
 1محمد فوزان العمر. إقراء القرآن الكريم، شروطه وضوابطه للدكتور

 

رف الحم��د ل رب الع��المين، والص��الة والس��الم عل��ى أش��: ملخ��ص البح��ث 
إق��راء الق��رآن «فيت��ألَّف البح��ث الموس��وم ب��ـ : األنبي��اء والمرس��لين، أم��ا بع��د

م���ن مقدم���ة، وتمهي���د، وفص���لين، وخاتم���ة، » ش���روطه وض���وابطه: الك���ريم
 .وفهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات

ث الباح�ث ع�ن أس�باب اختي�ار الموض�وع، وم�نهج البح�ث  ففي المقدمة تح�دَّ
إل��ى المقص��ود بش��روط إق��راء الق��رآن الك��ريم  وخطت��ه، وف��ي التمهي��د أش��ار

وض��وابطه، وتعري��ف المق��رئ وش��روطه، وف��ي الفص��ل األول تح��دث ع��ن 
ا�خ���الص ل تع���الى، : ش���روط إق���راء الق���رآن الك���ريم وه���ي س���بعة إجم���االً 

والتلق��ي والمش��افهة م��ن أف��واه المش��ايخ ال��ـُمْتقنين، والفق��ه بال��دين، ومعرف��ة 
مصحف وضبطه، والوقف واالبتداء والعد، المقرئ باللغة العربية، ورسم ال

وحفظ المقرئ لكتاٍب شامل لما ُيقرئ به أصوالً وفرشاً، وفي الفصل الثاني 
ع�دد : كان الح�ديث ع�ن ض�وابط إق�راء الق�رآن الك�ريم، وه�ي أربع�ة إجم�االً 

اآلي��ات المعتب��رة ح��ال ا�ق��راء، والت��درج ف��ي التلق��ي، واألح��ق بالتق��دم ف��ي 
راء أكثر من ش�خص ف�ي وق�ت واح�د، وف�ي الخاتم�ة القراءة، والحذر من إق

وص��لى هللا عل��ى نبين��ا محم��د . أش��ار الباح��ث إل��ى أه��م النت��ائج والتوص��يات
 .وعلى آله وصحبه وسلم
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 المقدمة

إنَّ الحم���د ل نحم���ده ونس���تعيُنه ونس���تهديِه، ونع���وُذ ب���ه م���ن ش���رور أنفس���نا 
فال هادَي ل�ه، وأش�هد وسيئات أعمالنا من يهد هللا فال ُمضلَّ لُه، ومن ُيضلل 

أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبدهُ ورس�ولُُه، ص�لى 
 .هللا عليه وعلى آله وصحبه

ۡس�لُِموَن ﴾ قُو ٱ للَ َحقَّ ُتَقاتِِهۦ َوَال َتُم�وُتنَّ إِالَّ َوأَن�ُتم مُّ َاا لذَِّيََن َا َمُنو ٱ لتَّ َُّ يَ َ ََأ  ي 
�ن ، (102:سورة آل عمران، اآلية) ُكُم لذَِّيي َخلََقُكم مِّ قُو ٱ َربَّ اُس لتَّ َاا لذنَّ َُّ يَ َ ََأ ي 

قُ�و ٱ للَ  و َولتَّ  ۚ ِحَة و َوَخلََق ِمۡنَاا َوۡوَاَاا َوَب َّ ِمۡنُاَما ِرَااال  َكيَِر   َونَِساَ نَّۡسسو َوأ
ُكمۡ  َۡ َۡرَح�اَمو إِنَّ للَ َك��اَن َعلَ� ��ا ﴾ لذَّ�ِيي َتَس�اََاذُوَن بِ��ِهۦ َولَۡ س�ـورة النس��اء، ) َرقَِب 

قُو ٱ للَ َوقُوذُو ٱ َقۡوال  َسِةَة    (1: اآلية َاا لذَِّيََن َا َمُنو ٱ لتَّ َُّ يَ َ ََأ َُۡصلِۡح ذَُك�ۡم  ۷۰ي 
َُِعِ  للَ َوَرُس�وذَُهۥ َفَق�ۡة َف�اَو َف�ۡوًو  َعِظًَم�ا ﴾ ۡفسِۡر ذَُكۡم ُيُنوَبُكۡمو َوَمن  ََ لَُكۡم َو  أَۡعَمأ

 :أما بعد) 71، 70: األحزاب)

فإن إقراَء القرآن الكريم وتعليمه للمسلمين فضل ال ُيعادلُ�ه فض�ل، وخي�ر ال 
خيُركم من تعلَّم : (يوازيه خير،كيف ال، وقد قال النبي صلى هللا عليه وسلم 

 (2 القرآَن وعلَّمه

وتعليُم القرآن الكريم وإقراؤه ل�ه ش�روُطه وض�وابُطه ذكره�ا أه�ُل العل�م ف�ي 
كتبهم مبثوثًة ومنثورًة تحتاُج إلى َجمع وترتيب فضالً عن استنباط بعض�ها، 

 .في هذا الفنِّ من خالل تضمينها لكتبهم المختصة 

 :أسباب اختيار الموضوع 

 :ترج���ُع أس���باب اختي���اري له���ذا الموض���وع إل���ى ع���دة أُم���ور م���ن أهمه���ا
 َطْرقُه من –حسب علمي  –ُطرفُة هذا الموضوع وحيويته، فلم يسبق  -1

 .قبُل في بحث أو كتاب منشور 

�ا ُيس�هم  -2 ر لإلقراء لتلك الشروط والض�وابط ممَّ  ب�إذن هللا –حاجة الُمتصدِّ
ر لإلق���راِء ُمْقِرئ����اً  –تع���الى   .ف���ي رف���ع مس����تواه؛ إذ ل���يس ك���ل م����ن تص���دَّ

 :3 .كما قال أبو مزاحم الخاقاني
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 فما ُكلُّ من يتلو الكتاب ُيقيُمهُ 

 4 .وما كلُّ َمن فِي الناس ُيقرُئُهم ُمقِري

ا ُيسهم -3 بإذن هللا تعالى  – وقوف المقرئ على تلك الشروط والضوابط ممَّ
ق��رآن الك��ريم وإقرائ��ه ف��ي المس��اجد والكلي��ات ف��ي رف��ع مس��توى تعل��يم ال –

 .والمعاهد وغيرها من ُدور العلم

َوْضع لبن�ٍة ف�ي ص�رح إق�راء الق�رآن الك�ريم وتعليم�ه تك�وُن بداي�ًة لكم�ال  -4
 .ذلك الصرح واستوائه

 :منهج البحث 

 
ج��������ُت األحادي��������ث النبوي��������ة م��������ن مص��������ادرها األص��������يلة -1  .خرَّ

والق�راءات القرآني�ة والتجوي��د رجع�ُت إل��ى بع�ض كت�ب أص�ول ا�ق��راء  -2
اء  وتراجم القُرَّ

ف���ُت ب���األعالم ع���دا ص���حابة رس���ول هللا ص���لى هللا علي���ه وس���لم -3 .  .عرَّ
رجعُت إلى بعض كتب المعاجم اللُّغوية عنـد ذكر تعريف أو بي�ان لفظ�ة  -4

 .غريبة

ذكرُت ما وقفُت عليه من شروط وضوابط ا�قراء التي يحتاُج إليه�ا ُك�ل  -5
  ر لهُمتصدِّ 

 .ذكرُت في الخاتمة أهم نتائج البحث والتوصيات -6

ُة البحث   :ُخطَّ

 :وه�ي كم�ا يل�ي. تتكون خط�ُة البح�ث م�ن مقدم�ٍة وتمهي�د وفص�لين وخاتم�ة 
 :ش�����������روط إق�����������راء الق�����������رآن الك�����������ريم ، وه�����������ي: الفص�����������ل األول

 .ا�خالص ل تعالى: الشرط األول
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 .خ الُمتقن������ينالتلق������ي والمش������افهة م������ن أف������واه المش������اي: الش������رط الث������اني

ين: الشرط الثالث  .الفقُه في الدِّ

 .معرفة المقرئ اللُّغَة العربية: الشرط الرابع

 .معرفة المقرئ رسَم المصحف وضبطه: الشرط الخامس

 .معرفة المقرئ علَم الوقف واالبتداء والعدِّ : الشرط السادس

ات أص�والً حفُظ المقرئ كتاباً شامالً لما يقرُئ به من الق�راء: الشرط السابع
 .وفرشاً 

 :ضوابط إقراء القرآن الكريم، وهي: الفصل الثانـي

ع��دُد اآلي��ات المعت��ـبرة ح��ال ا�ق��ـراء ، يتناس��ب م��ع ق��درة : الض��ابط األول
  الطالب وإتقانه قوًة وضعفاً 

ج في التلقِّي سبيل الترقي في األداء: الضابط الثاني  .التدرُّ

 .ة عائد إلى تقدير الشيخ وحكمتهاألحق بالتقدم في القراء: الضابط الثالث

 .الح��ذر م��ن إق��راء المق��رئ لع��دة أش��خاٍص ف��ي وق��ٍت واح��د: الض�ابط الراب��ع
 .وفيها أبرز النتائج والتوصيات: الخاتمة

 .فهرس المصادر والمراجع ، والموضوعات: الفهارس

  

 :التمهيد

ه��ي األم��ور الت��ي يل��زم المق��رئ : المقص��ود بش��روط إق��راء الق��رآن الك��ريم
  ان واالتصاف بهاا�تي

ه��ي األم��ور الت��ي يل��زم الق��ارئ : والمقص��ود بض��وابط إق��راء الق��رآن الك��ريم
  والمقرئ ا�تيان بها حال العرض والسماع



ُف الُمق���رئ  .5. (بأن���ُه م���ن َعلِ���م الق���راءات أداًء، ورواه���ا ُمش���افهةً : ُيع���رَّ
أن يكون عاقالً ُمسلماً ُمكلَّفاً ثق�ًة مأمون�اً ض�ابطاً، خالي�اً م�ن : وشرُط المقرئ

 .6 .أسباب الفسق وُمسقطات المروءة

 :وبيان هذه الشروط 

 .7 .إنَّ إقراَء المجنون والكافر ال ُيقبل، وال َيِصحُّ منهما: أوالً 

إنَّ إق��راَء الص��بي للق��رآن الك��ريم ُيش��ترط ل��ُه إتق��ان وض��بط الُج��زء أو :ثاني��اً 
ور أو اآليات المقروءة  .السُّ

َويتأك�د ذل��ك إذا ك�ان إق��راُؤهُ برواي�ة وس��ند، لم�ا ج��اء ف�ي ترجم��ة أب�ي ال��ُيمن 
ول�ه نح�و م�ن س�بِع س�نين، 9  .، أنه تلقن الق�رآن عل�ى ِس�ْبط الخيَّ�اط8 .الِكندي

 .بُن عشر سنينوقرأ القراءاِت العشر وهو ا

 أن يك����ون ثق����ًة ف����ي الح����رف ال����ذي ُي����ؤدي والرواي����ة الت����ي ُيق����رئُ : ثالث����اً 
 .10 .بها

م رأيه، أو وج�ه أن يكون أميناً فال : رابعاً  ُيقرُئ إال بما قرأَ أو سِمع، وال ُيقدِّ
 .11 .إعراب أو لغة على رواية

أي حافظ���اً لكت���اب ش���امٍل لم���ا ُيق���رئ ب���ه م���ن : أن يك���ون ض���ابطاً : خامس���اً 
 .أُصوالً وفرشاً  القراءات

أيض�اً ) أي المق�رئ(ويلزُم�ُه «:»منجد الُمقرئين«في 12  .يقول ابُن الجزري
أن يحفظ كتاباً مشتمالً على ما ُيقرُئ به م�ن الق�راءات أُص�والً وفرش�اً، وإال 

م والغلُط في كثير، وإْن أقرأَ بكتاٍب وه�و غي�ر ح�افظ ل�ه، ف�ال ُب�دَّ داخلَُه الوهْ 
أن يكون ذاكراً كيفية تالوته به حال تلقِّيه م�ن ش�يخه، ُمستص�حباً ذل�ك، ف�إن 
��ن ق��رأ ب��ذلك  ش��كَّ ف��ي ش��يء، ف��ال يس��تنكف أن يس��أَل رفيَق��ه، أو غي��ره ِممَّ

