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األخطاء الشائعة يف تعلم
وقراءة القراءات القرآنية يف العصر احلديث
بقلم:
فايز حسان سليمان أبو عمرة
()2
شادي محزة عبد طبازة

()4

ملخص
يهدف البحث إىل بيان األخطاء اليت يقع فيها بعض القراء يف تعليم القراءات القرآنية ،ويف قراءة بعض
القراء ،كاألمور اليت ابتدعها القراء يف قراءة القرآن الكرمي ،كالتطريب ،والترقيص ،والتحزين ،والتحريف،
والترعيد ،وكذلك اعتماد البعض على املقامات املوسيقية احلديثة.
ومينح السند عرضًا كما يفعله الكثري من قراءنا الذي يؤدي إىل التساهل يف منح السند ،واعتماد البعض
على تعل م القراءات عرب مواقع االنترنت والفضائيات الذي يؤدي إىل عدم اإلتقان واجلودة ،وسيعتمد
الباحث على املنهج االستقرائي ،وسوف يشمل البحث مقدمة وعدة مباحث وخامتة.
املقدمة

إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ،ونستهديه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل
فال مضل له ،ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا ،وأشهد أن ال إله إال اهلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل

جيعل له عوجا ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلوات اهلل وسالمه عليه ،وعلى أتباعه األطهار إىل يوم
الدين وبعد.
إن اهلل سبحانه وتعاىل أنزل القرآن على نبيه  ،وتكفل حبفظه من أيدي العابثني ،واملشككني،
فقال سبحانه ﴿ :إِنَّا َنحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ َوإِنَّا لَهُ َلحَافِظُونَ ﴾ [احلجر ،]9 :وكذلك سخر له أناسًا حيفظونه،
ويتعاهدونه يف كل عصر وجيل إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.
( )4أستاذ التفسري وعلوم القرآن ،املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية ،جامعة األقصى ،فلسطني -غزة.
( )2احملاضر بقسم الدراسات اإلسالمية ،جامعة األقصى ،فلسطني -غزة.
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وقد وصل القرآن الكرمي إلينا بالتواتر من طريقني :املكتوب واملقروء ،فلم ينقل بالكتابة فقط فيتطرق إليه
التحريف؛ بل ُنقِل القرآن الكرمي باحلفظ يف الصدور ،والذي جيتمع إليه احلفظ يف الصدور والسطور ال
ميكن تغيريه وال إسقاط شئ منه.
وقد كان السلف رضوان اهلل عليهم يُقرئون القرآن الكرمي عن حفظ قلب ،واستظهاره بال خلط وال
تعتعة ،وهكذا فعل كثري من املشايخ املقرئني ،بينما جند اليوم كثريًا ممن يُجازون يف قراءة القرآن يقرأون
قراءة من املصحف ،ويتخلل القراءة ضعف كثري وتصحيف ،وحتريف ،وهذا ظاهر يف قراءة كثري ممن
يُجازون إسنادًا.
وقد استهان البعض حديثً ا هبذه الطريقة فعدلوا إىل قراءة القرآن عرضًا ،وليس غيبًا مما يؤدي إىل قلة
احلفاظ ،وعدم التشجيع عليه ،ويف ذلك خمالفة ملا عليه طريقة وصول القرآن حفظًا ،وهذا يؤدي إىل
التساهل يف منح السند وذهاب هيبته ،إضافة إىل التهاون والتجاوز عن بعض األخطاء لضعف القارئ.
وهتدف هذه الدراسة إىل بيان األخطاء اليت يقوم هبا بعض القراء اليوم يف قراءة القرآن الكرمي:
ولتحقيق اهلدف والغاية من هذه الدراسة جاء البحث يف مقدمة ،ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة،
وبيان ذلك فيما يلي:
املقدمة ،وفيها أمهية البحث وهدفه والغاية منه.
التمهيد :مفهوم اخلطأ يف اللغة واالصطالح.
املبحث األول :وجوب قراءة القرآن الكرمي بالتجويد.
ط القراءةِ واألداء
املبحث الثاين :ضب ُ
املبحث الثالث :األمور اليت ابتدعها القراء يف قراءة القرآن الكرمي
اخلامتة :وفيها ما مت التوصل إليه من نتائج وتوصيات.
التمهيد :مفهوم اخلطأ يف اللغة واالصطالح

أوال :اخلطأ يف اللغة :كما عرفه ابن األثري :إِذا سلك سبيل اخلطأ عمداً أو سهواً( ،)3واخلطَأ ،الذي زل عن

هنج الصواب( ، )1وقال ابن منظور( :ألَن ختطئ يف العلم أَيسر من أن ختطئ يف الدين ...ويقال :قد خطئت

إِذَا أمثت ،وأخطأت :ملا صنعه خطأً غري عمد ...واخلطيئة :الذنب على عمد)(.)5

( )3ابن األثري ،)4999( ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي -حممود حممد الطناحي،
بريوت :املكتبة الصفا ،جـ ،2صـ.11
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فاخلطأ إذًا هو أن يسلك اإلنسان طريق اخلطأ ،ويبتعد عن طريق الصواب.
ثانيا :اخلطأ يف االصطالح( :هو ما ليس لإلنسان فيه قصد ،وهو عذر صاحل لسقوط حق اهلل تعاىل

إذا حصل عن اجتهاد ،ويصري شبهة يف العقوبة حىت ال يؤمث املخاطئ ،وال يؤاخذ حبد وال قصاص)(.)6
وقال التهاوين( :هو أن يقصد بفعله شيئًا فيصادف غري ما قصد)(.)9

وقد اصطلح علماء التجويد والقراءات على تسمية اخلطأ حلنًا ومفاده.
اللحن يف اللغة:

قال ابن فارس( :الالم واحلاء والنون له بناءان يدل أحدمها على إِمالة شيء من جهته ،ويدل اآلخر على
الفطنة والذكاء ،فأما اللحن بسكون احلاء فإِمالة الكالم عن جهته الصحيحة يف العربية ،يقال حلن حلنا،
وهذا عندنا من الكالم املُولد ،ألنّ اللّحن حمدث مل يكن يف العرب العاربة الذين تكلموا بطباعهم

السليمة)( ،)8وقد استعمل ربنا تبارك وتعاىل هذا املصطلح يف كتابه العزيز ،فقال اهلل تعاىلَ ﴿ :ولََتعْرِفَنَّهُمْ فِي
َلحْنِ اْلقَوْلِ﴾ [حممد ،]33 :وقال ابن اجلزري( :اللحن اخلطأ وخمالفة الصواب ،وبه مسي الذي يأيت بالقراءة
على ضد اإلعراب حلانًا ،ومسي فعله اللحن؛ ألنه كاملائل يف كالمه عن جهة الصواب ،والعادل عن قصد
االستقامة)(.)9
فاللحن هو اخلطأ وميل القارئ يف قراءة القرآن الكرمي عن لغة العرب وطباعهم السليمة ،فيخل
إخالالً ظاهرًا واضحًا بتغيريٍ يف احلروف وميلٍ للحروف.
وقسم علماء التجويد اللحن إىل قسمني :حلن جلي ،وحلن خفي.
اللحن اجللي( :هو خطأ يطرأ على األلفاظ فيخل بعرف القراءة ،سواء أخل باملعىن أم مل خيل.

()1

ابن فارس ،أمحد بن فارس ،)4999( ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،د.م :دار

الفكر ،جـ ،3صـ ،1بتصرف يسري.

( )5ابن منظور4141( ،ه) ،لسان العرب ،ط ،3بريوت :دار صادر ،جـ ،4صـ.69

( )6اجلرجاين( ،د.ت) ،معجم التعريفات ،حتقيق :حممد صديق املنشاوي ،د.م :دار الفضيلة ،ص.88

( )9التهاوين ،حممد علي ،)4992( ،كشاف اصطالح الفنون والعلوم ،حتقيق :رفيق العجم -علي دحروج،
د.م :مكتبة لبنان ،جـ ،4صـ.919

( )8ابن فارس ،أمحد بن فارس ،)4999( ،معجم مقاييس اللغة ،جـ ،5صـ.239
()9

ابن اجلزري ،التمهيد يف علم التجويد ،أعده للنشر :احلسن بن قطب ،د.م :مؤسسة قرطبة ،د.جـ،

صـ.34
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وإمنا مسي جليًا ألنه خيل إخالالً ظاهرًا اشتركوا يف معرفته علماء القراءة وغريهم ،وهو يكون يف املبىن أو
احلركة أو السكون)(( ، )43واجللي هو تغيري كل واحد من املرفوع واملنصوب واجملرور واجملزوم بإعرابٍ

وغريه)(.)44
إن علماء األمة قدميًا وحديثًا أمجعوا على أن اللحن اجللي حمرم؛ ألنه تغيري ألصل وبنية الكلمة
القرآنية ،والتغيري يف الذوات أقبح من التغيري يف الصفات.
اللحن اخلفي( :خطأ يطرأ على األلفاظ فيخل بالعرف اجلالب للرَّونق واحلسن ،فهما متفقان يف أن كل
واحد منهما خلل يطرأ على األلفاظ فيخل ،إال أن اجللي خيل باملعىن والعرف ،واخلفي ال خيل باملعىن وإمنا
خيل بالعرف)( ،)42فقد قال تعاىل ﴿ :الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُ ْؤمِنُونَ بِهِ ﴾ [البقرة:
.]424
وقال الربكوي(( :)43حترم هذه التغيريات مجيعها ،ألهنا وإن كانت ال ختل باملعىن ،لكنها ختل باللفظ
لفساد رونقه وذهاب حسنه وطالوته)( ،)41وصدق اخلاقاين( )45إذ قال:
ومعرفة باللحن من فيك إذ جيري
فأول علم الذكر إتقان حفظه
()46
وما للذي ال يعرف اللحن من عذر"
فكن عارفا باللحن كيما تزيله
( )43اجلريسي ،حممد مكي ،)4999( ،هناية القول املفيد يف علم التجويد ،راجعه :الشيخ طه عبد الرءوف
سعد ،د.م :مكتبة الصفا ،د.جـ ،صـ.34
()44

القرطيب ،عبد الوهاب ،)2335( ،املوضح يف التجويد ،حتقيق :الشيخ جمال حممد شرف ،طنطا :دار

