدعة  األحلان  هذه   احلقيقة  ويف

 تدبر   من  املقصود  يمنع  وذلك  املطربة،  واألصوات  املوزونة  النغامت  سامع  بمجرد  االلتذاذ  يصري

 ( 143)  بعيد.  بون وبينهام األحلان، بقراءة ال  بالقرآن الصوت بتحسي السنّة وردت وإنام القرآن، معاين 

  :-اهلل رمحه- هـ(728 تيمية)ت:  ابن اإلسالم  شيخ وقال  

  اآلالت  من  بالغناء  ُيقرن  ما   األحلان  من  به  ُيقرن  أن  وال   الغناء،  بأحلان  القرآن  ُيقرأ  أن  يسوغ  فال

  ألن  اإلنكار   عىل  متفقون  املسلمون  بل  َيرمه،  من  عند  وال  ذلك،  بإباحة   يقول  من  عند  ال   وغريها،

 قائل:   قال   فلو  كالغرابيل.  وباليد  كاملزامري،  بالفم  املطربة   اآلالت  بالقرآن  الصوت  بتحسي  ُيقرن

  أب  لقراءة  استمع  وقد  مسعود،  ابن  من  استقرأه  وقد  القرآن،  قرأ  قد  -وسلم  عليه  اهلل  صىل  -النبي

 

 ( 7527أخرجه البخاري يف صحيحه ) (140-)

 (.1/470زاد املعاد، البن القيم ) -( 141)

)ص    -( 142) القرآن  فضائل  114فضائل  )املتوىف (.  الدمشقي  ثم  البرصي  القرَش  كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أبو  املؤلف:    : القرآن 

 . 1 :هـ عدد األجزاء 1416 -الطبعة األوىل  :مكتبة ابن تيمية الطبعة  :هـ( النارش774

 (70ص:)  نزهة األسامع، البن رجب -( 143)
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 هذه   بغري  ذلك  جاز  إذا  قائل:  قال   فإذا  ( 144)"داود  آلِ   مزامري  من  مزماًرا  أوتى  لقد"  وقال:  موسى،

 (145) الناس.  باتفاق  وزوًرا القول من منكًرا هذا كان باألحلان، ُيسمع بأن احلكم  يتغري فال  األحلان،

  آخر: موضع يف -اهلل  رمحه- وقال

  موسى   أبو  كان  ما   مثل  الغناء  أوزان  يتكّلفوا  أن  غري  من  بأصواهتم  القرآن  َيسنون  كانوا  والسلف

 (146) يفعل.  عنه اهلل ريض األشعري

 :القرآن حرمة عن تكلم حني -اهلل  رمحه- هـ(671 القرطبي)ت:  وقال

  تلك   من  الكالم  إبراز  يف  واملتنطعي  املبتدعي  اهلمزيي  هؤالء   كفعل  قراءته  يف  يقعر  أال  حرمته   ومن 

  بأحلان   يقرأه   أال   حرمته   ومن  عنه  فقبلوه  الشيطان   إليهم  ألقاه  حمدث  ذلك  فإن  تكلًفا   املنتنة  األفواه

 ( 147)  .الفسق أهل كلحون الغناء

   :-اهلل رمحه- هـ(224)ت:  سالم  بن  القاسم عبيد أبو  وقال

 والتخويف   احلزن  طريق   هو  إنَّام  الصوت،  ُحسن  يف  ذكرناها   التي  األحاديث   هذه  حُتمل  هذا   وعىل

ُ   والتشويق، ىلَّ   النبي   أزواج  أن  موسى:  أب   حديث  ذلك  ُيـبحيِّ  قراءته،  استمعن  وسلم  عليه  اهلل  صح

قت  علمت  )لو  فقال:  بذلك،  فُأْخرِبح  ا.  حرّبت  أو  تشويًقا،  لشوَّ برِْيً   املطِربة   األحلان  ال   وجهه  فهذا  حتح

 . ( 148) امللهية

 املوسيقية   باألحلان   القرآن   قراءة   حتريم   عىل   السلف   إمجاع   اخلامس:   املطلب 

 أهل   من  مجع  عن   اإلمجاعُ   ُنِقلح   وقد  ،املوسيقية  باألحلان  القرآن  قراءة  حتريم  عىل  السلف  أمجع  ولقد

   منهم: آخرون، اإلطالق عىل ومنعه العلم،

 آنًفا كالمهام  بنا  مر وقد تيمية: وابن القيم ابن -1

 احلنبيل:  رجب ابن -2

  باألحلان   القرآن  قراءة  حتريم  عىل   -كذلك  -السلف  إمجاع  "األسامع  نزهة"  يف   رجب  ابن  نقل   وقد 

 

   .793صحيح مسلم كتاب صالة املسافرين، حديث رقم  -( 144)

 (.1/241االستقامة، البن تيمية -( 145)

   .(304/ 3جامع املسائل: )-( 146)

 (. 29/  1تفسري القرطبي ) -( 147)

 (.164فضائل القرآن، ألب عبيد القاسم بن سالم )ص(148-)
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  ول   إمجاًعا،  حكاه  من  ومنهم  العلامء،  أكثر  ذلك  وأنكر  فقال:  األئمة،  من  وغريه  عبيد  أب   عن  املوسيقية

 (149) .األئمة من  وغريه  عبيد أبو  منهم نزاًعا؛ فيه ُيثبت

 رسين: ابن -3

 يقول: حيث هـ(110 سريين)ت: بن  حممد  -كذلك -اإلمجاع  هذا  حكى  ومما  

 والتابعي. الصحابة به يعني  "كانوا" وقوله: ،( 150)  حمدثة. القرآن يف  األحلان هذه يرون كانوا

 كثري: ابن -4

 قراءة  عن  النهي  يف   السلف   كالم  ذكر   أنّ   بعد   -  تفسريه   مقدمة  يف  -اهلل  رمحه  -كثري  ابن  احلافظ   وقال 

  :-األحلان

  وقد   الغناء،  مذاهب  هبا   يسلك  التي  باألحلان  القرآن  قراءة  وهو  كبري،  حمذور  أنه  عىل  يدل  ....وهذا

  حرًفا  بسببه  يزيد  الذي   الفاحش  التمطيط  إىل   به  خرج  إن   فأما   عنه،  النهي  عىل  اهلل،  رمحهم  األئمة،   نص

 (151)  حتريمه. عىل العلامء اتفق فقد  حرًفا، ينقص أو

 اجلوزي ابن -5

   :-اهلل رمحه- يقول حيث للعدالة، املسقطة املروءة خوارم  من  يعتربه اجلوزي وابن

عر  الغناء  تلحي،  القراءة  يف  التلحي  اًء. ،  الشهادة  رد  أسباب  ومن  للعدالة  مسقط  وهو   .والشَّ   قحضح

 املوال. أيدي  عىل الرابع القرن يف البدعة هذه  حدوث أول  وكان

 باآلالت  مصحوبة  األغاين  إيقاع   عىل  القرآن  قراءة  إىل  اإلحلادية   الدعوة  تلكم  هذا  يف  البدع  أغلظ  ومن

 ( 152) واملزامري.

 آخر:  موضع ف  وقال

  . الغناء  طرائق  من  مأخوذة  ألِنا   العلامء  عند   فمكروهة  الزمان  هذا  قراء  يصنعها   التي  األحلان   فأما 

(153 ) 

  :-اهلل رمحه-أيًضا  -آخر موضع يف  وقال

 

 (. 70نزهة األسامع )ص:(149 -)

 (.3546رواه الدارمي ) -( 150)

 (.  1/65تفسري ابن كثري) (151-)

   (114-113إبليس)ص:تلبيس (152- )

 ( 269/  1كشف املشكل من حديث الصحيحي، البن اجلوزي ) -( 153)
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  عند   عنه   ُينهى   فهذا  الغناء،  أحلان  عىل   القراءة  تكلف  من  -  الســلف  يعني   –  بعدهم  أحدث  ما  وأما 

 (154) بدعة. ألنه العلامء؛ مجهور

 القرطبي  العباس أبو -6

 -:"القناع  كشف" ف  هـ(656)ت: القرطبي العباس أبو  وقال

  إنشاد   أساليب  وال   التلحي،  ُيشبه  مِمَّا   َشء  فيها  وليس  متواتًرا،  نقالً   إلينا   ُنقلت  القرآن  قراءة  كيفية  ... 

زح   أالّ   فينبغي  األشعار، ها،  جُيحوَّ  الكثيـر،   العدد  وهم   مشاخِيِنحا،  عىل  القرآن  قرأنا  ألنَّا  ذلك،   قلنا   وإنَّام  غرْيُ

 قراءته  كيفية  عنهم  وتلقينا   الكريم،  العرص  إىل   وهكذا  مشايـخهم،  عىل   ومشايـخنا   الغفيـر،  واجلم  

  املدَّ   عنهم  نقلوا  كام   عنهم،  ولنقلوه   مشايـخهم،  من  لتعلَّموه   مرشوًعا   فيه  التلحي  كان  فلو  باملشافهة،

 من  احلروف  إخراج   وكيفية  واإلظهار،  واإلدغام  والفتح  واإلمالة  اللفظي،  بْي   وما   والقرص،

ارجها،  مع  جاء  وهذا  عنهم،  وتلقيناه  لنا   ذلك  اتصل  عليه،  وعلَّموا  السلف  عن  اخللف  نقله  ملحَّا   فإنه  خمح

اء  من  املتعمقي  وكثرة  النقل   عىل   الدواعي  توفر   عن  ُينقل   فلم  ذلك  ومع  قراءته،  كيفية  يف  الغالي  القرَّ

اء  من   أحد لَّ   ذلك،  من  َشء  عنهم  الرواة  عن   وال   املشاهيـر،  القرَّ   ما  القرآن  تلحي  أنَّ   عىل  ذلك  فدح

ج  وال   به،  ُيعمل  أالّ   فوجب  بْينهم،  فيام  به  معموالً   وال  عندهم،  معروًفا  كان ٌث،  أمرٌ   فإنه  عليه،  ُيعرَّ  حُمْدح

ث   وكل     . (156) ،.( 155)"ضاللة  بدعة وكل" بدعٌة،  حُمْدح

 املسألة.  هذه  يف قيل ما   أجود من القرطبي العباس أب  وقول

 املوسيقية  باألحلان القرآن قراءة حتريم عىل املعارصين  العلم أهل  إمجاع :السادس املطلب

 املوسيقية. باألحلان القرآن قراءة حتريم  عىل املعارصين العلم أهل أمجع  وقد

 هؤًلء: أبرز  ومن

   :-اهلل رمحه- باز ابن اإلمام شيخنا سامحة -1

 سامحته:   يقول حيث

 يقرأه أن جيب بل املغني وطريقة الغناء بأحلان القرآن يقرأ أن للمؤمن جيوز ال 

 مرتالً   فيقرأه  بإحسان،  وأتباعهم  وسلم  عليه   اهلل  صىل  الرسول  أصحاب   من  الصالح   سلفنا   قرأه  كام

 

 .(305-3/304املرجع السابق ) -( 154)

 ( 4607صحيح أب داود) يف صححه األلباين (155- )

 (.113كشف القناع عن حكم الوجد والسامع )ص -( 156)
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 هو  يتأثر وحتى تسمعه التي القلوب يف يؤثر حتى متخشًعا متحزًنا 

 ( 157).جيوز  ال   فهذا طريقتهم وعىل املغني صفة  عىل  يقرأه أن  أما .بذلك

 -اهلل حفظه - الفوزان  فوزان  بن صالح  العالمة شيخنا -2

   املوسيقية؟ املقامات عىل القرآن تالوة حكم ما  سئل حيث

  أغاين،   وجعلها   باألحلان  القرآن  قراءة  جيوز   ال   ذلك  من  باهلل  نعوذ  :قائالا   -اهلل  حفظه-  فأجاب

 وإنام   أغاين   القرآن  اختاذ  جيوز  وال   عليها،  القرآن  قراءة  جيوز  وال   الصوفية،  عند  لألغاين  هذه  املقامات

 تتلوه   كام  يتىل  أن  أما   يتلونه،  العلم  وأهل  وصحابته  -وسلم   عليه  اهلل  صىل-النبي  كان  كام  القرآن  يتىل

   . ( 158) .حرام هذا واملغني واملبتدعة الصوفية

  شيخنا  قول  نفس  هو  وصحابته  وسلم  عليه  اهلل  صىل  بالنبي  التأيس  وجوب  يف   الفوزان  شيخنا   وقول

 واحدة.  مشكاة من خرج وكأنه ،-اهلل رمحه - باز ابن  اإلمام

   (159) الدورسي: سعيد  بن إبراهيم الدكتور -3

 : األوىل احلالة  :حالتني عن  خترج  ًل باألحلان القراءة يقول:  حيث

  القرآن،   قراءة  عند  الناس  أكثر  يفعله  ما   وهذا  تصنّع،  غري  من  اإلنسان  طبيعة  هبا   تسمح  التي  األحلان

  التغني   من  وهو  جائز،  وذلك  البسيط،  التلحي  ذلك  عن  خيرج  ال  فإنه   بالقرآن  تغنّى   من   كل   فإن

 وسلم:  عليه اهلل صىل  الرسول قال كام املحمود، املمدوح

 .واالستحباب باجلواز احلكم َيمل احلالة هذه وعىل ،( 160)  (بالقرآن  يتغنَّ  ل من منَّا  ليس) 

 :الثانية احلالة

  ونسب   مقادير   وهلا   والتمرين،  بالتعلم  إال   حتصل  ال   التي  املوسيقائية  واإليقاعات   املصنوعة  األحلان

 أن  يمكن   ال  التي  املنقولة  التجويدية  مقاديره  له  القرآن  أداء  ألن   جيوز؛  ال   فذلك  هبا،  إال   تتم  ال  صوتية

 أمر   وذلك  التجويد،  بقواعد  اإلخالل  حساب  عىل  إال  األحلان  تلك   قواعد  مقادير  مع  تتوافق

 

 .290ص/ 9م/ .جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة: لسامحة الشيخ العالمة عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز رمحه اهلل (157-)

 ملعال الشيخ الفوزان. عن املوقع الرسمي-( 158)

اإلمام    -  ( 159) بجامعة  وعلومه  القرآن  قسم  ورئيس  وعلومه  الكريم  للقرآن  السعودية  العلمية  اجلمعية  إدارة  رئيس جملس  بن  نائب  حممد 

 سعود اإلسالمية بالرياض. 