 .13 .الكت�������اب، حت�������ى يتحقَّ�������ق بطري�������ق القط�������ع أو غلب�������ة الظ�������ن
وي���دخُل ف���ي ضب���ـط الُمق���رئ أيض���اً معرفُت���ُه وتحص���يلُه للعل���ـوم الش���رعية 

 14 .والعربية
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وأس��باب . أن يك��ون خالي��اً م��ن أس��باب الفس��ق وُمس��قطات الُم��روءة: سادس��اً 
 . 15 .رتكاب الكبائر وا�صرار على الصغائرالفسق هي ا

ف�ي األرج�وزة 16 . (وقد أشار إلى جملة من تلك الش�روط أب�و عم�رو ال�داني
 :المنبهة بقوله

 وقّيد الجميَع بالمعــاني

 وَبَذَل المجهـود في البيـانِ 

 عن كل أصٍل ظاهٍر جلِي

 وكلِّ فرٍع غـامٍض خفـي

 من غير إطناٍب وال إكثارِ 

ٍف وال َتكــرارِ   وال تكلـُّ

ته  على الذي رواهُ عن أيمَّ

 المشرِق وقَت رحلتهِ  من ُمُدنِ 

 من ُمقرٍئ منتصـٍب إمامِ 

 وعـالٍم بالنحـو ذي تـمامِ 

 وماهٍر في العلم بالتأويـلِ 

 وقدوٍة في ُمحكم التنـزيلِ 

 وفي الُعقُوِد وأصوِل الدينِ 

 والفقِه والحديِث ذي تمكيـنِ 

 والرواية  وباصٍر بالنقـلِ 

 ُمشـهَّر بالفهـم والدرايـة
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 رةِ وضابٍط لألحرِف المشهو

 وحافٍظ للطـرق المنشـورة

 وصادِق اللهجِة غيِر ُمتَّهمْ 

 17 .لُسنن الماضيَن قبُل ملتـِزمْ 

يجُب على طالب القرآن أن يتخيَّر 18 » :.ويقول مكي بُن أبي طالب القيسي 
يانة والصيانة والفهم في علوم القرآن والنف�اذ  لقراءته ونقله وضبطه أهل الدِّ
ف��ي عل��م العربي��ة والتجدي��د بحكاي��ة ألف��اظ الق��رآن وص��حة النق��ل ع��ن األئم��ة 

�المُة ف�ي النق�ل، المشهورين ب�العلم، ف�إذ ين، والسَّ ا اجتم�ع للمق�رئ ص�حُة ال�دِّ
والفهُم ف�ي عل�وم الق�رآن، والنف�اذ ف�ي عل�وم العربي�ة والتجوي�د بحكاي�ة ألف�اظ 

 19 .القرآن، َكُملت حالُه ووجبت إمامُته

 شروط إقراء القرآن الكريم: الفصل األول 

 .تقدمت ا�شارة إلى المقصود بشروط ا�قراء

وه��ذه الش��روُط يل��زم المق��رئ ا�تي��ان واالتص��اف به��ا حت��ى يص��ح إق��راؤه 
 :مباحث ، وهيواألخذ عنه ، وقد جعلُت هذه الشروط على سبعة 

 :ا�خالص ل تعالى: الشرط األول

ُل وأه��مُّ ش��رط ف��ي ا�ق��راء، وف��ي غيره��ا م��ن  ا�خ��الُص ل تع��الى، ه��و أوَّ
األعم��ال، إذ إن إق��راَء الق��رآن الك��ريم وتعليَم��ُه عب��ادةہ ل تع��الى ُيش��ترط له��ا 

َُن ل :إخالُص النيَّة له سبحانه، يق�وُل س�بحانه وتع�الى ﴾ي أََال ِلِ لذ�ةِّ   ۡذَخ�اذُِصو
ۡبُب���ُةو ٱ للَ  :، ويق���ول تع���الى:)3س���ورة الزم���ر، اآلي���ة) ََ ي َوَم���اَ أُِم���ُرَو ٱ إِالَّ ذِ

﴾ َۚ ََن ُحَنَساَ َم�ا  :، ويق�ول تع�الى)5: سورة البينة، اآلية) ُمۡخلِِصََن ذَُه لذةِّ ي إِنَّ
قِ�����������ََن﴾ ����������� ُ للُ ِم�����������َن لۡذُمتَّ َتَقبَّ  (27: س�����������ورة المائ�����������دة، اآلي�����������ة) ََ

وال َينتفُع بشيء مما ذكرنا حتى ُيخلص «: يُّ بن أبي طالب القيسييقوُل مكِّ 
عند طلبه أو بعد طلبه، فقد يبت�دئ الطال�ُب للعل�م  –جلَّ ِذكرهُ  –النيَّة فيه ل 
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ُيري��د ب��ه المباه��اة عن��د طلب��ه، والش��رَف ف��ي ال��دنيا، أو ال يعتق��ُد ب��ه ش��يئاً م��ن 
ه أنُه عل�ى خط�أ ف�ي اعتق�اده فيث�وُب ذلك، فال يزاُل به فهُم العلم حتى يتبيَّن ل

من ذلك، ويخلُص النيَّة ل تعالى، فينتفُع بذلك ويحُسُن حالُه، فقد ق�ال بع�ُض 
ن��ا إل��ى هللا «: العلم��اء لق��د طلبن��ا العل��م لغي��ر هللا فم��ا زال العل��ُم بن��ا حت��ى ردَّ

 « 20 .، أو كالماً هذا معناه»تعالى

 :التلقِّي والمشافهة من أفواه المشايخ المتقنين: الشرط الثاني

ح��د التلق��ي والمش��افهة م��ن أف��واه المش��ايخ المتقن��ين ه��و الس��بيُل األمث��ل واألو
 .�تقان قراءة كتاب هللا تعالى

ر المقرئ وإقرائه غيَره  .بل إن التلقي والمشافهة هو الشرط األهم لتصدُّ

والمق�رُئ إل�ى جمي�ع م�ا «: »الرعاي�ة«يقول مكيُّ بُن أب�ي طال�ب ف�ي كتاب�ه 
ذكرناه في كتابنا هذا أحوُج من القارئ؛ ألنُه إذا علِمه علَّم�ه، وإذا ل�م يعلم�ه 

، فيستوي في الجهل بالص�واب ف�ي ذل�ك الق�ارئ والمق�رُئ، َويِض�لُّ لم ُيَعلِّْمه
فمعرف�ُة م�ا ذكرن�ا . القارُئ بضالل المقرئ، فال فضل ألحدهما على اآلخ�ر

ال يس��ُع م��ن انتص��ب لإلق��راء جهلُ��ه، وب��ه تكُم��ل حالُ��ه، وتزي��د فائ��دةُ الق��ارئ 
ع�ي، أن�ا أق�رأ بطب» :الطالب، ويلحق بالمقرئ، وليس قوُل المق�رئ والق�ارئ

وأجُد الصواب بعادتي في القراءة له�ذه الح�روف م�ن غي�ر أن أع�رف ش�يئاً 
ت�ه » مما ذكرَته بحجة، بل ذلك نق�ص ظ�اهر فيهم�ا؛ ألن م�ن كان�ت ه�ذه ُحجَّ

ُيص��يب وال ي��دري، وُيخط��ئ وال ي��دري، إذ علُم��ُه واعتم��ادهُ عل��ى طبع��ه، 
ذهب،  وعادة لسانِه يمضي معه أينما مضى به من اللفظ، ويذهب معه أينما

وال يبني على أصل وال قرأ على علم، وال ُيقرُئ ع�ن فه�م ، فم�ا أقَرب�ه م�ن 
أن يذهب عنه طبُعه، أو تتغيَّر عليه عادتُه، وتس�تحيل علي�ه طريقت�ه، إذ ه�و 
ل�ُل من�ُه قري�ب،  بمنـزلة من يمشي في ظالٍم في طريق ُمش�َتبه، فالخط�أُ والزَّ

؛ ألن�ُه يبن�ي عل�ى  واآلخر بمنـزلة من يمشي على طريق واضح مع�هُ  ض�ياءہ
أصٍل وينقُل عن فهٍم، ويلفظ عن فرٍع مس�تقيم، وعل�ٍة واض�حة، فالخط�أ من�ُه 

وتجويد ألفاظ�ه،  –جلَّ ِذكُره  –بعيد، فال يرضينَّ امرؤ لنفسه في كتاب هللا 
لل، وهللا الُموفِّق للصواب  « 21 .إال بأعلى األُمور وأسلمها من الخطِأ والزَّ
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وكذلك أيضاً كل مقرئ متصدر، إذا اعتم�د فيم�ا «: ويقول أبو عمرو الداني
�ُحف المبتاع�ة ف�ي األس�واق م�ن غي�ر أن  يقرُئ به عل�ى م�ا يحفظ�ُه م�ن الصُّ

��ه، ول��م يج��الِس يرو يه��ا، وال ي��دري حق��ائق م��ا فيه��ا م��ن جل��يِّ العل��م وخفيِّ
رين من  العلماء، وال ذاكَر الفقهاء، وال أكثَر الَعْرض على القراء، والُمتصدِّ
ا يجُب السؤاُل عنه، مما يدقُّ ويعُزب من األُص�ول  أهل األداء، وال سأل عمَّ

ر ور واية الحرف من الس�ؤال عن�ه، والفُروع، مما ال ُبدَّ لمن َتعرَّض للتصدُّ
والكشِف عن حقيقته،ولم يكن معه من ا�عراب مما ُيقيم به لسانه، ويع�رُف 
ب��ه خَط��أه م��ن ص��وابه، فل��يس بمق��رئ ف��ي الحقيق��ة، وإن ك��ان لق��ُب ا�ق��راء 
ر موس�وماً ب�ه، لغلب�ِة الجه�ل عل�ى العام�ة، وأكث�ر  جارياً عليه، واس�م التص�دُّ

م�ن ُيقت�دى بعلم�ِه، وُيعتم�ُد عل�ى قول�ه،  الخاصة، وهو عن ذل�ك بمع�زٍل عن�د
وإن أطراه أهُل الغباوة، ورفع منـزلته األصاغُر م�ن الطلب�ة، فليت�ِق هللا م�ن 
كان�ت ه�ذه ص��فَته، وال يتع�رض لم�ا ل��يس ل�ه بأه�ل وال موض��ع، حت�ى يق��َف 
على يقين من الالزم له، والواج�ِب علي�ه، فيأخ�َذ نفَس�ه باس�تعماله، وُيجه�َدها 

ن أهم�ل ذل�ك وأض�َرب عن�ه، وَقنِ�ع بجهل�ه، واكتف�ى بدرايت�ه، في وعايته، ف�إ
مناه وألزمن�اه  وبأن يقال فالنہ مق�رُئ بل�ده، وق�ارُئ أه�ل ِمص�رِه، دون م�ا ق�دَّ
إياه، فقد نَبذ العلم وراء ظهِره، وخالف ما ورد عن�ه م�ن أم�ره ق�راء الق�رآن 

��ك ف�ي ذل��ك بم��ا أُقرئ��وه دون غي��ر : ه، لقول��هبتالوت�ه عل��ى م��ا ُعلِّم��وه، والتمسُّ
ال��ذين وردت 23 ، وص��ار م��ن جمل��ة الُمْص��َحفيِّين(22 اق��رؤوا كم��ا ُعلِّم��تم(

 «24 .األخباُر عنهم بأالَّ ُيقرأَ عليهم القرآن، وال ُيؤخذ عنهُم العلمُ 

ع���رُض الق���رآن عل���ى أه���ل الق���رآن المش���هورين با�مام���ة، «: وق���ال أيض���اً 
�نن الت�ي ال يس�ُع أح�داً ترُكه�ا رغب�ًة عنه�ا،  الُمْختصين بالدراية، ُسنَّةہ من السُّ

ر منه�اوال ُب�دَّ لم�ن أ ف�ي » لط�ائف ا�ش�ارات«ف�ي «25 راد ا�ق�راء والتص�دُّ
وال مرية أنه كما ُيتعبَّد بفهم مع�اني «: بيان أهمية األخذ عن الشيخ واألستاذ