الصحابة للتراث ،د.جـ ،صـ.44
( )42املرجع السابق ص.44
( )43حممد بن فضل اهلل بن حممد الربكوي ،فاضل حنفي رومي ،توىل صدارة روم ايلي ،له ديوان شعر تركي،
وبالعربية جممع املهمات يف فعل الطاعات ،كتبه خبطه ،يف األزهر ،فرغ منه سنة 4393ه وله جمالس أدبية ،انظر :الزركلي،
( ،)2332األعالم ،ط ،45د.م :دار العلم للماليني ،جـ ،6صـ.334

( )41اجلريسي ،حممد مكي ،)4999( ،هناية القول املفيد يف علم التجويد ،صـ.32

( )45الوزير الكبري أبو القاسم عبد اهلل بن الزير أيب علي حممد بن خاقان اخلاقاين ،ويُكىن أبا مزاحم اخلاقاين
املقرئ ،من بيت وزارة ،وكان ذا لسن ،وبالغة ،وآداب ،وحسن كتابة ،وجود ،وإفضال ،وثروة ومال ،انظر :الذهيب،
مشس الدين بن قامياز ،)2336( ،سري أعالم النبالء ،القاهرة :دار احلديث ،جـ ،44صـ.293
()46

انظر :الذهيب ،مشس الدين بن قامياز ،)2336( ،سري أعالم النبالء ،القاهرة :دار احلديث ،جـ،44

صـ.293
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املبحث األول :وجوب قراءة القرآن بالتجويد
قال تعاىل ﴿ :الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُ ْؤمِنُونَ بِهِ ﴾ [البقرة ]424 :من منطلق هذه
اآلية فإنه جيب قراءة القرآن الكرمي جموداً كما أنزِل على النيب  وكما قرأه الصحابة الكرام ،بل مل يثبت
يف رواية عن النيب  أنه قرأ القرآن الكرمي غري جمود ،بل كان يعلِّم الصحابة رضوان اهلل عليهم مشافهة من
صحَابِ النَّبِيِّ  « :أَنَّهُمْ كَانُوا
فمه الشريف  عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ :حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ ُيقْرِئُنَا مِنْ أَ ْ
َيقْتَرِئُونَ مِ نْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ فَلَا َيأْخُذُونَ فِي اْلعَشْرِ اْلُأخْرَى حَتَّى َيعْلَمُوا مَا فِي
هَ ِذهِ مِنْ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ قَالُوا َفعَلِمْنَا اْلعِلْمَ وَالْعَمَلَ »( ،)49وكذلك ثبت يف حديث عمر وهشام رضي اهلل
عنهما أهنما كانا يقرءان القرآن غيبًا « :قَال عُمَرَ بْنَ اخلَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،سَ ِمعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ
حِزَامٍَ ،يقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَ ُؤهَا ،وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ  أَقْ َرأَنِيهَا ،وَكِدْتُ أَنْ َأ ْعجَلَ عَلَيْهِ ،ث َّ
ُم
َأمْ َهلْتُهُ حَتَّى اْنصَ َرفَ ،ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهَِ ،فجِْئتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ َ ،فقُ ْلتُ :إِنِّي سَمِ ْعتُ هَذَا َيقْ َرأُ عَلَى غَيْرِ مَا
َأقْ َرأْتَنِيهَاَ ،فقَالَ لِيَ :أرْسِلْهُ ،ثُمَّ قَالَ لَهُ :اقْ َرأَْ ،فقَ َرأَ ،قَالَ :هَكَذَا أُنْزَِلتْ ،ثُمَّ قَالَ لِي :اقْ َرأَْ ،فقَ َرأْتَُ ،فقَالَ:
هَ َكذَا أُنْزَِلتْ إِنَّ القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَْبعَةِ َأحْ ُرفٍ ،فَاقْرَءُوا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ »( ،)48قال اإلمام عبد الدائم
األزهري(:مل يثبت عنه  أنه قرأ القرآن بغري جتويد ،أو عن صحابته ،أو عن جيل التابعني وتابع
األتباع)(.)49
فالواجب على املسلم أن يقرأ القرآن جمودًا اقتداءً بسنة نبينا حممد  كما أنزله عليه ربنا تبارك

وتعاىل.
وقد بني ابن اجلزري ذلك يف منظومته املسماة منت اجلزرية فقال:
من مل جيودِ القرآنَ آمثُ
واألخذُ بالتجوي ِد حتمٌ الزم

()49

أمحد بن حممد بن حنبل ،)2334( ،املسند ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،د.م:

مؤسسة الرسالة ،جـ ،5صـ ،144واحلديث قال فيه شعيب األرنؤوط :إسناده حسن.
()48

البخاري ،حممد بن إمساعيل4122( ،ه) ،الصحيح ،حتقيق :حممد زهري ناصر الدين ،كتاب اخلصومات،

باب كالم اخلصوم بعضهم يف بعض ،جـ ،3صـ ،422رقم احلديث.2149 :
()49

األزهري ،عبد الدائم بن علي( ،د.ت) ،الطرازات املعلم يف شرح املقدمة اجلزرية ،حتقيق :فرغلي سيد

عرباوي ،د.م :مكتبة أوالد الشيخ للتراث ،د.جـ ،صـ.483
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()23

وهكذا منه إلينا وصال
ألنه به اإللهُ أنزال
قال اإلمام املسعدي(( :)24جيب قراءة القرآن العظيم كُلًا أو بعضا بالتجويد وجوبًا الزمًا حتمًا على
املكلف الذي ال حيسن القراءة ،كانت قراءته ختل باملعىن واإلعراب ،وعلى ويل الصيب املميز أن يعلمه ذلك،
ألنه من مجلة الشرائع اليت تعبدنا اهلل هبا)(.)22
فعلى ويل الصيب أن يعلم أبناءه القراءة بالتجويد؛ ألن ذلك من مجلة الشرائع اليت تعبدنا اهلل هبا.
ال شك أن األمة كما هم متعبدون بفهم معاين القرآن وإِقامة حدوده متعبدون كذلك بتصحيح
أَلفاظه وإِقامة حروفه على ا لصفة اليت تلقاها أئمة القراءة عن النيب صلى اهلل علي واليت ال جتوز خمالفتها وال
العدول عنها إِىل غريها ،والناس يف ذلكَ بني حمسن مأجور ،ومسيء آمث ،أو معذور ،فمن قدر على تصحيح
كالم اللَّه تعاىل باللفظ الصحيح العريب الفصيح ،وعدل إِىل اللَّفظ الفاسد العجمي ،أو النبطي القبيح،
استغناءً بنفسه ،واستبدادًا برأيه وحدسه واتكالًا على ما ألف من حفظه ،واستكبارًا عن الرجوع إِىل عاملٍ
يوقفه على صحيح لفظه ،فإِنه مقصرٌ بال شك ،وآمثٌ بال ريب ،وغاش بال مرية.
أما من كان ال يطاوعه لسانه ،أو ال جيد من يهديه إىل الصواب بيانه ،فإن اللَّه ال يكلف نفسًا إال
وسعها ،وهلذا أمجع من نعلمه من العلماء على أنه ال تصح صالة قارئٍ خلف أميّ ،وهو من ال حيسن
القراءة واختلفوا يف صالة من يبدل حرفًا بغريه سواءٌ جتانسًا أم تقاربًا ،وأصح القولني عدم الصحة كمن

( )23الطييب ،شهاب الدين أمحد ،)2332( ،متون التجويد ،د.م :د.ن ،صـ.26

( )24عمر بن إبراهيم بن على بن َأحْمد بن على السعدي احلموي األصل الدمشقي املولد اْلمَعْرُوف بِابْن
كاسوحة كَانَ وَالِده َشدِيدا االعتناء بِهِ حَتَّى أشغله واجتهد على تَعْلِيمه وَدخل بِهِ الْقَاهِرَة غري مرّة وأحضره عِنْد اجللة من
الشمْس الرملي والنور بن غَانِم املقدسي وإبراهيم العلقمي والشهاب اخلانويت الشَّرّ بيين وَمسع مِْنهُم وأجازوه
اْلمَشَايِخ مِْنهُم َّ
الشمْس الداودي والزمه مُدَّة وأخذ عن غريهم ،والزم الْبُ ْرهَان بن كسباي يف القراآت حَتَّى صَار أمثل
وَأخذ ِبدِمَشْق عَن َّ
مجاعته مثَّ تصدر لإلقراء وَكَانَ حسن التِّلَاوَة متقنا جمودا خَالِيا من التَّكَلُّف والتعسف ولده يف أَوَاخِر َرجَب سنة أَربع
وَسبعني وَتِسْعمِائَة وَتوىف َيوْم األحد عشرى ُجمَادَى األوىل سنة سبع عشرَة وَألف بعلة االسْتِسْقَاء وَدفن عِنْد أَبِيه مبقربة

بَاب الصَّغِري ،انظر :احلموي ،حممد أمني( ،د.ت) ،خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ،بريوت :دار صادر،
جـ ،3صـ.238

( )22املسعدي ،عمر بن إبراهيم ،)2339( ،الفوائد املسعدية يف حل املقدمة اجلزرية ،د.م :مكتبة أوالد الشيخ،

د.جـ ،صـ ،56-55بتصرف يسري.
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قرأ :اْلحَمْدُ بالعني ،أو الدِّينِ بالتاء ،أو الْمَ ْغضُوبِ باخلاء أو بالظاء; ولذلك عدَّ العلماء القراءة بغري جتويدٍ
حلنًا وعدوا القارئ هبا لَحَّانًا(.)23
فيجب على قارئ القرآن أن يتخري لقراءته ونقله ،وضبطه أهل الديانة والصيانة والفهم يف علوم
القرآن ،والنفاذ يف علم العربية والتجويد حبكاية ألفاظ القرآن الكرمي ،وصحة النقل عن األئمة املشهورين
بالعلم ،فإذا اجتمع له ذلك كملت حاله ،ووجبت إمامته(.)21
فيجب على األمة أن تقرأ القرآن بإتقان ،وتعدل عن اللحن يف القراءة إىل اللفظ الصحيح املتلقى من
حضرة خري الربية  مرتالً جمودًا كما قال ربنا تبارك وتعاىلَ ﴿ :ورَتِّلِ اْلقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴾ [املزمل ،[1 :ألن
الظاهر لكثري من الناس عدم االعتناء بالتجويد ،بل يف الغالب يقرئونه سردًا كقراءة أي كتاب أو قصة ،ويف
ذلك خمالفة ملنهج رب العاملني.
املبحث الثاين :ضبطُ القراءةِ واألداء

