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  ياسر بن إسماعيل راضي

 ت قراءة القرآن الكريم في الصالةمهارا
Abstract 

 
Research Problem, The lack or scarcity of the influential imam in reading Qur'an 
on the Islamic world level. Following  our great teacher the Prophet (peace be 
upon him), and his companions (may Allah be pleased with them) and this is the 
problem of the study.The research aims to make the Imam acquires and possess 
the skill of pictorial and explanatory reading, through mastering of four main 
skills, as the following: 
First skill: the skill of (Tarteel), reciting Qur'an in the prayer. Second skill: the skill 
of good starting and ending(al-wakf wa al-ibteda') in the reciting of the Qur'an 
during the prayer. Third skill: the skill of al-taghanni in reciting Qur'an. Fourth 
skill: the skill of choosing the  appropriate verses and suras in the prayer. As for 
the method, the research followed the inductive and analytical approach for the 
above mentioning skills from the Qur'an ,Sunnah and the heritage of the 
companions and those scientist who came after them. The research found 
several conclusions, including: that the term skill has a legitimate origin in the 
words of the Prophet(peace be upon him),and no doubt these four skills are 
indispensable for all imams.   

 

 

 :المقدمة
 ،[30: ص]،چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ چ : احلمد ا القانل يف حمكم تندزيله

والصالة والسالم على أحسن الناع صوتًا يف قراءة القرآن الكر ، وأكثرهم خشوعًا آلياته، وأعظمهم تدبرًا ملعانيه، 
 :، أما بعد، ومن سار على  جهآله وصحبه ، وعلى  ؛ حممد بن عبد ااونواهيه وأحقهم عماًل ألوامره وأحكامه

يف تطوير أداء األنمة واخلطباء   يف الصالة من املوضوعات الفاعلةفإن موضوع مهارات قراءة القرآن الكر 
إذ اعتاد كثري من األنمة السري على َّنط واحد، . املفروضة منها أو النافلة مامتهم، سواء يف الصلوات اجلهريةحال إ

املؤثر ِما َقلَّ وجود اإلمام  !لكفاني يف صحة الصالةاعتقاداً منهم بالواجب ا ؛د يف قراءة القرآن الكر ومستوى حمدَّ 
مبعل و . اخلشوع لليات املقروءةسلم يف قراءته للقرآن الكر ، واملاهر يف جذب قلوب املصلني إىل معارج التدبر و 

وهذه هي مشكلة  .املؤثرة يف املصلني والتصويرية التفسريية القراءةبد: أوضح فإنه يندر يف األنمة وجود ما يسمَّى
 .يف اختيار موضوعها الرنيس والسبب ،البحث املوضوعة للدراسة

                                                           
 املمكلة العربية السعودية. جامعة طيبة يف أستاذ مساعد 

 معالم القرآن والسنة
 جملة حمكمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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إمامته  وسيلة متاحة حالمبا ميلك من  ،وبيان معانيه ،وتفسري آياته ،يشرتك يف تبليج رسالة القرآنفاإلمام 
 جمموعة من املهارات ِمارسة ، لذا تاكَّد يف حقهه جلمهور املصلنيوسور  وآياته القرآن النقل الصويت لكلمات: وهي

املعلم األول متمثاًل يف ذلك بفعل  ،وتبليغها ة بقراءة القرآن الكر  اليت تعينه على أداء رسالتهاخلاصَّ  العملية املقنَّنة
  .بإحسان إىل يوم الدينومن تبعهم  وفعل أصحابه ،  حممد

راسة امليدانية والتحليلية لعينة خمتارة من مشاهري األنمة القرَّاء من خالل املقابالت أفاد البحث من الد وقد
 .الشخصية لبع هم، والتسجيالت الصوتية آلخرين منهم

 : ، ما يايتوإن من أهداف الدراسة وأمهيتها
يف  ، وبراعةتاثريإن كان  كالم الناع بع هم لبعض  تاج إىل مهارة يف االتصال، وأساليب يف ال .0

 .، واستجابة طلبهم، فهو يف كالم اا تعاىل أحق وأوىل مقصدهماإلقناع، لفهم رسالتهم، وإدراك 

 .، وما يتفرع عنهاالشرعي للمهارات املقصودة بالدراسةالتاصيل  .3

ال  إذالتاكيد على إتقان أصل التالوة، وأع املهارات؛ وهو علم التجويد نميع  أحكامه ومباحثه؛  .2
 . مهارة  إال من خالله والعمل به أن يكتسب أين يستطيع القارق 

 .من املهارات وماال يدمَعده يف قراءة القرآن الكر  يف الصالة بيان ما يمعده  .4

والتفكر ، القرآن الكر آيات  إىل تدبر املامومني دعوةهلم بصمتهم يف من األنمة املؤثرين  تكوين مثال .٥
 .هوعظمت إعجاز القرآنوالكشف عن ، ايف معانيه

 :أما التمهيد فعن مصطلح املهارة، وأما املباحث فهي. وخامتة ،تتكون خطة البحث من متهيد، وأربعة مباحث
 

 .مهارة ترتيل القرآن الكريم في الصالة: ولىالمهارة األ: المبحث األول
 .التعريف باملهارة، وأصلها، وأمهيتها :املطلب األول
 .يف الصالة يل القرآن الكر ترتما يدمَعده من مهارة : املطلب الثاين
 .ماال يدمَعده من مهارة ترتيل القرآن الكر  يف الصالة: املطلب الثالث

 
 .في الصالة القرآن الكريم واالبتداء في ترتيلمهارة حسن الوقف : المهارة الثانية: المبحث الثاني
 .التعريف باملهارة، وأصلها، وأمهيتها: املطلب األول
 .القرآن يف الصالة ارة حسن الوقف واالبتداء يف ترتيليعمده من مه ما: املطلب الثاين
 .القرآن يف الصالة ارة حسن الوقف واالبتداء يف ترتيلمن مهماال يدمَعده : املطلب الثالث
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 . القرآن الكريم في الصالة ة التغني في ترتيلمهار : المهارة الثالثة: المبحث الثالث
 .هارة، وأصلها، وأمهيتهاالتعريف بامل: املطلب األول
 .القرآن الكر  يف الصالة مهارة التغين يف ترتيلمن ما يعمده : املطلب الثاين
 .القرآن الكر  يف الصالة ترتيلمهارة التغين يف من ماال يدمَعده : املطلب الثالث

 
   .في الصالة مهارة مراعاة المناسبة في اختيار اآليات والسور: المهارة الرابعة: المبحث الرابع

 .التعريف باملهارة، وأصلها، وأمهيتها: املطلب األول
   .مهارة مراعاة املناسبة يف اختيار اآليات والسور يف الصالةمن ما يعمده : املطلب الثاين
   .مهارة مراعاة املناسبة يف اختيار اآليات والسور يف الصالةمن ماال يدمَعده : املطلب الثالث
 

جلامعة طيبة باملدينة املنورة  والعرفان  أن يسَّر هذا البحث وأعان على إجنازه، ووافر الشكروأمحد اا تعاىل
 .وذللت الصعاب يف خدمة البحث والباحث ،ِمثلة بعمادة البحث العلمي اليت قدمت دعمها

 
يف  لة القرآنوتبليج رسا ،وحتسني أدانه تطوير نفسه،يريد  ،ينفع هبذه الدراسة كل إمام أن ؛لهذا واا أسا

ساناًل املوىل عز  .فمن نفسي ومن الشيطان ؛افبتوفيق من اا تعاىل ومننه، وإن أخط ؛فإن أصاب اجتهادي. تهصال
 .ن خالصاً لوجهه الكر وجل أن يعفو ويصفح، ُث يتقبل ما كا

 
 (: المهارة)تعريف مصطلح :  تمهيد

. فهو ماهر. أحكمه وصار به حاذقاً : مهر مهارة ؛بهومهر الشيء ومنه و . ذه يف الشيءاحل :املهارة يف اللغة
حذه منه فهو : ومتهر يف كذا. مهر يف العلم ويف الصناعة وغريمها: ويقال. واجلمع َمَهرة  . احلاذه بكل عمل: واملاهر
   0.متمهنر

النبوي وردت يف احلديث قد و . أو أحد مشتقاهتا يف القرآن الكر ( مهر)مفردة رد مل ت: اً اصطالح املهارة
 : واستعملت بعدة معان ،الشريف

  3." مامورة أو سكة مابورةُمهرة خري مال املرء ": وذلك يف قوله . استعملت مبعل الَفَرع .0

                                                           
 ،املعجم الوسيط .بالقاهرة جممع اللغة العربيةو . 6/4387 .0ط. دار احلديث: القاهرة .لسان العرب. ه0432 .على بن مكرم بن حممدابن منظور،   0
 .880ص الدعوة،  دار
من حلف ماله مال وله عرك أو عقار أو : باب .كتاب األميان  .31٥32ح. السنن الك ى . م3112 - هد 0434. احلسني بن البيهقي، أمحد 3

 .01/64 .2ط. العلمية الكتب دار: بريوت. عطا القادر عبد حممد: حتقيق .حيوان
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فإن  -ثالثاً -. أميا امرأة نمِكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل: "وذلك يف قوله . داهاستعملت مبعل الصَّ  .3
  2."فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له. رجهامبا استحل من فالمهر  دخل هبا فلها

. بالقرآن مع السفرة الكرام ال رةالماهر ": وهذا بنين  واضح يف قوله . استعملت املهارة مبعل احلذه واإلتقان .2
. يعين احلاذه الكامل احلفهل: يقول اإلمام اخلازن 4".والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاه له أجران

  6.فاملاهر هو احلاذه به الذي ال تشق عليه قراءته جلودة حفظه وإتقانه ٥.جليد التالوةا
اا تعاىل، هذا املصطلح مقرونًا خبدمة كتاب  ونلحهل أن هذا احلديث الوحيد اليت استعمل فيه النا 

وأفعاله  أقواله  ناظر يففال. كل مهارة خادمة لكتاب اا تعاىل قراءًة وحفظاً   وهو استعمال خاص يت من
تعريف املهارة  ناوعليه ميكن. هذا املعلأو يف خارجها يتاكد عنده  ،بالقرآن الكر  سواء يف حال الصالة تعلقةامل

 .حفظاً وأداءً إحكام القراءة وإتقا ا : يف قراءة القرآن الكر  با ا
 . يف تالوته من املهارةيمعده . رفاومع من علومكل ما مدم قراءة القرآن الكر   اويلحق هب 

 
 .في الصالةمهارة ترتيل القرآن الكريم : المهارة األولى: المبحث األول
 .التعريف بالمهارة، وأصلها، وأهميتها: المطلب األول

 
 .الترتيل مهارةالتعريف ب: أوالً 

فهم من غري الرتسهل، مصدر رتَّل فالن كالمه، إذا أتبع بع ه بع ًا على مكث وت: يعرَّف الرتتيل لغة
سل فيها والتبينيم بغري بدَ : والرتتيل يف القراءة. عجلة . ترسَّل: وترتَّل فيه. أحسن تاليفه: ورتَّل الكالم ترتيالً . ي  غْ الرتَّ
 7 .على مهلك، وهينتك: على رِسلك، أي: كقولنا

احلروف حقها قراءة القرآن بتمهل وتَؤدة واطمئنان، وعلى مكث وتدبر، وإعطاء  :والرتتيل يف االصطالح
 8.ومستحقها من املخارج والصفات واملدود

                                                           
دار  : الرياك .ال نكاح إالن بويل: باب .كتاب النكاح(. 0013)ح .جامع الرتمذي .م0000-هد 0431 .أبو عيسى حممد بن عيسى ،الرتمذي 2