�د بتص�حيح ألفاظ�ه،  وإقام�ة حروف�ه عل�ى الص�فة القرآن وإقامة ح�دوده، ُيتعبَّ
اء، ومش��ايخ ا�ق��راء، المتص��لة بالحض��رة النبوي��ة،  الُمتلقَّ��اة ع��ن أئم��ة القُ��رَّ
األفص��حية العربي��ة، الت��ي ال يج��وز مخالفته��ا، وال الع��دوُل عنه��ا، فم��ن أَنِ��َف 
عن األخذ عن أستاٍذ ُيوقفُه على حقيق�ة ذل�ك م�ع تمادي�ه عل�ى تحري�ف ألف�اظ 
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، وآثمہ بال ريب؛ إذ صيانة جميع ح�روف الق�رآن القرآن فهو عاٍص بال شـكٍّ 
 «26 .عن التبديل والتحريف واجبة

م���ن النص���وص الس���ابقة أهمي���ة التلق���ي والمش���افهة والَع���رض  ُيؤخ���ذ: قل���ت
ماع على المقرئين الُمتقنين الضابطين، وأنَّ من أقرأَ بدون علٍم وال فهم  والسَّ
صحيح عرضةہ بال شكٍّ إل�ى التص�حيف والتغيي�ر والتب�ديل ، ألن م�ن كان�ت 

كما هو هذه حاله كان قارئاً للقرآن وليس مقرئاً ، ولربما كان حافظاً للقرآن 
ة، لكنه ليس ُمتقناً للتجويد، وال عارفاً باألسانيد  .الحال عند بعض العامَّ

وق�ال 28 » :ف�ي ترجم�ة حس�ن ب�ن عب�د هللا الراش�دي27 يق�ول ا�م�ام الذهب�ـي
ك�ان الش�يُخ حس�ن حافظ�اً للق�رآن، ذاك�راً للقص�يد، يش�رُحه : ا�مام أبو حيَّان

لمن يقرأ عليه، ولم يك�ن عارف�اً باألس�انيد وال الُم�تقن للتجوي�د، ألن�ه ل�م يق�رأ 
 «29 .30 .على ُمتقن

وي��دخل ف��ي ه��ذا الش��رط أعن��ي ش��رط التلق��ي والمش��افهة ع��دم : وقل��ُت أيض��اً 
� ن ت�وفَّرت في�ه ش�روط ا�ق�راء، أو إقراء المقرئ إال بم�ا أُق�رئ ب�ه فق�ط، ممَّ

 .سمع بقراءة غيره على شيخ وهو ُمصغ له، قادرہ على تأدية ما سمعه

وال يجوز لُه أن ُيقرئ إال بما س�مَع «: »غيث النَّفع«في 31 يقوُل الصفاقِسيّ 
ن توفَّرت فيه هذه الشروط أو قرأه عليه وُهو مصٍغ ل�ُه أو س�معه بق� راءة ِممَّ

 32 .«غيره عليه

واعلْم أنُه ال يجوُز له أن يقرأ إال بما أُجي�ز ل�ه قراءت�ه 33 »:ويقول الَجْعبريُّ 
 «34 .إن رسول هللا يأمركم أن تقرؤوا كما ُعلِّمتم: لقول عليٍّ 

وتجدر ا�شارة إلى أن التلقي والمشافهة من أفواه المشايخ ال ُتعف�ي الطال�ب 
 .من معرفة مسائل علم التجويد وتحصيله

�لُه الطال�ُب «: »جه�د الُمق�ل«ف�ي 35 يق�ول الَمْرعش�يّ  تجوي�د الق�رآن ق�د ُيحصِّ
د دون معرف��ة مس��ائل ه��ذا العل��م، ب��ل المش��افهُة ه��ي  بمش��افهة الش��يخ الُمج��وِّ

له، لَك��ْن ب��ذلك العل��م يس��ُهُل األخ��ُذ بالمش��افهة، ويزي��د ب��ه العم��دةُ ف��ي تحص��ي
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ح ب�ه ف�ي  المهارةُ وُيصاُن به المأخوُذ عن َطريان الشكِّ والتحريف كما صرَّ
 «36 .الرعاية

ين: الشرط الثالث  :الفقه في الدِّ

: يشمُل هذا الشرط جميع أنواع الفقه ف�ي ال�دين م�ن العل�م بأص�ول ال�دين أي
 .التوحيد والتفسير وعلوم القرآن والحديث والفقه وأصوله وغيرها

ينبغ�ي لطال�ب الق�رآن أن ي�تعلَّم أحك�ام «: يقول مك�يُّ ب�ن أب�ي طال�ب القيس�ي
 ما فُ�رض علي�ه ويلق�ن عن�ه م�ا خاطَب�ه ب�ه، فينتف�ع بم�ا القرآن، فيفهم عن هللا

يقرأ ويعمل بما يتلو، وأن يتعلَّم الناسخ والمنسوخ، فيعلم ما فُرض عليه وما 
ل��م ُيف��رض علي��ه، وم��ا س��قط العم��ُل ب��ه مم��ا العم��ل ب��ه واج��ب، وأن ي��تعلَّم 
 الفرائَض واألحكاَم؛ فما أق�بح حام�ل الق�رآن أن يتل�َو فرائَض�ه وأحكاَم�ه ع�ن

ظهر قلب وهو ال يعلم ما يتلو، فكيف يعمُل بما ال يفهُم معناه، وم�ا أق�بح ب�ه 
أن يسأل ع�ن فق�ه م�ا يتل�و ف�ال يدري�ه، فم�ا َم�ْن ه�ذه حالُت�ه إال كمث�ل الحم�ار 
، ف�يفهم  يحمُل أس�فاراً، وينبغ�ي لطال�ب الق�رآن أن يع�رف المك�يَّ م�ن الم�دنيِّ

م��ا ن��دَبهم إلي��ه ف��ي آخ��ر ب��ذلك م��ا خاط��ب هللا ب��ه عب��اده ف��ي أول ا�س��الم و
ا�سالم، وما افترض عليهم في أول ا�س�الم وم�ا زاد عل�يهم م�ن الف�رائض 
ف��ي آخ��ره، ويق��وى ب��ذلك عل��ى معرف��ة الناس��خ والمنس��وخ، ألن الم��دنيَّ ه��و 
؛ ألن  الناس��خ للمك��يِّ ف��ي أكث��ر الق��رآن وال ُيمك��ن أن َينس��خ المك��يُّ الم��دنيَّ

 «37 .لناسخ لهالمنسوخ هو المتقدم في النـزول قبل ا

ك��الم مك��يٍّ ه��ذا ف��ي محلِّ��ه، ويس��عى ك��ل مق��رئ إل��ى تحقيق��ه، ولك��نَّ : قل��تُ 
ا�حاط��ة بجمي��ع العل��وم أم��ر ق��د ال يتحق��ق لك��ل أح��د، ولك��ن يكف��ي المق��رئ 

 .ور دينه، وال يلزُمه ا�حاطة بها كلِّهامعرفة أهم أم

ول�يس الش�رُط أن تجتم�ع في�ه «:» منج�د المق�رئين«يقول اب�ُن الج�زري ف�ي 
جمي���ع العل���وم؛ إذ الش���ريعُة واس���عةہ والُعم���ُر قص���ير، وفن���ون العل���م كثي���رةہ، 

 «38  .ودواعيه قليلة، والعوائق معلومة تشغل ُكلَّ فريق بما يعنيه

 :معرف��������������ُة الُمْق��������������رئ اللُّغ��������������َة العربي��������������ةَ : الش��������������رط الراب��������������ع
معرف��ُة المق��رئ للُّغ��ة العربي��ة أعن��ي عل��م النح��و والص��رف أو مب��ادئ اللُّغ��ة 

http://jqrs.qurancomplex.gov.sa/?p=64#footnote_35_64
http://jqrs.qurancomplex.gov.sa/?p=64#footnote_36_64
http://jqrs.qurancomplex.gov.sa/?p=64#footnote_37_64


 .ه���االعربي���ة وال يل���زم من���ه ا�حاط���ة بجمي���ع أوج���ه اللغ���ة وعلومه���ا وفنون
ومعرف��ُة المق��رئ لِلغ��ِة العربي��ِة ُيعيُن��ه عل��ى فه��م كت��اب هللا تع��الى وت��دبُّره، 
وإبصار المعاني، وتوجيه القراءات القرآنية، والوقف واالبتداء وغيرها من 

 .العلوم المترتبة على هذا الفن

بع�د : أي(وأه�م ش�يء علي�ه بع�د ذل�ك «:» غيث النف�ع«يقول الصفاقسيُّ في 
�رف جمل�ًة )يدته والفقه ف�ي دين�هتعلُّمه ألمور عق ، أن ي�تعلَّم م�ن النح�و والصَّ

كافي��ًة يس��تعيُن به��ا عل��ى توجي��ه الق��راءات وي��تعلَّم م��ن التفس��ير والغري��ب م��ا 
ُته دنيئًة فيقتصُر عل�ى س�ماع لف�ظ  يستعيُن به على فهم القرآن، وال تكون همَّ

بعة التي هي القرآن دون فهم معانيه، وهذا أعني علم العربية أحد العلوم ال سَّ
 « 39 .وسائل لعلم القراءات

رين لإلقراء العارفين للُّغة أقسام فمنهم العالم الُمْعِرُب لوج�وه  :ثم إن الُمتصدِّ
اءة غي��ر الالح��ن فيه��ا، وم��نهم ا�ع��راب والق��راءات، وم��نهم الُمع��ِرُب للق��ر

ي لم��ا س��مع مم��ن أخ��ذ عن��ه ل��يس عن��ده إال األداء لم��ا تعلَّ��م، وم��نهم  الُم��ؤدِّ
الُمع���رُب قراءت���ه، الُمبص���ر بالمع���اني، الع���ارف باللغ���ات لك���ن ال عل���م ل���ه 
ب�القراءات واختالفه�ا واآلث��ار الت�ي فيه��ا، ه�ؤالء ه�م األقس��ام األربع�ة ال��ذين 

مهم ابُن مجاهد فِمْن حملة القرآن الُمعرُب «: بقوله» السبعة«في كتابه 40 َقسَّ
الع��الُم بوج��وه ا�ع��راب والق��راءات، الع��ارُف باللُّغ��ات ومع��اني الكلم��ات، 

يف�زُع إلي�ه حفَّ�اُظ البصيُر بعيب القراءات، المنتقُد لآلثار، فذلك ا�م�ام ال�ذي 
 .القرآن في كل ِمصٍر من أمصار المسلمين

ومنهم من ُيْع�ِرُب وال يلح�ُن وال عل�م ل�ه بغي�ر ذل�ك، ف�ذلك ك�األعرابيِّ ال�ذي 
 .يقرأُ بلغته وال يقدُر على تحويل لسانه فهو مطبوع على كالمه

ي ما سمعه مم�ن أخ�ذ عن�ه ل�يس عن�ده إال األداُء لم�ا تعلَّ�م، ال  ومنهم من ُيؤدِّ
يعرف ا�عراب وال غيره، فذلك الحافُظ، فال يلبث أن ينسى إذا طال عهُده، 
ه وكس���رِه ف���ي اآلي���ة  فُيض���يِّع ا�ع���راَب لش���دة تش���ابهه وكث���رِة فتح���ه وض���مِّ
الواحدة، ألن�ه ال يعتم�د عل�ى عل�ٍم بالعربي�ة وال بص�ٍر بالمع�اني يرج�ُع إلي�ه، 

 .وإنما اعتماُده على حفظه وسماعه
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�ماُع، وتش�تبه علي�ه الح�روف، فيق�رأ بلح�ٍن ال  وقد ينس�ى الح�افظُ  فيض�يع السَّ
َئ نفس�ه، وعس�ى أن  �بهُة إل�ى أن يروي�ه ع�ن غي�ره وُيب�رِّ يعرفُُه، وتدعوه الشُّ
قاً فُيحمل ذلك عنُه، وقد نسَيه ووهم فيه، وَجسَر عل�ى  يكون عند الناس ُمصدَّ

ع�راب لزومه وا�صرار عليه، أو يكون قد ق�رأ عل�ى م�ن نِس�ي، وض�يَّع ا�
إلى أن يقرأَ بحرف جائز في العربية لم يقرأ ب�ه أح�د م�ن الماض�ين، فيك�ون 

 41 .«بذلك مبتدعاً، وقد ُرويت في كراهة ذلك وحظره أحاديث

 :معرف�������ُة المق�������رئ رس�������َم المص�������حف وض�������بطه: الش�������رط الخ�������امس
معرفُة المقرئ لرسم المصحف الذي هو أحد أركان الق�راءة القرآني�ة وأح�د 