 (7527أخرجه البخاري يف صحيحه ) - ( 160)
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 (161) .ممنوع

 الفضيلة: أصحاب احلرص ًل البيان سبيل عىل منهم كذلك املعارصين أعالم  من مجع باملنع أفتى  كام

  -هبم  وحسبك -(162) السعودية.  العربية باململكة لإلفتاء الدائمة اللجنة علامء -1

 اهلل رمحه عثيمي بن صالح  بن حممد  الفقيه  العالمة الشيخ -2

 الرباك نارص بن الرمحن عبد العالمة الشيخ-3

 أن   إال   الدائمة  اللجنة  أعضاء  ضمن  كان  وإن  -  اهلل  رمحه  زيد  أبو  اهلل  عبد  بن  بكر  العالمة  الشيخ  -4

 أيًضا  باملنع مستقلة فتوى له

 اهلل رمحه جربين بن الرمحن عبد بن اهلل عبد العالمة الشيخ -4

  املرصية املقارئ عموم شيخ املعرصاوي عيسى بن أمحد  / الشيخ فضيلة -5

 . األزهر علامء فتاوى -6

  القرآن   قراءة  حتريم  يف  خالف  أي  -املعارصين-املعتربين-األثبات  األمة  أعالم  من  أحد  عن  ُيعلم  وال 

 السلف. عمل  عليها  ليس التي املبتدعة "املوسيقية املقامات" بتلك

  متادى   وربام  األنغام،  وضبط  املعاين   تصوير  بزعم  القرآن   تلحي  من  الناس   بعض   به  ينادي  وما  

  تعاىل   -  اهلل  كتاب  عىل  جرأة  ذلك   فكل  املوسيقية:  باآلالت  األحلان  تلك  يقارن  بام  وطالب  بعضهم

  ويرصف   األلفاظ،  حتوير  يف  القارئ  يوقع  األنغام  بتلك  االشتغال  أن  شك  وال   ،-اسُمه  وتقدس  ِذكُره

 (163) .ذلك  عن ينزه  املجيد تعاىل اهلل وكتاب التغيري، إىل  هبا  يفيض بل املعاين، تدبر عن السامع

  القراءة:  وإتقان  التعلم  يف  طريقه  يكون  أن  قراءته  بحسن  اإلسالمي  العال  يف  اشتهر  ممن  ونعجب

  ! القراءة   طريقة  يتعلم  حتى  املعازف  ذات  لألغنية  يستمع  كان  أنه  بعضهم  اعرتف  وقد  !املاجنة  األغاين 

  كل  عىل   عربية  إذاعة  وتشرتط   بل  ! "  البيانو  "  بجانب  وهو  القراء  كبار  لبعض  صورة  انترشت  وقد

 من  كثرًيا   تعاىل  اهلل   وفق   وقد  فيها،  القراءة  ُحِرمح   وإال  !موسيقي  معهد  من  شهادة   َيمل  أن  فيها  مقرئ

 

معاضة    -( 161) بن  عبدالرمحن  الدكتور  األلوكة،  موقع  مقال عن  والتطبيق(،  والنظرية  والتجويز  املنع  بي  باألحلان  )القراءة  لقاء  تقرير عن 

 . هجري 21/11/1431 - ميالدي 29/10/2010 تاريخ اإلضافة: -الشهري، 

املجموعة األوىل املؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية    -فتاوى اللجنة الدائمة    (.26/37ُينظر: فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء: )  (162-)

العامة    اإلدارة  -جزءا النارش: رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء    26واإلفتاء مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق الدويش عدد األجزاء:  

 الرياض. - للطبع

  ." ملتقى أهل التفسري "مقتبس من مقال يف  (163-)
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 وبعض   أغنية،  يسمعوا  ول  مقاًما   يتعلموا  ول  بقراءهتم  الناس  يف  وأثروا  اإلسالمي،  العال  يف  القراء

  نفسه   ويوهم  املقامات  إلحدى  قراءته  فينسب  املوفَّق   املتقن   القارئ  يسمع  املقامات  هبذه   املهووسي

،  حلن  أو  أغنية  حسب  عىل  بالقراءة  طريقته  عىل  يميش   ممن  القارئ  هذا  أن  وغريه   األمر   وليس  معيَّ

ْهمٌ  هو وإنام  كذلك، ٌْض   وح  (164) .حمح

بع   املطلب  ا   إجالًلا   ، "املوسيقية   املقامات   "  عن   القرآن   تنزيه   وجوب   : السا   وتعظياما   وتوقيا

 اهلل   لكالم 

 إليها   واالنتباه عليها  التنبيه درجي  هامة تنبيهات وهنا 

 النحو  عىل  اهلامة  التنبيهات  بعض  إىل  اإلشارة  جيب  فإنه   املسألة  هذه   يف   القارص  البحث  بعد   وأخرًيا

 التال: 

 السلف.  عمل  عليه ليس حمدث أمر  "املقامات" بتلك القرآن قراءة أن األول: التنبيه

 وسلم،  عليه  اهلل  صىل  حممًدا  نبيه  هبا   تعاىل  اهلل  تعبد  التي  بالطريقة  إال   القرآن  يقرأ  أن  ملسلم  َيل  ال   ولذا 

  مشافهة   نقلها   تواتر  التي  وهي  أصحابه،  وعلمها  السالم  عليه  جربيل  األمي  عن  تلقاها  التي  وهي

 القرآن. هبا  نزل التي األوىل احلال عىل إلينا وصلت  حتى عنهم

  "بـ  يسمى   بام   سيام  وال  مسمى،  أي  وحتت  صورة   بأي  العبث  عن  القرآن  تنزيه  جيب  أنه  الثاين:  التنبيه

 عاله.  يف  جل اهلل لكالم وتعظياًم  وتوقرًيا  إجالاًل  ،"املوسيقية املقامات

ْلنحاهُ   )ِكتحاٌب   سبحانه:   قال   كام  لُِيتدبر  القرآن   اهلل  أنزل  لقد  الثالث:  التنبيه ْيكح   أحنزح كٌ   إِلح ُروا  ُمبحارح بَّ يحدَّ اتِهِ   لِّ   آيح

رح  كَّ لِيحتحذح ج  ليتدبَّروا  أي:  (، 29  )ص:  اأْلحْلبحاِب(  ُأوُلو  وح ، رشائعه  من  فيه  رشع   وما،  فيه  التي  اهلل  ُحجح

 القرآن  أنزل   الذي  التدبر  عن   صارف   املقامات   تلك  تعلم  أن  يف  شك   وال   ،( 165)  به  ويعملوا  فيتعظوا

 ألجله. 

   :-اهلل رمحه- تيمية ابن اإلسالم شيخ  يقول ذلك   وف 

 اللفظ   وزن  إىل  مرصوًفا  القارئ  قلب  يبقى  أن  يورث  ذلك  وألن  بالغناء،  القرآن  تشبيه  فيه  ذلك  وألن

ن  الصوت  ألجل  إليه  يصغون  املستمعون  يبقى  وأن  يعقله،  وال   يتدبره  ال   الغناء  بميزان   كام   امللحَّ

 

 م. بترصف يسري.25/5/20011مقتبس من مقال، تالوة القرآن عىل املقامات، اإلسالم سؤال وجواب، بتاريخ:  ( 164)

 (.  20/ 79تفسري الطربي ) -( 165)
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 (166)  به. واالنتفاع وتدبره  وفهمه القرآن استامع ألجل  ال  الغناء إىل  يصغى 

   :-اهلل رمحه- هـ(695 رجب)ت:  ابن ويقول

 حتى  االستامع  له  َيصل  ما   تدبر   عن  وتلهي  الطباع  هُتيِّج  املطربة  املبتدعة  األحلان   هذه  احلقيقة  ويف

 تدّبر   من  املقصود  يمنع  وذلك  املطربة،  واألصوات  املوزونة  النغامت  سامع  بمجرد  االلتذاذ  يصري

 (167) القرآن. معاين 

   :-اهلل  رمحه- هـ(408 األهوازي)ت: الصلت ابن قال

 :أرضب بخمسة  يقرأ أن للمقرئ  جيوز ًل  يقولون شيوخي  من مجاعة سمعت

 السلف،  من  أحد  عن  نقل  وال   أثر  هلا   ليس  إذ  والتحزين؛  والتلحي،  والتطريب،  د،والرتعي  بالرتقي،

 ( 168)  .هبا القراءة يكره كان السلف بعض أن  إلينا  ورد بل

   :-اهلل رمحه- هـ(520 )ت:  الطرطويش بكر أبو  وقال

 اخلوف   ونقيض  اخلشوع  صدَّ   ُيثمر  ذلك  ألن   لألغاين؛  واملشبهة  املطربة   باألحلان  ُيقرأ  أن  يمنع   وهذا

 . ( 169)  والوجل.

 اهلل   كتاب   عىل   اجلرأة   من   التحذير   : الثامن   املطلب 

 الفواجع أكرب من

 تسجيل  عىل  الشهريات  املطربات  أحد   إقدام  قدياًم   عنها   سمعنا  قد  التي  الكربى  الفواجع  أكرب  ومن

 مرصاعيه   عىل  الباب  هذا  فتح  عن  النامجة  الفواجع  تلك   ومن  بصوهتا،  الكريم  القرآن  آيات  بعض

 من  رسمًيا   بصوته  القرآن  بتسجيل   الترصيح  طلب  عىل   املعارصين  الطرب  أهل  بعض  إقدام   أيًضا

 بشدة.   طلبه  ُرفِضح  وقد  األزهر،

 األنجم  "  سامه   باألحلان  القرآن  قراءة  عن  النهي  يف  كتاًبا   هـ(  929  ت:)  الدمشقي  كيال  ابن  ألف  وقد

 ( 170)  ."والكبائر الفسق أهل بلحون القراءة حتريم يف الزواهر

 

 (.305/ 3جامع املسائل ) (166-)

  .(85:نزهة األسامع يف مسألة السامع: )ص (167-)

 (.155/ 1) اإلقناع يف القراءات السبع-( 168)

  (.87:والبدع: )صاحلوادث  -( 169)

 (. 131/ 1)  الذيل عىل كشف الظنون (170-)
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 بالتالوة   الصوت   تفخيم   التاسع:   املطلب 

 تعسف.  وال  تكلف  بال تالوته القارئ يفخم أن كذلك:  القرآن تالوة آداب ومن 

: َقاَل  لِيِميُّ  احْلَ

ْعنحاهُ   مح ُؤهُ  أحنَّهُ  وح ْقرح ىلح  يح ةِ  عح اءح اِل، ِقرح جح الح  الرِّ ْوتح  خُيِْضعُ  وح مِ  فِيهِ  الصَّ الح كح   كح
ِ
اء  (171) .النِّسح

 بصوت   وال   ،-مثالً -  النساء  كصوت  منغم  ناعم  بصوت    يقرأه  ال   أنه  أي:  هنا،   بالتفخيم  واملقصود 

 رجل،   أنه   عىل   ويفخمه   يقرأه  وإنام   الطريقة،  هذه  بمثل  انترشت  التي  كالتالوات  وذلك  متيع،  نوع  فيه

 -كذلك  -املرأة  أن  كام  وسجيته،  بجبلته  الرجل  فيقرأ  تعسف،  وال   تكلف  بال  وجبلته  بسجيته  ويقرأ

 (172) الربهان. صاحب ذلك مثل عىل  نوه وممن وسجيته. بجبلته كل وسجيتها، بجبلتها تقرأ

 األصوات   بعض  انتشار   كثرة  من  ُيرى  ملا   وتنبيها   حتذيًرا  بمكان  األمهية  من  الضابط  هذا  ذكر  وُيعد

   نسائية. أصوات وكأِنا والتنغم للتنعم  تكلف فيها التي الشبابية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1/109اإلتقان، للسيوطي: ) - ( 171)

 .(1/467) الربهان يف علوم القرآن: -( 172)



 

[69 ] 
 

 الثاين  الفصل

 إليها وما القرآنية اإلجازة

 مبحثان: وفيه

بط   األول:   املبحث   القرآنية   اإلجازة   ضوا

 مطالب: ثامنية وفيه

ا   القارئ   يكون   أن   األول:   املطلب  ا   حافظا ا   جمازا دا نَ ْس َم  َو

  احلفاظ  من  بصوته  القرآن  تسجيل  املزمع  القارئ  يكون  أن  ضوابط:  من  ذكره   سبق  ما   إىل  أضف

  جماًزا   يكون  وأن  غالًبا،   َيفظ  ل   من  يعرتي  قد  الذي  التلعثم  وعدم  النطق  جودة  من  ليتمكن  املتقني

 من   إىل   املتصل  بالسند  األثبات  ومرصه  عرصه  أئمة   من   بصوته  تسجيلها   يريد  التي  الرواية  أو  بالقراءة

اه  والذي  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  القرآن  عليه  نزل   وتعاىل   تبارك  اهلل  بي  كام  السالم،  عليه  جربيل  عن  تلقَّ

إِنَّكح )  سبحانه:  بقوله  ذلك ى  وح ُتلحقَّ ُدنْ   ِمن  اْلُقْرآنح   لح ِكيم    لَّ ِليم    حح إِنَّكح )  وقوله  (،6  النمل:)  (عح ى   وح ُتلحقَّ   لح

) هُ   من  ُذْكرُ   رصًَيا   جلًيا   جاء   وقد   .( 173)وتأخذه   وتعلمه  اهفتلقَّ   عليك   يلقى   أي:  اْلُقْرآنح لَّمح اه   عح  عنه   وتلقَّ