 .2/417 .0ط  .السالم
: الراك . ف ل املاهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه: باب .كتاب الصالة(. 344)ح .صحيح مسلم. م0008 -هد0400 .أبو احلسني بن حجاج ،مسلم 4

 .232ص .0ط. دار السالم
. العلمية الكتب دار: بريوت. شاهني علي حممد تصحيح: حتقيق. التنزيل معاين يف التاويل تفسري لباب. ه040٥ .حممد بن علي الدين عالء .اخلازن ٥
 .0/٥. 0ط
 .3/878. 2ط .مكتبة اإلمام الشافعي : الرياك. التيسري بشرح اجلامع الصغري. م0088 .علي بن العارفني تاج بن الر وف عبد ،املناوي 6

 .0/0307 .0ط. املكتبة العصرية :بريوت. القاموع احمليط .هد0421 . والفريوز أبادي. 00/36٥ .لسان العرب .ابن منظور7
  .0/7. ت.ن، د.د . البسيط يف علم التجويد .حممود، بدر حنفي 8
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جويد القرآن املت من أحكام علم التجويد، : بانه التجويد؛ أي همبع وليس الرتتيل كما هو شانع عند 
وهذا هو مقصود . قراءة القرآن كما أنزل: مهل يف القراءة القانمة على أساع التجويد، أيوإَّنا هو التاين والتَؤدة والتَّ 

 0".جويد احلروف، ومعرفة الوقوف: "عندما سمئل عن الرتتيل، فقال اإلمام علي 
تيل بوصف أده؛ فيقول بن عاشوراحملَقق العالمة الطاهر  ويوَضح تيل : "الرتَّ أي . جعل الشيء مرتَّالً : والرتَّ

تفريقاً مكياًل حبيث ال تكون النواجذ أي املفره بني أسنانه . وهو املفلج األسنان. ثغر مرتَّل: وأصله من قوهلم. مفرقاً 
أي التَّمههل يف النطق حبروف القرآن حىت خترج من الفم واضحة مع . وأريد برتتيل القرآن ترتيل قراءته. متالصقة

  01".إشباع احلركات اليت تستحق اإلشباع
، 02، والرتتيل، واحلدر03قالتحقي: )وهي 00والرتتيل مرتبة من مراتب قراءة القرآن الكر  كما صنَّفها العلماء؛

أن التحقيق يكون للرياضة والتعليم والتمرين، : )املتانَية ومرتبة التحقيق ،والفره بني مرتبة الرتتيل. 04 (والتدوير
 0٥(. وليس كل ترتيل حتقيقاً . والرتتيل للتدبر والتفكر واالستنباط، فكل حتقيق ترتيل

غريها من  ويقدمها على مبرتبة الرتتيل الة الفري ة خاصنةيف ص أن يقرأ اإلمام ؛املقصود من هذه املهارةف
ذه بعض وه .هذه املرتبة فلم يؤثر عنه فيها سوى ،املكتوبة يف إمامة الصالة مراتب القراءة، اقتداًء بفعل النا 

 :  النا اآلثار يف صفة قراءة

                                                           
أمحد عيسى املعصراوي؛ أمحد عبد الرازه . د.أ: حتقيق ودراسة .منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداء .م3101 -هد0420األمشوين، أمحد بن حممد0

 .24ص. 0ط .دار اإلمام الشاطا: القاهرة .البكري
 .30/361.  للنشر التونسية الدار: تونس. التحرير والتنوير . هد0084. حممد الطاهر. ابن عاشور01
التحقيق ومنه الرتتيل، واحلدر ُث : اً فبع هم جعلها ثالث قسم العلماء القراءة إىل هذه املراتب على خالف بينهم يف عددها، ومشول بع ها بع اً،00

مركز الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطا التابع للجمعية  .شرح املقدمة اجلزرية. م3118-هد0430 .احلمد، غا  قدوري: ينظر. التدوير
املنري يف  . عية احملافظة على القرآن: ينظر. ب كلها تندرج حتت مرتبة الرتتيلوبع هم جعل املرات.  2٥8ص. 0ط .اخلريية لتحفيهل القرآن الكر ، جدة

 .36ص .00ط. م3117 .املركزية :األردن. أحكام التجويد
وهو .. ..ومعناه املبالغة يف اإلتيان بالشيء على حقه من غري زيادة فيه وال نقصان منه. هو مصدر من حققت الشيء حتقيقاً إذا بلغت يقينه: التحقيق)03
وإخراج . تفكيكهاو وبيان احلروف  ،والتشديدات ،واعتماد اإلظهار. وإمتام احلركات. إعطاء كل حرف حقه من إشباع املد وحتقيق اهلمزة  -القرَّاء –عند 

فالتحقيق يكون لرياضة   .وال إدغامه . وال إسكان حمرك . دة ومالحظة اجلانز من الوقوف بال قصر وال اختالعبع ها من بعض بالسكن والرتسل والتؤَ 
(.  ن يتجاوز فيه إىل حد اإلفراطأاأللسن، وتقو  األلفاو، وإقامة القراءة بغاية الرتتيل، وهو الذي يستحسن ويستحب األخذ به على املتعلمني من غري 

 . 0/310 .الكتب العلمية دار: بريوت. علي حممد الصباغ: مراجعة وإشراف. يف القراءات العشر النشر. حممد بن حممد ابن اجلزري، 
در بال م: احلدر)02 .  إذا أسرع،  فهو من احلدور الذي هو اهلبوط،  وهي إدراج القراءة وسرعتها وختفيفها بالقصر ؛مصدر من حَدر بالفتح  م

، املصدر السابق: ، ينظر(و متكن احلروف .مع مراعاة إقامة اإلعراب وتقو  اللفهل..... واإلدغام الكبري  وختفيف اهلمزة . والبدل. واالختالع.  والتسكني
مركز الدراسات القرآنية مبجمع امللك فهد لطباعة  .اإلتقان يف علوم القرآن. هد0436 .جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر والسيوطي،. 301 /0

 .3/627 .0طاملصحف الشريف، املدينة املنورة، 
يف  غاية املريد عطية قابل،. نصر :، ينظر04(مع مراعاة األحكام-أي التحقيق واحلدر–الطمئنان والسرعة هو قراءة القرآن حبالة متوسطة بني ا: التدوير)04

 .31صم، 0004-هد0404، القاهرة، (4). علم التجويد
 .3/626 .اإلتقان .السيوطي0٥
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فإذا هي قراءًة مفسرًة حرفاً   ااعن يعلى بن مالك أنه سال أم سلمة  رضي اا عنها عن قراءة رسول  -
 .فلوال أن تكون متانَية ملا استطاع السامع أن يَدعمدَّها حرفاً حرفاً . وهو وصف دقيق للقراءة 06.حرفاً 

يقرأ السورة حىت تكون أطول من  كان رسول اا : فتقول وتصف عانشة رضي اا عنها قراءة النا  -
 .بالتَّاين والتَّمهللقراءة اوصف وفيه داللة واضحة على  07.أطول منها

اً   : "بقوله قراءة النا  كما يصف أنس  - اا، وميد ُث قرأ بسم اا الرمحن الرحيم، ميد . كانت مدَّ
 08."الرمحن، وميد الرحيم

 
 :الرتتيل مهارة األصل يف :الترتيل أصل مهارة: ثانياً 
چٿ  ٿ    ٿ  چ : قول اا تعاىل -

چ : ؛ فقال تعاىلوقد أمر اا تعاىل نبيه : "يقول اإلمام ابن اجلزري  00

چٿ 
تلبَّث يف : يقول تعاىل. انبذه حرفًا حرفاً : وقال ال حاك. تانن فيه: وقال جماهد. بَينه: قال ابن عباع. 31

ومل يقتصر سبحانه على األمر بالفعل حىت أكَّده باملصدر . قراءته ومتهَّل فيها، وافصل احلرف من احلرف الذي بعده
   30".يقرأ وكذلك كان . تماماً به وتعظيماً له؛ ليكون ذلك عوناً على تدبر القرآن وتفهمهاه
فصَّلناه، وقيل : وقيل 32.أي بينَّاه تبييناً : قال قتادة  33.چىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  چ: قوله تعاىلو  -

  34.فسَّرناه
  

                                                           
 .6٥7ص .(3032)ح .ما جاء كيف كان قراءة النا : باب .كتاب ف انل القرآنأخرجه الرتمذي، 06
 رقَّم ،(232٥)ح. الرتتيل يف القراءة :باب .ف انل القرآن :كتاب. البخاري صحيح شرح الباري فتح . هد0270 .العسقالين علي بن أمحدحجر، ابن 07
 عبد بن العزيز عبد: العالمة تعليقات اخلطيب، عليه الدين حمب: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه قام. الباقي عبد فؤاد حممد: وأحاديثه وأبوابه كتبه
 .2/03٥6 . بريوت  .املعرفة باز، دار بن اا
-هد 0431  .دار السالم :الرياك. أبو عبد اا حممد بن امساعيل .012ص .(٥146)ح .مَد القراءة: باب .ف انل القرآن: كتاب  .صحيح البخاري08

 .3ط .م0000
 .4: املزملسورة 00
 .4: املزملسورة 31
 .0/318ابن اجلزري، النشر، 30
 .23: الفرقانسورة 33
موسوعة الصحيح املسبور من التفسري  :التفسري الصحيح. هد0400 .ياسني، حكمت بن بشري: أخرجه ابن أيب حاُت بسنده الصحيح عن قتادة، ينظر32

 .404ص. 0ط .دار امل ثر: املدينة املنورة .املاثور
 . 0ط. دار الكتب العلمية :بريوت. عادل أمحد عبد املوجود و اعة: دراسة وحتقيق .البحر احمليط .م0002 -هد0402 .أبو حيان، حممد بن يوسف34
6/4٥٥.  
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  :ترتيلالأهمية مهارة : ثالثاً 
سباب الداعية إىل تدبر القرآن الكر  واالعتبار ب ياته، والنظر يف معانيه، أل ا قراءة من أعظم األالقراءة مبرتبة الرتتيل 

بقراءة القرآن على هذه املرتبة؛  لذا أمِمَر . صفتها التاين والتمهل والطمانينة، وهذه صفات مالزمة ملسالة التدبر
يقول اإلمام ابن  .كما أنزل القرآن هبا: الكيفية، أيثَّ على قراءة القرآن هبذه حَ وهبذه الكيفية لتبيينه للناع، بل وَ 

أخرجه ابن " إن اا  ب أن يقرأ القرآن كما أنزل: " قال أن رسول اا  وروينا عن زيد بن ثابت  : "اجلزري
يه والفاندة ف ،.....السنة أن يقرأ القرآن على الرتتيل : " ل الفخر الرازي يف تفسريهو ويق 36".  3٥خزمية يف صحيحه

 عاين، وإذا قرأها بنفسه معاين تلك األلفاو، وأفهم غريه تلك امل أنَّه إذا وقعت القراءة على هذا الوجه فهم ِمن
 37".السرعة مل يَفهم ومل يمفهم، فكان الرتتيل أوىل

ة مبرتبة ِما سبق بيانه يف معل الرتتيل فقد عملم أنه من املهارة أن يقرأ اإلمام القرآن الكر  يف الصالة اجلهري
الرتتيل، يؤديها بكل طمانينة وتؤدة وتَريهث، فهي مفتاح التدبر للسامع املاموم وأصل له للتامل والتفكر، وهبا تطمئن 
نفسه، ويستقر فكره لفهم اآليات الكرميات، والسباحة يف معانيها ودالالهتا وبالغتها وأسلوهبا، فيحصل هبذا 