إن كثريًا من قراء زماننا يعتمدون إقراء القرآن الكرمي عرضًا-قراءة من املصحف -ومل يعتمدوا املشافهة

()25

يف القراءة ،وهذا ما أشكل على الكثري وأوقع الكثري يف اللحن بل يف األمور احملرمة يف قراءة القرآن الكرمي،
واألصل يف القراءة املشافهة من فم الشيخ اجملود؛ ألن كثريًا من احلروف ال ميكن حتقيقها إال باملشافهة ،بينما
اعتماد بعض القراء قراءة القرآن عرضًا من الكتب ،ومن بعض الفضائيات وترك الرجوع إىل القراء املتقنني؛
فإنه ال شك يوقع القارئ يف التحريف واللحن املنهي عنه.
فطريقة العرض هلا إجيابيات ،فيتعلم الناس قراءة القرآن الكرمي ،ومنهم من يتقن القرآن ،أما السلبيات
فتتمثل فيما يلي:
 خمالفة لنا على سلف األمة يف منح السند ،فقد تعارف بني علماء األمة أن السند ال مينح إال حبفظالقرآن عن طهر قلب  ،وقد مر بنا ما حدث مع عمر بن اخلطاب وهشام بن احلكيم ،فكان هشام يقرأ غيبًا،
( )23انظر :ابن اجلزري ،النشر يف القراءات العشر ،حتقيق :علي حممد الصباغ ،د.م :املطبعة التجارية الكربى،
جـ ،4صـ.244
()21

انظر :القيسي ،أبو حممد مكي بن أيب طالب ،الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة ،حتقيق :مكتبة

قرطبة ،د.م :مؤسسة قرطبة ،صـ.39
()25

(اْلمُشَافَهَةُ) اْلمُخَاطَبَةُ مِنْ فِيكَ إِلَى فِيهِ ،الرازي ،زين الدين ،)4999( ،خمتار الصحاح ،ط ،5حتقيق:

يوسف الشيخ حممد ،بريوت :املكتبة العصرية ،صـ.469
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وكان سلف األمة متعارف بينهم أن منح السند وتلقيه وتلقينه ال يكون إال عن ظهر قلب مما أوقع للسند
هيبة عظيمة يف قلوب متلقيه ويف قلوب الناس.
 إن منح السند هبذه الطريقة جعل الكثري يبحث عن اإلسناد ويتباهون بأن يقرأ بكذا قراءة ورواية،وهو يف حقيقة األمر ال جييد قراءة حفص عن عاصم فضلًا عن غريها.
قال املرعشي(( :)26وإضافة املشافهة إىل الشيخ من قبيل املصدر إىل الفاعل ،أي مبشافهة الشيخ اجملود
إياه)(.)29
وهلل در القائل:
من يأخُذِ العلمَ عن شيخ مُشافهةً
صحُفٍ
ومن يَكُنْ آخذاً للعلم من ُ

يكن عن الزيغ والتصحيف يف حَرَم
()28
فعلمُهُ عند أهل العلمِ كالعَ َدمِ

فال بد من أخذ القراءة على شيخ متقن مل يتطرق إليه الشك يف قراءته متصل إسناده إىل النيب ،
وال يشترط يف قراءة القرآن الكرمي املعرفة بعلم التجويد ،فاإلتقان للقارئ حيصل باملشافهة ،وهذا هو املراد،
بينما العلم بالتجويد يتعني على القارئ أن جيود كالم رب العاملني على علم وبصرية ،حىت ال يتطرق إليه
الشك والتحريف والتصحيف ،قال املرعشي( :وجتويد القرآن قد حيصله الطالب مبشافهة الشيخ اجملود بدون
معرفة مسائل هذا العلم ،بل املشافهة هي العمدة يف حتصيله ،لكن هبذا العلم يسهل األخذ باملشافهة ،وتزيد
به املهارة ،أو يصاب به املأخوذ عن طريان الشك والتحريف)(.)29
فالقراء يتفاضلون فيما بينهم يف قراءة القرآن الكرمي والعلم به روايةً ودرايةً ،وأما قراءته عرضًا من
املصحف يدخل فيه الوهن والضعف والتحريف والتصحيف ،قال مكي بن أيب طالب( :القراء يتفاضلون يف
العلم بالتجويد ،فمنهم من يعلمه روايةً وقياسًا ومتيزًا ،فذلك احلاذق الفطن ،ومنهم من يعلمه مساعًا وتقليدًا

( )26هو حممد بن أيب بكر املرعشي ،املعروف بساجَقلي زاده ،تويف 4415ه ،حنفي املذهب ،من أهل مرعش،
تتلمذ عل يد الشيخ عبد الغين النابلسي ،وتصوف على يده ،له مصنفات عديدة ما يقارب ثالثني مصنفًا ،انظر :املرعشي،
حممد( ،د.ت) ،جهد املقل وهبامشه بيان جهد املقل ،حتقيق :مكتبة قرطبة ،د.م :مؤسسة قرطبة ،د.جـ ،صـ.5
( )29املرجع نفسه ،صـ ،49بتصرف يسري.

( )28املرصفي ،هداية القاري ،جـ ،4صـ.54

( )29املرعشي ،حممد( ،د.ت) ،جهد املقل وهبامشه بيان جهد املقل ،صـ.48-49
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فذلك الوهن الضعيف ،ال يلبث أن يشك ،ويدخله التحريف والتصحيف ،وإذ مل ينب على أصل ،وال نقل
عن فهم)(.)33
وقد هنى النيب  عن قراءة القرآن بلحون أهل الفسق والضالل وبالتحريف يف قراءة القرآن ملا يف
ذلك من فتنة للقلوب ،وبُعد عن لغة العرب وحلوهنا ،وبني ذلك حذيفة ابن اليمان عن رسول اهلل  أنه
قال « :اقرءوا القرآنَ بلُحونِ العربِ وأصواتِها ،وإيَّاكم ولُحونَ أهلِ الفِسقِ وأهلِ الكتابَيْن ،وسيجيءُ قومٌ
من بعدي يُرجِّعون بالقرآنِ ترجيعَ الغناءِ والرَّهبانيَّةِ والنَّ ْوحِ ال يُجاوزُ حناجرَهم ،مفتونةً قلوبُهم وقلوبُ
الَّذين يُعجِبُهم شأنُهم »(.)34
قال شيخ اإلسالم أبو زكريا األنصاري( :واملراد بالذين ال جياوز حناجرهم ،الذين ال يتدبرونه وال
يعملون به ،ومن العمل به جتويد قراءته على الصفة املتلقاه من احلضرة النبوية األفصحية)(.)32
فمن مل يكن وارثا لرسول اهلل  يف تالوة القرآن الذي أنزله رب العزة على حضرة خري األنام ،فيتلوا
حروفًا ممثلة له يف خياله حصلت له من ألفاظ معلمه ،إن كان أخذه عن تلقني ،أو من حروف كتابه ،إن
كان أخذه عن كتابه ،فإذا أحضر تلك احلروف يف خياله ،وترجم ذلك على لسانه فتالها من غري تدبر وال
فهم وال استبصار ،فلهذا التايل أجر الترمجة ال أجر القراءة ألنه مائال للمعىن ،وإمنا تال حروفًا تنزل من
اخليال ،فال يتجاوز حنجرته إىل القلب الذي يف الصدور(.)33
فالناس خمتلفون يف القراءات القرآنية ،فمنهم العارف هبا ومبعانيها ،فهؤالء ممن مشلهم حفظ القرآن
الكرمي يف كل عصر ومصر من األمصار ،قال ابن جماهد رمحه اهلل( :من محلة القرآن املعرب العامل بوجوه

اإلعراب والقراءات ،العارف باللغات ومعاين الكالم ،العامل البصري يصيب لفظ القراءة ،املنتقد لآلثار،
فذلك اإلمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن يف كل مصر من أمصار املسلمني.

( )33القيسي ،أبو حممد مكي بن أيب طالب ،الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة ،صـ ،39بتصرف
يسري.

()34

البيهقي ،شعب اإلميان ،حتقيق :خمتار أمحد الندوي ،د.م :دار طوق النجاة ،جـ ،1صـ ،238رقم

احلديث.2136 :

( )32اجلريسي ،حممد مكي ،)4999( ،هناية القول املفيد يف علم التجويد ،صـ.45
( )33انظر :املرجع نفسه ،صـ.46
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ومنهم من يعرب وال يلحن ،وال علم عنده غري ذلك ،فذلك كاألعرايب ،الذي ال يقرأ بلغته ،وال يقدر على
حتويل لسانه،فهو مطبوع على كالمه)(.)31
إن العلم بقراءة القرآن الكرمي ال يقتصر على حفظه ونقله من القراء املتقنني ،بل البد أن يكون عارفا
بعلم اللغة ،وعلم املعاين ،وأن ال يعتمد على حفظه ،خشية وقوعه يف اخلطأ والنسيان لكثرة تشابه مواطن
اإلعراب من فتحهِ وضمهِ وكسرهِ؛ بينما حيتاج هذا العلم أن يتلقى من حضرة النيب  وليس من نسج
خياله ،ألن هذا العلم هو الذي ورثَّه النيب  ألتباعه.
ومن القراء من يؤدي ما مسعه ممن أخذ عنه ليس عنده إال األداء ملا تعلم ال يعرف اإلعراب ،وال
غريه ،فذلك احلافظ فال يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده فيضيع اإلعراب لشدة تشاهبه وكثرة فتحه
وضمه وكسره يف اآلية ،ال يعتمد على علم بالعربية ،وال بصر باملعاين ،ألن العلم مبواضع اإلعراب وعلم
املعاين يعترب أصل من األصول اليت تقوم عليها القراءة الصحيحة.
أما اعتماده على حفظه ومساعه ،فقد ينسى احلافظ فيضيع السماع ،وتشتبه عليه احلروف ،فيقرأ
بلحن ال يعرفه ،وتدعوه الشبهة إىل أن يرويه عن غريه ويربئ نفسه ،وعسى أن يكون عند الناس مُصدقًا،
فيحمل ذلك عنه ،وقد نسيه ووهم عليه ،وحبس نفسه على لزومه ،واإلصرار عليه ،فمثل هذا ال يقلد
القراء وال حيتج بنقله ملن يقرأ القرآن ،ويعلم الناس حسن تالوة كالم رب العاملني(.)35
ومن القراء من يكون عارفا بلغات العرب ،ويدرك املعىن ولكنه ليس لديه علم وال دراية بالقراءات
القرآنية فيحمله ذلك على قراءة حرف جائز القراءة به يف العربية فيكون مبتدعًا يف كالم رب العاملني قال