هُ ) تعاىل: قوله يف لَّمح ِديدُ  عح ى شح ِديدُ 5 )النجم: (اْلُقوح ى (،و)شح  السالم.  عليه جربيل هو (اْلُقوح

 كذلك  السالم  عليه  جربيل  وسمعه  وصوت،  بحرف  بالقرآن  تكلم  قد  عاله  يف  جل  العزة  رب  وإن 

  وقد  سمعه،  كام  إياه   فبلغه  وسلم  عليه  اهلل  صىل   النبي  قلب   عىل  به  فنزل   وصوت  بحرف  العزة  رب  من

لح   سبحانه:  ذلك  يف   قال  وُح   بِهِ   )نحزح ى   اأْلحِميُ   الر  ىلح ْلبِكح   عح ان    املُْنِذِرينح   ِمنح   لِتحُكونح   قح ِب    بِِلسح رح بِي    عح  ( م 

 (.195-193)الشعراء:

ّعاه  ْلبحهُ   اهللُ  فحوح بحتحه  قح هُ   وقد  أحبًدا،  ينْساه  فال   فيه  وثح لَّغح اه  كام   ألمته  وسلم  عليه  اهلل  صىل   بح  من   وسمع   تلقَّ

 ( 174)  فيه. ترصف  أدنى   دون السالم  عليه جربيل

 القرآنية   اإلجازة   مفهوم   الثاين:   املطلب 

  أنَّ   املُجيزُ   يحشهدُ   وفيها   جيل،  إىل  جيل    من  الكريمِ   للقرآن  الصويتِّ   النَّقلِ   عمليةُ   هي  :القرآنية  واإلجازة  

 

 (. 7/105تفسري القرطبي) -( 173)

تعاىل    -( 174) اهلل  أنه كالم  وأيقنوا  املؤمنون عىل ذلك حقا،  وأنزله عىل رسوله وحيا، وصدقه  قوال،  كيفية  بال  بدا،  منه  اهلل،  و)القرآن كالم 

 )اللجنة العلمية((.   168/  1باحلقيقة ليس بمخلوق ككالم الربية. فمن سمعه فزعم أنه كالم البرش فقد كفر) الطحاوية 
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هُ   التي  -  الرواياِت   أو  -  للروايةِ   بالنسبةِ   باملئةِ   مئةً   صحيحةً   صارت  قد  املُجازِ   تالوةح  نُ   ثم،  هبا   أجازح أذح  يح

قرأح  أحنْ  له ه  وُيقِرئح  يح ريح  ( 175) .الكريمح  القرآنح  غح

از   القارئ  من  املُجيزُ   الشيُخ   فيها   يسمع  املعتربة  فاإلجازة  هذا  وعىل   إىل   فاحتته  من  كله  القرآن  املُجح

 طرًفا.   طرًفا   عنه يتلقاه وهو حرًفا،  حرًفا  خامتته

 اإلجازةِ   أمهيةُ   الثالث:   املطلب 

نحدِ   متَّصلةح ،  صحيحةً   قراءةً ،  الكريمِ   القرآنِ   قراءةِ   يف  اإلجازةِ   طلبح   أنَّ   فيه  شكَّ   ال   مما   اهللِ   رسولِ   إىل  السَّ

حلةُ   اهللُ  رمححهم  السلحِف   بعضِ   عن  جاء  وقد  ال  كيف  رشًعا،  حممودٌ   أمرٌ   وسلم  عليه  اهلل  صىل   يف   الرِّ

حلةُ  ؟احلديث طلب  .مشكور مأجورٌ  وصاحُبها، أحْوىل باِب  ِمن القرآنِ  تالوةِ  إتقانِ  طلِب   يف فالرِّ

ه  حتى  الكريم،  القرآنح   ُيقرئح   أن  ألحد    يحصح    ال   بأنه:  اإلجازةِ   أمهيةُ   وترُبزُ    أفواهِ   من  كاِماًل   أخًذا  يأخذح

نح ،  املُتِقني   العارفي  املشايِخ     له  ُيؤذنْ   ل  فإن ،  باإلقراء  له  وُيؤذح
ِ
  حتى  القرآنح   ُيقرئح   أن  ينبغي  فال   باإلقراء

ْرضح   السامعح   فإنَّ   عديدة،  مرات    القرآنح   قرأح   لو ةِ   يف   يكِفيانِ   ال  والعح    ِصحَّ
ِ
 ُشيوعِ   زمانِ   بعد   القرآنِ   أداء

،  بالقراءةِ   وإذن    إجازة    من  معهام  ُبدَّ   ال   بل  اللَّْحن،
ِ
 عىل  كلَّه  القرآنح   يقرأُ   قد  الطالبح   ألنَّ   وذلك  واإلقراء

ه  ما   ذلك  وِمن  الشيخ،  جُييُزه   فال  األداءح   ُيتِقنُ   وال   ِمراًرا  شيِخه  عن  -تعاىل  اهللُ  رمحه-  اجلزريِّ   ابنُ   ذكرح

  ورش    روايةح   الزبريِ   بنُ   جعفر    أبو   عليه   قرأ  أنَّه   (هـ  646  ت)  اهلاشميِّ   إبراهيمح   بنِ   أمحدح   بنِ   أمحدح   اإلمامِ 

ةح  تحامت، ِعدَّ  .له وأجازح  أحْتراب  بعُض  عليه وقرأ جُيِْزين، ول  قال: خح

لِف   بعُض   كان  هنا:  وِمن ات    القرآن  قراءةِ   إِعادةح   تالميِذهم  بعضِ   من  يحطُلبون  اهللُ  رمححهم  السَّ   عديدة    مرَّ

 إتقاِِنم. ِمن يحستوثِقوا حتى

رْب    بنح   جماهدح   أنَّ   ذلك:  فِمن يَّ   جح  يسأله   آية    كل   عند  يستوقفه  ختمة   ثالثيح   عبَّاس    ابنِ   عىل   قرأ   املكِّ

 (176).عنها 

ضح   جعفر    أبا  اإلمامح   أنَّ   ذلك:  وِمن ،   بنِ   اهللِ  عبدِ   وعىل  عيَّاش،  بنِ   اهللِ  عبدِ   مواله   عىل  القرآنح   عرح   عباس 

 عنهام.  اهلل  ريض هريرةح  أب  وعىل

 

صىل اهلل عليه وسلم، املجلس العاملي  -املعايري العلمية لتعليم القرآن الكريم يف جمال اإلجازة القرآنية بالسند املتصل إىل رسول اهلل  (175 -)

 هـ. 1440ربيع اآلخر  25لشيوخ اإلقراء، بتاريخ: 

جـ    (176 -) سعد  البن  الكربى  واحللية،319/ 8(  واجلرح)(،  19صـ    6)الطبقات   (  )3/280( األسامءوهتذي ،  )وهتذيب  ،83/ 2(  ب 

   (1/95 (،) والعرب 3/1305) الكامل
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 (177) التابِعي. ِمن سبعيح  عىل قرأُت   قال: ُنعيحم    أب  بنح  نافعح   اإلمامح  أنَّ  ذلك: وِمن

 اتصل   فقد  والنظر  البحث  أهل   عند  املعترب  برشطها   صحيحةُ   إجازةً   القارئح   املُِجيزُ   الشيخ  أجاز  فإذا

 للقرآن   الناقلي  سلسلة   ضمن  وأصبح  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  بإسناد  اإلجازة  بتلك  سنده

 أصبح   كام  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  برسول  املتصل  املتواتر  بالنقل  الثابت  الصحيح  بالسند  الكريم

   غريه. إلجازة   أهاًل  بذلك

بع:   املطلب  بط   الرا سجل   ملن   اإلجازة   رشط   ضا  القرآن   له   يُ

  وذلك  األثبات  ومرصه  عرصه  أئمة   من  جماًزا  يكون  أن  القرآن  له  ُيسجل  ملن  اإلجازة   رشط  وضابط 

 ييل: ما أمهها  من :ألمور

 املتأخرة األزمنة يف حدثت التي اإلجازة يف التساهل عدم لضامن -1

  زماِنم   أهل   بي  ومرص   عرص  كل  أئمة   الشتهار  وذلك  اإلجازة،  هذه   من   االستيثاق  حتقق  لزيادة   -2

 جييزوه ل من إجازة  إليهم ينسب  فال فيهم وبروزهم وظهورهم

  قبل   للتأهل   األكابر  عن   والتلقي  واألخذ  اإلسناد  علو   وطلب  لإلتقان  لطلب  القراء  لدفع  -3

 التصدر.

 متبعة   سنة   اإلجازة   اخلامس:   املطلب 

 القرآن. قراءة وأتقنوا عنه تلقوا  ممن أصحابه  من مجًعا  وسلم عليه  اهلل صىل النبي زكى  وقد

ىلَّ   النبي  حرص  لقد  الغار،  يف  نزوله  فجر   بزوغ  منذ  القرآن  أصحابه   تعليم  عىل   وسلَّمح   عليه  اهللُ  صح

ىلَّ   عنه   واألخذ  التلقي  عىل  أصحابه   حرص  وكذلك  أيام   املضامر  هذا  يف   وتنافسوا  وسلَّمح   عليه  اهللُ  صح

ُلِمهم  يف  متيزوا  حتى  وإتقانه  وتعلمه  بالقرآن  فاعتنوا  منهم  عدد  نجم  سطع  وقد   تنافس، عح  فزكاهم   تح

ىلَّ  النبي ب وحث وسلَّمح  عليه اهللُ صح  عنهم.  واألخذ التلقي يف ورغَّ

برز   السادس:   املطلب  بيُّ   زكاهم   من   أ مَ   عليه   اهللُ   َصىلَّ   النَّ  وسلَّ

:    اجلامعية التزكيات أوًلا

ىلَّ   النَّبي    زكى  فقد  لسبقهم  مجاعية  تزكية  زكاهم  وممن  عنه،  التلقي  يف  متيزوا  ممن  مجًعا   وسلَّمح   عليه  اهللُ  صح

 

املتصل إىل رسول اهلل  -( 177) بالسند  القرآنية  الكريم يف جمال اإلجازة  القرآن  لتعليم  العلمية  العاملي -املعايري  املجلس  صىل اهلل عليه وسلم، 

 هـ.1440ربيع اآلخر  25لشيوخ اإلقراء، بتاريخ: 
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 نفر.  أربعة  وفضلهم

ْسُعود    بنُ   اهللَِّ  عبدُ   ُذِكرح   أنه   الصحيحي   يف   ثبت  فقد   و،  بنِ   اهللَِّ  عبدِ   ِعنْدح   مح ْمر  :  عح اكح   فحقالح ُجٌل   ذح اُل   ال  رح  أزح

ِمْعُت   ُأِحب ُه، ىلَّ   النبيَّ   سح ة    ِمن  الُقْرآنح   ُخُذوا  يقوُل:  وسلَّمح   عليه  اهللُ  صح عح ْسُعود    بنِ   اهللَِّ  عبدِ   ِمن  أْربح أح   -  مح بحدح   فح

اِل ، ،- به ْوىلح  وسح ْيفح  أِب  مح ،ُحذح اذِ  ةح ، بنِ  وُمعح بحل  ِّ  جح ْعب   بنِ  وُأبح  (178) .كح

 ِمن  الُقْرآنح   فقوله)ُخُذوا  اإلجازة،  بمثابة  هي   الصحابة  من  نفر  األربعة  هلؤالء  اجلامعية  التزكيات  وهذه 

) ة  عح  بلفظ   عنهم  باألخذ  األمر  جاء  حيث  تزكية،  تعلوها  ال  هلم  تزكية  ُيعد  كام  رصَية،  إجازة  ُيعد   أْربح

ىلَّ  النبي من رصيح    .وسلَّمح  عليه اهللُ  صح

 : -عنه اهلل رض-  كعب بن أيبِّ  تزكية ثانياا:

ىلَّ   النبي    أن  عنه  اهلل  ريض  مالك  بن  أنس   حديث  من  الصحيحي  يف  ثبت :   قال  وسلَّمح   عليه  اهللُ  صح   أِلُبح 

يِن   اهللَّح  إنَّ  رح أح   أحنْ   أحمح لحْيكح   أحْقرح :   قالح   الُقْرآنح   عح يِن   آهللَُّ  ُأبح  امَّ ؟  سح :   لحكح كح   اهللَُّ  قالح امَّ لح   ل   سح عح ْبِكي،  ُأبح    فحجح   قالح   يح

ُة: تحادح ُأْنبِْئُت   قح أح  أنَّهُ  فح رح ْ  عليه: قح ُكنِ  )لح ِذينح  يح ُروا  الَّ فح  ( 179) (.1 )البينة: الِكتحاِب( أحْهلِ  ِمن كح

 صىل   النبي  أن   عنه  اهلل  ريض  مالك   بن   أنس   حديث  من  صحيح  بسند   وغريه   الرتمذي   عند  ثبت   وقد

....  بنُ  أب   اهللَِّ لِِكتاِب  .....وأقرُؤُهم "  قال: وسلم عليه اهلل  (180) . "كعب 

 عنه.  اهلل ريض  القراء لسيد  رصَية  تزكية شك ال   وهذه

 -عنه اهلل  رض  - مسعود بن  اهلل عبد  تزكية ثالثاا:

 ...من . قال:  عنه  اهلل  ريض  مسعود  ابن  عن  حديث  من  حبيش  بن  زر  عن  صحيح  بسند  املسند  يف  ثبت

ه ا  القرآن  يقرأ أن  رسَّ  (181)عبد.....  أم  ابن بقراءة فليقرأه ُأنزل، كام  غضًّ

 القدر. جليلة عظيمةٌ  منقبةٌ   فهي  ذلك ومع كانت، وإن تزكية  تعلوها  أن قل  تزكية  وهذه

   نفسه: عن  يقول -عنه اهلل ريض-مسعود بن اهلل  عبد هو  وها 

  أنزلت، أين أعلم أنا  إال اهلل كتاب  من سورة أنزلت ما  غريه   إله ال   الذي واهلل"

 

)أخرجه    - ( 178) كعب  بن  ُأب  مناقب  باب:  األنصار،  مناقب  كتاب:  )779البخاري يف صحيحه،  احلديث  رقم  والرتمذي يف 3808(   ،)

 .(2/163، وأمحد يف مسنده )"حديث حسن صحيح"(، وقال: 3810( برقم ) 864جامعه، كتاب املناقب، باب: مناقب عبداهلل بن مسعود )

   ريض اهلل عنه. من حديث أنس بن مالك (.799ومسلم) واللفظ له، (4960رواه البخاري)(179-)

 (. 3791(، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي)8242(، والنسائي يف ))السنن الكربى(( )3791رواه الرتمذي ) (180-)

أمحد  (181-) اإلمام  معه:  4340رقم    359/  7مسند  ومن  األرناؤوط  شعيب  وقال  وهذا    ".  بشواهده،  وحّسنه  "إسناد حسن  صحيح   .