وتسنه القراءة بالتدبر والتفهم، فهو املقصود األعظم، : "اإلمام السيوطي يقول.  املقصود من نزول القرآن الكر 
 :وقال.  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ چ :قال تعاىل. واملطلوب األهم، وبه تنشرح الصدور وتستنري القلوب

"   چچ  چ  چڇچ 
3 

واعلم أن الرتتيل مستحب ال جملرد التدبر؛ فإن ": وقال أبو حامد الغزايل رمحه اا. 
جمي الذي ال يفهم معل القرآن يستحب له أي اً يف القراءة الرتتيل والتؤدة، ألن ذلك أقرب إىل التوقري واالحرتام الع

 23."واالستعجال 20وأشد تاثرياً يف القلب من اهلذَرَمة

                                                           
 من فريق: أحاديثه وخرج نصوصه ضبط .الدين عبد الرمحن بن أيب بكر جالل .مل أجده يف صحيح ابن خزمية، وهو يف جامع األحاديث، للسيوطي3٥

 .8/347.  عة على .د بإشراف الباحثني
 .0/318ابن اجلزري، النشر، 36
 .0/60 .2ط. ه0431. دار إحياء الرتاث العريب :بريوت .مفاتيح الغيب .أبو عبد اا حممد بن عمرالرازي،  37

 .30: صسورة 38
 .83: النساءسورة 30
 .3/678 .اإلتقان .السيوطي21
 .سيايت تعريفها الحقاً 20
 .0/301 .النشر .ابن اجلزري 23
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 :قال اإلمام احلجة أبو عمرو الداين
 لِ من غري تقييددددددددددددد  وال تداوي  قد ورَد الرتتيل يف التندزيل
 يف قددولدددددددددددددده ورتدددددددددددددل القدددرآن          بل ظدددددداهر  مبيدن  أتددددددددداندا

فاركْب همديَت واضح احملجة  كفدى هبدذا قدوًة وحدددددددجةً   
22 

املراتب مرتبة الرتتيل َمرتبة  مغايرة عن مرتبة التحقيق واحلدر والتدوير، وال تندرج هذه أن  ؛القولونستطيع 
 :أسبابلعدة ضمنها على ما ذهب إليه جمموعة من العلماء، وذلك 

فمرتبة التحقيق وإن  . دة، وهو ما ال يتحقق مع بقية املراتبوالتؤَ  ما جاء يف وصفها آنفاً من الطمانينة والتاينن  -0
 رتبة التدوير وم. تجويد وأحكامهأنه عل هبا التعليم والتدريب على إتقان ال كان ينطبق عليها ذلك إالَّ 

ة هاملستمع أن يقف هني ، إذ ال يستطيعوالنظرالتفكر و التدبر  اءة متوسطة وسريعة، ال تعني علىقر  ؛احلدرو 
أو انتقل إىل  ياتيف قراءته إىل مقاطع أخرى من اآل لقد وص د اإلمام إال و  ؛بعض املعاين مع نفسه لتدبر
التدوير أو احلدر رتبة ُث أال ترى اإلمام إذا قرأ مب. امعانيهيف  وهبذا يفوت املاموم مساعها والتفكر !آية بعد آية

، ورمبا عال صوته وارتفع، اآلية أبطا يف القراءة وتاّنَّ   بعض دالالتُث إذا أراد أن يبنَي  ؛يسرد اآليات سرداً 
لة حلا غري مناسبة (احلدر والتدوير) :أن قراءيتعلى دليل  ؛ففي هذا. غية جذب املستمع ملرادهوذلك بم 

 . والواقع املشاهد يف الصلوات اجلهرية دليل واضح يؤيد ما ذكرنا. خلشوع والتدبر والتفكر عموماً ا
وهبا كان يصلي، ومل ينقل عنه غري ذلك . أ ا مرتلة مبيَّنة ومفسَّرة حرفًا حرفاً  جاء يف وصف قراءة النا  -3

فكيف تكون مرتبة احلدر . وقراءته كما أنزل ألنه مامور بالتبيني وتبليج القرآن 24حىت يف صالة النافلة،
أنه  والتدوير من قراءته يف الصالة، وقد نقل اإلمام ابن اجلزري بسنده عن كبار القرناء عن أيب بن كعب 

وكما ذمكر فإن مرتبة الرتتيل من التحقيق وليس العكس، أما قراءة التدوير واحلدر . 2٥بالتحقيق قرأ على 
 26.ذكرهم ابن اجلزري يف النشر ؛قرناءفهي مذاهب كثري من ال

-لو كانت بقية مراتب القراءة كاحلدر مثاًل مندرجة حتت الرتتيل ملا اختلف العلماء يف مسالة أيهما أف ل -2
 27هل الرتتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة؟ -كما نقله اإلمام ابن اجلزري وغريه عن القرَّاء 

أل ا خالف قراءة الرتتيل اليت نزل هبا  ،على من قرأ املفصل يف ركعة عود عاب الصحايب اجلليل ابن مس -4
إين أقرأ املفصَّل يف ركعة  : ، أن رجاًل قال لهكهَذ الشعر، فعنه   -أي اهلذرمة–القرآن، ووصفها باهلذَ 

                                                           
. 0ط. دار ابن حزم: بريوت. عبد الرزاه بسرور: دراسة وحتقيق .عمدة القارنني واملقرنني .م3118-هد0430. أمحد بن أمحد الشقانصيالقريواين، 22
 .443ص
. هد0438. مكتبة دار املنهاج: الرياك .جامع أحاديث وآثار القراءة يف الصالة .إبراهيم بن علي ،العبيد :؛ ينظر كتابلالستزادة عن كيفية صالته  24
 .0ط
 .0/316 .النشر .ابن اجلزري 2٥
 .ينظر املرجع السابق نفسه26
 .3/677 .اإلتقان .والسيوطي. 0/318 .النشر .ابن اجلزري: ملراجعة املسالة ينظر27
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ًا ": فقال. واحدة   وقع يف القلب فرسخ  ن إذاإن قومًا يقرءون القرآن ال  اوز تراقيهم، ولك !كهَذ الشعر  هذَّ
ذلك القراءة السريعة، إذ  ا تعيب كة رضي اا عنها ملرتبة الرتتيل أويظهر من وصف عانش 28."فيه نفع
 20."حروفه لعدَّها ال كسردكم هذا لو أراد السامع أن يعدَّ  : "تقول
 
 .في الصالة مهارة ترتيل القرآن الكريمما يُةَعدُّ من : لمطلب الثانيا
مع القراءة مبرتبة  اوهو ما يتناسب متامً . مقدار القراءةالتخفيف على املصلني يف : حق اإلمام من املهارة يف -0

 :وافرة؛ منها الشرعية الدالة على التخفيف األدلةو الرتتيل املوصوفة بالرتيهث والتاين والطمانينة، 

 افيهم ال عيف والكبري وذ فإن. إذا أمن أحدكم الناع فليخفف: "قال. لألنمة هبذه املهارة وصية النا   -
هد إيلَّ رسول آخر ما عَ : قال عن عثمان بن العاص و  41".وإذا صلى وحده فليصل كيف يشاء. احلاجة
  - 40."إذا أِمت قوماً فاخفَّ هبم الصالة": اا 

بالتخفيف على الناع عندما أطال على قومه وصلى هبم بالبقرة يف صالة   بن جبل ملعاذ   هأمر  -
   1،چٱ  ٻ   چ   اقرأ -ثالثاً  وكررها  -يا معاذم أفتَّان  أنَت ؟" :املشهوروذلك يف احلديث  العشاء،

 44 ".13چں  ڻ  ڻ  ڻ  چو

واا يا رسول اا إين ألتاخر عن : أن رجاًل قال فعن أيب مسعود . أطال على الناعن مل الشديد ذمهه  -
يف موعظة أشد غ بًا منه يومئذ، ُث  رسول اا فما رأيت ! صالة الغداة من أجل فالن، ِما يطيل بنا

عن و 4٥ ".إن منكم منَفرين، فايكم صلى بالناع فاليتجوز، فإن فيهم ال عيف، والكبري، وذا احلاجة: " قال
   46".إن من األنمة طرَّادين: " قال رسول اا : ي قالمن ثَ عباع اجلم 

                                                           
: باب .ف انل القرآن وما يتعلق به: كتاب  .وصحيح مسلم. 012، ص(٥142)حالرتتيل يف القراءة، : باب .ف انل القرآن: صحيح البخاري، كتاب28

 . 220ص .(0018)ح ،..ترتيل القراءة واجتناب اهلذ
 .30/361 .التحرير والتنوير .رابن عاشو 20
 .00٥ص. (0146)ح .أمر األنمة بتخفيف الصالة يف متام: باب .كتاب الصالة  .صحيح مسلم 41
 .00٥، ص(01٥0)ح. املصدر نفسه 40
 .0: الشمسسورة 43
 .0: األعلىسورة 42
 .016٥ص .(6017)ح .متاوالً أو جاهالً  من مل ير إكفار من قال ذلك: باب .كتاب األدب  .صحيح البخاري 44
 .00٥ص(.  713)ح. ختفيف اإلمام يف القيام وإمتام الركوع والسجود: باب. كتاب األذان. صحيح البخاري 4٥
 .0/41٥(. 4660)ح. التخفيف يف الصالة من كان مففها: باب. كتاب الصالة. أخرجه بن أيب شيبة يف مصنفه 46
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كان أيب إذا صلى يف املسجد : " يب وقاص، قالعن مصعب بن سعد بن أ، فباع عند الصحابة فقه اإلتَ  -
ا أنمة إنَّ : ، وإذا صلى يف بيته أطال الركوع والسجود والصالة، فقلت له، فقالخفف الركوع والسجود وجوَّز

 47".يقتدى بنا

حبسب بانه كان ينوَع يف قراءته فيقرأ بالسورة الطويلة واملتوسطة والقصرية؛ فقد كان  ن فعل النا مأما ما ثبت 
يعلم من حال  فكان النا  ":يقول النووي 48. املقام واحلال، ولبيان جواز هذه الوجوه الثالثة لإلمام

ويف وقت ال يؤثرونه لعذر وحنوه فيخفف، ويف وقت يريد  ،املامومني يف وقت أ م يؤثرون التطويل فيطول
 :واألدلة على ذلك عديدة، نذكر منها 40."إطالتها فيسمع بكاء الصا

إين ألدخل يف الصالة فاريد إطالتها، فامسع بكاء الصان فاجوَّز، ِما أعلم من شدَّة وجد أَمه من ": قوله -
 ٥1."بكانه

 . ٥0يقرأ يف املغرب بالطور  مسعت رسول اا: قال وعن جبري بن مطعم  -

 ٥3.يف ركعتنيقرأ يف صالة املغرب بسورة األعراف فرقها  أن رسول اا : وعن عانشة رضي اا عنها -

  
، إال أن  يف إمامتهم يف الصالة؛ ياتون باحلاالت الثالث املذكورة، اقتداء بنبيهم  الصحابة وهذا كان حال 

، واا املستعان! قتهم غري وقتنا، ومهمهم غري مهمنا، والفاره بني عوامهم عوامنا كبريو و واقعهم غري واقعنا، 
 .وهم من هم، ففي زماننا أكثر تاكيدا فإن كانت سنة التخفيف مؤكدة يف زما م،

 

تطويل القراءة املرتلة يف الركعة األوىل وقصرها يف الركعة الثانية، وهو أمر نسا  الرتتيل؛ مهارةِما يندرج حتت و  -3
سواء يف الصلوات اجلهرية أو  وهذا فعل النا . يقَدره اإلمام بالنظر إىل حال املصلني، والزمان، واملكان

 : ودليله .فروضةالسرية امل
يقرأ يف الركعتني األوليني من صالة الظهر بفاحتة الكتاب وسورتني،  كان النا ": قال عن أيب قتادة  -