ة الق�راءة القرآني��ة لرس�م المص��حف ش��رط م�داراتها، ُمه��مہ ج�داً، إذ إن موافق��
ها  42 .رئيس في قبول القراءة أو ردِّ

ك�ل ق�راءة وافق�ت العربي�ة ول�و بوج�ه، «: ق ابن الج�زرييقول ا�مام الُمَحقِّ 
ووافقت أحد المصاحف العثماني�ة ول�و احتم�االً، وص�حَّ س�نُدها فه�ي الق�راءة 
ه��ا، وال يح��لُّ إنكاُره��ا، ب��ل ه��ي م��ن األح��رف  الص��حيحة الت��ي ال يج��وز ردُّ
السبعة التي نـزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولُه�ا، س�واء أكان�ت ع�ن 

م ع��ن العش��رة، أم ع��ن غي��رهم م��ن األئم��ة المقب��ولين، ومت��ى اخت��لَّ الس��بعة أ
رك��نہ م��ن ه��ذه الثالث��ة أُْطلِ��َق عليه��ا أنه��ا ض��عيفةہ أو ش��اذة أو باطل��ة، س��واء 

 «43 .أكانت عن السبعة أم عمَّن هو أكبر منهم

ومعرف��ُة المق��رئ لرس��م الُمص��حف أيض��اً ُي��ذهب عن��ه الوق��وَع ف��ي اللَّ��ْبس 
س�َم كان�ت الموافق�ُة تحقيق�اً  والخطأ، فإذا ما وافق المنطوُق أو الملفوُظ به الرَّ

 44 .، بدون ألف)4:سورة الفاتحة، اآلية(﴿ َملِِك ﴾ : كقوله تعالى

س��م وواف��ق ق��راءًة أُخ��رى مت��واترًة  وإذا خ��الف المنط��وُق أو الملف��وُظ ب��ه الرَّ
لِ����ِك ﴾   45 .ب����األلف (4 :الفاتح����ة(كان����ت الموافق����ُة تق����ديراً كقول����ه ﴿ َمٰ

سم العثماني للرسم القياس�ي ف�ي س�تِّ قواع�د ال س�ابع 46 وتنحصُر مخالفة الرَّ
لهم�ز، وا�ب�داُل، والوص�ُل والفص�ُل، وم�ا الح�ذُف، والزي�ادةُ، وا: لها، وه�ي

 .فيه قراءتان فُكتَِب على إحداُهما
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وتجدُر ا�ش�ارة إل�ى أن معرف�ة المق�رئ لرس�م المص�حف وض�بطه ال ُيغني�ه 
عن التلقِّي والمشافهة؛ ألنه إذا ل�م يأخ�ذه ع�ن طري�ق التلقِّ�ي والمش�افهة ك�ان 

 .ُعرضًة وال ُبدَّ للَّحن والتصحيف

إذ ال غن��ى ع��ن ه��ذا الح��رف م��ن 47 » :ليماُن ب��ُن نج��احيق��ول أب��و داود س��
 «48 .مشافهة العالم فيه؛ إذ ال يقدر على اللَّفظ به من الكتاب

�ُل إل�ى حقيق�ة اللَّف�ظ به�ا إال بالمش�افهة م�ن ف�ِم «: ويقول أيض�اً  ألن�ُه ال ُيتوصَّ
 «49 المقرئ دون الضبط والخط

ال ت����ـحملوا الِعل����م م����ن َص����َحفي، وال تأُخ����ذوا الق����رآَن م����ن «: وق����د قي����ل
 «50 .ُمصحفي

ويجب التنبيه على أن مما يدلُّ على أهمية الرسم وصلته الوثيقة بالقراءة ما 
ب��ع ف��ي الوق��ف عل��ى الهم��ز م��ا واف��ق خ��ط أن��ه ك��ان يت51 ورد ع��ن حم��زة

المص��حف العثم��اني المجم��ـع عل��ى اّتباع��ـه بش��ـرط أن يص��ـحَّ وجُه��ه ف��ي 
 52 .العربيـة، وإن كان ما خالفه أقيس

إن بعض المؤلِّفين في القراءات القرآنية لم َتْخُل ُكُتُبهم م�ن الك�الم عل�ى : بل
، وما ذاك إال لبي�ان أهمي�ة الرس�م وتعلُّق�ه  53 الرسم، فعقدوا للوقف عليه باباً 

الكبي�ر ب��القراءة، والحاج��ُة إلي��ه ض��رورية وش��ديدة، ال َتقِ��لُّ ع��ن س��ائر عل��وم 
 القرآن الكريم

لم�ا «: »هج�اء مص�احف األمص�ار«في كتاب�ه 54 يقول أبو العباس المهدوي
كان��ت المص��احف، الت��ي ه��ي األئم��ة، إذ ق��د اجتمع��ت عليه��ا األم��ُة، تل��زم 
موافقُتها وال تسوُغ مخالفُتها، وكان كثير من الخط المثب�ت فيه�ا يخ�رُج ع�ن 

عرفت��ه، لتكت��ب المص��احُف عل��ى المعه��ود عن��د الن��اس، م��ع ح��اجتهم إل��ى م
رسمه، وتجري في الوقف على كثير منه لكل قارئ من القراء على منهجه 
وُحكم��ه، وكان��ت الحاج��ة إلي��ه كالحاج��ة إل��ى س��ائر عل��وم الق��رآن ب��ل أه��مُّ ، 
ووجوب تعليمه أشمُل وأعمُّ، إذ ال يصحُّ معرفة بعض ما اختلف القُراء في�ه 

اب ُمص�حٍف عل�ى خ�الف خ�طِّ الُمص�حف دون معرفته، وال يس�ُع أح�داً اكتت�
 «55 .ا�مام وُرتبته
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 :معرف�����ُة المق������رئ عل�����َم الوق�����ف واالبت�����داء والع������دِّ : الش�����رط الس�����ادس
ية علم الوق�ف واالبت�داء والع�دِّ بالنس�بة لإلق�راء؛ إذ ال يخفى على مقرئ أهم

إن ش�اء هللا  –والق�راءات كم�ا س�يأتي 56 إن صلَتهما وثيقةہ جداً بعل�م التجوي�د
– �� ر السَّ ��ُل ا�ق��راُء الص��حيُح والتص��دُّ ليم إال ب��ربط ه��ذه العل��وم ، ف��ال يتحصَّ

 .بعضها ببعض

اني �ُل لق�راء الق�رآن إال «: يق�وُل أب�و عم�رو ال�دَّ اعلم�وا أن التجوي�د ال يتحصَّ
 «57 .بمعرفة الوقف ومواضع القطع على الكلم، وما ُيتجنَّب لبشاعته وقُبحه

لف «: ويقوُل ابُن الجزري وصحَّ بل تواتر عندنا تعلُّمه واالعتناء به من السَّ
الصالح كأبي جعفر يزيد بن القعقاع إم�ام أه�ل المدين�ة ال�ذي ه�و م�ن أعي�ان 
الت��ابعين، وص��احبِه ا�م��ام ن��افِع ب��ِن أب��ي ُنع��يم، وأب��ي عم��رو ب��ِن الع��الء، 

 «58 .قوب الحضرمي، وعاصم بن أبي النجود وغيرهم من األئمةويع

وينبغ�ي أيض�اً لُمعلِّ�م األداء أن يع�رف مواض�ع «: ويقول أبو بكر المرعشي
��د اس��تحبا ��مه الس��جاونديُّ لينب��ه الوق��ف الُمؤكَّ به وه��و الوق��ُف ال��الزُم فيم��ا قسَّ

 «59 .الُمتعلِّم عليها

ا يدلُّ على صلة باب الوقف واالبت�داء بعل�م الق�راءات واخ�تالف الق�راء  وِممَّ
 :مرانفي قراءاتهم أ

، وباب 60 «باب وقف حمزة وهشام«إفراد باب خاص به ُيعرف بـ : أولُهما
 «61 .الوقف على مرسوم الخط«

أن الوقف يختل�ف ب�اختالف الق�راءة، فالكلم�ُة تص�لُح أن تك�ون وقف�اً : ثانيهما
 62 .عل�����ى ق�����راءة، وال تص�����لُح أن تك�����ون وقف�����اً عل�����ى ق�����راءة أخ�����رى

�ه» الت�ذكرة«ف�ي 63 يقوُل طاهُر بن َغْلبون �ل وق�رأ المُ «: م�ا نصُّ وتْل�َك «فضَّ
ُنَها لَِقوٍم َيْعلَُمون ، وق�رأ 64 بالنون) 230: سورة البقرة، اآلية(» ُحُدوُد هللاِ ُنَبيِّ

 .الباقون بالياء

م علي�ه، ومن قرأهُ بالياء ل م يبتدئ ب�ه؛ ألن�ه راج�ع إل�ى اس�م هللا تع�الى الُمتق�دِّ
 .فهو متعلق به
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ومن قرأه بالنون جاز له أن يبتدئ به، ألن�ه اس�تئناف إخب�ار م�ن هللا تع�الى، 
 «65 .بالبيان لحدوده بلفظ الجماعة للتفخيم

ه�ا  ة أم�ور، م�ن أهمِّ د بالنس�بة للمق�رئ ف�ي ِع�دَّ  :وأّم�ا أهم�ـية عل�م الع�دِّ فت�ـتأكَّ
جاءت عن النب�ي ص�لى هللا 66 أن الوقف على رؤوس اآلي ُسنةہ أغلبية: أوالً 

��ع قراءت��ُه «:م��ا ف��ي ح��ديث أُمِّ س��لمة قال��تعلي��ه وس��لم ك ك��ان رس��ول هللا ُيقطِّ
لَِم��يَن ﴾ ث��م يق��ف: يق��ولُ  ِحيِم ﴾ ُث��مَّ يق��ف، : ﴿ ٱۡلَحۡم��ُد ِلِ َربِّ ٱۡلَعٰ ِن ٱل��رَّ ۡحَمٰ ﴿ ٱل��رَّ

يِن ﴾ لِِك َيۡوِم ٱلدِّ  «67 .وكان يقرؤها ﴿ َمٰ

ص�ل ف�ي ه�ذا الب�اب أعن�ي، ب�اب الوق�ـف واالبت�داء وعالقت�ه وهذا الحديـث أ
ن�ـة، وإن تعلَّ�ق هوأن الوق�ف عل�ى رؤوس اآلي . بعلم الَعدِّ والفواص�ل و السُّ

 68 .76ا بها تعلُّقاً لفظـياً، على الصحيـح من أقوال أهل العلـمهما بعد

وإن ك��ان التعلُّ��ق م��ن جه��ة اللَّف��ظ فه��و «: »النش��ر«يق��وُل اب��ن الج��زري ف��ي 
الوقف الُمصَطلح عليه بالحَسن؛ ألنه في نفسه حسنہ مفيد يجوز الوقف عليه 
دون االبتداء بما بع�ده، للتعلُّ�ق اللَّفظ�ي، إال أن يك�ون رأس آي�ٍة، فإن�ُه يج�وز 

لمجيئ��ه ع��ن النب��ي ص��لى هللا علي��ه وس��لم ف��ي  ف��ي اختي��ار أكث��ر أه��ل األداء
 «69 .حديث أُمِّ َسلمة

وهذا هو األفض�ُل، الوق�وف عل�ى رؤوس «: »الزاد«في 70 ويقول ابن القيِّم
اء إل��ى تتب��ع األغ��راض  اآلي��ات وإن تعلَّق��ت بم��ا بع��دها، وذه��ب بع��ض القُ��رَّ
والمقاصد، والوقوف عند انتهائها، واتِّباع هدي النب�ي ص�لى هللا علي�ه وس�لم 

 «71 .وسنته أولى

وأب��ي 72 أن الوق��ـف عل��ى رؤوس اآلي ه��و م��ذهب ا�م��ام اب��ن كثي��ر: ثاني��اً 
 73 74 .عمرو البصري

أن الوق���ف عل���ى رؤوس اآلي ل���ه ارتب���اط بي���اءات الزوائ���د وا�مال���ة : ثالث���اً 
ئ معرف�ة ه�ذه األم�ور واس�تيعابها وتغليظ الالمات وترقيقها؛ ل�ذا ل�زم المق�ر