  .2301رقم  379/  5األلباين يف السلسلة الصحيحة 
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  اإلبل   تبلغه  اهلل  بكتاب  مني  أعلم  أحًدا  أعلم  ولو  أنزلت،  فيم  أعلم  أنا   إال  اهلل  كتاب   من  آية  أنزلت  وال 

 (182) ."إليه لركبت

ِقيُق  عن ةح  ْبنُ  شح لحمح :  سح الح ْبدُ  خطبنا  قح ْسُعود   ْبنُ  اهللَِّ عح الح  -همنع اهلل ريض-مح    :فقح

اهللَِّ" دْ   وح قح ْذُت   لح ُسولِ   يِفِ   ِمنْ   أحخح ْبِعيح   بِْضًعا -وسلم  عليه  اهلل  صىل-  اهللَِّ  رح سح ًة،  وح اهللَِّ  ُسورح دْ   وح قح ِلمح   لح  عح

اُب  ا  اهللَِّ  بِِكتحاِب  أحْعلحِمِهمْ  ِمنْ  أحينِّ -وسلم عليه اهلل  صىل- النَّبِيِّ  أحْصحح مح ِهمْ  أحنحا وح رْيِ    ."بِخح

ِقيٌق: قالح  لحْسُت  شح لحِق  يِف  فحجح عُ  احْلِ ا   أحْسمح ، مح ُقوُلونح امح  يح ِمْعُت  فح ا، سح ادًّ ُقول رح رْيح  يح .  غح لِكح    ( 183) ذح

 -هعن اهلل ريض  - األشعري موسى  أبِ   تزكية رابًعا:

ُسوُل   استمع  ولقد ىلَّ   اهللَِّ  رح ْيهِ   اهللَُّ  صح لح لَّمح   عح سح ى  أحِب   لقراءة  وح الح   ثم  ُموسح وْ "  له:  قح ْيتحنِي  لح أح ا   رح أحنح   أحْستحِمعُ   وح

تِكح  اءح ةح  لِِقرح دْ  اْلبحاِرحح قح اًرا ُأوتِيتح  لح اِمريِ  ِمنْ  ِمْزمح زح اُودح  آلِ  مح  ، (184)" دح

ىلَّ  حرصه وجمرد ْيهِ  اهللَُّ صح لح لَّمح  عح سح ى أحِب  لقراءة االستامع عىل وح  التزكيات. أعىل من تزكية ُيعد  ُموسح

 -عنهام اهلل ريض - مكتوم  أم بن اهلل وعبد عمري  بن مصعب تزكية خامًسا:

ىلَّ   النَّبي    أرسل  لقد ْيهِ   اهللَُّ  صح لح لَّمح   عح سح ْبدري  عمري   بن  مصعبح   وح  اهلل   ريض  مكتوم  أم   بن  اهلل  وعبدح   العح

  املهمة   هبذه   والقيام  للتعليم  إرساهلام  أن  يف   والشك  هجرته،  قبل  املدينة  يف  القرآنح   الناسح   ليعلام  عنهام

 هلام.  تزكية ُيعد اجلليلة

اء  حديث  من  البخاري   عند  ثبت   وقد ح اِزب    ْبن  الربح يِضح   عح نْهُ   اهللَُّ   رح :  عح الح ُل   قح نْ   أحوَّ ِدمح   مح ْينحا   قح لح ُب   عح   ْبنُ   ُمْصعح

رْي   اْبنُ  ُعمح ، ُأمِّ   وح ْكُتوم  ا  مح انح كح انِ  وح ...  ُيْقِرئح  . ( 185)النَّاسح

 -عنهم اهلل ريض -  حزام بن حكيم بن وهشام اخلطاب بن عمر تزكية سادًسا:

كيمِ   بنح   هشامح   سِمعُت   قال   عنه  اهلل  ريض  اخلطاب  بن  عمر   فعن    فقرأح   الفرقاِن،  سورةح   يقرأُ   حزام    بنِ   حح

ن  ُقلُت:  أقرأحنيها،  وسلَّمح   عليهِ   اهللَُّ  صىلَّ   اهللَِّ  نبي    يحُكن  ل  ُحروًفا   فيها  ورةح   هِذهِ   أقرأحكح   مح :  ؟الس    رسوُل   قالح

،   عليهِ   اهللَُّ  صىلَّ   اهللَِّ ،  ُقلُت:  وسلَّمح ذا  ما   كذبتح كح   بيِدهِ   فحأخذُت   !وسلَّمح   عليهِ   اهللَُّ  صىلَّ   اهللَِّ  رسوُل   أقرأحكح   هح

،  عليهِ   اهللَُّ  صىلَّ   اهللَِّ  رسولِ   إىل   أقوُدهُ    وإينِّ   الفرقاِن،  سورةح   أقرأتحني  إنَّكح   !اهللَِّ  رسولح   يا   فقلُت:  وسلَّمح

 

 (4716كتاب فضائل القرآن ) ،صحيح البخاري-( 182)

اِئِل اْلُقْرآنِ  صحيح البخاري،-( 183) ، حديث رقم: )-كِتحاب فحضح ىلَّ اِب النَّبِيِّ صح  ِمْن أحْصحح
ِ
اء  (.4641بحاب اْلُقرَّ

 .793املسافرين، حديث رقم صحيح مسلم كتاب صالة  - ( 184)

 (. 3/238(، وُينظر: التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول، كتاب النبوة والرسالة )3925صحيح البخاري ) -( 185)

http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/display_book.php?idfrom=1&idto=13851&lang=&bk_no=52&ID=1
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=97661
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=103161
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=103161
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=103161
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نيها  تحُكن   ل   حروًفا   فيها  يقرأُ   هذا  سِمعُت  :  عليهِ   اهللَُّ   صىلَّ   اهللَِّ  رسوُل   فقالح   !أقرأتح   هشاُم.   يا   اقرأ  وسلَّمح

ذا  اهللَِّ:  رسوُل   فقالح   يقرُأ،  كانح   كام  فقرأح  كح :  ثمَّ   .ُأْنِزلحت  هح أ  قالح :  فقرأُت،  .عمرُ   يا   اقرح ذا  فقالح كح   . ُأْنِزلحت  هح

بعةِ  عىلح  ُأنِزلح  القرآنح  إنَّ  اهللَِّ: رسوُل  قالح  ثمَّ  . سح  . ( 186)أحُرف 

:  عليهِ   اهللَُّ  صىلَّ   فقوله ذا"  قوله:  .......ثم"هشامُ   يا   اقرأ"  وسلَّمح كح أ"  قوله:  ثمَّ   ."ُأْنِزلحت  هح   يا  اقرح

ذا" قوله: عمُر......ثم كح  قراءتيهام.  صحة عىل تدلل هلام تزكية  فهذه  ،"ُأْنِزلحت هح

. عليهِ  اهللَُّ صىلَّ  القرآنِ  عليه ُأْنِزل من لسان عىل كثرًيا ورًدا التزكيات هذه وغري  وسلَّمح

بع:   املطلب   النبوية   التزكيات   ومكانة   قدر   السا

 اهلل   صىل  النبي  تزكية  عىل  بينة  واضحة  داللة  تدل  السابقة  األحاديث  يف  الواردة  النبوية  التزكيات  وهذه

  ومكانة   بمثابة  تزكيات   وهي  أمجعي،  عنهم  اهلل  ريض  الكرام  أصحابه  من  النفر  ألولئك  وسلم  عليه

 وإن   وهي   خصوًصا،  اإلقراء  أهل  وعند  عموًما  العلم  أهل  عند  عليها   املتعارف  اللفظية  اإلجازات

  اللفظية   واإلجازات  التزكيات  تلك  أن  يف  شك   وال   اللفظية،  اإلجازات  حكم  يف   فهي   تزكيات،  كانت

  هلا   وأن  سمعية،  إجازات  بمثابة  تعد   وهي   اخلطية،  اإلجازات  عىل  وتقدمها   بل  وقدرها  مكانتها  هلا 

يز   خري  ومكانة قدر  باعتبار ومكانتها  قدرها .  وخري جُمِ  جُمحاز 

 وتالوهتم   قراءهتم  عىل   وأثنى  هؤالء  غري  أصحابه  من  مجًعا   زكى  قد  وسلم  عليه  اهلل  صىل   أنه   كام

 كذلك. 

 بكر   أبو   اعتمده   ولذلك( 187)األخرية   العرضة  حرض  -أنه  قيل  -  الذي  ثابت  بن   زيد   هؤالء  أبرز  ومن

 . ( 188) املصاحف.  كتبة عثامن وواله مجعه، يف وعمر

 

(-186) ( البخاري  )2419أخرجه  ومسلم   ،)818( داود  وأبو   ،)1475( والرتمذي   ،)2943( والنسائي  وأمحد  936(،  له،  واللفظ   )

(158 .) 

للعرضة األخرية  (187-) ثابت  بن  ثابتة   وثبوت شهود زيد  بأسانيد  الثابت  أما  فيها،  الواردة  الروايات  التحقيق لضعف  أهل  نظر عند  حمل 

ُيعول    فمشتهر فحسب، ومع اشتهاره فالباحث ل يقف عىل إسناد ثابت صحيح   مسعود هلا، وأما شهود زيد هلا  صحاح فهو: شهود عبد اهلل بن 

 إال ما أشيع يف مصنفات علوم القرآن وبعض كتب التفسري.  عليه يف شهوده للعرضة األخرية

البغوي يف   بحِقي. فرواها بصيغة ُيقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة األخرية (4/525)  "رشح السنة "ولذا قال  ُنِسخ وما  التي ُبيِّ فيها ما   ،

 ول يرصح بشهوده هلا. "ُيقال"التمريض 

ُر متشًيا مع ما أشيع واشتهر واستفاض ال عىل ما ثبت واستقر، ا ُر من شهود زيد للعرضة األخرية يف طيات البحث فإنام ُيْذكح  لباحث. وما ُيْذكح

(، وكتاب  3/7، ورواه النسائي يف السنن الكربى كتاب فضائل القرآن )3412( ح  1/598بني هاشم )رواه أمحد يف مسنده، مسند    -( 188)

 (.4/36املناقب )
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 من   ومنهم  األحايي،  بعض  يف   يكتب  كان   من  فمنهم  غفري،  مجع  وهم  الوحي  ُكتَّاِب   تزكية  وكذلك

ًغا   الوحي  كتابة  عىل  مستدياًم   كان صاً   ومتفرِّ   صىل  النبي    اختذهم  من  منهم  الُكتَّاِب   وهؤالء  له،  ومتخصِّ

 ومنهم  إليهم،  وأضافهم  املدينة  يف  اهلجرة  بعد   اختذهم  من  ومنهم  اهلجرة،  قبل  مكة  يف  وسلم  عليه  اهلل

  "اإلسالمي   التاريخ"  يف  شاكر  حممود  ذكرهم  وقد  كذلك،  إليهم  وأضافهم  احلديبية  بعد  اختذهم  من

 .( 189)  بأسامئهم.

 وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي    ائتمنهم  حيث  تزكية،  تعلوها   ال   تزكية  يُعد  للوحي  الُكتَّاب  هؤالء  واختاذ

 وأمانتهم.  ديانتهم وحلسن بالكتاب لعلمهم  الوحي كتابة  عىل

 الدين   من   اإلسناد   مكانة   الثامن:   املطلب 

  :-اهلل رمحه-هـ(181 )ت:املبارك بن  عبداهلل  قال 

ين،  من   اإلسنادُ  ن  لقال   اإلسنادُ   ولوال   الدِّ ن  له:  قيل  فإذا  شاء،  ما   شاء  مح ثحك؟  مح دَّ   بقى :أي  بحِقي   حح

 (190) ضعفه  أو احلديث  صحة به يعرف معه إسناد ال   ألنه يقول، ما  يدري ال  متحرًيا

   :-اهلل رمحه-حجر ابن  احلافظ قال 

دة،  السنن  ِمن  بالغة  وُسنّةٌ   األمة،  هذه   خصائص  من  فاضلة  خصيصةٌ   اإلسناد ينا   وقد  املؤكَّ  من   ُروِّ

  هذه   أحكرمح   قد  تعاىل  اهلل  إنّ   يقول:  املظفر  بن   حاتم   بن  حممد  سمعت  قال:  الدغول  العباس   أب  طريق

فحها   األمةح  َّ لحها   ورشح   إنام   موصول،  إسنادٌ   وحديثها   قديمها   كلِّها   األمم  ِمن  ألحد    وليس  باإلسناد،  وفحضَّ

لحُطوا   وقد  أيدَيم،  يف   ُصُحٌف   هو هم،  بكتبهم  خح  التوراة   ِمن   نزل  ما   بي  متييزٌ   عندهم   فليس  أخبارح

ذوها   التي األخبار من بكتبهم أحلقوه  ما  وبي واإلنجيل  (191) الثقات.  غري  عن  اختَّ

  

 

 (. 380  -937التاريخ اإلسالمي ـ حممود شاكر، )ص (189-)

بام صحيح مقدمة  -( 190) الرواة  وأن جرح  الثقات  عن  إالّ  تكون  ال  الرواية  وأن  ين  الدِّ من  اإلسناد  أن  يف  باب  بل   مسلم،  جائز  فيهم  هو 