يطَول يف األوىل ويقصر يف الثانية، ويسمع اآلية أحياناً، وكان يقرأ يف العصر بفاحتة الكتاب وسورتني، وكان 
 ٥2."ألوىل من صالة الصبح، ويقصر يف الثانيةيطَول يف األوىل، وكان يطَول يف الركعة ا

                                                           
الكتاب  .أبو بكر عبد اا بن حممد،  (466٥)التخفيف يف الصالة من كان مففها، ح: باب. كتاب الصالة. هأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنف 47

 . 0/416  .0ط ،هد0410. الرياك: مكتبة الرشد. كمال يوسف احلوت: حتقيق .املصنف يف األحاديث واآلثار

 .346-323ص .صالةجامع أحاديث وآثار القراءة يف ال .العبيد: ينظر املسالة بتمامها يف48
 .  املرجع السابق نفسه 40
 .006ص .(701)ح. من أخف الصالة عند بكاء الصا: باب. األذان: كتاب. صحيح البخاري ٥1
 .8٥0ص .(48٥2)ح. سورة الطور: باب. التفسري: كتاب. صحيح البخاري ٥0
سنن  .م0000-هد0431. أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب (.003)ح(. آملص)د القراءة يف املغرب ب: باب. االستفتاح: كتاب. سنن النساني ٥3

 .028ص .0ط. دار السالم: الرياك. النساني الصغرى
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: قال ، فسمع بكاء الصا؛قرأ يف الركعة األوىل بسورة حنواً من ستني آية أن رسول اا  ": عن ابن سابطو  -
 ٥4."فقرأ يف الثانية بثالث آيات

 

در معنيَّ يف صالة ضع من اآليات وترديدها بقتكرار بعض املوا ؛يف قراءة اإلمام الرتتيل مهارةوِما يمعده من  -2
أن النا  فعن أيب ذر   .نافلةالمن القرآن كان يف صالة  يف ترديد آية ألن ما ورد عن النا فقط؛  النافلة
  چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  چ دها حىت أصبح قام ب ية يردن

٥٥
  .

ومل يثبت    
وقد اهتدى سلفنا الصاع   !األنمة يف وقتناما يقع فيه بعض  ، وهوفعل ذلك يف صالة الفري ة عنه 
واستفاضت األخبار عنهم، فمنها على سبيل املثال ما  يف تكرار اآلية الواحدة يف صالة النافلة، هبديه 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ : دها ويبكي حىت أصبح، وهي قوله تعاىلأنه قام ب ية يردن  روي عن متيم الداري 

چوئ   ۇئ  ۇئ   ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ 
٥7
.  

ٱ  چ  :إىل جنا سليمان التيمَي بعد العشاء اآلخرة، ومسعته يقرأ صلَّى: قال معمر مؤذن التيميَ وجاء عن 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ       پ  پ  ڀ      چ :فلما أتى على هذ اآلية: قال  ٥8،چٻ  ٻ     ٻ

 وغدوت ألذان: فخرجت وتركته، قال :قال. دها حىت خفَّ املسجد وانصرفواجعل يردن ٥0 چڀ   ڀ  ڀ    
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     چ: زها، وهو يقولفسمعت فإذا هو فيها مل َ م : الفجر، فنظرت فإذا هو يف مقامه، قال

 61    چٻ  پ  پ       پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ    
 علىويساعد  ،أن التكرير  مع القلب تكرار وترتيل اآلية أو مقطع منها؛ووجه العالقة بني عملية ال

ار املعاين ، فيغوص القارق املتامل يف حب معناهاوالتفكر يفالنظر يف داللة الكلمة املوقوف عليها،  استح ار
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        چ : قال تعاىل. ، فيحصل املراد من قشعريرة اجللد، وخشوع القلبوفيوك احلكم

  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

 60چڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    

 
                                                                                                                                                                                        

 (. 7٥0)ح .القراءة يف الظهر: باب .كتاب األذان  .صحيح البخاري٥2
 .3/٥7 (.3461)ح .من كان مفف الصالة لبكاء الصا يسمعه: باب .كتاب الصالة  .مصنف ابن أيب شيبة٥4
 .008: ةاملاندسورة ٥٥
 .041ص .(0100)ح .ترديد اآلية: باب .كتاب االفتتاح  .سنن النساني٥6
 .684ص .جامع أحاديث وآثار القراءة يف الصالة .العبيد: ، ينظر30: اجلاثيةسورة ٥7
 .0: سورة امللك ٥8
 .37: سورة امللك ٥0

  .3/30 .4ط. هد041٥ .اب العريبدار الكت: بريوت. رواه أبو نعيم األصفهاين يف حلية األولياء وطبقات األصفياء 61
 .32: سورة الزمر 60
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أن يتعايش اإلمام مع خطاب القرآن  سواء مبرتبة الرتتيل أو احلدر؛ فقط يف صالة النافلةمهارة القراءة ومن  -4
ليلة  كنت أقوم مع رسول اا ": فعن عانشة رضي اا عنها قالت .وهو فعل النا . الكر  و اكيه

لبقرة، وآل عمران، والنساء، فال ميرن ب ية فيها ختويف إالَّ دعا اا عز وجل واستعاذه، التمام فكان يقرأ سورة ا
أنه صلَّى  وكذا روى حذيفة بن اليمان  63".وال ميرن ب ية فيها استبشار إال دعا اا عز وجل ورِغَب إليه

مرتساًل،  إذا  - أي النا –يقرأ  ": يقول. مرَّة وقد قام بسورة البقرة، وآل عمران ، والنساء مع النا 
إذا مرَّ ب ية عذاب ": ويف رواية 62"...مرَّ ب ية فيها تسبيح سبَّح، وإذا مرَّ بسؤال سال، وإذا مرَّ بتعوذ تعوَّذ

 64."وقف وتعوَّذ، وإذا مرَّ ب ية رمحة وقف فدعا
 

 :ماال يُةَعدُّ من مهارة ترتيل القرآن الكريم في الصالة: المطلب الثالث
وهذه املرتبة مل يذكرها أحد من  .6٥(اهلذه : )اويقال هل. ، وهي اإلسراع بالقراءة سرعة خملَّة(اهلْذَرَمة)ة مبرتبة القراء -0

وقد عاهبا ابن . ومل تمعرف بني القرَّاء من مراتب القراءة املشهورة. ا ا تستعمل يف الصلوات اجلهريةبالعلماء 
وال هتذهوه هذَّ  -رديء التمر-ال تنثروه نثر الدقل": يقول الة؟ج الصالة؛ فكيف ِفعلها يف الصيف خار  مسعود 

  66."الشعر، قفوا عند عجانبه، وحرَكوا به القلوب، وال يكن همن أحدكم آخر السورة

ف و ر احل من ما يقول إال قليالً  أعقل ملف ،ن يفعل هذالبعض األنمة يف صالة الرتاويح ِم تقد ح ر : أقول
وقد أخلَّ بالكثري !  معقولةالَّ ه لسرعته أل، وال يستطيع أحدنا ردَّ هاأعادُث  ،قراءة اآلية يف ورمبا أخطا ،والكلمات

فليحذر اإلمام اإلتيان باهلذرمة يف  !وال حول وال قوة إال باا ،وروعة القرآن و اله ،من األحكام التجويدية
 .إمامته

أنه يايت القراءة باف ل  احلروف وصفاهتا، ظنًَّا من القارقخمارج القراءة بالتكلهف يف الرتتيل؛ مهارة وال تَعده من  -3
. هيَدَنة ليَدَنة فقد كانت قراءة النا  !تلبس إبليسأنه من التنطع و حماسنها وأكملها وأحكمها، وهذا ال شك 

ه من سرَّ : " ، فقالبا ا رطبة هَينة ،م يقرأ يف املسجدوهو قان ،بعدما مسعه قراءة ابن مسعود  وصف قد و 
واملقصود أن األنمة كرهوا  ": يقول ابن القَيم.  67"نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبدأن يقرأ القرآن رطبًا كما أم 
ل هدى رسول اا صلى اا تعاىل وآله وسلم، وإقراره أهل كل لسان على ومن تامَّ ، التنطع والغلو باحلرف

                                                           
: حتقيق. مسند أمحد. أبو عبد اا أمحد بن حممد. حنبلابن  .مسند الصديقة عانشة بنت الصديق رضي اا عنها: باب. (34610)ح .مسند أمحد63

 .40/0٥٥. 0ط. هد0430. مؤسسة الرسالة. شعيب األرنؤوط؛ وآخرون
 .20٥ص .(0804)ح .استحباب تطويل القراءة يف صالة الليل: باب .ملسافرينصحيح مسلم، كتاب صالة ا62
 .041ص .(0110)ح .القراءة يف املغرب بقصار السور: باب .كتاب االفتتاح. سنن النساني64
 .010ص.  0ط. هد0423. دار احل ارة للنشر والتوزيع: الرياك. التجريد ملعجم مصطلحات التجويد. إبراهيم بن سعيد ،الدوسري6٥
 .3/676 .االتقان .السيوطي66
 .210/ 0. إسناده حسن: قال احملقق شعيب األرنا وط. مسند عمر بن اخلطاب رضي اا عنه: باب(. 07٥)ح .مسند أمحد67
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وذكر أبو عمرو الداين أن  68." إخراج احلروف ليس من سنته يفني له أن التنطع والتشده والوسوسة قراءهتم تبَّ 
 60(.خارج عن مذاهب األنمة و هور سلف األمة، وقد وردت اآلثار عنهم بكراهة ذلك)ذلك 

نفسه؛ إالَّ أ ا ال مهارة يف  يظنها اإلمام قدف. ة أو غريها بِنَدَفس  واحدوليس من املهارة أن يقرأ اإلمام سورة الفاحت -2
آية  :املرتلة قراءة النا  خالف األوىل يف، كما أ ا اآليات والوقوف على فواصلها ومعانيهاتدبر  تعني على
إيَن ألقرأ السورة يف نَدَفس  واحد ، : حىت إن أحدهم ليقول... " :يقول احلسن البصري. حرفاً حرفاً : فسَّرةاملآية، و 

ال كثَّر اا يف الناع  !، مىت كانت القراءة تقول مثل هذاالورعة واا ما هؤالء بالقرَّاء وال العلماء وال احلكماء وال
 71."مثل هؤالء

لطبيعي، بل املهارة  كاملد احركتني مبقدار بقصر املنفصل،املد  اإلمام أن يقر أ ؛ليس من املهارة يف صالة الفري ة -4
ن يف هذه املدود أ: ذلك وحكمة 70 .سيما وهو يقرأ برواية حفصال ( حركات ٥-4)د امل توسطأن يقرأ ب
ن وهو م، تصوير داللة اآلية وتشخيص معانيهاعجيب يف صويت وبالغي إعجاز  - دوداملمن  وغريها-املنفصلة
إىل  ابنه، إذ رفض االبن اللحاه بوالده وحاول اللجوء وغره يف قصة نوح : مثاله .القرآن الكر  مقاصد
چ : على لسان االبن قال تعاىل. وعقابه جيه من عذاب ااناملادية ظنًَّا منه أنه سي باألسباب اً تمسكم اجلبل

ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  

چى
حركات،  ٥-4، ميد من ه اهلمزسببو فيها حكم املد اجلانز املنفصل  چ ۓ چفكلمة .   