ره وإقرائه اء 75 » :يقول البقاعيّ . قبل تصدُّ �ا عل�م الع�دِّ ف�ألن بع�ض القُ�رَّ وأمَّ
زاد عل��ى رس��م الخ��ط س��تين ي��اًء ف��ي رؤوس اآلي، وبعض��هم أم��ال رؤوس 

�ور، وب ع�ض م�ن أص�حاب األزرق ع�ن ورش رقَّ�ق م�ا اآلي من بع�ض السُّ
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غلَّظ��ه م��ن الالم��ات الواقع��ِة ف��ي رؤوس اآلي الممال��ة، ف��احتيج إل��ى معرف��ة 
الفواص��ل م��ن غيره��ا م��ن موطن��ه إذ ك��ان أم��راً توقيفي��اً ال مج��ال لالجته��اد 

 «76 .فيه

حفُظ المقرئ كتاباً شامالً لما ُيقرُئ به من الق�راءاِت أص�والً : الشرط السابع
 :وفرشاً 

ه��ذا الش��رُط خ��اص بم��ن ُيق��رئ الق��راءات القرآني��ة، إذ يلزُم��ه حف��ظ كت��اب 
ه ال�َوْهم مشتمٍل عل�ى م�ا ُيق�رئ ب�ه م�ن الق�راءات أص�والً وفرش�اً، وإال داخلَ�

والغل�ط، ف��إن ل��م يك��ن حافظ��اً لم��ا ُيْق��ِرُئ ب��ه ف��ال أق��لَّ م��ن أن يك��ون مس��توعباً 
ن الكتاب المقروء به  .لُمضمَّ

أن ) أي المق�رئ(ويلزُمه أيضاً «: »ُمنجد الُمقرئين«يقوُل ابن الجزري في 
يحف��ظ كتاب��اً مش��تمالً عل��ى م��ا يق��رُئ ب��ه م��ن الق��راءات أص��والً وفرش��اً، وإال 

هُم والغلُط في كثير، وإن أقرأ بكتاٍب وه�و غي�ُر ح�افٍظ ل�ه، ف�ال ُب�دَّ داخله الو
من أن يكون ذاكراً كيفية تالوته به ح�ال تلقِّي�ه م�ن ش�يخه، ُمستص�حباً ذل�ك، 
��ن ق��رأ ب��ذلك  ف��إن ش��كَّ ف��ي ش��يء ف��ال يس��تنكف أن يس��أَل رفيَق��ه أو غي��ره ِممَّ

 77 «…الكت������اب، حت������ى يتحقَّ������ق بطري������ِق القط������ع أو غلب������ِة الظ������ن
ا مقرئ الق�رآن الك�ريم لرواي�ة أه�ل بل�ده ف�ال يلزُم�ه ذل�ك أي: قلت حف�ظ  وأمَّ

كت��اب ُمش��تمل لم��ا ُيق��رُئ ب��ه، ولك��ن يلزُم��ه معرف��ة ض��وابط تل��ك الرواي��ة 
وطريق���ة أدائه���ا، م���ع معرف���ة أحك���ام التجوي���د، والوق���ف واالبت���داء، ورس���م 
ا له عالق�ة بتعل�يم الق�رآن الك�ريم وط�رق  المصحف وضبطه، وغير ذلك ممَّ

 .تدريسه وآداب حملته

 . ل الحمد والمنَّةوبهذا الشرط تمَّ الحديث عن شروط المقرئ ، و

 ضوابط إقراء القرآن الكريم:الفصل الثاني 

 :، وه������ي78 تق������دمت ا�ش������ارة إل������ى المقص������ود بض������وابط ا�ق������راء
 ع������������دُد اآلي������������ات الُمعتب������������رة ح������������ال ا�ق������������راء: الض������������ابط األول

 :أبو ُمزاحم الخاقاني يقول
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 وحكُمك بالتحقيق إن كنَت آخذا

 79 .على أحٍد أال تزيَد على َعْشرِ 

يأخذ عليه من رغب من القُراء أن «: يقوُل أبو عمرو في شرح هذا البيت  
م ذكرنا له، ليصل بذلك إلى نهاية  أستاُذه قراءة التحقيق على النَّعت الذي تقدَّ
، وف��ي عرض��ها ل��ُه َمْقن��ع، إل��ى أن ُي��تقن  التجوي��د، فف��ي عش��ر آي��اٍت ل��ه كفاي��ةہ
ه�ا، وَيِخ�فَّ ب�ذلك لس�اُنه، وتج�ري علي�ه عادُت�ه،  ه�ا وخفيِّ معرفة األُصول جليِّ

استوى له ذلك استأهل الزيادة، فليأخذ علي�ه  ويتحكم على سائره طبُعه، وإذا
، ولي��زْده ف�ي الع��رض م�ا ش��اء، وأم�ا م��ن رغ�ب ف��ي ق��راءة  أُس�تاُذه م��ا أح�بَّ
م من صفتها، فال بأس أن يأخذ عليه األستاُذ م�ا  الحْدر، وقنَع بها على ما تقدَّ
ي��راه أن��ه ُمحتم��ل ل��ُه، وق��ائم ب��ه، عل��ى مق��دار إتق��ان حفظ��ه، ونهاي��ة درايت��ه، 

 «80 .معرفته، وَمبلغ فهمهوُحسن 

 :يؤخ����ذ م����ن ك����الم أب����ي عم����رو الُمتق����دم ع����دة فوائ����د م����ن أهمه����ا: قل����تُ 
ن أن ق��راءة التحقي��ق ُيكتف��ى للمبت��دئ به��ا بعش��ر آي��اٍت فق��ط، حت��ى ُي��تق: أوالً 

 .معرفة األصول جليِّها وخفيِّها

: ويشهد لُه ما جاء في حديث عثمان بن عفان، وابن مسعود، وأُبيِّ بن كعب
أن رسول هللا كان ُيقرئهم العشر، وال يجاوزونه�ا إل�ى عش�ٍر أخ�رى حت�ى «

 «81 يتعلموا ما فيها من الِعلم والعمل جميعاً 

، : ثانياً  أن القارئ إذا ارتفع مستواه في القراءة، فليأُخذ عليه أستاذه، ما أحبَّ
 .ولَيِزْده في العرض ما شاء

اق�رأ : ق�ال ل�ي رس�ـول هللا«: هد لُه ح�ديث عب�ـد هللا ب�ن مس�عود أن�ه ق�الويش
، قلتُ   :إني أُحبُّ أن أسَمعه من غيري: أقرأُ عليك وعليك أنـزل؟ قال: عليَّ

ِةۢ بَِشِاَةو فافتتحُت ُسـورَة النساء، فلما بلغُت : قال َف إَِي  ِاۡئَنا ِمن ُك ِّ أُمَّ َۡ ي َفَك
ِۚ َشِاَة   ﴾َوِاۡئَنا بَِك َعلَيأ َهأَ   «82 .فرأيُتُه وعيناه تذرفان، فقال لي حسُبك ُؤَالَ

��ُد ب��ذلك ب��ل «: »غي��ث النف��ع«وق��ال الصفاقس��يُّ ف��ي  وك��ان َم��ن بع��دهم ال يتقيَّ
�خاويُّ  واس�تدلَّ ل�ُه 83  ((يعتبر حال القارئ من القوة والض�عف، واخت�اره السَّ

بأن ابن مسـعود قرأ على النبي صلى هللا عليه وس�لم ف�ي مجل�ٍس واح�ـد م�ن 
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ِۚ َشِاَة   ﴾ :ء إلى قولهأول سورة النسا ُؤَالَ َ وارتضاه ابُن  ي َوِاۡئَنا بَِك َعلَيأ َهأ
 «84 .وَفعله كثير من سلفنا واعتمد عليه كثير من أئمتنا: الجزري قال

ر ُيش��ترط له��ا إتق��ان الق��ارئ لحفظ��ه، وانته��اء درايت��ه، أن ق��راءة الَح��دْ : ثالث��اً 
  وحسن معرفته، وبلوغ فهمه

فض��الً ع���ن الح���ْدر ال��ذي ال ُيتقن���ه إال مخص���وص، وال «: ق��ال أب���و عم���رو
 «85 .يضبطه إال حاذق

أن ذل��ك راج��ع إل��ى ق��وة الطال��ب  –وهللا أعل��م  –والص��واب ف��ي ذل��ك : قل��تُ 
 .وضعفه من حيث إتقان حفظه وانتهاء درايته وضبطه واستيعابه

والص��واب األخ��ُذ ف��ي ذل��ك «: »لط��ائف ا�ش��ارات«يق��ول القس��طالنيُّ ف��ي 
، فق��د روين��ا أن أب��ا العب��اس ب��ن بحس��ب ق��وة ال طال��ب م��ن غي��ر ح��دٍّ وال َع��دٍّ

ان قرأ على شيخه أبي العباس بن نحل�ة ختم�ًة بح�رف أب�ي عم�رو ف�ي  الطحَّ
يوٍم واحد، وأن ابن مؤمن قرأ على الصائغ القراءات جمعاً بع�دة ُط�رٍق ف�ي 
س��بعة عش��ر يوم��اً، وأن المك��ين األس��مر ق��رأ عل��ى أب��ي إس��حاق ب��ن وثي��ق 

، وأن اب�ن الج�زري ق�رأ 86 ختمًة بالقراءات الس�بع ف�ي ليل�ة واح�دةا�شبيلي 
عل��ى الص��ائغ م��ن أول النح��ل ليل��ة الُجُمع��ة، وخ��تم ليل��ة الخم��يس ف��ي ذل��ك 
��بع بالش��اطبية والتيس��ير والعن��وان، وأن آخ��ر  األس��بوع جمع��اً للق��راءات السَّ

 «87 .مجلس ابتدأ فيه بأول الواقعة حتى ختم

ن ُيريد تصحيح قراءة أو رواية، كما ق�ال اب�ن ثم إنه تختلف حالة التلقين عمَّ 
�لف م�ن أنه�م ك�انوا «: »منجد الُمقرئين«الجزري في  وأما م�ا ورد ع�ن السَّ

ُيقرئون ثالث�اً ثالث�اً، وخمس�اً خمس�اً، وعش�راً عش�راً، ال يزي�دون عل�ى ذل�ك؛ 
فه�ذه حال��ة التلق��ين، وأم��ا م��ن ُيري�د تص��حيح ق��راءة، أو نق��ل رواي��ة، أو نح��و 

 «88 .ج على المقرئ أن ُيقرئه ما شاءذلك، فال حر

ج ف�����ي التلقِّ�����ي س�����بيل الترقِّ�����ي ف�����ي األداء: الض�����ابط الثان�����ـي  . الت�����درُّ
المقص��ود به��ذا الض��ابط ه��و ع���رض الق��ارئ عل��ى ص��غار الُمق��رئين قب���ل 

ج في التلقِّيك  .بارهم، إذ إن الترقِّي في األداء سبيلُه التدرُّ
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��واف ��ه89 ق��ال ا�م��ام ال��ذهبيُّ عن��د ترجم��ة يحي��ى ب��ن أحم��د ب��ن الصَّ : م��ا نصُّ
ه في س�نة خم�ٍس وتس�عين فأُدخلُت علي) أي إلى ابن الصواف(رحلُت إليه «

فوجدُت�ه ق��د أض��رَّ وأص��مَّ، ولك��ْن ب��ه ج�الدةہ وش��هامةہ وه��و ف��ي س��بع وثم��انين 
، ورفع�ُت ص�وتي فس�مع، وكلَّمُت�ه 90 سنة، فقرأُت عليه جزءاً م�ن الِخلَِعيَّ�ات

�بع، فق�ال وآي�اٍت م�ن » الفاتح�ة«اش�رع، فق�رأُت علي�ه : في الجمع علي�ه بالسَّ
دُّ أيضاً رواي�ة يعق�وب وغي�ره مم�ا ق�رأ ب�ه ، وهو يردُّ الخالف وير»البقرة«

 .وأنا ال أعرفُها

إذا أردَت أن : قصدي السبعة فق�ط فتخيَّ�ل ِمنِّ�ي نق�ص المعرف�ة، وق�ال: فقلتُ 
ح عليه، ثم اعرض عليَّ   «.…91 .تقرأ عليَّ فامِض إلى تلميذي فالن، فصحِّ