املكرمة،   الرشيعة  عن  الذّب  ِمن  بل  املحرمة  الغيبة  من  ليس  وأنه  الصغري 1/15واجب  والِعلحل  عيسى  ،  بن  حممد  السنن،  آخر  يف  املطبوع 

ِمذي، حتقيق: أمحد شاكر، )القاهرة: مطبعة احللبي ورشكاه، بدون تاريخ(،   .5/740الرتِّ

اهلامة وتصحيف الكلمة  أبو غدة، عبدالفتاح،وللتوسع حول هذه  ُينظر:  احلديث عند  اهتا  تاريخ سامع  الدين وصفحة مرشقة من  اإلسناد من 

 (.51م(، )ص: 1992هـ 1412الطبعة األوىل، )دمشق: دار القلم،  املحدثي،

عبدالباقي،-( 191) بن  حممد  ْرقاين،  باملِنحح   الزَّ اللَّدنية  املواهب  عىل  الزرقاين  العالمة  عبدالعزيز رشح  حممد  حتقيق:  ْسطحالين،  للقح املحمدية 

 .7/474م(، 1996هـ 1417اخلالدي، الطبعة األوىل، )بريوت: دار الكتب العلمية، 
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 "ذكر  "  رجل    بصوت   القرآن   تسجيل   يكون   أن   : الثاين   املبحث 

 مطالب: أربعة وفيه

 املرأة   صوت   حكم   األول:   املطلب 

 ؟ ال   أم  عورة هو هل املرأة: صوت حكم يف  العلم أهل اختلف لقد

 هو  القول  وهذا  إطالًقا،  ذاته  حد  يف  بعورة  ليس  املرأة  صوت  أن  العلامء  قول  أصح  يف  والراجح

  لغري   األجانب  الرجال  من  حمارمها  غري  عند  صوهتا   إظهار  من  املرأة   متنع  وإنام  األدلة.   لعموم  املوافق

 وتنعم  تنغم  فيه  يكون  أن  أو الرتخيم،  من  وجه  عىل  إظهاره   حال  يف  املنع  أشد  ذلك  من  متنع  كام  حاجة،

 وجه  عىل   أو   ومؤانسة،  انبساط   فيه  وجه  عىل  أو  فاتن،  تغنّج  أو  وتليي،  احلديث  يف   تكِس  و  ومتطيط

 صوهتا.   بسبب فتنة  هبا   َيصل قد طريقة بأي أو  واملفاكهة، للضحك بيِّ   خلط فيه

 :الفقهية  املوسوعة ف  ورد

انح   ....إنْ  ْوتح   كح أحة ،  صح إِنْ   اْمرح انح   فح اِمعُ   كح ذُ   السَّ تحلحذَّ افح   أحوْ   بِِه،  يح ىلح   خح ْفِسهِ   عح ُرمح   فِْتنحةً   نح ْيهِ   حح لح ُعُه،  عح إاِلَّ   اْستاِمح   وح

ُرُم،  فحالح  ْ ل  َيح َُيْمح عُ   وح ةِ   اْستاِمح ابح حح انُ   الصَّ ْيِهمْ   اهللَِّ  ِرْضوح لح اتح   عح    أحْصوح
ِ
اء تِِهنَّ   ِحيح   النِّسح ثح ىلح   حُمحادح ا،  عح ذح ْيسح   هح لح  وح

ْرأحةِ  ْرِخيمُ   لِْلمح ْوِت   تح نِْغيُمهُ   الصَّ تح ْلِيينُُه،  وح تح ةِ   ِمنْ   فِيهِ   ملِحا   وح ارح لِكح   اْلِفْتنحِة،  إثح ذح ْولِهِ   وح اىلح   لِقح ْعنح   فحال )  :تحعح ْضح  ختح

ْولِ  عح  بِاْلقح يحْطمح ْلبِهِ  يِف  الَِّذي فح ٌض  قح رح ُقْلنح  مح ْوالً  وح ْعُروًفا( قح  ( 192)  (32)األحزاب: مح

هوات   الفساد  أهل  فيهنَّ   يطمع  أن  وخشية  للفتنة  درًءا  بالقول  اخلضوع  عن  سبحانه  اهلل  فنهاهنَّ   والشَّ

 القلوب. ومرىض

 بالسعودية:  لإلفتاء الدائمة اللجنة أعضاء وسئل

 الرجال؟  بحضور للنساء بالنسبة الكريم القرآن ترتيل مباريات إقامة يف احلكم هو ما  

 اللجنة: فأجابت

  الرشيعة   جاءت  وقد  هبن،  الفتنة  من  ذلك  يف  خيشى  ملا   جيوز؛  ال   الرجال  بحرضة  للقرآن  البنات  ترتيل 

 ( 193) .للحرام املفضية الذرائع  بسد

  

 

 (.90/4املوسوعة الفقيهة الكويتية )-( 192)

 (5413فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة العربية السعودية رقم: ) -( 193)
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   :-اهلل رمحه - عثيمني ابن العالمة الفقيه شيخنا  سئل وقد

 ؟بذلك مطالبة  غري  أِنا  مع الكلية يف  املدرس عند للطالبات  القرآن قراءة يف الصوت حتسي حكم ما 

  بقوله: -اهلل رمحه - فأجاب

ْعنح   فحال)  يقول:  تعاىل  اهلل  ألن  ؛صوهتا   حتسن  أن   أرى   ال  ْضح ْولِ   ختح عح   بِاْلقح يحْطمح ْلبِهِ   يِف   الَِّذي   فح ٌض   قح رح ُقْلنح   مح   وح

ْوالً  ْعُروًفا(  قح   خيشى   الصوت  وحتسي  الغنة،  وجه  عىل  بالقرآن  تأيت  الطالبة  فكون  (،32)األحزاب:  مح

 . ( 194)  .عادية مرسلة قراءة القرآن تقرأ أن ويكفي الفتنة، منه

 بني   يعلم  أنه  الرجل  يف  األصل  وأن  النساء،  من  جنسها   بني  تعلم  أِنا   املرأة  يف  األصل  أن  بقاء  مع  هذا

 يف   كذلك  وقل  الرشعية،  وبالضوابط   والرضورة،   احلاجة  إليه  دعت  ما   إال  الرجال،  من  جنسه

 والعالج.  والتطبيب التداوي

 :-اهلل رمحه -هـ(1421 )ت:  األلباينُّ   الدين  نارص حممد املحدث العالَّمة شيخنا  ويقول

نَّ   وُيسِمعنح   يقرأنح   هنَّ   ثمَّ   اهلاتف؛  بواسطة  النِّساء  ُيعلِّم  كان   إذا  املُْقِرئ   .....   فاحلكم  للُمقِرئ؛  صوهتح

ِمع   لو  كام تارة،  وراء  من  صوهتنَّ   سح ؛  يحرى  وال   السِّ هنَّ ِمعح   الوجهي:  عىل   حاصلةٌ   فالِفتنة  أجسامح   سح

  هو   فالصوُت   األسالك؛  بواسطة  أو  هذه،  األسالك  وسيلة  بدون  واهلواء  األثري   بواسطة  صوهتنَّ 

 .عينُه  املرأة صوُت 

 يكون   أن  ذلك  يف  ُيشرتط  ولكن   النَّاِس؛  عند  مشهورٌ   هو  ما   بخالف   بعورة؛  ليس  املرأة  وصوُت 

وُت   ذلك   صوهُتا  ا  الطَّبيعي؛  الص   و......و.......إلخ،  واإلظهار،  واإلقالب،  بالغنَّة،  تقرأ  وهي  أمَّ

ِصل،  واملتَِّصل الطبيعي واملد    .التَّجِويد هو وهذا واملنفح

الم   عليه  قوله   ويأيت نْ "السَّ ْ   مح نَّ   لح تحغح لحْيسح   بِالُقْرآنِ   يح تغنَّى   أنْ   ينبغي  هي   إذن  "( 195)  ِمنَّا  فح  فال   بالقرآن.  تح

 (196)  .التليفون  بواسطة أو  اإلذاعة، بواسطة هذا كان سواء إطالًقا،  رجال أمام  هذا يكون أن ينبغي

  

 

 .(، وُينظر: اإلسالم سؤال وجواب42للشيخ ابن عثيمي، لقاء رقم) من فتاوى اللقاء الشهري، -( 194)

 (. 7527رواه البخاري) - ( 195)

 .53: 3إىل الدقيقة:  47:  1/ الوجه األول / الدقيقة:  20الرشيط:  :املصدر: فتاوى جدة -( 196)
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 :- اهلل حفظه  -الفوزان فوزان بن  صالح العالمة شيخنا وُسئَِل 

  طريق  عن   املشاركني  ضمن  من  يكون  القرآن   تالوة  ف   الربامج   بعض   هناك  املرأة؛  لصوت  بالنسبة

 يشء؟  ذلك ف  هل القرآن، َيْتُلونَ   نساء   اهلاتف

 شيخ..  يا   يظهر الذي هذا  السائل:  يعني؟  اإلذاعة يف :-اهلل  حفظه- قال 

 : - اهلل حفظه - فأجاب

  هذا   جيوز،  ما  هذا  اإلذاعة،  خالل  من  الناس   ويسمعها   للرجال   صوهتا   ُتْسِمعح   أن   جيوز  ما   هذا،  جيوز  ما 

ٌث،  َشءٌ   اإلذاعة،  يف  تقرأ  النساء  أنَّ   موجود  هو  ما   كلها!  العال  إذاعات  يف  حتى  موجود  هو  وال   حُمْدح

اٌل،   ُأناٌس   أحدثه  العام..   الربنامج   أيًضا  اإلذاعة   يف  عندنا   القرآن  إذاعة  يف  اآلن  أحدثوه  َشء  هذا   جهَّ

  كلها   العربية   الدول  اإلذاعات   أخي  يا   نعم،  جيوز،  ال   هذا  هلم   ويقال  ُيبحلَّغوا  أن   جيب   أبداً   جيوز   ال   هذا

   إحداث  وعدم   بالسنة  بالعمل  اإلذاعات  أوىل  اإلذاعة  وهذه   تقرأ،  نساءٌ   فيها   ما 
 
  يف   سابقةٌ   له  ليس  َشء

 (197) الرشع.

 الرجال   بحرضة   كانت   إذا   الصالة   ف   املرأة   تسبيح   الثاين:   املطلب 

 الصالة  ف للتنبيه  النساء وتصفيح الرجال تسبيح

 اهلل   صىل  اهلل  رسول  أن  عنه  اهلل  ريض  الساعدي  سعد  بن  سهل  حديث  من  الصحيحي  يف  ثبت  وقد

نْ "  قال:   وسلم  عليه هُ   .....مح ابح ءٌ   نح ْ الحتِهِ   يِف   َشح بِّْح؛  صح ْلُيسح إِنَّهُ   فح ا  فح بَّحح   إِذح ْيِه.  اْلُتِفتح   سح إِنَّامح   إِلح  التَّْصِفيُح   وح

 
ِ
اء   التَّْصِفيُق  إِنَّامح " رواية: ويف ."لِلنِّسح

ِ
اء  . ( 198)  "لِلنِّسح

 الثانية.  الرواية  وضحته كام التصفيق،  هو: والتصفيح

  يف   صوهتا   بخفض  مأمورة  فاملرأة  ظاهرة،  الصالة  أثناء  التنبيه  يف  والنساء  الرجال  بي  التفريق  وحكمة

  ال  حقها   يف  التصفيق  مرشوعية  فناسبه  األجانب،  الرجال  بحرضة  هبا   االفتتان  خشية  مطلًقا؛  الصالة

 ذكر   التسبيح  ألن  تسبح؛  قيل  تسبح؟  فهل  أجانب  رجال   بحرضة  تكن  ل  إذا  واخُتلف  التسبيح،

 التسبيح   ":بقوله  التفريق  أراد  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  ألن  العلة؛  والنتفاء  الصالة،  يف  مرشوع

 

 هـ6/4/1434بتاريخ:  "املنتقى من أخبار سيد املرسلي"من درس -( 197)

(،  684)  "باب من دخل ليؤم الناس فجاء اإلمام األول فتأخر األول أو ل يتأخر جازت صالته" "كتاب األذان" أخرجه البخاري يف-( 198)

 .(783) "باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوال هل يتأخر" "كتاب اإلمامة "(، وأخرجه النسائي يف421وأخرجه مسلم ) 
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 (199) وجيه. وهو  األجانب، بحرضة   كانت إذا "للنساء والتصفيق للرجال

 من   أجانب   رجال  وجود  حال   بي   التفريق  عىل  فيه  داللة  وال  النص،  لعموم  مطلًقا   تصفق  وقيل:

   ( 200) احلديث. لظاهر أقوى  القول وهذا عدمه،

 من  الرجال   خيص  عام  وعوًضا   مقابلة  "كفها "بـ  أي:  بصفحها  بالتصفيق  مطالبة  املرأة  كانت  وإذا

 القلب   وحضور   والذل  واخلضوع  اخلشوع  حمل  هي  والتي  الصالة،  يف  التنبيه  مواطن  يف  التسبيح

 . املواطن.! من بغريها ظنك  فام  عاله، يف جل  الرب وتعظيم اجلوارح وسكون

  املرأة   أن  يف  شك  فال  إليه،  وجتذبه  السامع  يف  تؤثر  الصوت  حسن  قارئ  من  القرآن  قراءة  كانت  فإذا

  فستجتهد   كذلك،  قوة   من  ُأتت  ما   بكل   السامعي   يف  التأثري  ستحاول   وجتوده  وترتله  القرآن  تقرآ  التي

  الذي   هو   األمر  وهذا   تأثرًيا،  أكثر  ستكون  وبالتال  وتنمقه  وترققه  وترمخه  وجتمله   صوهتا   حتسن  يف

  القلوب. مرىض من  سيام وال  بصوهتا  االفتتان باب يفتح

 بالقول   اخلضوع   عن   املرآة   هني   الثالث:   املطلب 

 الرشف،   يف   هنّ   ومن  بالقول،  اخلضوع  عن   وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  أزواج  ِنى  قد   تعاىل  تبارك  واهلل

 العاملي،   نساء   أرشف  من   وهنَّ   املربءات،  املطهرات   املؤمني  أمهات  هنَّ   !؟القدر  وعلو  املكانة،  ورفعة

 عليه  اهلل  صىل   النبي  أزواج  فهنَّ   أحٌد،   والقدر  واملكانة   واملنزلة  الفضيلة  يف   يلحقهنَّ   ال  الالئي   وهنَّ 

 والفضل،  والتقدير،  والتبجيل،  اإلكرام،  يف  للمؤمني  أمهات  وهنَّ   واآلخرة،  الدنيا   يف  وسلم

 أحنُفِسِهمْ   ِمنْ   بِاملُْْؤِمنِيح   أحْوىلح   ﴿النَّبِي  :تعاىل  قال  واإلكبار  واإلعظام،  جالل،واإل  والتوقري،  واملكانة،

اُجهُ  أحْزوح اهُتُمْ  وح هح   (.6 )األحزاب: ﴾ ُأمَّ

 : -اهلل رمحه - تيمية ابن اإلسالم شيخ قال 

  فهن   احرتامهن،  وجوب  وعىل  وسلم  عليه  اهلل  صىل   موته  بعد  نكاحهن  حتريم  عىل   املسلمون  أمجع  وقد

   .( 201) املحرمية. يف  املؤمني أمهات ولسن والتحريم،  احلرمة، يف املؤمني أمهات

 

 (.310/ 9فتح الباري البن رجب ) ُينظر: - ( 199)

هو اختيار شيخنا العثيمي رمحه اهلل، والشك أنه رأي له وجاهته، حيث وقف الشيخ فيه عند النص، ُينظر: تعليقه عىل    وهذا الرأي  -( 200)

 (. 127/ 3مسلم )

 يقول الباحث: وإن كان هلا أن جتهر بالقراءة يف الصالة اجلهرية حال إمامتها بالنساء.  