تصوير دقيق حلالة االبن وتعلقه الشديد  رق؛القا صوتإطالة يف و يطيل القارق صوته هبذا املقدار، أي 
 هذا يصَور ال املد توسطفعدم اإلتيان ب. اإلميان باا واالعتصام به إ اء واضح برف هو  ،باألسباب املادية

الرتتيل رتبة لذا ال يستقيم من يقرأ مب. اليت كانت تالزم هذا االبن املادية ، وال يصف هذه النفسيةالرانع املشهد
واألمثلة على  .واالعتبارالتدبر إىل  املؤدي ألنه من لوازم الرتتيل 72شباعهأو إ املد اجلانز بتوسط يتوال يا

  .اإلعجاز الصويت يف أحكام املدود وفرية يف كتاب اا تعاىل

 

                                                           
 .0/063. مكتبة املعارف: الرياك. حممد حامد الفقي: حتقيق. إغاثة اللهفان من مصاند الشيطان. ابن القيم، حممد بن أيب بكر اجلوزية  68
 .عن املرشد الوجيز .242ص. ه0423. مكتبة دار املنهاج: الرياك. البدع العملية املتعلقة بالقرآن الكر . أمحد بن عبد اا بن حممدآل عبد الكر ، 60
  .300ص. 0ط
 .٥2ص .0ط. دار احل ارة :الرياك .حال السلف مع القرآن. م3100 -هد0423. البدر، بدر بن ناصر71
يستنبط هذا . وإمتاما ملقدار القراءة احملدَّد يف الركعة الواحدة ،اإلمام بقصر املنفصل يف صالة الرتاويح ألجل السرعة واالختصار اءةقر هارة يكون من املقد  70

والبطيء عشرين  أنه دعا القرَّاء يف رم ان يامر أسرعهم قراءة أن يقرأ ثالثني آية، والوسط  ساً وعشرين آية، من األثر الصحيح عن عمر بن خلطاب 
 .716ص .جامع أحاديث وآثار القراءة يف الصالة .العبيد: ينظر. آية
 .42: هودسورة 73
إبراهيم حممد : زادة، يوسف أفندي، رسالة املدات، حتقيق: ينظر. وقد تباينت مذاهب القرَّاء يف املنفصل إىل سبع مراتب(. حركات 6)اشباع املد  72

 .21ص. 0ط. م3111.  دار عمار: عمان.  اجلرمي
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، فقد ثبت يف الصحيحني الركعة الثانية عن األوىل؛ وهو خالف هديه يف قراءة ال ليحذر اإلمام تطويل -٥
يقرأ يف الركعتني األوليني من صالة الظهر بفاحتة الكتاب  كان النا : " قال أيب قتادة من حديث 
ويقصر يف الثانية، ويسمع اآلية أحياناً، وكان يقرأ يف العصر بفاحتة الكتاب  ،ل يف األوىلوسورتني، يطوَ 

وحكمة  74"بح، ويقصر يف الثانيةل يف الركعة األوىل من صالة الصل يف األوىل، وكان يطوَ وسورتني، وكان يطوَ 
فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناع الركعة : " يف رواية أيب داود عن أيب قتادة عن أبيه قال تت ح فعل النا 
أن إطالة الركعة الثانية على األوىل  ،واهليثمي ،والسيوطي ،والنووي ،وابن تيمية ،وذكر أبو شامة 7٥".األوىل

فقد تكون السورة الثانية أطول من  ،ويستثل من ذلك قراءة سورتني يف الركعتني 76.خمالف للسنة والشريعة
: فعن عبد اا بن شفيق قال .(يوسف)وسورة ( الكهف)يف الصبح بسورة  األوىل أو متاثلها، فقد قرأ عمر 

بسورة : ثانية، وال(الكهف: )الكوفة؛ فقرأ يف الركعة األوىل 77صلىَّ بنا األحنف بن قيس صالة الصبح بعاقول
  78"صالة الصبح فقرأ هبما فيهما صلى بنا عمر : "، وقال(يوسف)

 

 : المبحث الثاني
 .في الصالة القرآن الكريم ترتيلارة حسن الوقف واالبتداء في مه: المهارة الثانية

 .التعريف بالمهارة، وبيان أصلها، وأهميتها: المطلب األول
 

 :داءالوقف واالبت مهارةبالتعريف : أوالً 
إما ما يلي احلرف املوقوف عليه، أو  س فيه عادة بنية استئناف القراءة،قطع الصوت زمناً يتنفَّ  بانه :يعرَّن الوقف 

وال فيما اتصل رمساً، وال بد  ،آلي وأوساطها، وال يايت يف وسط الكلمةا عو مبا قبله ال بنية اإلعراك، ويايت يف ر  
 70.من التنفس معه
 81(.انه استئناف القراءة بعد الوقف أو هو الشروع يف التالوة بعد قطع أو وقفب :ويعرَّن االبتداء

                                                           
 .القراءة يف الظهر والعصر: باب. كتاب الصالة  . مسلمصحيح ؛ و 032ص .(73٥)ح .القراءة يف الظهر: باب .كتاب األذان. البخاريصحيح  74
 .001ص .(4٥0)ح
 .032ص. هد0431. دار السالم: الرياك. األشعثسليمان بن . (811)ح .القراءة يف الظهر: باب .كتاب الصالة  . داود أيبسنن  7٥
 .017ص .البدع العملية املتعلقة بالقرآن الكر  .آل عبد الكر  76
 : بريوت. حممد عوك مرعب: قيقحت. هتذيب اللغة .حممد بن أمحد أبو منصور، اهلروي :يراجع .دراقيعها يف معاطفها، واحدها عاقول: عواقيل األدوية 77

 .0ط. م3110. دار إحياء الرتاث العريب
 زهري حممد: حتقيق .حممد بن أمحد جعفر أبو. الصالة، الوقت يصلى فيه الفجر أي وقت هو:  شرح معاين اآلثار، كتابأخرجه الطحاوي، يف 78

 .0/081 . 0ط. م0004 .الكتب عامل. املرعشلي الرمحن عبد يوسف د: وأحاديثه وأبوابه كتبه ورقم راجعه. احلق جاد سيد حممد النجار،
 .0/341 .النشر .ابن اجلوزي 70
 .ملصدر السابق نفسها81



 م          3102السنة الثامنة، العدد التاسع     11
 

، 82، وكاف جانز83تام خمتار: )80أربعة أقسام إىل-ول اإلمام الداين كما يق-وينقسم الوقف عند أكثر القرَّاء 
 (.8٥، وقبيح مرتوك84وصاع مفهوم

 
 :أصل مهارة الوقف واالبتداء: ثانياً 

يقطع  كان رسول اا : قالت ئلت عن قراءة رسول اا  عنها حني سم حديث أم سلمة رضي اا -
ٺ  ٺ    ٺ  چ   :ُث يقف، وكان يقرأ   چڀ  ڀ  چ ُث يقف    چپ  پ  پ  پ  چ : قراءته، يقول

 80.((كان يقطع قراءته آية آية)): ويف رواية قالت 88. چٺ   
 01((.ف ومعرفة الوقوفالرتتيل جويد احلرو : ))قوله يف تعريف الرتتيل وعن علي  -
 وتندزل القرآن، قبل اإلميان يؤتى ناأحد وإن دهرنا، من برهة عشنا لقد)) :وقول عبد اا بن عمر  -

: قال ُث .القرآن أنتم تعلمون كما فيها، عنده يوقف أن ينبغي وما وحرامها، حالهلا فيتعلم  حممد على السورة
 أن ينبغي ما وال زاجره، وال أمره، ما يدري خامتتهما إىل فاحتته بني ام فيقرأ لقرآن،ا أحدمها يؤتى رجاال رأيت لقد
 00.((أي الرديء من التمر-الدقل نثر ينثره منه، عنده يوقف
 

                                                           
دار الصحابة : طنطا.  ال الدين حممد شرف: حتقيق. املكتفى يف الوقف واالبتداء. م3116 -هد0437. الداين، أيب عمرو عثمان بن سعيد: ينظر80

 .3/٥42 . ذكرها السيوطي يف االتقان ؛وختتلف أنواع الوقف ومسمياته عند بعض العلماء. 08ص. للرتاث
، وذلك عند متام القصص وانق انهن،  -ال لفظاً وال معل -ِما بعده يءالذي  سن القطع عليه واالبتداء مبا بعده، ألنه ال يتعلق بش: الوقف التام هو83

 .00ص .املصدر السابق. وأكثر ما يكون موجوداً يف الفواصل ور وع اآلي
: وذلك حنو الوقف على قوله. لذي بعده متعلق به من جهة املعل دون اللفهلهو الذي  سن الوقف عليه واالبتداء مبا بعَده، غرَي أن ا: الوقف الكايف82

 .30ص .املصدر السابق. واالبتداء مبا بعد ذلك يف اآلية كلها .32: النساء، سورة چڌ  ڌ  ڍ چ
پ  پ   چ  :وذلك حنو قوله ، يعاً  الذي  سن الوقف عليه، وال  سن االبتداء مبا بعده لتعلقه به من جهة اللفهل واملعل: وهو ،وهو الوقف احلسن84

 .33املصدر السابق، ص   چپ  پ  ڀ   
يوم ))و (( اا))وشبهه واالبتداء بقوله (( رسل))و (( رب))و (( ملك))و (( بسم)): هو الذي ال يعرف املراد منه، وذلك حنو قوله: الوقف القبيح8٥

 .3٥ص .املصدر السابق. ((العاملني))و (( الدين
 .3: ةالفاحتسورة 86
 .2: الفاحتةسورة 87
 .6٥8ص .( 3037)حو   .6٥7، ص(3032)ح .ما جاء كيف كانت قراءة النا : باب .ف انل القرآن: الرتمذي، كتاب88
 .4/6٥ .(4110)ح .سنن أيب داود80
 .24ص .منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداء .األمشوين01
 عبد مصطفى: حتقيق. الصحيحني على املستدرك. م0001 – ه0400. اا عبد بن حممد كماحلا  اا عبد أبو. اإلميان: املستدرك للحاكم، كتاب00

 وعلق. مرجاه ومل علة له أعرف وال الشيخني شرطى عل صحيح حديث هذا: يقول احلاكم.  0/00. 0ط. العلمية الكتب دار: بريوت. عطا القادر
 .السابق نفسهاملرجع  .له علة وال شرطهما على: التلخيص بقوله يف الذها
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 :أهمية مهارة الوقف واالبتداء: ثالثاً 
وقد . طباءصب املعلم والداعية كاألنمة واخلسيما ِمن ومِضع يف منال لقارق القرآن الكر   أمهيته للوقف واالبتداء

: قال اإلمام الداين. املذكورة آنفاً  ، استنباطًا من هذه األدلة03صرح  ع من العلماء على وجوب معرفة هذا العلم
، وإنه إ اع من دليل على أن تعلم ذلك توقيف من رسول اا  -رضي اا عنهما–قول ابن عمر ))

على  اً ري أن يف كالم ابن عمر رضي اا عنهما برهانوكذا ذكر اإلمام ابن اجلز  02((.رضوان اا عليهم-الصحابة
 04((.وصح بل تواتر عندنا تعلمه واالعتناء به من السلف الصاع: ))، وقالأن تعلمه إ اع من الصحابة 

، فالقارق كاملسافر، واملقاطع اليت (منازل القرآن: )والوقف واالبتداء كما وصفه الصحايب اجلليل ابن مسعود 
حلية التالوة، وزينة القارق، وبالغ : )ووصفه اإلمام يوسف بن علي البسكري بانه 0٥.ا القارق كاملنازلينتهي إليه

التايل، وفهم للمستمع، وفخر للعامِل، وبه يمعرف الفره بني املعنيني املختلفني، والنقي ني املتباينني، واحلكمني 
 06(.املتغايرين

ن معرفة الوقف واالبتداء، إذ ال يتاتى ألحد معرفة معاين القرآن إالَّ من متام معرفة القرآ: )) وقال ابن األنباري
 07((.مبعرفة الفواصل