��ه92 وق��ال أيض��اً ف��ي ترجم��ة إب��راهيم ب��ن غال��ب ب��ن ش��اور الب��دوي : م��ا نصُّ
��بع ف��ي س��نة إ« ح��دى جالس��ُته وانتفع��ُت ب��ه، وش��رعُت علي��ه ف��ي جم��ع السَّ

اح��اً،  وتس�عين ت�دريباً للَع��رض عل�ى ش��يخنا الفاض�لي، وك�ان ذكي��اً ظريف�اً مزَّ
 « 93 .سامحُه هللاُ تعالى

خاويُّ في  اء«وقال السَّ ي�د هللا مْس�لم ب�ن ِمْش�َكم، وعن أب�ي عب«: »جمال الُقرَّ
اع��ُدد م��ن يق��رأُ عن��دي الق��رآن، فع��ددُتهم ألف��اً وس��تمائة : ق��ال ل��ي أب��و ال��درداء

ونيفاً، وكان لكل عشرٍة منهم مقرئ، وكان أبو الدرداء يط�وُف عل�يهم قائم�اً 
ل إل���ى أب���ي  يس��تفتونه ف���ي ح���روف الق���رآن، ف���إذا أحك��م الرج���ُل م���نهم تح���وَّ

 «94 95 .الدرداء

 .األحقُّ بالتقدم ف�ي الق�راءة عائ�د إل�ى تق�دير الش�يخ وحكمت�ه: الضابط الثالث
وق، وقيل: قيل م في القراءة على الشيخ أهل السُّ الفقهاُء والعلماُء وأه�ُل : ُيقدَّ

م في ا�قراء األسبق حضوراً عند الشيخ، ومن أشهر من : الفضل، وقيل ُيقدَّ
��لميك��ان ُيق��دِّ  ��وق أب��و عب��د ال��رحمن السُّ ، وعاص��م اب��ن أب��ي 9796 م أه��ل السُّ

 98  99 .النجود الكوفي

ومم�ا يج�ب عل�ى األس�تاذ إذا جل�س إلي�ه أص�حاُبه، «: قال أبو عم�رو ال�داني
�وق لينتش�روا ف�ي طل�ب معاش�هم،  م أه�ل السُّ واجتمعوا للقراءة علي�ه؛ أن ُيق�دِّ

ب��و عب��د ال��رحمن وم��ا يقوم��ون ب��ه عل��ى م��ن يل��زُمُهم القي��ام به��م، فق��د ك��ان أ
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��لمي، وعاص��م اب��ن أب��ي النج��ود فيم��ا روين��اهُ عنهم��ا يق��دمانهم ويبت��دئان  السُّ
 «100 باألخذ عليهم

وأم��ا تق��ديم الفقه��اء والعلم��اء وأه��ل الفض��ل عل��ى غي��رهم ف��ي الق��راءة عل��ى 
 .الشيخ فقد كان هذا عمَل حمزَة بن حبيب الزيَّات

أخبرن�ي عب�ُدهللا «: ق�البس�نده » المبسـوط«في 101 روى أبو بكر بُن ِمهران
أرويه�ا عن�ك ع�ن حم��زة ؟ : ب�ُن ص�الح الِعجل�ي وق�رأُت علي�ه الق��رآن، فقل�تُ 

ختمُت على حمزة ختمًة، وبلغُت من الثانية إلى ثالثين م�ن : نعم، وقال: قال
، : المائ��دة، ق��ال ��ادہ ، وإس��رائيُل، وحمَّ وك��ان يق��رأُ عل��ى حم��زة قبلن��ا الث��وريُّ

ًة  م���ن الفقه���اء، وك���ان يأخ���ذ عل���يهم خمس���ين واألح���وُص، حت���ى َع���دَّ ِع���دَّ
 «102 .خمسين

ك�ان حم�زةُ «: ق�ال103 وروى أبو عمرو الداني بسنده عن عبد هللا بن ص�الح
ُيطرح لُه الشيُء يقُعُد عليه، وكان أول من يبتدُئ عليه يقرأ سفياُن الث�وري، 
ومندل بن علي العن�ـزي، وأب�و األح�وص، ووكي�ع، فيق�رؤون علي�ه خمس�ين 

، 104 ُس���ليم ب���ُن عيس���ى، والكس���ائي: آي���ة، خمس���ين آي���ة، ث���م م���ن بع���دهم
وأصحاُبهما، ثالثين آية، ثالثين آية، وكن�ُت أن�ا واليش�ُكري، وأص�حاُبنا نق�رأ 

 « 105 .من بعدهم عشر آيات، عشر آيات

البدء في الق�راءة عل�ى الش�يخ لألس�بق حض�وراً، فيب�دأ األوُل ف�األول، : وقيل
 107 .، وابن كثير والكسائي، وا�مام الشاطبي106 وهو مذهب نافع

اني بسنده أن ورشاً  ا َقِدم عل�ى ن�افع للق�راءة 108 » :روى أبو عمرو الدَّ أنُه لمَّ
أبِتَّ في : نعم، واجتمع إليه أصحاُبنا، قالوا لهُ  :أَبِتَّ في المسجد؟ قال: قال لهُ 

 «109 .أنت أولى بالقراءة :نعم، قال: المسجد؟ قال

م المقرُئ ما شاء من طالبه، يعوُد ذلك ُكلُّه إلى تقديره لح�الهم ف�إذا : قلتُ  ُيقدِّ
م ��وق، أو األفض��ـل، أو األس��بق فل��ه ف��ي ذل��ك ق��دوةہ َوُس��نَّةہ  م��ا ق��دَّ  .أه��ل السُّ

 .وي������رى بع������ض أه������ل العل������م تق������ديم ص������احِب النوب������ة عل������ى غي������ره
وك��ل ذل��ك عائ��د كم��ا تق��دم إل��ى تق��دير الش��يخ وفراس��ته وحكمت��ه ف��ي تق��دير 

 .األمور
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 الح��ذر م��ن إق��راء المق��رئ لع��دة أش��خاص ف��ي وق��ٍت واح��دٍ : الض��ابط الراب��ع
ق��راء أن يك��ون ك��ل واح��د عل��ى ح��دة، وذل��ك أك��ـثر ضبط��ـاً األص��ُل ف��ي ا�

، -فيم�ا أعل�م  –ولم ُيعرف ع�ن أح�د م�ن الس�لف ي�رحمهم هللا تع�الى  .وإتقاناً 
أن��ُه ك��ان يق��رئ أكث��ر م��ن ق��ارئ ف��ي وق��ٍت واح��د، إال م��ا ج��اء ع��ن ا�م��ـام 

خـاوي يرحُمه هللا تعالى  .السَّ

��خاوي ورأيُت��ُه بدمش��ق والن��اُس «: ق��ال اب��ُن َخلِّك��ان ف��ي ترجم��ة ا�م��ام السَّ
يزدحمون علي�ه ف�ي الج�امع ألج�ل الق�راءة، وال تص�حُّ لواح�د م�نهم نوب�ة إال 
بعد زمان، ورأيُته م�راراً يرك�ُب بهيم�ًة وه�و يص�عد إل�ى جب�ل الص�الحيين، 
وحوله اثنان أو ثالثة، وُكلُّ واحد يقرأ ميعـاده في موضع اآلخر، والكلُّ في 

على الجميـع ، ولم يزل مواظباً على وظيفت�ه إل�ى أن ُدفعـٍة واحدٍة وهو يُردُّ 
 «110 .ُتوفي بدمشق

��ير«وق��ال ا�م��اُم ال��ذهبيُّ ف��ي  ��خاوي» السِّ وك��ان «: ف��ي ترجم��ة ا�م��ام السَّ
ص ف��ي إق��راِء اثن��ين ف��أكثر، ُك��لُّ واح��ٍد ف��ي س��ـورٍة، وف��ي ه��ذا خ��الف  يت��رخَّ

���نة؛ ألنن���ـا أُْمِرن���ا با�نص���ات إل���ى ق���ارئ ل���نفهم ونعق���ل ونت���دبر  «111 .السُّ
اُء المقرئ لعدة أشخاص في وقٍت واحد ومن مواض�ع مختلف�ٍة م�ن إقر: قلت

 :كتاب هللا تعالى، فيه عدةُ محاذير شرعية

أنه مخالفةہ لفِْعل النبي وص�حابته الك�رام رض�وان هللا عل�يهم، فل�م ي�أت : أوالً 
عنهم فيما أعلم أنهم أقرؤوا بهذه الطريقة، أو أجازوها، بل جاء عنهم إقراُء 

 .دةكل واحـٍد على حِ 

فإذا ابتدأ باألخذ عليهم أقرأهم واح�داً واح�داً، فب�ذلك «: قال أبو عمرو الداني
��نة ع��ن رس��ول هللا ح��ين اس��تقرأ عم��ر ب��ن الخط��اب، وهش��ام اب��ن  ج��اءت السُّ
حك����يم رض����ي هللا عنهم����ا، فأخ����ذ عل����ى ك����ل واح����د منهم����ا قراءت����ه عل����ى 

 «112 .االنفراد

إن قرأ القارئ بهذه الطريقة لم يسـمع منه الشيُخ جميع الق�رآن الك�ريم : ثانياً 
��فات وتطبي��ق األحك��ام  بحروف��ه وكلمات��ه، فض��الً ع��ن ص��حة المخ��ارج والصِّ

 .التجويدية، وغيرها من أُمور القراءة
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واختالطه�ا، مم�ا ُي�ؤدي ب�ال ش�ك : حاصُل بكثرة األص�واتالتشويش ال: ثالثاً 
 .إلى عدم التدبُّر وا�نصات

أن َمْن فعل هذا من أهل العلم والفضل فهو اجتهاد منهم ي�رحمهم هللا : رابعاً 
تعالى، وهو فضل من هللا تعالى يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظ�يم، إال 

 .أنه نادر الوجود، والنادر ال حكم له

هيق خاوي ما نصُّ م�ا علم�ُت أح�داً م�ن : قل�تُ » :ول ا�مام الذهبيُّ في فعل السَّ
ين، وفي النَّفِس  الُمقرئين ترخَّص في إقراء اثنين فصاعداً، إال الشيخ علم الدِّ
��ِل الرواي��ة عل��ى ه��ذا الفع��ل ش��يء، ف��إن هللا تع��الى م��ا جع��ل  م��ن ص��حة تحمُّ

ن�ـة، ألن هللا  ذا العم�ـلهلرجل من قلبين في جوفه، وال ري�ب أن  خ�الف السُّ
 ي َوإَِي  قُِريٴَ لۡذقُۡرَا ُن َفٱۡسَتِمُبو ٱ ذَُهۥ َوأَنِصُتو ٱ ذََبلَُّكۡم ُتۡرَحُم�وَن ﴾ :تعـالى يقول

ف�ي س�ورة، وه�ذا ف�ي   ، ف�إذا ك�ان ه�ذا يتل�و)204: سورة األع�راف، اآلي�ة)
 :سورة، وهذا في سورة في آٍن واحد، ففيه جملُة مفاسد

امعينزوال ب: أحدها  .هجة القرآن عند السَّ

ش عل��ى اآلخ��ر م��ع كون��ه م��أموراً با�نص��ات: وثانيه��ا  .أن ك��ل واح��د ُيش��وِّ
ين : أن القارئ منهم ال يجوُز له أن يقول: وثالثها قرأُت على الش�يخ عل�م ال�دِّ

قرأ : وهو يسمُع ويعي ما تلوُته، كما ال يسوُغ للشيخ أن يقول لكل فرٍد منهم
يعه، وأنا ُمنصت لقراءته، فما هذا ف�ي ق�وة البش�ر، ب�ل عليَّ فالن القرآن جم

س�بحان َم�ْن وس�ع س�مُعه «: هذا مقام الربوبية، كما قالت أُمُّ المؤمنين عائشةُ 
��َل إج��ازةُ الش��يخ للتلمي��ذ، ولك��ن تص��يُر « 113 ُك��لَّ ش��يء ُح التحمُّ وإنم��ا يص��حِّ

 «114 .الرواي�������ُة ب�������القراءة إج�������ازًة ال س�������ماعاً م�������ن ك�������ل وج�������ه
 . ا الفصل ، ول الحمد والمنَّةوبهذا الضابط تمَّ الحديث عن هذ

  