 (، بترصف.4/207) .ن تيميةُينظر: منهاج السنة الب - ( 201)
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:  سبحانه  قال  فقد  كله  ذلك  ومع  برٌش،  فيهن  يطمع  ولن  ل  الالئي  وهنَّ  ْعنح   فحال)  هلنَّ ْضح ْولِ   ختح   بِاْلقح

عح  يحْطمح ْلبِهِ   يِف   الَِّذي  فح ٌض   قح رح ُقْلنح   مح ْوالً   وح ْعُروًفا(  قح   أصحاب   خري  عرص  يف  هذا  وكان  (32)األحزاب:  مح

 لنبي.  خلري

  لعموم   يوجه  أن  أوىل  باب  من   ليس  أو  وسلم،   عليه  اهلل  صىل  النبي  لنساء  موجه  كان  وإن  واخلطاب

  ومشكاة  الوحي  نور  عن  والبعد  الغربة  زمن  يف  سيام  وال   ذلك،  يف  هلنَّ   تبع  وهنَّ   كذلك،  األمة  نساء

 الربوز  من  ومتكينهم  الرويبضة  تواجد  وشيوع  وكثرت  الرذائل،   وفشو  وانتشار  اجلهل،  وشيوع  النبوة،

  باسم   واألخالق   القيم  من  والتحلل  والتمدن  التحرر  دعاة   وكثرت  املتنوعة،  اإلعالم  وسائل   يف

  َيبون  ممن   األخالقي  االنحالل   دعاة  من  الفطرة  منتكيس  من  الكثري  صوت  علو  عن   ناهيك  احلرية،

دهم  الذين  هم  وهؤالء  آمنوا،  الذين   يف  الفاحشة  إشاعة   )إِنَّ   سبحانه:  قوله  يف  بالعذاب  تعاىل  اهلل  توعَّ

ِذينح  ب ونح   الَّ
ةُ   تحِشيعح   أحن  َُيِ اِحشح ِذينح   يِف   اْلفح نُوا  الَّ ُمْ   آمح اٌب   هلح ذح ْنيحا   يِف   أحلِيمٌ   عح ةِ   الد  اآْلِخرح اهللَُّ  ۚ    وح ْعلحمُ   وح أحنُتمْ   يح   الح   وح

ْعلحُمونح    خدورهنَّ   من  العفيفات  الطاهرات  إخراج  عىل  حرصهم  ترى  الذين  وهم  ،(19  )النور:  (تح

 غاية.  أي مسمى وحتت وسيلة بكل

بع:   املطلب  بط   مناقشة   دواعي   الرا  ( "ذكر  "  رجل    )بصوت   القرآن   تسجيل   ضا

ا  وختاما

 من  أيِّ   ِقبِلِ   من  واملدارسة  واملناقشة   بالبحث  وإفراده  املبحث  هذا   مناقشة  عىل   يقف  ل  الباحث  فإن

 إًذا؟!،  الضابط   هذا   مناقشة   كانت   فلامذا   !، ؟"القرآن  تسجيل"  مبحث  سياق  يف  املعارصين  الباحثي

 ببحث  أحدٌ   يناقشه  ول  ومدارسته  ومناقشته  الضابط  هذا  ببحث  النفراده  الدواعي  هي  ما   ُترى  ويا 

  داعي   ال  الذي  والتكلف  التعسف  ومن  القول،  نافلة   من  تلك   مناقشته  تعد   وهل  يعلم؟!،  فيام  مستقل

ٌل   الذي   أن  بالبدَية   معلوم  أمر  ألنه  أصاًل   لذكره جح ُيسح  امرأة،  ال  ذكًرا  رجاًل   يكون  أن   بد   ال   القرآنُ   له   سح

 البحث؟!  موضوع وأساس صلب  من هي   أم

   فيقول: الدواعي تلك  أهم الباحث يبني

  وقوعها  الكثري  يستبعد   قد  التي  الواقعة  تلك  تكرار  عدم  تدارك  الدواعي  تلك   أهم  من  إن  أوالً:

 املايض  امليالدي  القرن   عرشينيات  يف  وتكرر  بالفعل  وقع  قد  للقرآن  النساء  صوت  تسجيل  فإن   أصاًل،

  يف   أذيع  وبعضها  األهلية  اإلذاعات  يف  التسجيالت  تلك  وأذيعت   مرص،   يف  املقرئات  بعض  قبل  من
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ان  عاملية  إذاعات  وقد  ومتداولة،  موجودة  تزال  ما  التسجيالت  تلك  وبعض  الثانية،  العاملية  احلرب  إبَّ

 (202) احلديثة. التقنية وسائل عرب مبثوثة وهي منها، بعض عىل الباحث وقف

  املعلنة   املواقف  بسبب  مستبعد؛  غري  أصبح  اإلذاعات  يف  النساء  تالوات  تسجيل  رجوع  تأييد  أن  ثانًيا:

   اإلذاعات. يف للقرآن قارئات وجود لرضورة واملؤيدة

  أحدهم  طلب   وقد  هذا  بأصواهتم،  القرآن  تسجيل  يف  املجون  أهل  بعض   رغبة  مؤخًرا  ظهرت   وقد

 

 ومن هؤًلء النسوة املقرئات: -( 202)

وكان   "حممد عىل باشا"عهد  يف    مرص، ظهرتيف   مرص، وهى تعترب أول مقرئة للقراحن الكريميف    أول مقرئة للقراحن الكريمالشيخة أم حممد:    -1

تقوم   الوال، وكانت  ليال شهر رمضان يف حرملك  إحياء  الدولة، وكانت موضع  من عادهتا  اجليش وكبار  قواد  املآتم يف قصور  ليال  بإحياء 

يف أواخر حكم   "أم حممد"إعجاب حممد عىل وأمر بسفرها إىل اسطنبول إلحياء ليال شهر رمضان يف حرملك السلطان، وقد ماتت الشيخة  

سم تشييع اجلنازة يف احتفال عظيم. )مع التحفظ من  حممد عىل ودفنت يف مقربة أنشئت هلا خصيًصا يف مسجد اإلمام الشافعي، وجرت مرا 

املثال ال احلرص قوله صىل اهلل عليه    -دفن األموات يف املساجد، وذلك للنهي الوارد يف اختاذ القبور مساجد يف أحاديث ُكُثر، منها عىل سبيل 

 .-ريض اهلل عنه -رثد الغنوي (. من حديث أب م972. رواه مسلم )"ال جتلسوا عىل القبور، وال تصلوا إليها" :-وسلم

 أول صوت نسائي تسجل تالوهتا للقراحن عىل أسطوانات الشيخة سكينة حسن:  -2

العدلية:    -3 أكثر من قرن الشيخة كريمة  ُوِجدح هلا مؤخًرا تسجياًل عمره  القراحن، وقد  الذى غزى اإلذاعات األهلية بتالوة  النسائي  الصوت 

 سورة اإلرساء.تقرأ فيه اجلزء األول من 

بعض التالوات، ورغم   م(1920بثت هلا اإلذاعة )  18أصغر مقرئة قراحن، صوهتا تعدى حدود مرص، ففي عامها الـ  الشيخة منية عبده:   -4

يتها  جنيهات وذاع ص   5اإلذاعة وكانت تتقاىض عن ذلك  يف    أِنا كانت كفيفة إال أِنا متكنت أن تكون الوحيدة التى يسمح هلا بقراءة القراحن

 .قرصه إال أِنا ل تستطع السفريف  الوطن العرب، حتى أن أحد أثرياء تونس عرض عليها إحياء ليال شهر رمضانيف  حتى بلغ دول عدة

 التى اكتشفت هلا تسجياًل عمره مئة عام بالتامم والكامل، تقرأ فيه أول سورة اإلرساء بصوهتا اجلهوري املمتلئ الشيخة مربوكة: -5

 املناسبات العامة يف  والتي كانت ترتل م،1973التى توفت عام  نبوية النحاس:الشيخة  -6

 والدينية واالفراح واملآتم، وهبذا انطوت صفحة تالوة املرأة للقرآن وكان االستامع إليها مقصوًرا عىل النساء. 

كتاب   ُينظر:  السامء  "لالستزادة  من  السعدين"لـ  "أحلان  وما  36)ص:  "حممود  ترجم ،  وقدم  من   "السعدين"هلن    بعدها،  يف مخسة صفحات 

 كتابه، وقد تم نقل ترامجهنَّ بترصف واختصار وترتيب وهتذيب من الباحث، والكتاب عليه مآخذ شديدة يصعب حرصها.

 إسامعيل خوجة  الشيخة -6

 : "اهلالل"يقول الباحث عصمت النمر يف مقال نرشته جملة 

 19وجاءت تالوهتا اإلذاعية األوىل يف العارشة من صباح األحد    "خوجة إسامعيل" قارئة ثالثة هي الشيخة  قدمت اإلذاعة يف األسبوع التال 

أن عدد التالوات يف الظهور    1936نيسان )أبريل(    18ليوم    571العدد    16، ونوهت جملة الراديو املرصي يف صفحة  1936نيسان )أبريل(  

 . "م1936نيسان )أبريل(  23و 21و 19ات صباحية أيام األول للشيخة خوجة إسامعيل بلغ ثالث تالو

، كام ظهرت أسامء أخرى لبعض القارئات أمثال: منرية أمحد املرصي، احلاجة دربالة، احلاجة خرضة يف املنوفية، والست عزيزة يف اإلسكندرية

 .السويسيف  والست رتيبة يف املنصورة، والشيخة أم زغلول

الذي وّفر تلك التسجيالت السمعّية القديمة، وبعضها منترش عىل   "مرصفون"ت تالوات بالتعاون مع راديو وقد نرشت ألغلب هؤالء القارئا 

 الشبكة العنكبوتية.. 
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  القرآن   تسجيل  بعودة  تنادي  أخر  أصوات  معه   تعالت  وقد   بصوته،  القرآن  بتسجيل  رسمًيا   الترصيح

 املايض.  امليالدي القرن عرشينيات يف  كان  كام نسائية بأصوات

  مطربة  بصوت   كله  القرآن  بتسجيل  اقرتاًحا   العربية  الدول  إحدى   صحف   نرشت  م1958  سنة  ويف 

 بي   وبثها   القرآن  آي   بعض   تسجيل  عىل   املطربة   تلك   جترأت   أن   سبق  وقد   اآلفاق،  شهرهتا   طبقة   شهرية 

 كذلك. م1950 عام أثريت وأن سبق املسألة وهذه اخلالئق،

  جلاًل  املصاب فيكون الصف داخل من  نؤتى أن اخلوف الدواعي تلك أبرز ومن ثالًثا:

  عام   بلده  إلذاعة  بطلب  اإلسالمية  الدول  إحدى   يف  الكريم  القرآن  قراء  نقيب  تحقّدم  وأن  سبق  فقد  -

  النقابة   قبول  من  وجيزة  فرتة  بعد   وذلك  اإلذاعة،  يف  للقرآن  قارئات   قبول  عىل  باملوافقة  م2009

 . ( 203) املحاولة. تلك نصيب من كان  الرفض إنّ   غري القارئات، عرشات لعضوية

 إن "  قائاًل:  له  صحفية  ترصَيات  يف  املوقف  ذلك  ( 204) الكبار  القراء  مشاهري  أحد   سجل  وقد   هذا   -

ا   األحزاب  سورة  يف  تعاىل  لقوله  بعورة،  ليس  املرأة   صوت إِذح أحْلُتُموُهنَّ   )وح تحاًعا   سح اْسأحُلوُهنَّ   مح    ِمنْ   فح
ِ
اء رح  وح

اب    فإن  حالالً   حالله  كان   وما   اإلباحة،  هو  األشياء  يف   األصل"  مضيًفا   (،55  )األحزاب:  (ِحجح

  خضوًعا  باألساس  صوهتا   يعد   لصوهتا،  متعمد  برتقيق  تتحدث  التي  املرأة  أن  بمعنى  حرام،  حرامه

  التجويد   بقواعد  امللمة  الرصينة  املرأة  أنّ   حي  يف  الطريقة،  هبذه  القرآن  ترتيل  هلا  جيوز  وال   بالقول