 ومىت ؟أن  سن مواضع الوقف واالبتداء يف قراءته، فيعرف أين يقف :من هذه املهارة يف حق اإلمام فاملقصود
حتقيق املطلوبة يف حتصيل التدبر و  والتصويريةليحقق بذلك القراءة التفسريية  ومبثله االبتداء، يقف؟ ؟ وكيفيقف

 .رج اخلشوع والتاثر يف أداء الصالةماموم املستمع، فريتقي به إىل معاالتامل لل
ل له ذلك إال بكثرة ليصل إىل امللكة العلمية فيه، وال  ص -فهو باب واسع-فعلى اإلمام أن يتقن هذا الفن

 .أو السور يف الصلوات اجلهرية اليت يؤم هبا املصلنيوالتدريب على كل مقطع من اآليات املختارة  ،املمارسة
 

 .القرآن في الصالة ارة حسن الوقف واالبتداء في ترتيلما يُعدُّ من مه: المطلب الثاني
سيما يف سورة الفاحتة وسور ال  عموماً،القراءة بالوقف النبوي، وهو الوقف على أواخر اآليات ور وسها  -0

 ودليله وصف أم سلمة رضي اا عنها لقراءة النا . ى كذلك بالوقف التامويسم. املفصل؛ إذ آياهتا قصرية
 .املذكورة سابقاً 

                                                           
. جملس النشر العلمي يف جامعة الكويت. قف وأثرها يف بيان معاين التنزيلو الوصل وال .م2/3111 -هد00/0431. شرشال، أمحد بن أمحد :ينظر03

 .32ص(. 41)العدد . جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية
 .06ص .ءاملكتفى يف الوقف واالبتدا .الداين02
 .33٥/ 0النشر،  .ابن اجلزري04
 .32ص .دزيلنالوصل والوقف وأثرمها يف بيان معاين الت .شرشال :ينظر 0٥
 .املرجع السابق نفسه06
 .24ص .منار اهلدى يف الوقف واالبتداء .األمشوين07
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قال اإلمام  08.وقد حدد مواضعه العلماء. وكذا من الوقوف النبوية ما يوصف بوقف ج يل عليه السالم
: عمران عند قوله فإنه كان يقف يف سورة آل -عليه السالم-ينبغي للقارق أن يتعلم وقف ج يل: ))السخاوي

يتعمد الوقف  فكان النا ..... يتبعه،  والنا  چڑ  ک   ک      ک    چُث يبتدق   00چژ ڈ  ژچ 
على تلك الوقوف وغالبها ليس رأع آية، وما ذلك إالَّ لعلم لدينن َعِلَمه من علمه، وجهله من جهله، فاتباعه 

 011((.سمنَّة يف  يع أقواله وأفعاله
 
 يتها، وهي حمدودة املواضع ميكن لإلمامألمه010ن يلتزم اإلمام بالوقوف الالزمة يف القرآن الكر ،ومن املهارة أ -3

وكذا من املهارة أن يتنبه اإلمام . ط بكامل معناها، وأسرار بالغتهاوإن مل  مِ  ؛حفظها واستح ارها عند القراءة
على فقه القارق وعلمه بالتفسري واللغة  وهي كثرية يف القرآن الكر ؛ تعتمد. إىل الوقوف الكافية واحلسنة

وقد نسمي هذه  012.وقد وضع العلماء هلذه الوقوف عالمات تدل عليها يف املصحف الشريف. 013واإلعراب
؛ وإن مل توجد على الكلمة عالمات وقف، إذ يعتمد استخراجها على مهارة القارق حيانًا بوقف بيانأ الوقوف

وهو وقف حسن، ُث البدء من أول اآلية ( اليهود)الوقف على كلمة : الهومث. وفهمه للغة واإلعراب والتفسري
ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ    چ: يف قوله تعاىل( والَّذين أشركوا)وحىت  لة 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  

القرآن الكر  وهو أن العداوة للذين آمنوا  فيه إبراز ملعل يقصده( اليهود)فالوقف على كلمة ، چى  ائ 
ُث عطف عليهم الدرجة الثانية  ،لذا بدأ سبحانه وتعاىل بذكرهمهلا درجات أشدها وأخطرها هي عداوة اليهود 

 .وهم املشركون

 
                                                           

 .41، صاملرجع السابق تراجع املواضع يف08
 .0٥: آل عمرانسورة 00
 .املصدر السابق نفسه011
السطرية على الكلمة الالزم الوقوف عليها، ( مد)كنه حَدد مبواضع يف القرآن الكر  ألمهيته، ويرمز له حبرف الوقف الالزم هو يف األصل الوقف التام، ل010

وختتلف املواضع من مصحف آلخر .  سة وثالثني موضعاً ( 2٥: )تسعة عشر موضعاً، ومصحف األزهر( 00: )ومواضعه يف مصحف املدينة املنورة
ينظر  . سبعني موضعًا يف دراسة علمية له( 71)محدي عبد الفتاح خليل إىل . د. ذا النوع من الوقف، فقد أوصلها أحبسب اجتهاد العلماء احملققني هل

 .0ط. م3101. املكتبة األزهرية للرتاث؛ اجلزيرة للنشر والتوزيع: القاهرة. الوقوف الالزمة يف القرآن الكر  وعالقتها باملعل واإلعراب: كتابه
اهيم األخ ر إمام املسجد النبوي سابقاً، ولغريه من العلماء وقفات حسنة على بعض املواضع القرآنية؛ رواها عنهم الشيخ أبو عبد وللشيخ القارق إبر 013

 . 020ص.  0ط. م311٥ .الدار العاملية: االسكندرية . أضواء البيان يف معرفة الوقف واالبتداء :الرمحن  ال القرش يف كتابه
وختتلف . ينظر شرحها يف مصحف املدينة النبوية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، الطبعة الثانية(. تعانقج، صلى، قلى، ال: )وهي012

للوقف املطلق، و ( ط)لالزم، و( م)للوقف املمنوع، و( ال: )يستعمل( هد٥61: ت)اإلمام السجاوندي  فعندمصطلحات الوقف ورموزها بني العلماء، 
. د: حتقيق. مقدمة علل الوقوف يف القرآن الكر . السجاوندي، حممد بن طيفور الغزنوي: ينظر (.للمرخص لل رورة( ص)، وللمجوز( ز)للجانز، و( ج)

 .68ص . 0ط. دار الصحابة للرتاث :طنطا. أشرف أمحد حافهل عبد السميع
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إظهار إذ فيها من  014،(نعم، وبلى، وكال: )على أحرفيف قراءته  أن يقف اإلمامالوقف واالبتداء؛  ومن مهارة -3
. ةاملستمع ونظره، ال سيما لو اصطحب القارق مع هذه الوقوف طبقة صوت  عالي عل وإبرازه ما يلفت انتباهامل

، ُث البدء (06: )من سورة الفجر، مع وصل ما قبلها من اآلية( 07): رقمآية ( كال)الوقف على : من أمثلته
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  چ :  قال تعاىل(. 07)بكال رأع اآلية 

 چھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   

 .والعياذ باا !ق عليه يف رزقه وأهانهلقول هذا اإلنسان أن اا تعاىل ضيَّ  فيه زجر وردع( كال)فالوقف على 
اآليات إذ يوقف على  ايتها  الف املالوف يف قراءة هذهوهو خ ،املعلهذا لقارق إلبراز امهارة من فالوقف هنا 

 .(ر وسها)
 
إلظهار املعل  01٥العارك للسكون باملدو  بالتفخيم( اا)وف على لفهل اجلاللة ومن املهارة يف قراءة اإلمام؛ الوق -1

. ال  سن الوقف إال على املعل التام منها 016وبيانه وتفسريه، ومواضعه يف القرآن الكر  كثرية جداً؛املقصود 

گ  ڳ  ڳ  گڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ چ : كقوله تعاىل

  4چڳ      
. 

 بعض يف فالوق قوله تعاىل يف مسالة علم احملكم واملتشابه، إذ  سن الوقف على لفهل اجلاللة؛ بل ويلزميف و 
ڱ   ڳ   ڳ    ڳ  ڱ چ  :قال تعاىل (.مد) حرف امليم السطريةيف املصحف ،وعالمته 018طبعات املصاحف

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  

  4.چۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى ۇڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
 

 

                                                           
موضعاً، ( 33)وردت يف اثنني وعشرين ( بلى)و. 44ية آ: واحدة حسنة فقط، وهي يف األعراف: مواضع يف القرآن الكر ، منها( 4)هلا أربعة ( نعم)014
موضعًا منها ( 00)حد عشر أموضعاً، ( 22)وردت يف ثالث وثالثني ( كال)و. مواضع الوصل فيها أرجح( 8)مواضع حسنة، وَثانية ( 0)تسعة : منها

الوقف واالبتداء . م3116 .صاع، عبد الكر  إبراهيم: والتوضيحينظر للزيادة .  سن الوقف عليه وال  وز االبتداء به( 3) سن الوقف عليه، وموضعني 
 . وما بعدها 38٥ص. 0ط .دار السالم :القاهرة. وصلتهما باملعل يف القرآن الكر 

طيبة النشر،  هو خاص باصحاب قصر املنفصل من طريقو ( ال إله إال اا)وهذا املد غري املد املعروف مبد التعظيم، وهو مد الصوت حبرف الالم يف  01٥
 36زادة، رسالة املدات، هامش ص: يراجع. ومسين مبد التعظيم أو مد املبالغة، مبالغة يف نفي األلوهية عن سوى اا تعاىل .مبقدار أربع حركات ميد

 .للمحقق
. فهرع أللفاو القرآن الكر املعجم امل. م0087-هد0417. حممد فؤاد عبد الباقي،: ينظر. مئة وواحد موضع  وسبعنيألف( 3710)عددها قرابة 016

 .7٥-41ص .0ط. دار الفكر: بريوت
 .027: البقرةسورة 017
 .القاهرة، كمصحف الشمريل، طبعة شركة الشمريل018
 .7: آل عمرانسورة 010
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 .القرآن في الصالة واالبتداء في ترتيلماال يُةَعدُّ من مهارة حسن الوقف : المطلب الثالث
فاما الوقف القبيح فهو ما اشتد تعلقه مبا قبله لفظاً . والوقف األقبح001، ذر اإلمام من الوقف القبيح -0

چچ  چ  چ  چ    چ:   و الوقف على قوله تعاىلحنومعل، 
فإنه يوهم وصفًا ال يليق بالباري سبحانه 000

أما  002.يوهم إباحة ترك الصالة بالكلية003چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ :وكذا قوله تعاىل. وتعاىل
حسنًا واالبتداء قبيحًا ، كان  الوقف ال ملو أن يكون الوقف واالبتداء قبيحني، أو أن يكونف ؛الوقف األقبح

چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ  :يقف بني القول واملقول؛ حنو قوله تعاىل
ک  ک  ک  چ ُث يبتدق 004

چگ
 006.، وشبه ذلك من كل ما يوهم خالف ما يعتقده املسلم00٥

. ن ساء َفهمه، وعدمت معرفته ملعاين اآليات وتفسريها وإعراهباواألمثلة على الوقوف القبيحة كثرية يستحدثها م
على الكثري من املواضع يف بعض طبعات املصاحف للداللة على منع الوقف ( ال)وقد وضع العلماء عالمة 

 .007.عليها
 
فعن أيب هريرة . عن ذلك  لنهي النا. ة ب ية عذاب أو العكسوصل آية رمحوال تمعده من مهارة اإلمام  -3

  أن رسول اا إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف اقر وا وال حرج، ولكن ال ختتموا ذكر رمحة : " قال
ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  چ : حنو قوله تعاىل: ومثاله 008"بعذاب، وال ختتموا ذكر عذاب برمحة