ابن جماهد( :ومنهم من يعرب قراءته ،ويبصر املعىن ،ويعرف اللغات ،وال علم له بالقراءات ،واختالف
الناس ،واآلثار ،فرمبا دعاه بصره باإلعراب إىل أن يقرأ حبرف جائز يف العربية ،مل يقرأ به أحد املاضني،
فيكون مبتدعا) (.)36
قال أبو عمرو بن العالء( :لوال أنه ليس يل أن أقرأ إال مبا قد قرئ به ،لقرأت حرف كذا وكذا،
وحرف كذا وكذا)

()39

( )31أبو بكر بن جماهد4133( ،ه) ،السبعة يف القراءات ،ط ،2حتقيق :شوقي ضيف ،مصر :دار املعارف،
صـ.15

()35

انظر :أبو بكر بن جماهد4133( ،ه) ،السبعة يف القراءات ،صـ.15-16
( )36املرجع نفسه ،صـ.16
()39

النفسي ،جعفر بن حممد ،)2338( ،فضائل القرآن ،حتقيق :أمحد بن فارس السلوم ،د.م :دار ابن حزم،
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إذا كان هذا القول من أيب عمرو بن العالء إمام عصره وهو األقرب إىل عصر النبوة وقد قرأ على
كبار التابعني فهم يتحفظون يف قراءة القرآن وال يأخذون إال ما جاءت به الرواية ،وتلقوه من شيوخهم،
وما كان له أن يقرأ حسب رغباته وإال كان مبتدعًا ،قال على ابن أيب طالب رضي اهلل عنه":أن رسول اهلل
 يأمركم أن تقرئوا القرآن كما علمتم"(.)38
وقال مكي بن أيب طالب( :جيب لطالب القرآن أن ال يهمل نفسه ،وينقل عمن ال جيب النقل عنه
فمن هذه الصفات صفته)(.)39
لقد حث العلماء القراء على إتقان كالم رب العاملني ،وقراءته على الوجه املتلقي مشافهة على
الشيوخ املتقنني ،فقراءة القرآن الكرمي فرض كفرض الصالة ،فأي حتريف وتغيري يف القراءة ال تقبل من
صاحبها ،بل ويعترب احنراف وزيغ عن طريق احلق ،قال الشيخ أبو العز القالنسي شعرا يف ذلك:
يا سائال جتويد ذا القرآن
جتويده فرض كما الصالة
وجاحد التجويد فهو كافر
وغري جاحد الوجوب حكمه

فخذ هديت عن أوىل اإلتقان
جاءت به األخبار واآليات
فدع هواه إنه خلاسر
معذب وبعد ذاك إنه

يؤتى به لروضة اجلنات
إذ الصالة منهم التقبل
ألهنم كتاب ريب حرَّفوا

كغريه من سائر العصاة
ولعنة املوىل عليهم تنزل
()13
وعن طريق احلق زاغوا فانتفوا"

فالبد للقارئ أن يتحقق من الرواية اليت يقرأ هبا القرآن الكرمي ،حىت وإن أطلق عليها لفظ الصحة،
وحىت وإن نسبت إىل أحد القراء السبعة ،ملا يف ذلك من صحيح وشاذ ،إال إذا كانت القراءة ممن تلقاه
األئمة باإلسناد الصحيح ،قال أبو شامة( :فال ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إىل واحد من هؤالء من

باب :ما جاء يف عرض قراء القرآن ،وما يستحب هلم من أخذه عن أهل القراء وأتباع السلف.
( )38الطربي ،حممد بن جرير ،تفسري الطربي ،جـ ،4صـ ،49املقدسي ،ضياء الدين ،)2333( ،ط،3

األحاديث املختارة أو املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما ،حتقيق :عبد امللك
بن عبد اهلل بن دهيش ،د.م :دار خضر للطباعة ،جـ ،2صـ ،236رقم احلديث ،645 :إسناده صحيح.

( )39القيسي ،مكي بن أيب طالب( ،د.ت) ،الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة ،حتقيق :مكتبة قرطبة،
د.م :مؤسسة قرطبة ،صـ.14
( )13اجلريسي ،حممد مكي ،)4999( ،هناية القول املفيد يف علم التجويد ،صـ.49-46
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األئمة السبعة ،ويطلق عليها لفظ الصحة وإن هكذا أنزلت ،إال إذا دخلت يف ذلك الضابط ،وحينئذ ال
ينفرد بنقلها مصنف عن غريه ،وال خيتص ذلك بنقلها عنهم ،بل إن نقلت عن غريهم من القراء فذلك ال
خيرجها عن الصحة ،فإن االعتماد على استجماع تلك األوصاف ال عمن تنسب إليه ،فإن القراءات
املنسوبة إىل كل قارئ من السبعة وغريهم منقسمة إىل اجملمع عليه والشاذ ،غري أن هؤالء السبعة لشهرهتم
وكثرة الصحيح اجملمع عليه يف قراءاهتم تركن النفس إىل ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غريهم)(.)14
ويف القراءة عرضًا من الكتب ،ودون الرجوع إىل الشيوخ املتقنني ،فإنه ال شك يف وقوع القارئ يف
التحريف واللحن املنهي عنه ،فقد وصف أحد القراء التالوة من الكتب بقوله:
يكن عن الزيغ والتصحيف يف حَرَم
من يأخُذِ العلمَ عن شيخ مُشافهةً
()12
فعلمُهُ عند أهل العلمِ كالعَ َدمِ
صحُفٍ
ومن يَكُنْ آخذاً للعلم من ُ
وقال املرصفي يف سياق حديثه عن صحة السند وعن األركان الثالثة اليت جيب على القارئ
معرفتها ،قال( :وهو أن يأخذ القارئ القراءة عن شيخ متقن فطن مل يتطرق إليه اللحن ،واتصل سنده
برسول اهلل .)13()
فينبغي على القارئ أن ال يقرأ القرآن بتعسف وال بتكلف بل يقرأ بسهولة ولطف وبدون تشدق يف
القراءة ،وحىت ال يتطرق إليه اللحن ،وقد أشار إىل ذلك ابن اجلزري –رمحه اهلل -فقال:
()11
بِاللُّ ْطفِ فِي النُّطْقِ بِالَ َتعَسُّفِ
مُكَمِّالً مِنْ غَيْرِ مَا تَكَلُّف
املبحث الثالث :األمور اليت ابتدعها البعض يف قراءة القرآن الكرمي

حتدث العلماء قدميًا وحديثًا عن األمور اليت يقع فيها القراء يف قراءة القرآن الكرمي ،سواءً أكان هذا األمر
املبتدع له عالقة بالنغم كالتطريب والتحزين والترعيد والتحريف والترقيص ،أم كان عالقة ذلك باحلروف

()14

ابن اجلزري( ،د.ت) ،النشر يف القراءات العشر ،حتقيق :علي حممد الصباغ ،د.م :املطبعة التجارية

الكربى ،جـ ،4صـ.43

( )12املرصفي ،عبد الفتاح( ،د.ت) ،هداية القاري إىل جتويد كالم الباري ،جـ ،4صـ.54
( )13املرصفي ،عبد الفتاح( ،د.ت) ،هداية القاري إىل جتويد كالم الباري ،جـ ،4صـ.52

( )11السخاوي ،علم الدين ،)4999( ،مجال القراء وكمال اإلقراء ،حتقيق :مروان العطية ،دمشق :دار املأمون
للتراث ،د.جـ ،صـ.662
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بالنقص والزيادة ،أم بتفخيم ما كان حقه الترقيق ،أم بترقيق ما كان حقه التفخيم ،فالتخلص من هذه
األمور حتتاج إىل معرفة خمارج احلروف ،والقراءة على القراء املتقنني.
أوال :القراءة باألحلان املطربة
التطريب( :هو أن يترمن بالقرآن ويتنغم به ،فيمد يف غري مواضع املد ،ويزيد يف املد ،على ما ينبغي ألجل
()15

التطريب ،فيأيت مبا ال جتيزه العربية)

وعرف عبد الوهاب القرطيب التلحني فقال "هو األصوات املعروفة عند من يغين بالقصائد ،وإنشاد
الشعر(.)16
وقد اختلف السلف رضي اهلل عنهم يف جواز التطريب ،فكرهه قوم ،وأجازه آخرون ،وهذا ما بينه
األهوازي( )19رضي اهلل عنه حيث قال( :على ذلك وجدت علماء القراءة يف سائر األمصار ،قال :ومسعت
أبا فرج معايف بن زكريا احللواين يقول :حضرت يوما عند ابن جماهد وقرأ عليه قارئ فطرب ،فقال له ابن
جماهد :ما أطيب هذا أخبئه لبيتكم)( )18فالقراءة باألحلان املطربة كتطريب الغناء إذا خرجت عن حدها
الصحيح فإن القارئ يأمث بذلك بل يصل األمر إىل الكراهة كما قال ذلك اإلمام الشافعي رمحه اهلل ،والذي
صرح بذلك اإلمام النووي إذ قال( :الصحيح أن اإلفراط على الوجه املذكور حرام يفسق به القارئ ويأمث
به املستمع ألنه عدل به عن منهجه القومي ،قال :وهذا مراد الشافعي بالكراهة)(.)19
( )15ابن اجلزري( ،د.ت) ،التمهيد يف علم التجويد ،صـ.45