 ( 205) ."قراءهتا  عىل غبار  ال  الرتتيل، وأحكام 

  جنسها،   لبنات  الكريم   القرآن  تعليم  يف  مكاِنا   جتد   اهلل  ولعباد   لنفسها  الناصحة   احلصيفة  فاملرآة  وأخرًيا

  النية   صدقن   إذا  اهلل،  إال   َيصيه  ال  ما   اجلزيل  والثواب  العظيم  األجر  من  ذلك  يف  أن  والشك

   صوهتا. املرأة تسجيل عن غنية  ذلك يف أن  كام الطوية، وأصلحن

هُ  الباحُث  ويسأل هذا بح   وإخوانه جينبه وأن املؤمني، سبيل لسلوك هفقيو أن رح

   العاملي. رب هلل احلمد أن دعوانا  وآخر الدين. يف واالبتداع اإلحداث املسلمي

 وأماله 

 وموًله   سيده  ورمحة  ومغفرة  عفو  إىل  الفقي الضعيف العبد

 َطنَْطاِويِّ   ْبنُ   َعَرفةُ 

   arafatantawy@hotmail.com بريد/

 0096650372215 واتساب/

 

 م. 6/6/2018ُينظر، رحلة املنع واحلصار لقارئات القرآن الكريم يف مرص، سامح فايز، عن موقع حفريات، بتاريخ:  -( 203)

 .-رمحه اهلل -نقيًبا للقراء يف إحدى الدول اإلسالمية حتى وفاتهوهو مع هذا كان وقتها  -( 204)

 م. بترصف.6/6/2018ُينظر، رحلة املنع واحلصار لقارئات القرآن الكريم يف مرص، سامح فايز، عن موقع حفريات، بتاريخ: (205- )
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 املخترصة. الدراسة تلك هلا توصلت التي النتائج أهم وبيان البحث، خامتة

 البحث   خامتة   -أ 

ه  الباحُث   َيمد  البحث  هذا   ختام   يف  إىل   اإلعذار  به  يتحقق   أن  يرجو  وجه  عىل  إلمتامه  التوفيق  عىل  ربح

 الرابع)حفظ   اجلمع  مرحلة  يف  سيام  وال   الوجوه  كل  من  رهبا   بكتاب  األمة  عناية  وجوب  بيان  يف  اهلل

 وجه   عىل  الواجب  هذا  جتاه  اإلسالم  بالد  يف  املعنية  اجلهات  واجب  وبيان  مسجاًل(،  القرآن

  الكريم. القرآن تسجيل عند  مراعاهتا  جيب التي والضوابط  الصحيحة السبل وبيان اخلصوص،

 النتائج  أهم بيان -ب

 ييل:  ما  أبينها  من مجة لنتائج واملخترصة املتواضعة الدراسة تلك توصلت

  فيام  سيام   وال   رهبا   كتاب  جتاه  عظيم  واجب  عاتقها   عىل  يقع  اإلسالم  بالد  يف  املعنية  اجلهات  أن  -1

 بتسجيله. يتعلق

 فيه   تتحقق   وأن  بد   ال   القرآن  ليتسج  عىل  اإلقدام  أراد  من   كل  أن  إىل   االنتباه  املعنية  اجلهات  عىل  -2

  .والعملية والعلمية القلبية والضوابط املقومات من جمموعة

ـ   يسمى   بام  القرآن  قراءة  أن  -3  تنزيه   جيب   السلف  عمل   عليه  ليس  منكر  أمر  "املوسيقية  املقامات"ب

 .-  كذلك  - املعارصين العلم أهل وإمجاع السلف،  إمجاع جرى حتريمه  وعىل عنه، القرآن

دُ   والتحقيق  العلم  أهل  من  التخصص  أهل  عند  املعتربة  برشوطها   القرآنية  اإلجازة  ضابط  ن  أ  -4   ُيعح

   القرآن. تسجيل  عىل اإلقدام أراد فيمن  حتققها  جيب التي الضوابط أهم من

  بخلف   هو  وليس  تكلف،  أو  تعسف  نوع  فيه  ليس  "ذكر  "  رجل    بصوت  القرآن  تسجيل  بطا ض  أن  -5

 ما  والعقلية  النقلية  األدلة  من  الباحث  ساق  وقد  تباره،اع  له  أسايس  وضابط  رشط   هو  بل  القول،  من

  وطريق   اهلدى  سبيل  سلوك  أراد  ملن  املحجة  وأوضح  بي  كام  له،  املخالف  عىل  احلجة  إلقامة  يكفي

 املؤمني. سبيل واتباع الرشاد
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 الفهارس:   جمموع 

 املراجع   فهرس   -أ 

  عبد  حتقيق:  هـ(676  )املتوىف:  النووي  رشف   بن   َييى  الدين   حميي  زكريا   أبو  املؤلف:  األذكار   -1

  جديدة   طبعة  لبنان  -  بريوت  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الفكر  دار  النارش:  اهلل  رمحه  األرناؤوط  القادر

  م.1994 - هـ 1414 منقحة،

  ابن   الدين  شمس  سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أب  بن  حممد   املؤلف:  الشيطان  مصايد   من  اللهفان  إغاثة  -2

 اململكة  الرياض،  املعارف،  مكتبة  النارش:  الفقي  حامد  حممد   املحقق:  هـ(751  )املتوىف:  اجلوزية  قيم

 .2 األجزاء: عدد السعودية العربية

ي    اهلل  عبد   بن  احلسي   بن  حممد  بكر   أبو  املؤلف:  القرآن  أهل   أخالق   -3  )املتوىف:   البغدادي  اآلُجرِّ

 لتحقيق  السلفي  املكتب  بإرشاف  اللطيف  عبد  عمرو  حممد  الشيخ  أحاديثه:  وخرج  حققه  هـ(360

  عدد   م   2003  -  هـ  1424  الثالثة،  الطبعة:  لبنان  -  بريوت   العلمية،  الكتب  دار   النارش:  الرتاث

 . 1 األجزاء:

  طلحة   حممد  حتقيق  هـ،1401  سنة  املتوىف  احلرصي  خليل  حممود  -الكريم  القرآن   قراءة  أحكام  -4

 .م1995 - هـ1416 األوىل  الطبعة املكرمة بمكة الكريم القرآن حتفيظ  مجاعة بالل،

 )املتوىف:  السيوطي  الدين   جالل  بكر،  أب   بن  الرمحن  عبد  املؤلف:  القرآن  علوم   يف  اإلتقان   -5

  هـ/1394  الطبعة:  للكتاب  العامة   املرصية  اهليئة   النارش:  إبراهيم  الفضل  أبو  حممد  املحقق:  هـ(911

 .4 األجزاء: عدد م 1974

  حمي   حتقيق  م،1971  -  هـ1390  سنة  دمشق  ط.  األنباري  بنال   واالبتداء:  الوقف  يف  اإليضاح  -6

 . العربية اللغة جممع  مطبوعات رمضان، الرمحن عبد الدين

 سنة  الفاروق،  دار  النارش:  زيد،  أبو  اهلل  عبد  بن  بكر  املؤلف:  واملعارصة،   القديمة  القراء  بدع  -7

 .1 املجلدات:  عدد ،1 ط:  ،1990-1410 النرش:

 الفيض،   أبو  احلسيني،  الرّزاق  عبد   بن  حمّمد  بن  حمّمد  املؤلف:  القاموس  جواهر  من  العروس  تاج  -8

بيدي بمرتىض، امللّقب  اهلداية. دار النارش: املحققي من جمموعة املحقق: هـ(1205 )املتوىف: الزَّ

 القرَش   كثري   بن  عمر   بن   إسامعيل  الفداء  أبو  املؤلف:  :العظيم  القرآن  تفسري   كثري:   ابن  تفسري   -9
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 للنرش   طيبة  دار  النارش:  سالمة  حممد   بن  سامي  املحقق:  هـ(774  )املتوىف:  الدمشقي  ثم  البرصي

  .8 األجزاء: عدد م، 1999 - هـ 2،1420ط،والتوزيع

  إدريس   بن   حممد  بن   الرمحن  عبد  حممد  أبو   املؤلف:  العظيم:   القرآن  تفسري   حاتم:  أب   ابن  تفسري  -10

 الطيب  حممد  أسعد  املحقق:  هـ(327  )املتوىف:  حاتم  أب   ابن  الرازي  احلنظيل،  التميمي،  املنذر  بن

   هـ.1419 - الثالثة الطبعة: السعودية العربية اململكة - الباز مصطفى نزار مكتبة النارش:

  بن   احلسي   حممد  أبو  السنة،  حميي   املؤلف:  ،القرآن   تفسري   يف   التنزيل   معال   البغوي:  تفسري   -11

  النارش:   املهدي   الرزاق  عبد  املحقق:   هـ(510  :)املتوىف  الشافعي  البغوي  الفراء  بن  حممد   بن   مسعود

 . 5 :األجزاء عدد هـ 1420 األوىل، الطبعة: بريوت - العرب  الرتاث إحياء دار

 فرح   بن  بكر   أب   بن   أمحد   بن  حممد   اهلل  عبد  أبو  املؤلف:  القرآن،  ألحكام   اجلامع  القرطبي:  تفسري  -12

 وإبراهيم  الربدوين   أمحد   حتقيق:  هـ(671  )املتوىف:  القرطبي  الدين  شمس   اخلزرجي  األنصاري 

 األجزاء:  عدد  م  1964  -  هـ1384  الثانية،  الطبعة:  القاهرة  -  املرصية  الكتب  دار  النارش:  أطفيش

 جملدات(. 10 )يف  جزءا 20

 )املتوىف:  اجلوزي  حممد  بن   عيل   بن   الرمحن  عبد  الفرج  أبو  الدين  مجال  املؤلف:  إبليس  تلبيس  -13

  هـ/ 1421  األوىل،  الطبعة  الطبعة:  لبنان  بريوت،  والنرش،  للطباعة  الفكر  دار  النارش:  هـ(597

  .1 األجزاء: عدد م2001

 املؤلف:  املبي  اهلل  لكتاب  تالوهتم  حال  اخلطأ  من  هلم  يقع  عام  اجلاهلي  وإرشاد  الغافلي  تنبيه  -14

 الشاذل  حممد  املحقق:  هـ(1118  )املتوىف:  الصفاقيس  النوري  احلسن  أبو  سال،  بن  حممد  بن  عيل

 .1 األجزاء: عدد  اهلل عبد بن الكريم عبد  مؤسسات النارش: النيفر

  الداين   عمرو  أبو  عمر  بن  عثامن  بن  سعيد  بن  عثامن  املؤلف:  والتجويد   اإلتقان  يف  التحديد  -15

  ساعدت  /  بغداد  -  األنبار  دار  مكتبة  النارش:  محد  قدوري  غانم  الدكتور  املحقق:  هـ(444  )املتوىف:

 .1 األجزاء: عدد م 1988 - هـ 1407 األوىل الطبعة: طبعه  عىل بغداد  جامعة

  أبو   الشافعي،   املرصي  اهلمداين   الصمد   عبد  بن  حممد   بن   عيل  املؤلف:  اإلقراء  وكامل  القراء  مجال   -16

  النارش:   خرابة  حمسن   د.  -  العطيَّة   مروان  د.  حتقيق:  هـ(643  )املتوىف:  السخاوي  الدين  علم  احلسن،

 .1 األجزاء: عدد  م 1997 - هـ 1418 األوىل الطبعة: بريوت - دمشق - للرتاث املأمون دار

  الفقه   جممع  النارش:  ;شمس  عزير   ... ط.  ،احلموية  الفتيا   عيل  املرصية  االعرتاضات  جواب  -17
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   .1املجلدات عدد ;جدة - اإلسالمي

  حممد   بن   حيوس  بن   طالب  اب  بن   مكي  تأليف:  التالوة:  لفظ   وحتقيق  القراءة  لتجويد  الرعاية  -18

 م،2018  النرش:  سنة   ،فرحات  حسن  محدأ  حتقيق:  -القرطبي  االندليس  ثم  القريواين   القييس  خمتار  بن

 .1 املجلدات: عدد ،سوريا  - دمشق - كثري  ابن دار النارش: ،1ط:

 قيم   ابن  الدين  شمس   سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أب  بن  حممد  املؤلف:  العباد   خري  هدي  يف   املعاد   زاد  -19

 الكويت   اإلسالمية،  املنار  مكتبة  -  بريوت  الرسالة،  مؤسسة  النارش:  هـ(751  )املتوىف:  اجلوزية

 . 5 األجزاء: عدد م1994/ هـ1415، والعرشون السابعة الطبعة:

ا   )يليه  املبارك  البن  والرقائق  الزهد  -20 اهُ   »مح وح ْيمُ   رح َّاد    ْبنُ   ُنعح تِهِ   يِف   محح اِئًدا  ُنْسخح ىلح   زح ا   عح اهُ   مح وح ِزي    رح   املْحْروح

نِ  كِ   اْبنِ   عح ْهِد«  ِكتحاِب   يِف   املُْبحارح  احلنظيل،  واضح  بن  املبارك  بن  اهلل  عبد  الرمحن  عبد  أبو  املؤلف:  (الز 

 -  العلمية  الكتب  دار  النارش:  األعظمي  الرمحن  حبيب  املحقق:  هـ(181  )املتوىف:  املْروزي  ثم  الرتكي

 . 1 األجزاء:  عدد  بريوت

ْسطحالين،  املحمدية  باملِنحح  اللَّدنية  املواهب  عىل  الزرقاين   العالمة  رشح-  21  عبدالعزيز   حممد   حتقيق:  للقح

 . م1996 هـ1417 العلمية، الكتب دار )بريوت: األوىل، الطبعة اخلالدي،

 ت(. )د الوّراق: مكتبة السعودية: الثالثة(، )الطبعة  الصالة  يف اخلشوع -22

  العز   أب   ابن   حممد   بن   عيلّ   الدين  عالء   بن  حممد   الدين  صدر   املؤلف:  الطحاوية   العقيدة  رشح  -23

  نارص   ختريج:  العلامء،  من  مجاعة  حتقيق:  هـ(792  )املتوىف:  الدمشقي  الصاحلي  األذرعي  احلنفي،