چک  ک  ک   
وي رب : بإضمار فعل؛ أي ، ألنه منقطع ِما قبله، منصوب(والظاملني: )ال ينبغي أن يقول  000

 031. الظاملني
 

                                                           
 .008ص .الدوسري، التجريد: ينظر. ويسمَّى بالوقف الناقص والوقف املمنوع001
 . 36: البقرةسورة 000
 .42: النساءسورة 003
 .40األمشوين، منار اهلدى، ص: ظرللزيادة ين002
 .72: املاندةسورة 004
 . 72: املاندةسورة 00٥
 .٥1األمشوين، منار اهلدى، ص: ينظر006
. 238/ 0. 0ط. دار البصانر: القاهرة .الوقف املمنوع يف القرآن الكر  . م3110. عبد الرحيم، إمساعيل صاده: تراجع العديد من األمثلة يف 007

 .الشمريلوتنظر املواضع يف مصحف 
 . 0/46 .0ط.   .مؤسسة الرسالة .أمحد حممد شاكر: حتقيق .جامع البيان يف تاويل القرآن .م3111 .الط ي، حممد بن جرير 008
 .20: اإلنسانسورة 000
 .04ص .مقدمة علل الوقوف .السجاوندي031
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عند حفص ملن يقرأ بروايته، ألن هذه السكتات من مقاصد  030من املهارة جاوز مواضع السكت وليس -2
يف : مثاله 033.فعلى اإلمام معرفتها وحفظها، وهي ستة مواضع. القرآن الكر  يف بيان بالغة اآليات ومعانيها

ۇئ  ۇئ   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئوئچ : يف قوله تعاىل چەئوئ چ، السكت على ألف (٥3: )سورة يس، آية

ليس بصفة لد  چۇئ چ أن قوله  واحلكمة من هذا السكت؛ بيان. چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  
نه قول املالنكة مستانف، وقيل هو من ي ًا أنه ليس من قول الكفار، بل إن أولكنه مبتدأ، ولبيا چەئوئچ 

 032.قول املؤمنني للكفار

 
الوقف )ددد وهو ما يسمَّى ب ،الوقوف على أي موضع بسبب قطع الندََّفس ؛ة يف قراءة اإلماممن املهار  وال يمعده  -4

، ُث االبتداء باملوضع الذي يلي املوقوف عليه، دون النظر إىل معاين اآليات وداللتها، فقد يقع (االضطراري
رة أو املقطع املختار يف قراءة القارق يف الوقف القبيح أو األقبح دون أن يعلم، إذ مهه ينصرف إىل  اية السو 

، وهذا  دث تشويشًا عجيبًا على املصلني، ويشغلهم عن اإلنصات لليات املتلوة، وعن التدبر فيها. الركعة
 .فلينتبه اإلمام

 
 034ببعض مواضع بداية األجزاء، أو أرباع األحزاب -بعد الفاحتة–أن يبدأ اإلمام القراءة  ؛وليس من املهارة -٥

مع بداية اآلية، واملشار إليها على هامش الصفحة برقم اجلزء واحلزب أو نصفه أو ( ٱ) نجمة ا باملرموز هل
ألن مواضع عديدة منها خملة . وهو ِما حذَّر منه بعض العلماء وكرهوه، منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية. أرباعه

إن هذه التجزنة احملدثة تت من  ": تيمية يقول ابن  03٥.مبا بعدهالتعلقها باملعل لتعلقها مبا قبلها لفظاً ومعناً أو 
دانمًا الوقوف على بعض الكالم املتصل مبا بعده، حىت يت من الوقف على املعطوف دون املعطوف عليه، 

                                                           
ومقداره حركتان عند حفص عن عاصم من . 073ص .احلفيان، أشهر املصطلحات. هو قطع الصوت زمناً أقل من زمن الوقف بغري تنفس: السكت030

 .طريق الشاطبية
  ۉچ  :يف قوله تعاىل( 0) اية اآلية  چېې چيف سورة الكهف، السكت على ألف -0: اأربعة متفق عليها، واثنان خمتلف فيها، أما املتفق عليه033

   ،چ ڄ  ڄڦ   ڦ چ :يف قوله تعاىل( 37)آية  السكت على حرف النون يف سورة القيامة، -2، سبق ذكره يف املنت-3،  چ ېې  ې  ۉ

أما السكتتان املختلف فيها . چڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  چ  :حرف الالم يف قوله تعاىلعلى ، السكت (04)يف سورة املطففني، آية  -4

، إذ  وز فيها چٻ ٱ  ٻ  ٻ  چ وبداية براءة  چحب  جب  يئ  ىئ    مئ چ :السكت على  اية األنفال-0: عند حفص، فهي

 وز فيها اإلظهار والسكت ،  چىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ چ: يف احلاقة، قوله تعاىل  -3. القطع والسكت والوصل
 .وما بعدها 33صاع، الوقف واالبتداء، ص: ينظر. واإلدغام

 .32املرجع السابق، ص: ينظر032
هذه يف ة أرباع، رمزوا لبداية كل ربع منها بنجمة سطرية، اعتمدوا إىل أربعحزباً، وكل حزب  ع من العلماء القرآن إىل ثالثني جزءاً، وستني  ءَ جزَّ 034

 .وما بعدها. 46ص .الوصل والوقف .حبث شرشال: ينظر.  والصحابة  حتزيب النا  خالفوهذا . القرآن حروف التجزنة على عدَ 
 .املرجع السابق نفسه: ينظر03٥
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چٱٻچ : فيبتدق القارق به يف اليوم الثاين، كقوله
يف سورة النساء، ومثل ذلك كثري، ويت من  036

چٱ  ٻ  ٻچ : ملعل دون بعض، كقوله تعاىلالوقف على بعض القصة دون بعض، وعلى بعض ا
يف  037

 038". حزيب والتجزنة، فيه خمالفة للسنةوإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا الت... سورة األعراف، 

 
 : المبحث الثالث

 . في الصالة القرآن الكريم مهارة التغني في ترتيل: ة الثالثةالمهار 
 . أهميتهاالتعريف بالمهارة، وبيان أصلها، و : المطلب األول

 : التغني مهارةالتعريف ب: أوالً 
 .الصوت إذا عال وحسن، وطرب وتر : فالتغين 030" .االستغناء، ومبعل التطريب: مبعليايت  :التغني في اللغة

وهو  023.وكل من رفع صوته ووااله؛ فصوته عند العرب غناء 020.َغريهوَ  طرب وتر  باْلكاَلم اْلَمْوزمون  :(غلَّ )و 021
قال رسول : أنه كان يقول أيب هريرة  ومنه حديث عموماً؛ (التغين)األحاديث اليت ورد فيها مصطلح املقصود ب

: يقول احلافهل ابن كثري. 022"ما أهن ا  لشيء ما أهن لنبي حسن الصوت يتغنَّى بالقرآن يجهر به" : اا 
ته ويتغلَّ هبا، وذلك أنه  تمع يف قراءة ومعناه أن اا تعاىل ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نا   هر بقراء"

  024."األنبياء طيب الصوت، لكمال خلقهم، ومتام اخلشية، وذلك هو الغاية يف ذلك
؛ حىت إن به رت النغم يف ذكر اا تعاىل و الصوت، و ال النا اا داوود عليه السالم حسن  عن وقد عمرف: أقول

  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    ک    چ  :عاىلقال ت. يسَبحن معهكنَّ اجلبال والطري  
43 

  026(.مزامري آل داوود: )عليه السالم على صوته وقد أطلق النا ، 

                                                           

 چ ڌ  ڌ  ڍ چ : اجلزء اخلامس، متعلقة مبا قبلها يف قوله تعاىل  بدايةمن ؛ (34: )وهي اآلية رقم036
 .بداية اجلزء التاسع، وجاءت يف منتصف  قصة شعيب عليه السالم يف السورةمن ؛ (88: )وهي اآلية رقم037
جممع امللك فهد لطباعة . بن قاسمعبد الرمحن بن حممد : حتقيق. جمموع الفتاوى. هد0406. قي الدين أبو العباع أمحد بن عبد احلليمتابن تيمية، 038

 . 02/401  .0ط. املدينة املنورة ،املصحف الشريف
 .20/080، (غين: )مادة ،اهلداية دار .احملققني من جمموعة: حتقيق. تاج العروع من جواهر القاموع الفيض، أبو حممند بن حممند الزَّبيدي، 030
 .2/0043، (غين)مادة  .القاموع احمليط .الفريوز آبادي: روينظ. 6/680، (غنا: )مادة. لسان العرب . ابن منظور 021
 . 3/66٥ .املعجم الوسيط .جممع اللغة العربية 020
 . 6/680 .لسان العرب .ابن منظور 023
صحيح و  .0213ص .(7٥44)ح؛ و 011ص .(٥132)ح .من مل يتغل بالقرآن: باب .ف انل القرآن: البخاري، كتابصحيح : متفق عليه 022
 .231ص .(0847)ح .استحباب حتسني الصوت بالقرآن: باب . انل القرآن وما يتعلق بهف: كتاب  .مسلم
 .0/٥0 .3ط. دار طيبة للنشر والتوزيع. سامي بن حممد سالمة: حتقيق. تفسري القرآن العظيم. هد0431. ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر 024
 .01: سباسورة  02٥
 .موسى األشعري  سيايت ختر ه بعد قليل يف حديث أيب 026
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 : أصل مهارة التغنِّي: ثانياً 

 ..."ما أهن ا  لشيء"  .السالف الذكر حديث أيب هريرة  -
  027" بالقرآن ليس منَّا من لم يتَةَغنَّ : " قال أن النا  ،كذلك  وعنه  -

  028"زيِّنوا القرآن بأصواتكم"  قال رسول اا : قال وحديث ال اء بن عازب  -

 

  :أهمية مهارة التغنيِّ : ثالثاً 
 حق إمام املصلني أوىل أفال يكون يف -عموماً - قراءة القرآن الكر  على طلب التغين يف النا  حثَّ إذ 

ها ويشده  القلوب ياخذ مبجامعفنه، زيينه و س لكالم اا تعاىل، و  تعظيمال التغين يورث يف القلب أنذلك ! وأخص
ِما يؤثر يف ، ....بيا ا وبالغتهاالوقوف على و  ،هاوالتفكر يف معاني ،ات املتلوةاآليمفردات التدبر يف  دارجإىل م
على غريه من حداء  كالم اا تعاىل بالتغين  ليعلوومن جانب آخر  هذا من جانب، (املاموم) ملتلقي واملستمعانفس 
-نشيد باملد والتمطيط-كانت العرب تتغل بالركباينَ   :(هد320: ت) قال ابن األعرايب. )وكالم الناع ونثرهم ،األشعار

-أن يكون هَجرياهم إذا ركبت اإلبل، وإذا جلست يف األفنية، وعلى أكثر أحواهلا، فلما نزل القرآن أحبَّ النا 
فعن عانشة . عندما مسع قراءة سامل موىل أيب حذيفة لذا سمرَّ النا  020 (.غين بالركباينَ بالقرآن مكان الت -عادهتم

 مسع قراءة أحسن من قراءته، فقام النا أأستمع قراءة رجل يف املسجد مل : رضي اا عنها أ ا قالت للنا 
بقراءة  كما سمرَّ  041« أميت مثل هذاهذا سامل موىل أيب حذيفة، احلمد ا الذي جعل يف: فاستمع قراءتَه، ُث قال

                                                           