( )16القرطيب ،عبد الوهاب ،)2335( ،املوضح يف التجويد ،صـ.483

( )19احلسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز األستاذ أبو علي األهوازي صاحب املؤلفات شيخ القراء يف
عصره وأعلى من بقي يف الدنيا إسنادًا ،إمام كبري حمدث ،ولد سنة اثنتني وستني وثالمثائة باألهواز ،وقرأ هبا وبتلك البالد
على شيوخ العصر مث قدم دمشق سنة إحدى وتسعني فاستوطنها وأكثر من الشيوخ والروايات قال علي بن إبراهيم
العلوي ،أبو علي األهوازي ثقة ،وقال احلافظ أبو عبد اهلل الذهيب ولقد تلقى الناس رواياته بالقبول وكان يقرئ بدمشق من
بعد سنة أربعمائة وذلك يف حياة بعض شيوخه ،قرأ على إبراهيم بن أمحد الطربي ببغداد وأمحد ابن عبد اهلل اجلبين وأيب
بكر أمحد املؤدب وأمحد العجلي والكتاين و أيب الفرج الشنبوذي ،وتتلمذ على يديه خلق كثري ،تويف رابع ذي احلجة سنة
ست وأربعني وأربعمائة بدمشق ،انظر :ابن اجلزري4354( ،ه) ،غاية النهاية يف طبقات القراء ،د.م :مكتبة ابن تيمية،

جـ ،4صـ.222

( )18القرطيب ،عبد الوهاب ،)2335( ،املوضح يف التجويد ،صـ.483

( )19السيوطي ،)4991( ،اإلتقان ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،د.م :اهليئة املصرية العامة للكتاب ،جـ،4
صـ.392
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إن النفس البشرية متيل إىل الصوت اجلميل ،لذلك جتد الناس يبحثون عن األصوات العذبة ،فقد
تصلح بعض األصوات مع الشعر وال تصلح مع القرآن خلروجها عن املألوف ،قال مالك( :التعجبين القراءة

باألحلان وال أحبها يف رمضان وال يف غريه ،ألنه يشبه الغناء)( ،)53وقال السيوطي( :وأما القراءة باألحلان
فنص الشافعي رمحه اهلل تعاىل يف املختصر أنه ال بأس به ما مل خترج القراءة عن حد القرآن وإال فتكون
القراءة باألحلان حراما)(.)54
فحروف الذكر هلا ميزان توزن هبا ،فال خترج عنها وإال كانت قراءته خمالفة ملا كان عليه حلون
العرب.

قال اجلعربي(:)52
اقرأ بأحلان األعارب طبعها

وأجيزت األنغام بامليزان

()53

وال يتناىف أقوال العلماء يف حترمي قراءة القرآن الكرمي باألحلان املطربة مع قول النيب  « :زينوا
القرآن بأصواتكم»( ،)51وقوله  « :ما أذن اهلل لشئ ما أذن لنيب حسن الصوت يتغين بالقرآن وجيهر
به »(.)55
( )53املرجع نفسه ،جـ ،4صـ.392
( )54املرجع نفسه ،جـ ،4صـ.392
( )52حممد بن احلسني بن أمحد بن احلسني بن إسحاق أبو منصور اجلعربي الكويف القاضي اخلطيب األمني ولد
بالكوفة حدود سنة مثان وأربعمائة ونشأ هبا وقرأ هبا القرآن بروايات ومسع هبا احلديث من خاله أيب طالب بن النجار
الكويف ودخل بغداد فأقام هبا مدة وقرأ هبا األدب على أيب الفتح بن برهان مث قدم دمشق يف صحبة والده وأقام هبا مدة
وتوىل هبا القضاء واخلطابة نيابة عن الشريف أمحد الزيدي مث خرج بعد ذلك إىل طرابلس فأقام هبا وبلغه أن أهله وابنه أبا
القاسم قد توجهوا إىل طرابس فخرج لتلقيهم فأدركه أجله حبصن املنيطرة فمات يف آخر سنة مثان وستني وأربعمائة ،انظر:

ابن عساكر ،)4995( ،تاريخ دمشق  ،حتقيق :عمرو بن غرامة العمروي ،د.م :دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع،جـ ،52صـ ،338تر.6218 :

( )53اجلريسي ،حممد مكي ،)4999( ،هناية القول املفيد يف علم التجويد ،صـ.29
()51

أبو داود ،سليمان بن األشعث ،السنن ،حتقيق :حمي الدين عبد احلميد ،بريوت :املكتبة العصرية ،باب

استحباب الترتيل يف القراءة ،ج ،2صـ ،91رقم احلديث ،4168 :والنسائي ،أمحد بن شعيب ،السنن ،حتقيق :عبد
الفتاح أبو غدة ،حلب :مكتبة املطبوعات اإلسالمية ،كتاب االفتتاح ،باب تزيني القرآن بالصوت ،جـ ،2صـ،499
رقم احلديث ،4345 :وصححه األلباين.

( )55البخاري ،حممد بن إمساعيل4122( ،ه) ،الصحيح ،د.م :دار طوق النجاة ،كتاب التوحيد ،باب قول النيب
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وحديث أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب  قال « :ليس منا من يتغن بالقرآن »(.)56
فيستحب لقارئ القرآن حتسني صوته ،فإن النفوس البشرية هلا حظ من األصوات احلسنة ،فإذا تليت
ألفاظ القرآن الكرمي باألصوات اجلميلة مع مراعاة قوانني التجويد ،تلقتها القلوب فأقبلت عليها النفوس،
ورمبا أمت ذلك تدبر آياته ،والتفكر يف غوامضه ،والتبحر يف مقاصده ،فيحصل حينئذ للشخص االمتثال
ألوامره ،واالنتهاء عن ما هنى عنه ،والرغبة يف وعده ،والرهبة من وعيده(.)59
سعُود وَقد اسْتمع لقِرَاءَة
قال ابن تيمية ":فَلَو قَالَ قَائِل النَّبِي  قد قَرَأَ اْلقُرْآن وَقد استقرأه من ابْن مَ ْ
أيب مُوسَى وَقَالَ لقد أُوتى مِ ْزمَارًا من مَزَامِري دَاوُدَ ،فإِذا قَالَ قَائِل :إِذا جَازَ َذلِك ِبغَيْر هَذِه األحلان فَلَا بَِتغَيُّر
احلكم ِبأَن يسمع باألحلان كَانَ هَذَا مُنْكرا من القَوْل وزورا بأفاق النَّاس"(.)58
فإذا جازت القراءة هبذه األحلان ،فَلِم أنكر النيب  القراءة بأحلان أهل الفسق والكبائر وحذر األمة من
ترجيع القراءة كترجيع الغناء والرهبانية يف احلديث الذي يرويه حذيفة بن اليمان عن النيب  ،قال:
« اقرؤوا القرآنَ بلحونِ العربِ وأصواتِها وإياكُم وحلونُ أهلِ الكتابِ وأهلِ الفسقِ فإنه سيجيء من بعدِي
قو ٌم يُرجِّعونَ بالقرآنِ ترجيعَ الرهبانيةِ والنوحِ والغناءِ ال يُجا ِوزُ حناجرهُم مفتونةٌ قلوهبم وقلوبُ من يعجبهُم
شأهنم » (.)59
وقال شيخ اإلسالم زكريا األنصاري :املراد بلحون العرب (القراءة بالطبع والسليقة كما جبلوا عليه
من غري زيادة وال نقص ،واملراد بلحون أهل الفسق والكبائر ،األنغام املستفادة من علم املوسيقى ،واألمر
باخلرب حممول على الندب ،والنهي حممول على الكراهة ،إن حصلت احملافظة على صحة ألفاظ احلروف،

وإال فعلى التحرمي)(.)63

 املاهر يف القرآن مع الربرة ،رقم احلديث.9511 :
( )56املرجع السابق -كتاب :التوحيد ،باب :قول اهلل تعاىل "وأسروا قولكم أو اجهروا به ،ح(.)9529

( )59انظر :املسعدي ،عمر بن إبراهيم ،)2339( ،الفوائد املسعدية يف حل املقدمة اجلزرية ،صـ.64-63
()58

ابن تيمية( ،د.ت) ،االستقامة ،حتقيق :د.حممد رشاد سامل ،املدينة املنورة :جامعة اإلمام حممد بن سعود،

جـ ،4صـ.216
( )59سبق خترجيه -ص .43
()63

األنصاري ،زكريا ،)2334( ،شرح اجلزرية املسمى الدقائق احملكمة يف شرح املقدمة ،د.م :مكتبة