 الخاتمة
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إّن ع��دم وج��ود مص��ادر ُمس��تقلَّة ورئيس��ة ف��ي ه��ذا الموض��وع، جعلن��ي أق��وم 
باستقراء جملة من مصنفات القراءات القرآني�ة وأص�ولها وش�روحها، وك�ذا 

 .الُمصنَّفات التجويدية ومنظوماتها وشروحها

 
في إقراء القرآن الكريم  ولعلَّ ما ُجمع كاٍف في إعطاء صورٍة شبه واضحة

 .شروطه وضوابطه

 :أبرز النتائج

ا�س��الم والعق��ل والبل��وغ : إن المق��رئ ل��ُه ش��روطه المتعلق��ُة ب��ه، وه��ي •
 .والُوثوق واألمانة والضبط، والُخلوُّ من أسباب الفس�ق وُمس�قطات الم�روءة

ر •  إن ا�قراء لُه ش�روُطه وض�وابُطه المهم�ُة الت�ي يحت�اُج إليه�ا ك�ل ُمتص�دِّ
 :للقرآن الكريم، وهي

ا�خالص ل تعالى، والتلقي والمشافهة م�ن أف�واه المش�ايخ الُمتقن�ين، والفق�ه 
ين، ومعرفة المقرئ للُّغة العربية، ومعرفة المق�رئ لرس�م المص�حف  في الدِّ
وض��بطه، ومعرف��ة المق��رئ لعل��م الوق��ف واالبت��داء والع��ّد، وحف��ظ المق��رئ 

 .راءات أصوالً وفرشاً لكتاٍب شامٍل لما ُيقرُئ به من الق

 :وضوابطه وهي

ج ف�ي التلقِّ�ي، واألح�ق بالتق�دم  عدد اآليات المعتبرة في حال ا�قراء، والتدرُّ
 . ف��ي الق��راءة، والح��ذر م��ن إق��راء المق��رئ لع��دة أش��خاص ف��ي وق��ت واح��د

إن��ه بع��د الوق��وف عل��ى تل��ك الش��روط والض��وابط يتب��يَّن وبج��الء ض��عف  •
خالله���م بتل���ك الش���روط والض���وابط أو بع���ض ُمتص���دري ا�ق���راء نظ���راً �

  بعضها

إن التلقِّ��ي والمش��افهة م��ن أف��واه الُمق��رئين الض��ابطين ه��و الس��بيل األوح��د  •
 .واألكمل لتعلُّم القرآن الكريم وتعليمه

 



 التوصيات

تفعي���ل دور معلم���ي ومقرئ���ي الق���رآن الك���ريم ف���ي المس���اجد والكلي���ات  •
 .والم�����������������دارس والمعاه�����������������د وغيره�����������������ا م�����������������ن ُدور العل�����������������م

التثقي��ف المس��تمر لمتص��دري ا�ق��راء وذل��ك بعق��د الن��دوات وال��دورات  •
 .التدريبي�����������������������������ة الخاص�����������������������������ة بعل�����������������������������م ا�ق�����������������������������راء

ري ا�ق��راء عل��ى مراجع��ة المعلوم��ات الخاص��ة به��ذا العل��م  • َح��ثُّ ُمتص��دِّ
 .وكثرة العرض والسماع على المشايخ والقراء المتقنين

 وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  

* * * 

 فهرس المصادر والمراجع

العالم�ة أحم�د ب�ن محم�د : إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر -1
س�نة  (1)شعبان محمد إسماعيل، ع�الم الكت�ب، بي�روت، ط . د: البنا، تحقيق

 .ه1407
��بعة األخي��ار -2 عب��د الوه��اب ب��ن وهب��ان : أحاس��ن األخب��ار ف��ي محاس��ن السَّ

�لوم، دار اب�ن ح�زم للطباع�ة والنش�ر أحمد بن فار. د: الحنفي، تحقيق س السَّ
 .ه1425س������������������������������نة ) 1(والتوزي������������������������������ع، بي������������������������������روت، ط 

ترتي��ب األمي��ر ع��الء ال��دين : ا�حس��ان ف��ي تقري��ب ص��حيح اب��ن حب��ان -3
) 1(شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبع�ة : الفارسي، تحقيق

 .ه1408س��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������نة 
ن الُحس�ين اآلج�ري، ا�مام الحافظ أبو بك�ر محم�د ب�: أخالق أهل القرآن -4

سنة ) 2(محمد عمرو عبد اللطيف، دار الكتب العلمية، بيروت، ط : تحقيق
 .ه1407

األرجوزة الُمنبِّهة على أس�ماء الق�راء وال�رواة وأص�ول الق�راءات وعق�د  -5
الالت محم�د ب�ن مجق�ان الجزائ�ري، : تحقيق وتعلي�ق: الديانات بالتجويد والدَّ



 .ه1420س��������نة ) 1(لري��������اض، ط دار المْغن��������ي للنش��������ر والتوزي��������ع، ا
: أسباب النـزول، أب�و الحس�ن عل�ي ب�ن أحم�د الواح�دي، تخ�ريج وتحقي�ق -6

 .ه1412س�������نة ) 2(عص�������ام الحمي�������دان، دار ا�ص�������الح، ال�������دمام، ط 
، بي�روت، س�نة )5(خير الدين الزركلي، دار العلم للمالي�ين، ط :األعالم -7

 .م1980
ظ اب�ن حج�ر العس�قالني، تحقي�ق ا�م�ام الح�اف: إنب�اء الغم�ر بأبن�اء العم�ر -8

 .م1972حسن حبشي، المجلس األعلى للشؤون ا�س�المية، الق�اهرة ، س�نة 
محم��د حبي��ب هللا : إيق��اظ األع�الم بوج��وب اتب��اع رس��م المص�حف ا�م��ام -9

 .ه1392، س����نة )2(الش����نقيطي، مكتب����ة المعرف����ة، س����وريا، حم����ص، ط 
م الحافظ أبي الفداء لإلما: الباعث الحثيث شرح اختصار ُعلوم الحديث -10

أحمد محمد شاكر، دار الكت�ب العلمي�ة، بي�روت، : إسماعيل بن كثير، تأليف
 .ه1403، س����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������نة (1(ط 

محمد بن علي الش�وكاني، : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع -11
 .مطبع��������������������������������������������ة الس��������������������������������������������عادة، الق��������������������������������������������اهرة

لت�ي ُبن�ي بياُن العيوب التي يجب أن يجتنبها الق�راُء وإيض�اح األدوات ا -12
 .د: أبو علي الحسن بن أحمد ب�ن عب�د هللا ب�ن البن�اء، تحقي�ق: عليها ا�قراء

غ��انم ق��دوري الحم��د، مجل��ة معه��د المخطوط��ات العربي��ة، الكوي��ت، جم��ادي 
 .ه1407األول����������������������������������������������������������������������ى س����������������������������������������������������������������������نة 

اني، : التحديد في ا�تقان والتجويد -13 ا�مام أبو عمرو عثمان بن سعيد الدَّ
��ار، األردن، ط غ��انم ق��دو. د: دراس��ة وتحقي��ق س��نة ) 1(ري الحم��د، دار عمَّ

 .ه1421
ج��الل ال��دين الس��يوطي، :ت��دريب ال��راوي ف��ي ش��رح تقري��ب الن��واوي -14

 .ه1386عب���دالوهاب عب���د اللطي���ف، دار الفك���ر س���نة : تحقي���ق ومراجع���ة
الحس�ن ط�اهر ب�ن عب�د الم�نعم ب�ن َغْلب�ون،   أب�و: التذكرة في القراءات -15

) 2(إب��راهيم، الزه��راء لإلع��الم العرب��ي، ط  عب��د الفت��اح بحي��ري. د: تحقي�ق
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ثين -16 أبو أحم�د الحس�ن ب�ن عب�د هللا العس�كري، دراس�ة : تصحيفات المحدِّ



محم��ود أحم��د مي��رة ، المطبع��ة العربي��ة الحديث��ة ، الق��اهرة ، ط . د: وتحقي��ق
 . ه1402س�������������������������������نة  (1(

راس��ة محم��د ب��ن أب��ي جمع��ة الِهبط��ي، د: تقيي��د وق��ف الق��رآن الك��ريم -17
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عب����دهللا الترك����ي، بالتع����اون م����ع مرك����ز البح����وث . د: الطب����ري، تحقي����ق
 .ه1422س�نة ) 1(ة، طوالدراسات العربي�ة وا�س�المية ب�دار هج�ر، الق�اهر

وهو سنن الترمذي، أبي عيسى محمد بن عيسى اب�ن : الجامع الصحيح -19
إب��راهيم عط��وة ع��وض، مطبع��ة مص��طفى الب��ابي : س��ورة، تحقي��ق وتعلي��ق

 .ه1395س��������������������نة  (2(الحلب��������������������ي، مص��������������������ر، ط 
عل��ي .د:عل��م ال��دين الس��خاوي، تحقي��ق: جم��ال الق��راء وكم��ال ا�ق��راء -20

 .ه1408س����نة ) 1(مك����ة المكرم����ة، ط  حس����ين الب����واب، مكتب����ة الت����راث،
الجعب�ري ومنهج��ه ف�ي كن�ـز المع��اني ف�ي ش�رح ح��رز األم�اني ووج��ه  -21

الته��اني م���ع تحقي���ق نم���وذج م���ن الكن���ـز، دراس���ة األس���تاذ أحم���د اليزي���دي، 
 .ه1419مطبوع�����ات وزارة األوق�����اف والش�����ؤون ا�س�����المية ب�����المغرب، 
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��ار، األردن، ط . د: دراس��ة وتحقي��ق س��نة ) 1(س��الم ق��دوري الحم��د، دار عمَّ
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��بع -23 ه   :ح��رز األم��اني ووج��ه الته��اني ف��ي الق��راءات السَّ القاس��م ب��ن في��رُّ

الشاطبي، تصحيح وضبط ومراجعة الشيخ علي الضباع، مطبع�ة مص�طفى 
 .ه1355الب��������������������������ابي الحلب��������������������������ي مص��������������������������ر، س��������������������������نة 

ة الُمِضّيةالدُّ  -24 ُه وراجع�ُه، : رَّ ا�مام محمد ب�ن الج�زري، ض�بطه وص�ححَّ
عب���ي، مكتب���ة دار الُه���دى، المدين���ة المن���ورة، ط  س���نة ) 1(محم���د تم���يم الزُّ

 .ه1414
ال��درر الكامن��ة ف��ي أعي��ان المائ��ة الثامن��ة، ا�م��ام الح��افظ اب��ن حج��ر  -25

 .م1966ج��ادالحق، دار الكت��ب الحديث��ة، مص��ر س��نة : العس��قالني، تحقي��ق
فة -26 ��نة الُمش��رَّ محم��د ب��ن : الرس��الة المس��تطرفة لبي��ان مش��هور كت��ب السُّ



�اني، دار : جعفر الكتَّاني، اعتنى به محمد المنتصر بن محم�د الزمزم�ي الكتَّ
 .ه1406س�����������������نة ) 4(البش�����������������ائر ا�س�����������������المية، بي�����������������روت، ط 

مك��ي ب��ن أب��ي طال��ب : الرعاي��ة لتجوي��د الق��راءة وتحقي��ق لف��ظ ال��تالوة -27
��ار، األردن، ط . د: قي��قالقيس�ي، تح س��نة ) 3(أحم�د حس��ن فرح�ات، دار عمَّ

 .ه1407
ش��وقي . د: ا�م�ام أب��و بك��ر ب�ن ُمجاه��د، تحقي��ق: الس�بعة ف��ي الق��راءات -28

 .(3(ض�������������������������������يف، دار المع�������������������������������ارف، الق�������������������������������اهرة، ط 
أب�و القاس�م عل�ي ب�ن : سراج الق�ارئ المبت�دئ وت�ذكار المق�رئ الُمنته�ي -29

 ص��طفى الب��ابي الحلب��ي، مص��ر س��نةم: عثم��ان ب��ن الحس��ن ب��ن القاص��ح، ط
 .ه1330
عل��ي ب��ن محم��د : س��مير الط��البين ف��ي رس��م وض��بط الكت��اب الُمب��ين -30

 .ه1420س�����نة ) 1(المكتب�����ة األزهري�����ة للت�����راث، ط : الض�����بَّاع، الناش�����ر
سنن ابن ماجه، ا�م�ام الح�افظ أب�و عب�د هللا محم�د ب�ن يزي�د القزوين�ي،  -31