 اإلسالمي(   املكتب  مطبوعة  )عن  والرتمجة  التوزيع  والنرش  للطباعة  السالم  دار  النارش:  األلباين   الدين

 .1  األجزاء: عدد  م2005 - هـ1426 األوىل، املرصية الطبعة الطبعة:

 والسنة  الكتاب  ضوء  يف  تها وكيفي  وأحكام،  وأنواع،  وآداب،  وفضائل،  مفهوم،  -  املؤمن  صالة  -24

 القحطاين.  وهف بن  سعيد د. تأليف:  الرابعة(، )الطبعة

فةح -25 رح :  ْبنُ  عح  املوضوعي(.  التفسري لدراسة املوسوعي )املدخل كتابه: مقدمة طحنْطحاِويِّ

  بن  سلامن  بن  داود  بن  إبراهيم  بن  عيل  املؤلف:  األحكام  أحاديث  يف  العمدة  رشح  يف  العدة  -26

  نظام   به:  والعناية  طبعه  عىل  وقف  هـ(  724  )املتوىف:  العطار  ابن   الدين  عالء  احلسن،  أبو  سليامن،

 الطبعة:  لبنان  -  بريوت   والتوزيع،  والنرش  للطباعة  اإلسالمية  البشائر  دار  النارش:  يعقوب   صالح  حممد 

 . 3 األجزاء:  عدد م 2006 - هـ 1427 األوىل،
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  العسقالين  الفضل  أبو  حجر  بن  عيل  بن  أمحد  املؤلف:  البخاري  صحيح  رشح   الباري  فتح  -27

  قام   الباقي  عبد  فؤاد  حممد  وأحاديثه:  وأبوابه  كتبه  مرقَّ   1379  بريوت،  -  املعرفة  دار  النارش:  الشافعي

  بن   العزيز  عبد  العالمة:  تعليقات  عليه  اخلطيب  الدين  حمب   طبعه:  عىل  وأرشف   وصححه  بإخراجه

 .13 األجزاء: عدد  باز بن اهلل عبد

 )املتوىف:  البغدادي  اهلروي  اهلل   عبد  بن  ساّلم   بن  القاسم  ُعبيد  أبو  املؤلف:  القرآن:  فضائل  -28

  -  )دمشق  كثري  ابن   دار  النارش:  الدين  تقي  ووفاء  خرابة،  وحمسن   العطية،  مروان   حتقيق:  هـ(224

 م.1995- هـ 1415 األوىل، الطبعة: بريوت(

  الدمشقي   ثم  البرصي  القرَش  كثري   بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أبو  املؤلف:  القرآن:  فضائل  -29

 .1  :األجزاء عدد هـ  1416 - األوىل الطبعة :الطبعة تيمية ابن مكتبة :النارش هـ(774 :)املتوىف

  واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  املؤلف:  األوىل  املجموعة  -  الدائمة  اللجنة  فتاوى   -30

 البحوث   إدارة  رئاسة  النارش:  جزءا  26  األجزاء:  عدد   الدويش  الرزاق  عبد  بن   أمحد  وترتيب:  مجع

 الرياض. - للطبع العامة اإلدارة - واإلفتاء العلمية

اس  إسامعيل  بن   حممد   بن   أمحد   جعفر  أبو  املؤلف:  واالئتناف  القطع  -31  الرمحن  عبد  د.  املحقق:  النَّحَّ

  هـ  1413  األوىل،  الطبعة:  السعودية  العربية  اململكة  -  الكتب  عال  دار  النارش:  املطرودي  إبراهيم  بن

 م. 1992 -

 املتوىف  آبادي   الفريوز  يعقوب  بن  حممد   الدين  جمد  اللغوي  العالمة  املؤلف:  املحيط،  القاموس  -32

 العرقُسويس،  نعيم  حممد  بإرشاف:  الرسالة،  مؤسسة  يف  الرتاث  حتقيق  مكتب  :حتقيق  هـ،  817  سنة

  -  هـ  1426  الثامنة،  الطبعة:  لبنان،  -  بريوت  والتوزيع،  والنرش  للطباعة   الرسالة  مؤسسة  النارش:

 .1األجزاء عدد م، 2005

  أبو   عىل،  بن  مكرم  بن  حممد  املؤلف:  العرب  لسان  (.5/95)   منظور  البن  العرب،  لسان  -33

  صادر   دار  النارش:  هـ(711  )املتوىف:  اإلفريقي  الرويفعى  األنصاري  منظور  ابن   الدين  مجال  الفضل،

 . 15 األجزاء: عدد هـ 1414 - الثالثة الطبعة: بريوت -

 )ت:   احلراين   تيمية  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد   العباس  أبو  الدين  تقي  املؤلف:  الفتاوى  جمموع  -34

 الرشيف،   املصحف  لطباعة  فهد   امللك   جممع  النارش:  قاسم   بن   حممد  بن  الرمحن  عبد   املحقق:  هـ(728

 م. 1995 -هـ1416 السعودية، العربية اململكة النبوية، املدينة
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  باز   بن  اهلل  عبد  بن  العزيز  عبد   املؤلف:  اهلل  رمحه  باز  بن  العزيز  عبد  العالمة  فتاوى  جمموع  -35

 جزًءا.  30 األجزاء:  عدد  الشويعر سعد بن حممد وطبعه: مجعه  عىل أرشف هـ(1420 )املتوىف:

  سعد   بن  أيوب  بن  بكر  أب  بن  حممد  املؤلف:  واإلرادة  العلم  والية  ومنشور  السعادة   دار  مفتاح  -36

  األجزاء:   عدد  بريوت  -  العلمية  الكتب  دار  النارش:  هـ(751  )املتوىف:  اجلوزية  قيم  ابن  الدين  شمس

 .1 جملد  يف 2

  الدين  شهاب  حتقيق  هـ،395  سنة  املتوىف  فارس،  بن  أمحد  احلسي  ألب   اللغة  يف   املقاييس   معجم  -37

 هـ. 1415 األوىل الطبعة بريوت، الفكر، دار عمرو، أبو

 املحقق:   هـ(179  )املتوىف:  املدين   األصبحي  عامر  بن   مالك  بن  أنس  بن  مالك  املؤلف:  املوطأ  -38

  أبو  -  واإلنسانية  اخلريية   لألعامل  ِنيان  آل  سلطان  بن  زايد  مؤسسة  النارش:  األعظمي   مصطفى  حممد

 .8 األجزاء: عدد م 2004 - هـ 1425 األوىل، الطبعة: اإلمارات - ظبي

  بالشاطبي   الشهري   الغرناطي   اللخمي   حممد  بن   موسى  بن  إبراهيم  املؤلف:  للشاطبي:  املوافقات  -39

 الطبعة:   عفان  ابن  دار  النارش:  سلامن  آل   حسن  بن  مشهور  عبيدة  أبو  املحقق:  هـ(790  )املتوىف:

 .7 األجزاء: عدد  م1997 هـ/1417 األوىل الطبعة

 خان  بن   السالم  عبد  حممد  بن  اهلل  عبيد  احلسن  أبو  املؤلف:  املصابيح  مشكاة  رشح  املفاتيح  مرعاة  -40

 البحوث  إدارة  النارش:  هـ(1414  )املتوىف:  املباركفوري  الرمحاين   الدين  حسام  بن  اهلل  أمان  بن  حممد

 .م1984 هـ، 1404 -  الثالثة الطبعة: اهلند بنارس - السلفية اجلامعة - واإلفتاء والدعوة العلمية

 الرمحن  عبد  الدين  شهاب  القاسم  أبو  املؤلف:   العزيز  بالكتاب  تتعلق   علوم  إىل  الوجيز  املرشد   -41

  آلتي   طيار  املحقق:  هـ(665  :)املتوىف  شامة  بأب   املعروف  الدمشقي  املقديس  إبراهيم  بن  إسامعيل  بن

   .1 :األجزاء عدد م 1975 - هـ 1395 :النرش سنة بريوت  - صادر دار النارش: قوالج،

 اهلدى:  منار  مؤلف  املرشد  يف  ما   لتلخيص  املقصد  ومعه  واالبتداء  الوقف  بيان  يف  اهلدى  منار  -42 

 هـ( 1100  نحو   )املتوىف:   الشافعي   املرصي   األشموين  الكريم  عبد  بن   حممد   بن   الكريم  عبد   بن   أمحد 

 أبو  الدين  زين  األنصاري،  زكريا   بن  أمحد  بن  حممد  بن  زكريا   املرشد:  يف  ما   لتلخيص  املقصد  مؤلف

  -  العلمية  الكتب  دار  النارش:  العدوي  العال  أبو  رشيف  املحقق:  هـ(926  )املتوىف:  السنيكي  َييى

   .1 األجزاء: عدد م 2002 - هـ 1422 األوىل، الطبعة: بريوت

  بن   أيوب  بن  بكر  أب   بن  حممد  املؤلف:  نستعي  وإياك  نعبد  إياك  منازل  بي  السالكي  مدارج  -43
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  النارش:   البغدادي   باهلل   املعتصم  حممد  املحقق:  هـ(751  )املتوىف:  اجلوزية  قيم  ابن   الدين  شمس   سعد

 . 2 األجزاء:  عدد م1996 - هـ 1416 الثالثة، الطبعة: بريوت - العرب  الكتاب دار

  احلجاج   بن   نرص  بن   حممد   اهلل  عبد   أبو  املؤلف:  الوتر،  وكتاب   رمضان  وقيام   الليل  قيام   خمترص  -44

ِزي   فيصل   أكادمي،  حديث  النارش:  املقريزي  عيل  بن  أمحد  العالمة  اخترصها:  هـ(294  )املتوىف:  املحْروح

 .1 األجزاء: عدد م1988 - هـ 1408 األوىل، الطبعة: باكستان - اباد

  عدد   الكويت  -  اإلسالمية  والشئون  األوقاف   وزارة  عن:  صادر  الكويتية  الفقهية   املوسوعة  -45

 دار  الثانية،  الطبعة  :23  -  1  .األجزاء.هـ(   1427  -  1404  )من  الطبعة:  جزءا  45  األجزاء:

 39  .األجزاء.مرص  -  الصفوة  دار  مطابع  األوىل،  الطبعة  :38  -  24  .األجزاء.الكويت  -  السالسل

 جملد،  كل  بآخر  ملحقة   الورقي  األصل   يف   الفقهاء  تراجم  تنبيه:  الوزارة  طبع  الثانية،  الطبعة  :45  -

  عىل  احلفاظ  مع  إليها،  للوصول  تيسريا  املوسوعة  آخر  يف  -  اإللكرتوين   الكتاب  هذا  يف  -  هنا  فُجمعت 

 الصفحات.  ترقيم

-  اهلل  رسول   إىل   املتصل   بالسند  القرآنية  اإلجازة   جمال   يف  الكريم  القرآن  لتعليم  العلمية   املعايري  -46

 هـ. 1440 اآلخر ربيع  25 بتاريخ: اإلقراء، لشيوخ العاملي املجلس وسلم، عليه اهلل صىل

  بن   حممد  بن  حممد  اجلزري،  ابن  اخلري  أبو  الدين  شمس  املؤلف:  العرش  القراءات  يف  النرش   -47

 التجارية   املطبعة  النارش:  هـ(1380  )املتوىف:  الضباع  حممد  عيل  املحقق:  هـ(  833  :)املتوىف  يوسف

 .2 :األجزاء عدد العلمية[ الكتاب دار ]تصوير الكربى

  بن   حممد  بن  حممد  بن  املبارك  السعادات  أبو  الدين  جمد  املؤلف:  واألثر  احلديث  غريب  يف  النهاية-48

 -  العلمية  املكتبة  النارش:  هـ(606  )املتوىف:  األثري  ابن  اجلزري  الشيباين   الكريم  عبد  ابن   حممد

   .5 األجزاء: عدد   الطناحي حممد  حممود - الزاوي أمحد طاهر حتقيق: م1979 - هـ1399 بريوت،
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 15 ....................................................................... أواًل: أمهية موضوع البحث

 15 ............................................................. ثانًيا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها 

 18 ..................................................... ثالًثا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث
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 20 ........................................ املبحث األول: وجوب عناية األمة بالقرآن من كل الوجوه 

 20 ............................. "خصوًصا"املطلب األول: وجوب عناية األمة باجلمع الصويت للقرآن 

 20 ............................. األمة جتاه التسجيالت الفردية املطلب الثاين: واجب اجلهات املعنية يف  
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 25 ...................................................... املطلب الرابع: اإلخالص من أعامل القلوب

 27 ................................................ املبحث الثالث: التخلية والتحلية عند قارئ القرآن 

ًيا بالتحلية   27 .................... املطلب األول: أن يكون القارئ عاماًل بالقرآن، متصًفا بالتخلية متحلِّ

 28 .............................. من العمل بالقرآن   -ريض اهلل عنهم   -املطلب الثاين: موقف الصحابة  

 31 .................................. -ريض اهلل عنهم   -املطلب الثالث: أثر القرآن يف نفوس الصحابة  
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 45 .................................................... املطلب الثامن: عناية السلف بالوقف واالبتداء

 46 ........................................... املبحث اخلامس: القراءة بخشوع وختشع وحضور قلب 

 46 ........................................................ املطلب األول: مفهوم اخلشوع لغة ورشًعا 

 48 ........................................................... املطلب الثاين: كيف ينتفع العبد بالقرآن 

 49 ......................................................... املبحث السادس: حتسي الصوت بالتالوة

 49 ...................................................... املطلب األول: صفة حتسي الصوت بالتالوة 

 51 .................................................... املطلب الثاين: املفهوم الصحيح ملزامري آل داود 

 52 ................................................ املطلب الثالث: حتسي الصوت ال ينايف اإلخالص 

 53 ..................................... "املقامات املوسيقية"املبحث السابع: فصل النزاع بي التغني و

 53 ................................................................ املطلب األول: مفهوم معنى الرتنم 
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ىلَّ اهللُ عليه وسلَّمح   71 ....................................... املطلب السادس: أبرز من زكاهم النَّبي  صح
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