اآلداب ،صـ.39-36
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وقد اصطلح علماء اليوم مسميات استقوها من املوسيقى كعلم املقامات املوسيقية وأنزلوها على
القرآن الكرمي ،وهذه املقامات من سبل الشيطان إذا استعملناها يف قراءة القرآن الكرمي خبالف استعماهلا يف
األناشيد اإلسالمية فال حر ج يف ذلك ألن هذه املقامات هتيج الطباع وتلهي عن تدبر كالم رب العاملني ،أما
إن وافق قراءة أحد القراء أحد املقامات اليت أشري إليها دون التقيد بذلك املقام فال بأس يف ذلك ،قال ابن
تيمية رمحه اهلل( :فَلَا يسوغ أَن يقْرَأ اْلقُرْآن بأحلان الْغناء َولَا أَن يقرن بِهِ من األحلان مَا يقرن بِالْغنَاءِ من
الْآلَات وَغَريهَا لَا عِنْد من َيقُول ِبإِبَاحَة َذلِك َولَا عِنْد من حيرمه بل الْمُسلمُونَ متفقون على اْلإِنْكَار لِأَن يقرن
بتحسني الصَّوْت بِاْلقُرْآ ِن الْآلَات املطربة بالفم كاملزامري وباليد كالغرابيل)(.)64
وقد قال الشافعي بكراهة ذلك إذا أخرجت ألفاظ القرآن الكرمي عن الزجر والعظة إىل اللهو
والطرب ،وهي خارجة عن عرف قراءة النيب  وعن صحابته الكرام -رضوان اهلل عليهم -وقد علق
املاوردي عن الزجر والعظة بقولهَ( :فإِنَّهُ عَدَلَ عَنْ هَذَيْنِ اْلإِطْلَاقَيْنِ فِي الْحَظْرِ وَاْلإِبَاحَةِ بِاعْتِبَارِ األحلان ،فإذا
أخرجت ألفاظ القرآن ملن صِيغَتُهُِ ،بإِ ْدخَالِ حَرَكَاتٍ فِيهِ َوِإخْرَاجِ حَرَكَاتٍ مِنْهُ ،يُ ْقصَدُ بِهَا وَزْنُ الْكَلَامِ
الل ْفظُ ،وَالْتَبَسَ الْ َمعْنَى ،فَهَذَا َمحْظُورٌ
اللحْنِ ،أَوْ مَدُّ مَ ْقصُورٍ ،أَوْ َقصْرُ مَمْدُودٍ ،أَوْ مَطَطٌ حَتَّى َخفِيَ َّ
وَانْتِظَامُ َّ
يفسق به القارىء وََيأْثَمُ بِهِ الْمُسْتَمِعُِ ،لأَنَّهُ قَدْ عَدَلَ بِهِ عَنْ نَ ْهجِهِ ِإلَى اعْ ِوجَاجِهِ ،وَاللَّهُ َتعَالَى َيقُولُ﴿ :قُرْآنًا
اللحْنُ عَنْ صِيغَةِ َلفْظِهِ وَقِرَاءَتِهِ عَلَى تَرْتِيلِهِ كَانَ مُبَاحًا،
عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِ َوجٍ﴾ [الزمر ،]28 :وَإِنْ لَمْ ُيخْ ِرجْهُ َّ
ِلأَنَّ ُه قَدْ زَادَ ِبَألْحَانِهِ فِي َتحْسِينِ ِه َومِيلِ َّالنفْسِ ِإلَى سَمَاعِهِ)(.)62
ومما حيزن اإلنسان اليوم ما نراه من فعل البعض ،حيث خيضع القرآن إىل املقامات املوسيقية ،بل
ويعقد الدورات ،ويقيم املعاهد لتعليم ذلك ،األمر الذي أوقعه يف اإلخالل بطريقة تعلم وتعليم القرآن،
فضلًا على أن البعض خرج يف أدائه عن اإلتقان ،فهو يطيل املد إىل درجة يفوق احلد املتعارف عليه ،وذلك
ليستقيم الوزن املوسيقي ،والذي أخضع القرآن له.

ثانيًا :الترقيص والرقص :هو أن يروم السكت على الساكن مث ينفر مع احلركة يف عدو وهرولة)(،)63

وعرف اجلريسي الرقص فقال(:أن الشخص يرقص صوته بالقرآن فيزيد يف حروف املد حركات حبيث
()61
يصري كاملتكسر الذي يفعل الرقص)
( )64ابن تيمية( ،د.ت) ،االستقامة ،جـ ،4صـ.216

( )62املاوردي ،)4999( ،احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،بريوت :دار الكتب العلمية ،جـ،49
صـ.498

( )63ابن اجلزري( ،د.ت) ،التمهيد يف علم التجويد ،صـ ،45انظر :األنصاري ،زكريا ،)2334( ،شرح
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وهذه القراءة بدعة حمرمة يأمث كل فاعل هلا ،أو مستمع هلا ،فتجد بعض من يقرأون القرآن على
سبيل املثال يف قوله تعاىلَ ﴿ :وإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾ يرقصون يف هذه اآلية كرقص الصقالبة بأرجلها
وفيها اخلالخيل ،ويصفقون بأيديهم على إيقاع األرجل ،ويرجعون األصوات مبا يشبه تصفيق األيدي،
ورقص األرجل ،كل ذلك على نغمات متوازنة.
ومن ذلك الرهب :أن نظروا إىل كل موضع يف القرآن فيه ذكر املسيح؛ كقوله تعاىل ﴿ :إِنَّمَا الْمَسِيحُ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ ،وكقوله تعاىلَ ﴿ :وإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ ،فمثلوا أصواهتم فيه بأصوات

النصارى والرهبان واألساقفة يف الكنائس(.)65
وجتد بعض القراء خيرج عن طبيعته وإلفه املعهود ،فريقص صوته بقراءة القرآن الكرمي ،فهؤالء القوم ال
يقصدون فهم معاين القرآن الكرمي ،وما يشتمل عليه من أمر ،و هني ،ووعد ،ووعيد ،ووعظ ،أو ختويف،
أو غري ذلك مما أنزل به القرآن ،وإمنا أرادوا بذلك اللذة ،والطرب ،والنغمات ،واألحلان.
ثالثاً :الترعيد

مبعىن االهتزاز وهو جعل الصوت كأنه يهتز ويضطرب وقد عرفه البعض( :هو أن يرعد صوته كالذي يرعد
من برد وأمل ،وقد خيلط بشئ من أحلان الغناء)(.)66
وقد اعترب العلماء الترعيد من أنواع القراءات املكروهة ،واملنهي عنها ،ابتدعها بعض القراء يف قراءة
القرآن الكرمي ،قال عبد الوهاب القرطيب( :اعلم أن القرآن يقرأ على عشرة أضرب من القراءات :مخسة
منها هنى أئمة القراءة عن اإلقراء هبا ،وهي الترعيد والترقيص والتطريب والتلحني والتحزين إذ ليس فيها أثر

وال نقل عن أحد من السلف -رضي اهلل عنهم -بل ورد عن بعضهم أنه كره القراءة بذلك ،روى
األهوازي رضي اهلل عنه يف كتابه الكبري يف القراءة حديث اتصل سنده إىل أيب عمران إبراهيم بن يزيد
النخعي رضي اهلل عنه ،قال القراءة ال تطرب وال ترجع)(.)69

اجلزرية املسمى الدقائق احملكمة يف شرح املقدمة ،صـ.39

( )61اجلريسي ،حممد مكي ،)4999( ،هناية القول املفيد يف علم التجويد ،صـ.29
()65

انظر :الطرطوشى ،أبو بكر ،)4998( ،احلوادث والبدع ،ط ،3حتقيق :علي بن حسن احلليب ،د.م :دار

ابن اجلوزي ،صـ.86

( )66ابن اجلزري( ،د.ت) ،التمهيد يف علم التجويد ،صـ.45

( )69القرطيب ،عبد الوهاب ،)2335( ،املوضح يف التجويد ،صـ.482
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وعلى هذا املعىن فإننا جند بعض قراء هذا العصر من يقع يف هذا احملذور الشرعي ،وما ينبغي له أن
يفعل ذلك يف ظل هذا النص الصريح.
رابعاً :التحزين

(هو أن يترك طباعه وعادته يف التالوة ،ويأيت بالتالوة على وجه آخر ،كأنه حزين يكاد يبكي من خشوع
وخضوع وال يأخذ الشيوخ بذلك ،ملا فيه من الرياء)(.)68
قال القرطيب عن التحزين( :هو ترك القارئ طباعه وعادته يف الدرس إذا تال فيلني الصوت وخيفض
النغمة كأنه ذو خشوع وخضوع ،وجيرى ذلك جمرى الرياء ،ال يؤخذ به ،وال يقرأ على الشيوخ إال بغريه،
قال :وإنكار شيوخنا األخذ مبا ذكرت عنهم نقل نقلوه ألهنم متبعون غري مبتدعني)(.)69
فالقراءة إذا خرجت عن طبع اإلنسان جتد فيها التكلف ،فتشعر املستمع بأنه حزين يكاد يبكي من

شدة اخلشوع رياء ،وهذا هو املراد من هني العلماء عن ذلك ،أما إذا كانت القراءة ال يقصد هبا الرياء
والسمعة فال حرج يف ذلك ،والنيب  بني أن املرائي يف قراءة القرآن يعاقب يف جهنم يف وادٍ تستعيذ منه
جهنم يف كل يوم مائة مرة ،عَنْ أَبِي هُرَيْ َرةَ ،قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ َ «:تعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ احلَزَنِ"،
َرةٍ" .قُلْنَا :يَا
قَالُوا :يَا رَسُولَ اللَّهَِ :ومَا جُبُّ احلَزَنِ؟ قَالَ" :وَادٍ فِي جَهَنَّمَ تََتعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كلَّ يَ ْومٍ مِائَةَ م َّ

رَسُولَ اللَّهِ َومَنْ يَ ْدخُلُهُ؟ قَالَ" :اْلقَرَّاءُونَ الْمُرَاءُونَ ِبأَعْمَالِهِمْ"( ،)93ويف رواية عند ابن ماجة " يَُتعَوَّذُ مِنْ ُه
َرةٍَ ،أعَدَّهُ اللَّهُ َتعَالَى
جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ َأرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ »( ،)94وعند الطرباين « َتعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ سَْبعِنيَ م َّ
لِ ْلقُرَّا ِء الْمُرَائِنيَ »( ،)92ونعوذ باهلل ممن يفعل ذلك.
أما إذا مال القارئ إىل القراءة بالتحزين ليس رياءً وال من أجل السمعة فال حرج يف ذلك ،ألن هذا
أدعى إىل اخلشوع و التدبر يف كالم رب العاملني ،قال الدكتور عبد العزيز القاري( :أن مييل عند القراءة

( )68ابن اجلزري( ،د.ت) ،التمهيد يف علم التجويد ،صـ.46

( )69املوضح يف التجويد -عبد الوهاب بن حممد القرطيب -ص.481

( )93الترمذي ،حممد بن عيسى ،)4995( ،السنن ،ط ،2حتقيق :أمحد حممد شاكر ،كتاب أبواب الزهد ،باب ما
جاء يف الرياء والسمعة ،مصر :مطبعة مصطفى البايب احلليب ،جـ ،1صـ ،593رقم احلديث ،2383 :ضعفه األلباين.