باع���ة العربي���ة الس���عودية، محم���د مص���طفى األعظم���ي، ش���ركة الط: تحقي���ق
 .ه1404س������������������������������نة  (2(الري������������������������������اض، ط 

ا�م����ام الح����افظ أب����و داود س����ليمان ب����ن األش����عث : ُس����نُن أب����ي داود -32
يد، دار الحديث : السجستاني، إعداد وتعليق اس، وعادل السَّ ت ُعبيد الدعَّ عزَّ

 .ه1393س����������نة ) 1(للطباع����������ة والنش����������ر والتوزي����������ع، بي����������روت، ط 
م��ام ش��مس ال��دين محم��د ب��ن أحم��د ب��ن عثم��ان ا�: س��ير أع��الم الن��بالء -33

ش��عيب األرن��ؤوط، وآخ��رين، مؤسس��ة الرس��الة، : ال��ذهبي، تحقي��ق وتخ��ريج
 .(7(بي�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������روت، ط 

هب ف�ي أخب�ار م�ن ذه�ب -34 أب�و الف�الح عب�د الح�ي ب�ن أحم�د : شذرات ال�ذَّ
 .ه1399س�نة ) 2(الحنبلي، المعروف، بابن العماد، نش�ر دار المس�يرة، ط 

 :مزاحم الخاقاني التي قالها في القُراء وُحس�ن األداءشرح قصيدة أبي  -35
اني، دراس�ة وتحقي�ق األس�تاذ  :ا�مام الحافظ أبو عمرو عثمان بن س�عيد ال�دَّ

محم�د ول�د س�يدي . د: غازي ابن بنيدر الحرب�ي، رس�الة ماجس�تير، إش�راف
 .ه1418الش���������������������نقيطي، جامع���������������������ة أم الق���������������������رى، س���������������������نة 

محم�د ناص�ر ال�دين األلب�اني،  صحيح الجامع الصغير وزيادت�ه، الش�يخ -36



 .ه1408س����������������نة )  3(المكت����������������ب ا�س����������������المي، بي����������������روت، ط 
: صحيح سنن ابن ماج�ه، الش�يخ محم�د ناص�ر ال�دين األلب�اني، إش�راف -37

المكت��ب ا�س��المي،   زهي��ر ش��اويش، مكت��ب التربي��ة العرب��ي ل��دول الخل��يح،
 .ه1408س������������������������������نة  (3(بي������������������������������روت، ط 

محمد بن إسماعيل البخاري، بيت ا�مام أبو عبد هللا : صحيح البخاري -38
 .ه1419األفك���������ار الدولي���������ة للنش���������ر والتوزي���������ع، الري���������اض س���������نة 

الش�يخ محم�د ناص�ر ال�دين األلب�اني، اختص�ار : ص�حيح ُس�نن أب�ي داود -39
زهي��ر ش��اويش، مكت�ب التربي��ة العرب��ي ل��دول الخل��يج، ط : وتعلي�ق وفهرس��ة

 .، توزي������������ع المكت������������ب ا�س������������المي، بي������������روته1409س�����������نة ) 1(
����اج : ح مس���لمص����حي -40 ا�م���ام الح����افظ أب���و الُحس���ين ُمس����لم ب���ن الحجَّ

 .ه1419النيسابوري، بيت األفكار الدولية للنش�ر والتوزي�ع، الري�اض س�نة 
إبراهيم بُن عمر البقاعي، : الضوابط وا�شارات ألجزاء علم القراءات -41

محم�د مطي�ع الح�افظ، دار الفك�ر، دمش�ق، دار الفك�ر المعاص�ر، . د: تحقيق
 .ه1416س������������������������������نة  (1)ط  بي������������������������������روت،

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، شمس الدين محم�دبن عب�د ال�رحمن  -42
������خاوي، الق������اهرة، عني������ت بنش������ره مكتب������ة القدس������ي س������نة   .ه1355السَّ

جالل الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق علي محمد : طبقات الُحفَّاظ -43
 .ه1395مكتب�������������ة وهب�������������ة، الق�������������اهرة س�������������نة   ،)1(ُعم�������������ر، ط 

ت�اج ال�دين أب�و نص�ر عب�د الوه�اب ب�ن عل�ي : ات الش�افعية الُكب�رىطبق -44
دار : محم��ود الطن��احي وعب��د الفت��اح الحل��و، طب��ع ونش��ر: الس��بكي، تحقي��ق

 .إحي�����������������������������������������������اء الكت�����������������������������������������������ب العلمي�����������������������������������������������ة
��رين -45 س��ليمان ب��ن : أحم��د ب��ن محم��د األدن��ه وي، تحقي��ق: طبق��ات الُمفسِّ

ي، الناشر  س�نة) 1(المن�ورة، ط مكتبة العلوم والحكم، المدين�ة : صالح الِخزِّ
 .ه1417
رين -46 ين السيوطي، دار الكتب العلمية، بي�روت، : طبقاُت الُمفسِّ جالل الدِّ

 .ه1403س�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������نة ) 1(ط 
أبو الع�الء الحس�ن : غاية االختصار في قراءات العشرة أئمة األمصار -47

ار، دراسة وتحقي�ق أش�رف محم�د ف�ؤاد طلع�ت، . د: بن أحمد الهمذاني العطَّ



 .ه1414س�نة ) 1(ية الخيرية لتحفيظ القرآن الك�ريم، بج�دة، ط طبعة الجمع
شمس الدين أبو الخير محمد بن محم�د : غاية النهاية في طبقات القراء -48

برجستراسر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط . ج: بن الجزري، عنى بنشره
 .ه1402س��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������نة ) 3(

عل�ي ب�ن  :غيث النفع ف�ي الق�راءات الس�بع عل�ى حاش�ية س�راج الق�ارئ -49
محم��د الصفاقس��ي، مطبع��ة مص��طفى الب��ابي الحلب��ي وأخوي��ه، مص��ر، س��نة 

 .ه1373س���������������������������������������������������������������������������������������������������������������نة   )3(، ط ه1330
ف���تح الب���اري بش���رح ص���حيح البخ���اري، ا�م���ام الح���افظ اب���ن حج���ر  -50

عب��د العزي��ز ب��ن ب��از، دار المعرف��ة، : العس��قالني، تص��حيح وتحقي��ق الش��يخ
 بي����������������������������������������������������������������������������������روت س����������������������������������������������������������������������������������نة

 ه1390
تص�نيف ا�م�ام أب�ي عم�رو : و ال�دانيفهرس تصانيف ا�مام أبي عم�ر -51

غ��انم ق��دوري الحم��د، منش��ورات مرك��ز المخطوط��ات . د: ال��داني، تحقي��ق
 .ه1410س�����������������نة ) 1(والت�����������������راث والوث�����������������ائق، الكوي�����������������ت، ط 

الق��راءات وكب��ار الق��راء ف��ي دمش��ق م��ن الق��رن األول الهج��ري حت��ى  -52
 س�نة) 1(محمد مطي�ع الح�افظ، دار الفك�ر، دمش�ق، ط . د: العصر الحاضر

 .ه1414
خاوي، : قصيدتان في تجويد القرآن -53 أبو مزاحم الخاقاني وعلم الدين السَّ

عبدالعزيز بن عبدالفتَّاح القارئ، دار مص�ر للطباع�ة، ط . د: تحقيق وشرح
 .ه1402س��������������������������������������������������نة   (1(

ح�اجي خليف�ة، دار إحي�اء : كش�ف الظن�ون ع�ن أس�امي الكت�ب والفُن�ون -54
 .الت��������������������������������������������راث العرب��������������������������������������������ي، بي��������������������������������������������روت

ا�م�ام ش�هاب ال�دين القس�طالني، : ش�ارات لفن�ون الق�راءاتلط�ائف ا� -55
عب��د الص��بور ش��اهين، المجل��س . ع��امر عثم��ان، ود: تحقي��ق وتعلي��ق الش��يخ

 .ه1392س�����نة ) 1(األعل�����ى للش�����ؤون ا�س�����المية، مص�����ر، الق�����اهرة، ط 
أب�و بك�ر أحم�د ب�ن الُحس�ين ب�ن مه�ران : المبسوط في القراءات العش�ر -56

حمزة ح�اكمي، مطبوع�ات مجم�ع اللغ�ة العربي�ة،  ُسبيع: األصبهاني، تحقيق
 .دمش�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ق



ا�م��ام أب��و داود س��ليمان ب��ن نَج��اح، : مختص��ر التبي��ين لهج��اء التن��ـزيل -57
أحمد بن أحمد بن معمر شرشال، طبع مجمع الملك فهد . د: دراسة وتحقيق

 .ه1421س�����������������نة ) 1(لطباع�����������������ة المص�����������������حف الش�����������������ريف، ط 
ش�هاب ال�دين عب�د : ب العزي�زالمرش�د ال�وجيز إل�ى عل�وم تتعل�ق بالكت�ا -58

طيار آلتي . د: الرحمن بن إسماعيل، المعروف بأبي شامة المقدسي، تحقيق
 .ه1406س��������نة ) 2(ق��������والج، وق��������ف الديان��������ة الترك��������ي، أنق��������رة، ط 

ا�م���ام الح���افظ أب���و عب���د هللا الح���اكم : الُمس���تدرك عل���ى الص���حيحين -59
لي، دار يوس�ف عب�د ال�رحمن المرعش�. د: النيسابوري، أش�رف عل�ى طبع�ه

 .المعرف��������������������������������������������������������������������������ة، بي��������������������������������������������������������������������������روت
المس��ند، ا�م��ام أحم��د ب��ن حنب��ل، عناي��ة الش��يخ محم��د ناص��ر ال��دين  -60

 .ه1405س���������نة ) 5(األلب���������اني، المكت���������ب ا�س���������المي، بي���������روت، ط 
عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بي�روت : معجم المؤلفين -61

 .ه1957س��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������نة 
ا�مام شمس ال�دين أب�و : معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار -62

طي�ار آلت�ي ق�والج، . د: عبد هللا محم�د ب�ن أحم�د ب�ن عثم�ان ال�ذهبي، تحقي�ق
 .ه1416س�����نة ) 1(مرك�����ز البح�����وث ا�س�����المية، إس�����تانبول، تركي�����ا، ط 

ا�م�ام الُمحق�ق محم�د ب�ن الج�زري، : ُمنجد الُمق�رئين وُمرش�د الط�البين -63
وائ��د للنش��ر والتوزي��ع، اعتن��ى ب��ه عل��ي ب��ن محم��د العم��ران، دار ع��الم الف
 .ه1419س������������������نة ) 1(المملك������������������ة العربي������������������ة الس������������������عودية، ط 

ا�م���ام محم���د ب���ن الج���زري تص���حيح : النش���ر ف���ي الق���راءات العش���ر -64
 .علي بن محمد الض�بَّاع، مطبع�ة مص�طفى محم�د، مص�ر: ومراجعة الشيخ

��ار المه��دوي، : هج��اء مص��احف األمص��ار -65 أب��و العب��اس أحم��د ب��ن عمَّ
ن عبدالرحمن رمض�ان، مجموع�ة الرس�ائل الكمالي�ة رق�م محيي الدي: تحقيق

ف���ي المص���احف والق���رآن والتفس���ير، الكت���اب الثال���ث، الناش���ر مكتب���ة ) 1(
 .ه1407المع������ارف، محم������د س������عيد حس������ن الكم������ال، الط������ائف س������نة 

إس��ماعيل باش��ا : هدي��ة الع��ارفين ف��ي أس��ماء الم��ؤلفين وآث��ار الُمص��نِّفين -66
 .م1955البغ������������������������������������دادي، إس������������������������������������تانبول س������������������������������������نة 

أبو العب�اس ش�مس ال�دين أحم�د ب�ن : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -67



إحسان عباس، دار الكتب العلمية، . د: محمد بن أبي بكر بن خلكان، تحقيق
 .دار ص������������������������������������������������������������������������ادر بي������������������������������������������������������������������������روت

مساعد ب�ن س�ليمان الطي�ار رس�الة . د: إعداد: الوقُف وأثره في التفسير -68
ب��ن س��عود ا�س��المية، كلي��ة  لني��ل درج��ة الماجس��تير، جامع��ة ا�م��ام محم��د

 .ه1413أصول الدين سنة 

 