( )94ابن ماجه ،حممد بن يزيد ،السنن ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،د.م :دار إحياء الكتب العربية ،باب

االنتفاع بالعلم والعمل به ،جـ ،4صـ ،91رقم احلديث.256 :
()92

الطرباين4143( ،ه) ،الدعاء ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،بريوت :دار الكتب العلمية ،جـ،4

صـ ،144رقم احلديث.4393 :
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باألحلان إىل التحزين ،فإن اللحن املناسب ملقام القرآن ،وهو اللحن الداعي إىل اخلشوع والتذكر ،واجللب
للخشية والبكاء)(.)93
خامساً :التحريف

أحدثه ممن جيتمعون على قراءة القرآن بصوت وا حد ،فيقطعون القراءة ،ويأيت بعضهم ببعض الكلمة واآلخر
ببعضها اآلخر فيحافظون على مراعاة األصوات وال ينظرون إىل ما يترتب على ذلك من اإلخالل بالثواب
فضال عن اإلخالل بتعظيم كالم اجلبار فيقولون يف قوله تعاىل﴿ :أفال تعقلون﴾ [يس ،[68 :فيقرأوهنا:

﴿أفل تعقلون﴾ ،حبذف األلف ،وكذلك يف قوله تعاىل﴿ :أوال يعلمون﴾ [البقرة ]99:فيقولون﴿ :أول
يعلمون﴾ ،وكذلك حيذفون الواو من قوله تعاىل﴿ :فيقولون﴾ ﴿قالُ آمنا﴾ حبذف الواو ومثيالهتا وميدون
ما ال ميد ،وحيركون السواكن اليت مل جيز حتريكها ،فكل ذلك حرام ميتنع قبوله وجيب رده وإنكاره على
مرتكبه ،فالقراءة اليت نأخذ هبا سهلة مرتلة ،عذبة األلفاظ ،ال خترج عن طباع العرب وكالم الفصحاء ،على
وجه من وجوه القراءات ،فنقرأ لكل إمام مبا نقل عنه ،من مد أو قصر ،أو مهز أو ختفيف مهز ،أو تشديد أو
ختفيف ،أو إمالة أو فتح ،أو إشباع ،أو غري ذلك(.)91
وأشار بعضهم إىل هذه األمور احملرمة ،فقال:
حدود حروف الذكر يف لفظ قارئ
فإين رأيت البعض يتلو القرآن ال
فمنهم بترقيص وحلن وضحه

حبدر وحتقيق ودور مرتال
يراعي حدود احلرف وزنا ومنزال
ومنهم بترعيد ونوح تبدال

فما كل من يتلو القرآن يقيمه
فذر نطق أعجام وما اخترعوا به
فيا قارئ القرآن أمجل أداءه

وال كل من يقرأ فيقرأ جممّال
وخذ نطق عرب بالفصاحة سؤاال
()95
يضاعف لك الرمحن أجرا فأجزال"

()93

صـ.99

()91

القارئ ،عبد العزيز بن مفتاح4141( ،ه) ،سنن القراء ومناهج اجملودين ،املدينة املنورة :مكتبة الدار،
انظر :ابن اجلزري( ،د.ت) ،التمهيد يف علم التجويد ،صـ ،46وانظر :شرح اجلزرية املسمى الدقائق

احملكمة يف شرح املقدمة ،صـ ،39وانظر :اجلريسي ،حممد مكي ،)4999( ،هناية القول املفيد يف علم التجويد،
صـ.29
( )95اجلريسي ،حممد مكي ،)4999( ،هناية القول املفيد يف علم التجويد ،صـ.29
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وقد رأينا بعض قراء هذا الزمان من يقع يف هذه احملذورات واملناهي اليت نص عليها علماؤنا ،فقارئ
القرآن جيب عليه مراعاة حروف القرآن الكرمي ،وأن حيافظ على قراءته مرتالً ،مراعياً وزن احلروف،
وجرس الكالم وحلن األعاجم والفساق لينال بذلك األجر والثواب اجلزيل من رب العاملني.
األمور املبتدعة اليت ذكرها اجلريسي يف قراءة القرآن أشياء كثرية نذكر منها بإجياز:
* القراءة باللني والرخاوة يف احلروف فتشبه قراءة الكسالن.
* النفر باحلروف عند النطق هبا فتشبه املتشاجر.
* ومنها عدم بيان احلرف املبدوء به واملوقوف عليه ،إذ نسمع البعض من قراء العصر من يتساهل يف ذلك،
فال تكاد تسمع هلا صوتا.
* ومنها إشباع احلركات حبيث يتولد منها حروف مد.
* ومنها إشراب احلرف بغريه.
* ومنها ضم الشفتني عند النطق باحلروف املفخمة املفتوحة ألجل املبالغة يف التفخيم.
* ومنها إعطاء احلروف املرققة شيئا من اإلمالة ظنا من القارئ أن ذلك مبالغة يف الترقيق.
* ومنها تشديد اهلمزة إذا وقعت بعد حرف املد ظنا منه أن ذلك مبالغة يف حتقيقها وبياهنا حنو" أولئك -ويا
أيها"
* ومنها لوك احلرف ككالم السكران السترخاء لسانه وأعضائه بسبب السكر فتذهب فصاحة كالمه.
* ومنها املبالغة يف نرب اهلمزة املوقوف عليها حىت تشبه صوت املتقئ( ،)96ومما يؤسف له أننا نرى ذلك ماثلًا
يف قراءة البعض.
وأشار إىل ذلك اإلمام السخاوي يف منظومته اليت مساها عمدة املفيد وعدة اجمليد يف معرفة التجويد فقال:
وَيرُوْ ُد شَأوَ أئمةِ اإلتقانِ
يا مَنْ يَرُ ْومُ تِالَوَ َة القرآنِ
أو مدّ ما ال مدَّ فيه لوانِ
ال حتسب التجويدَ مدًّا ُمفْرِطاً
أو أن تشددَ بعد مد مهز ًة
أو أن َتفُوهَ هبمزة مُتَهَوعاً
للحرف ميزان فال تكُ طاغياً

أو أن تلوكَ احلرفَ كالسكرانِ
فََيفِرُّ سامعها من الغَثَيان
فيه وال تكُ ُمخْسِ َر امليزانِ

فإذا مهزتَ َفجِئْ به مُتَلَطفًا
وامددْ حروفَ املد عند مسكنٍ

مِنْ غَيْرِ مَا بُهْ ٍر َوغَيْرِ تَوَا ِن
()99
أو مهزة حسناً أخا إحسان

( )96انظر :املرجع نفسه ،صـ.39
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وقال اخلاقاين:
زن احلرف ال خترجه عن حد وزنه

فوزن حروف الذكر من أفضل الرب

()98

فحروف حدود الذكر هلا ميزان توزن هبا ،وهي أفضل ما يتقرب به العبد لرب العاملني ،ألن األمة
متعبدة حبسن تالوته كما أنزل على النيب املصطفى وعلى آله األطهار عليهم أفضل الصالة وأمت التسليم،
فعن يعلى بن مالك ،أنه سأل أم سلمة ،زوج النيب  عن قراءة النيب  وصالته ،فقالت « :ما لكم
وصالته؟ " كان يصلي مث ينام قدر ما صلى ،مث يصلي قدر ما نام ،مث ينام قدر ما صلى حىت يصبح" ،مث
نعتت قراءته ،فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفًا حرفًا »(.)99
* ومن األمور احملرمة ضم الشفتني عند حرف الشني الساكن أو املشدد مبالغة يف التفشي.
* ومنها عدم ضم الشفتني عند النطق باحلرف املضموم ألن كل حرف مضموم ال يتم ضمه إال

بضم الشفتني وإال كان ضمه ناقصا ،وال يتم احلرف إال بتمام حركته فإن مل تتم احلركة ال يتم احلرف،
بينما جند القراء اليوم يضمون احلرف الذي ال حيتاج إىل ضم وال يضمون احلرف الذي حيتاج إىل ضم
الشفتني.
وكذلك احلرف املكسور ال يتم إال خبفض الفم ،وإال كان ناقصا ،وال يتم احلرف إال بتمام حركته،
وكذلك احلرف املفتوح ال يتم إال بفتح الفم وإال كان ناقصا وهو حركته
منظومته فقال:
وكل مضموم فلن يتما

إال بضم الشفتني ضما

وذو اخنفاض باخنفاض للفم

يتم واملفتوح بالفتح أفهم

إذ احلروف إن تكن حمركة

يشركها خمرج أصل احلركة

أي خمرج الواو وخمرج األلف

الياء خمرجها الذي عرف

فإن تر القارئ لن تنطقا

شفاهة بالضم كن حمققا

()83

وأشار إىل ذلك الطييب يف

( )99السخاوي ،علم الدين ،)4999( ،مجال القراء وكمال اإلقراء ،حتقيق :مروان العطية ،وحمسن خرابه،
دمشق :دار املأمون للتراث ،صـ.662

( )98اجلريسي ،حممد مكي ،)4999( ،هناية القول املفيد يف علم التجويد ،صـ.39
()99

الترمذي ،حممد بن عيسى ،)4995( ،السنن ،باب ما جاء كيف كانت قراءة النيب  ،جـ،5

صـ ،482رقم احلديث ،2921 :وقال الترمذي :حسن صحيح غريب.
( )83انظر :املرجع نفسه ،صـ.39
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بأنه منتقص ما ضما

والواجب النطق به متما

كذلك ذو فتح وذو كسر جيب

متام كل منها فافهم تصب

فالنقص يف هذا الذي التأمل

قبح يف املعىن من اللحن اجللي

إذ هو تغيري لذات احلرف

واللحن تغيري له يف الوصف

()84

فالنقص يف الذوات أقبح من اللحن اجللي ألن النقص يف احلركات ،أقبح من ترك الصفات ،فعلى
القارئ عند تالوته لكالم رب العاملني أن ال يقع يف أحد هذه األمور احملرمة واألخطاء الشائعة اليت يقع فيها
البعض عند قراءة القرآن الكرمي ،فإن احلساب عسري والناقد بصري ،فعسى اهلل إذا قبل منك اليسري أن
يتجاوز عنك الكثري.
ونتوج هذا البحث بقول مكي بن أيب طالب القيسي وهو عمدة يف زمانه مشهود له عند أقرانه
بقوله( :فليتق اهلل حامل القرآن يف نفسه ،وليخلص الطلب والعمل هلل ،فإن كان قد تقدم له شئ مما يكره،
فليبادر إىل التوبة ،واإلنابة من ذلك ،وليبدأ باإلخالص يف طلبه وعمله ،فالذي يلزم حامل القرآن من
التحفظ ،أعظم مما يلزم غريه ،كما أن له من األجر ما ليس لغريه)(.)82
اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وقد أمت اهلل نعمته بتمام هذا البحث بفضله ومنته ،وقد مت التوصل إىل
جمموعة من النتائج والتوصيات نذكر منها بإجياز فيما يلي:

أوال :النتائج

 .4املشافهة هي العمدة يف قراءة القرآن وإتقانه.
 .2القراء يتفاضلون فيما بينهم يف قراءة القرآن الكرمي والعلم به رواية وقياسا.
 .3قراءة القرآن عرضًا له سلبيات كثرية ،منها التهاون يف منح السند وعدم إتقانه.
 .1قراءة القرآن الكرمي على الوجه املتلقى مشافهة على الشيوخ املتقنني ،فرض كفرض الصالة ،فأي
حتريف وتغيري يف القراءة ال تقبل من صاحبها ،بل ويعترب احنراف وزيغ عن طريق احلق.
 .5اإلفراط يف القراءة باألحلان حرام يفسق به القارئ ويأمث به املستمع ألنه عدل به عن منهجه القومي.
()84

صـ.9

الطييب ،شهاب الدين4149( ،ه) ،منظومة املفيد يف التجويد ،حتقيق :أمين رشدي سويد ،د.م :د.ن،

( )82القيسي ،أبو حممد مكي بن أيب طالب ،الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة ،صـ.29
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 .6ترقيص الشخص صوته بالقرآن بدعة حمرمة وظاهرة يأمث هبا كل قارئ هلا.
 .9قراءة القرآن بصوت مضطرب مكروهة ومنهي عنها ،أما إذا كانت القراءة ال يقصد هبا الرياء
والسمعة فال حرج يف ذلك.
 .8حتريف قراءة القرآن ممن جيتمع على قراءته بصوت واحد ،وتقطيعه واإلتيان ببعض الكلمة والبعض
اآلخر يأيت بتمامها ال جيوز شرعًا وإخالل بتعظيم كالم اهلل جل جالله.
 .9خطأ ضم الشفتني عند النطق باحلروف املفخمة املفتوحة ألجل املبالغة يف التفخيم.
 .43كذلك خطأ عدم ضم الشفتني عند النطق باحلرف املضموم ألن كل حرف مضموم ال يتم ضمه إال
بضم الشفتني وإال كان ضمه ناقصا ،وال يتم احلرف إال بتمام حركته فإن مل تتم احلركة ال يتم
احلرف ،وكذلك احلرف املكسور ال يتم إال خبفض الفم ،وإال كان ناقصا ،وال يتم احلرف إال بتمام
حركته ،وكذلك احلرف املفتوح ال يتم إال بفتح الفم وإال كان ناقصا وهو حركته.
ثانيا :التوصيات

 .4جيب قراءة القرآن الكرمي جموداً كما أنزل على النيب  وكما قرأه الصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم.
 .2أن األمة كما هم متعبدون بفهم معاين القرآن وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه
على الصفة املتلقاة من أئمة القراءة املتصلة باحلضرة النبوية األفصحية العربية التِي ال جتوز خمالفتها وال
العدول عنها إىل غريها.
 .3جيب على بلد تكوين خنبة من علماء القراءة ،ممن اشتهروا باإلتقان يف قراءة القرآن الكرمي ،فيعرض
عليها كل من أمت على شيخه القراءة ومتت إجازته ،بأن جياز من هذه النخبة ،واليت تسمح له بإجازة
غريه.
 .4عمل أرشيف لكل من جياز من هذه النخبة ،فيحمل رقمًا لسنده لضبط هذا األمر ،وترتيبه وإرجاع
اهليبة للسند ،وملن حيمله.
املصادر واملراجع

القرآن الكرمي

ابن األثري ،)4999( ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي -حممود حممد
الطناحي ،بريوت :املكتبة الصفا.
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ابن فارس ،أمحد بن فارس ،)4999( ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،د.م :دار
الفكر.

األنصاري ،ابن منظور4141( ،ه) ،لسان العرب ،ط ،3بريوت :دار صادر.
اجلرجاين( ،د.ت) ،معجم التعريفات ،حتقيق :حممد صديق املنشاوي ،د.م :دار الفضيلة.
التهاوين ،حممد علي ،)4992( ،كشاف اصطالح الفنون والعلوم ،حتقيق :رفيق العجم -علي دحروج،
د.م :مكتبة لبنان.
ابن اجلزري ،التمهيد يف علم التجويد ،أعده للنشر :احلسن بن قطب ،د.م :مؤسسة قرطبة.
اجلريسي ،حممد مكي ،)4999( ،هناية القول املفيد يف علم التجويد ،راجعه :الشيخ طه عبد الرءوف
سعد ،د.م :مكتبة الصفا.
القرطيب ،عبد الوهاب ،)2335( ،املوضح يف التجويد ،حتقيق :الشيخ جمال حممد شرف ،طنطا :دار
الصحابة للتراث.

الزركلي ،)2332( ،األعالم ،ط ،45د.م :دار العلم للماليني.
الذهيب ،مشس الدين بن قامياز ،)2336( ،سري أعالم النبالء ،القاهرة :دار احلديث.
الذهيب ،مشس الدين بن قامياز ،)2336( ،سري أعالم النبالء ،القاهرة :دار احلديث.
أمحد بن حممد بن حنبل ،)2334( ،املسند ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،د.م:
مؤسسة الرسالة.
البخاري ،حممد بن إمساعيل4122( ،ه) ،الصحيح ،حتقيق :حممد زهري ناصر الدين ،د.م :دار طوق النجاة.
األزهري ،عبد الدائم بن علي( ،د.ت) ،الطرازات املعلم يف شرح املقدمة اجلزرية ،حتقيق :فرغلي سيد
عرباوي ،د.م :مكتبة أوالد الشيخ للتراث.

الطييب ،شهاب الدين أمحد ،)2332( ،متون التجويد ،د.م :د.ن.
احلموي ،حممد أمني( ،د.ت) ،خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ،بريوت :دار صادر .املسعدي،
عمر بن إبراهيم ،)2339( ،الفوائد املسعدية يف حل املقدمة اجلزرية ،د.م :مكتبة أوالد الشيخ.
ابن اجلزري ،النشر يف القراءات العشر ،حتقيق :علي حممد الصباغ ،د.م :املطبعة التجارية الكربى.
القيسي ،أبو حممد مكي بن أيب طالب ،الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة ،حتقيق:

مكتبة قرطبة ،د.م :مؤسسة قرطبة.
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الرازي ،زين الدين ،)4999( ،خمتار الصحاح ،ط ،5حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،بريوت :املكتبة
العصرية ،صـ.469

املرعشي ،حممد( ،د.ت) ،جهد املقل وهبامشه بيان جهد املقل ،حتقيق :مكتبة قرطبة ،د.م :مؤسسة قرطبة.
البيهقي ،شعب اإلميان ،حتقيق :خمتار أمحد الندوي ،د.م :دار طوق النجاة.
أبو بكر بن جماهد4133( ،ه) ،السبعة يف القراءات ،ط ،2حتقيق :شوقي ضيف ،مصر :دار املعارف.
النفسي ،جعفر بن حممد ،)2338( ،فضائل القرآن ،حتقيق :أمحد بن فارس السلوم ،د.م :دار ابن حزم.
املقدسي ،ضياء الدين ،)2333( ،ط ،3األحاديث املختارة أو املستخرج من األحاديث املختارة مما مل
خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما ،حتقيق :عبد امللك بن عبد اهلل بن دهيش ،د.م :دار خضر

للطباعة.

القيسي ،مكي بن أيب طالب( ،د.ت) ،الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة ،حتقيق :مكتبة قرطبة،
د.م :مؤسسة قرطبة.
ابن اجلزري( ،د.ت) ،النشر يف القراءات العشر ،حتقيق :علي حممد الصباغ ،د.م :املطبعة التجارية
الكربى.

السخاوي ،علم الدين ،)4999( ،مجال القراء وكمال اإلقراء ،حتقيق :مروان العطية ،دمشق :دار املأمون
للتراث ،د.جـ ،صـ.662
ابن اجلزري4354( ،ه) ،غاية النهاية يف طبقات القراء ،د.م :مكتبة ابن تيمية.
السيوطي ،)4991( ،اإلتقان ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،د.م :اهليئة املصرية العامة للكتاب.
ابن عساكر ،)4995( ،تاريخ دمشق  ،حتقيق :عمرو بن غرامة العمروي ،د.م :دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع.

أبو داود ،سليمان بن األشعث ،السنن ،حتقيق :حمي الدين عبد احلميد ،بريوت :املكتبة العصرية.
أمحد بن شعيب ،السنن ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،حلب :مكتبة املطبوعات اإلسالمية.
ابن تيمية( ،د.ت) ،االستقامة ،حتقيق :د.حممد رشاد سامل ،املدينة املنورة :جامعة اإلمام حممد بن سعود.
األنصاري ،زكريا ،)2334( ،شرح اجلزرية املسمى الدقائق احملكمة يف شرح املقدمة ،د.م :مكتبة
اآلداب.
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املاوردي ،)4999( ،احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،بريوت :دار الكتب العلمية.
الطرطوشى ،أبو بكر ،)4998( ،احلوادث والبدع ،ط ،3حتقيق :علي بن حسني.
الترمذي ،حممد بن عيسى ،)4995( ،السنن ،ط ،2حتقيق :أمحد حممد شاكر ،مصر :مطبعة مصطفى البايب
احلليب.

ابن ماجه ،حممد بن يزيد ،السنن ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،د.م :دار إحياء الكتب العربية.
الطرباين4143( ،ه) ،الدعاء ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،بريوت :دار الكتب العلمية .القارئ ،عبد
العزيز بن مفتاح4141( ،ه) ،سنن القراء ومناهج اجملودين ،املدينة املنورة :مكتبة الدار.
السخاوي ،علم الدين ،)4999( ،مجال القراء وكمال اإلقراء ،حتقيق :مروان العطية ،وحمسن خرابه،
دمشق :دار املأمون للتراث.
الطييب ،شهاب الدين4149( ،ه) ،منظومة املفيد يف التجويد ،حتقيق :أمين رشدي سويد ،د.م :د.ن.
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