عن أيب سلمة .  0300، ص(7٥37)ح، [02: امللك] چ ٻ    ٻ   ٻ  ٻ  چ:  التوحيد، باب قول اا تعاىل: أخرجه البخاري، كتاب 027
. به عن غريهاالستغناء : على قولني( يتغل بالقرآن)وقد اختلف العلماء يف معل . املصدر نفسه(.  هر به: )وزاد غريه: عن أيب هريرة، قال البخاري

عبد اا بن عبد احملسن : حتقيق. املغين. موفق الدين أيب حممد عبد اا ابن قدامة،: ينظر ؛للزيادة يف املسالة. و سن قراءته ويرت  بالقرآن ويرفع صوته به
التذكار يف أف ل . اا حممد بن أمحديب عبد أ القرطا،و ؛ 3/604 . ٥ط. هد0436. دار عامل الكتب: الرياك. عبد الفتاح حممد احللو. الرتكي؛ د
؛ 0٥1ص .3ط. هد0200 .فتاء والدعوة واإلرشادالبحوث العلمية واإل ةدار إ ةرناس: الرياك. عبد القادر األرنؤوط: حققه وخرج أحاديثه. األذكار

 . 81ص .0ط. هد0404 .مكتبة الدار: املدينة املنورة. سنن القراء ومناهج اجملودين. القارق، عبد العزيز بن عبد الفتاحو 
تزيني : االفتتاح، باب: وأخرجه النساني ، كتاب. 308، ص(0468)حكيف يستحب الرتتيل يف الصالة، : سنن أيب داود ، كتاب الصالة، باب 028  

اا حممد  يب عبدأ، (0243)حيف حسن الصوت بالقرآن، : إقامة الصلوات، باب: كتاب  . ةوأخرجه ابن ماج(.  0107-0106)ح .القرآن بالصوت
أخرجه ابن حبان يف صحيحه، " زينوا أصواتكم بالقرآن" ويف رواية . 001ص .0ط. الرياك ،دار السالم: الرياك. ةسنن ابن ماج. هد0431. بن يزيد
 بلبان بن ليع الدين عالء األمري: ترتيب .حبان ابن صحيح تقريب يف اإلحسان. م0088 - هد 0418 حبان، بن حممد، (740)حقراءة القرآن، : باب

 .2/36. 0ط .الرسالة مؤسسة: بريوت. األرنؤوط شعيب: عليه وعلق أحاديثه وخرج ، حققه(هد 720: املتوىف) الفارسي
 .6/680 .لسان العرب .ابن منظور 020
 .080، ص(0228)ح .يف حسن الصوت بالقرآن: باب .إقامة الصلوات: كتاب  .ةسنن ابن ماج 041
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إين مررت " :من مزامري آل داود، وذلك يف احلديث املشهور وصفه بانه مزمار، إذ وصوته أيب موسى األشعري 
 040".بك البارحة وأنت تقرأ، فقد أوتيت مزماراً من مزامري آل داود

 :يقرأ مسعت النا : " بن عازب ءيقول ال ا .ة القرآن الكر  يل الصوت يف قراء قد كان النا ل
 41 چٱ  ٻ  ٻ  چ 

042" وما مسعت أحداً أحسن صوتا منه أو قراءةً  ،يف العشاء 
 

االستماع إليه وقراءته، الرتغيب إىل من أهم أبواب الدعوة إىل حب القرآن الكر  و والرت  به  تغين القرآنمهارة ف
 ،يف حال الرتاويح مثالً  ؛ ال سيماات والتص  على طوهلاح ور الصلو يف للمصلي  جاذبيةمن أكثر املهارات وهي 

 .م من حسن الصوت والتغين يف القراءةبسبب ما ميلك اإلماباملصلني واكتظاظها املساجد ازدحام بعض  أما تشاهد
وكم من عوام الناع من استبدل مساع الغناء املاجن بسماع أشهر  .فكم من عاص  اهتدى بسبب مساع القرآن الكر 

 .، والواقع يصاده على ما نقوللقرَّاء وأحسنهم صوتاً وأداءً ا
 

 .القرآن الكريم في الصالة مهارة التغني في ترتيلمن ما يُعدُّ : المطلب الثاني
درجة أعلى من وهو  ،044هو التزيني والتحسني والتحبري. (التجويد) املن بطة بقواعد األداء حتبري القراءة -0

 بعدما وصف- األشعري للنا  مموَسى َأيب، لقول واملبالغة يف التنغيم والرت ، وهو شدة  ال الصوت التغين
ظهر وداللة ذلك أن يم  .04٥"  ت لك حتبرياً لو علمت مكانك حل َّ  ": -باملزمار قراءته الطْبعية اخلِلقية؛ النا 
 وأرياء لل مدخل أنه يطانس عليه الشلبَ يم أف ل ما عنده من حسن الصوت و اله، وال يزهد يف ذلك، أو  اإلمام

: " يقول اإلمام اآلجري رمحه اا. قدوةو  إىل اا تعاىل دعوةوليعلم اإلمام أنه يف موضع  !وما إىل ذلكالسمعة 
ه اا به، ه خبري عظيم، فليعرف قدر ما خصَّ ينبغي ملن رزقه اا حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن اا قد خصَّ 

، وإَّنا ينفعه حسن صوته إذا خشي اا عز وجل يف السر والعالنية، وكان مراده أن ....وليقرأ ا ال للمخلوقني
يمستمع من القرآن لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم، فريغبون فيما رغبهم اا عز وجل، وينتهوا عما  اهم، فمن  

 046"كانت هذه صفته انتفع حبسن صوته، وانتفع به الناع

 
 

                                                           
صالة : مسلم، كتاب صحيح؛ و 013، ص(٥148)ح .حسن الصوت بالقراءة بالقرآن: باب .ف انل القرآن: بكتا  .البخاريصحيح : متفق عليه 040

 .230ص .(08٥3)حاملسافرين، 
 .0: سورة التني 043
 .0213، ص(7٥46)ح. املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام ال رة: "قول النا : باب .التوحيد: كتاب  .البخاريصحيح  042
 .0٥1ص. تذكار يف أف ل األذكارال. القرطا: ينظر 044
 .06/071 .(7007)ح .ابن حبانأخرجه  04٥
 .071ص. البدر، حال السلف مع القرآن 046
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بغية  ،عاين اآليات الداعية لذلكحبسب م أحياناً ارتفاع صوت اإلمام واخنفاضه : ينيف قراءة التغمن املهارة و  -3
وهذه املهارة تفتقر إىل فقه اإلمام وتدبره ملعاين اآليات وتفسريها، وال يقدر . تبليج املقاصد القرآنية للمستمع

 حديث جبري بن مطعم  :ادليله. بعةوهي سنة متَّ . ماهر هبا ،التالوة من كثر  ع يف القراءة، مم عليها إال متمرَ 
به املغرب، األكلَمهم يف أمسارى بدر، فوافقتمهم، وهو يصلي باصح  ،أتيت النا : " قال -آنذاك مشركاً وكان –

ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ  من املسجد خرج صوتهأو يقرأ، وقد  وهو يقول ،أو العشاء، فسمعته

 چۆ  
عن عبد الرمحن بن أيب و . عمر بن اخلطاب  وهبذه املهارة عمل.  048 "قلا  عن ا صمدِعَ ، فكاَّن 41
چ :  مبكة صالة الفجر، فقرأ يف الركعة األوىل بيوسف، حىت بلج صلى بنا عمر بن اخلطاب ": ليلى، قال

 چې  ې  ې  ې  ى  ى 
:  ُث ركع، ُث قام فقرأ يف الركعة الثانية بالنجم فسجد، ُث قام فقرأ  41

  4 چٹ  ڤ  ڤ  ڤ    چ 
ومن املهارة يف   0٥0."بالقراءة حىت لو كان يف الوادي أحد ألمسعه ورفع صوته 

مع  يستحب له أن مفي صوته هبا، وال  هر تادباً  ؛ة حكي فيها الكفرب يرفع الصوت واخنفاضه إذا مرَّ اإلمام 
چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   چ : كقوله تعاىل)اا تعاىل، 

ڳ  چ : وقوله تعاىل 0٥3

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ : وقوله تعاىل 0٥2چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ 

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  چ : وقوله تعاىل 0٥٥ چۉ  ې  ې  ې  ېى  چ : وقوله تعاىل 0٥4چگگ  

جل وعال، أو يف  ،البارقأو مدَّ يف قراءته ب ية يؤدي ظاهرها إىل نقص يف حق . وغري ذلك من اآليات 0٥6 چۀ
 0٥0(.وحنومها 0٥8 چۓ  ڭ  ڭ  ڭ   چ: وقوله 0٥7 چۉ  ۉ  ېې  چ : حق معصوم، كقوله تعاىل

 

                                                           
 .8-7: سورة الطور 047
 .3/007، (0٥13)ح. القاهرة. تيمية ابن ، مكتبة(3ط. )السلفي اجمليد عبد بن محدي: حتقيق. املعجم الكبري أمحد، بن سليمانأخرجه الط اين،  048
 .84: يوسف سورة 040
 .0: سورة الزلزلة 0٥1
 .0/080الوقت الذي يصلي فيه الفجر أي وقت هو؟، : الصالة، باب: ، كتاب(0182)أخرجه الطحاوي يف شرح معاين االثار، ح 0٥0
 .080: سورة آل عمران 0٥3
 .73، 07: سورة املاندة 0٥2
 .72: سورة املاندة 0٥4
 .64: سورة املاندة 0٥٥
 .21: سورة التوبة 0٥6

 چ ائ  ى         ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ چ :، ومتام اآلية7٥:صسورة  0٥7
 .030: سورة طه 0٥8
 .430ص. عمدة القارنني واملقرنني. القريواين: ينظر 0٥0
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: قوله : ؛ منهااألدلةبعض  يؤيد هذا. ناحلزَ  بصوت صفتهاإلمام أن يقرأ  ؛ِما يمعده من مهارة التغينو  -2
فإن مل إن هذا القرآن نزل حَبَزن، فإذا قرأمتوه فابكوا، : " وقوله . 061" نن، فإنه نزل باحلزَ اقر وا القرآن باحلزَ "

واحلديثان على ما فيهما من ضعف من ناحية  ،060". فمن مل يتغن به، فليس منَّا. تبكوا فتباكوا، وتغنوا به
وقد استفاضت أقوال العلماء يف  063.ا ِشبَه الرَّْثيأنه قرأ سورة فحزَّ َ : عن أيب هريرة إالَّ أنه روي  السند

 062.ن به ويرقق به قلبهيتحزَّ : يتغل به: ليث بن سعد قولهونقل ابن حجر عن ال. ن والتشويقوصف التغين باحلزَ 
ن الذي يظهر على قارنه احلزَ : حتزن به، أي: (يتغل بالقرآن): روى اإلمام القرطا عن  اعة من العلماء معلو 

وجممل األحاديث اليت جاءت يف حسن الصوت، إَّنا ": وقال أبو عبيد 064.عند قراءته وتالوته هو ضد السرور
حزَّنهم، فيقر ه (: "يتغل بالقرآن) وقال اإلمام أمحد يف حديث 06٥."ى طريق احلزن والتخويف والتشويقهو عل

: " وجاء يف شرح النووي قوله 067"إَّنا هو يتحزَّن ويرت  به: "وقال الشافعي 066".حبمزن  مثل صوت أيب موسى
ديث الواردة يف ذلك حممولة على فقد أ ع العلماء على استحباب حتسني الصوت بالقراءة وترتيلها، واألحا

داعية إىل طريقة القراءة حبزن من أقوى املؤثرات الصوتية الربانية الأن  ؛ذلك وحكمة 068".التحزين والتشويق
لقوله ، ويغلبه البكاء ، إذ يتفاعل القارق هبا فيظهر عليه أثرهارقة الفؤاد، ولني اجلانب ا تعاىلو القلب، خشوع 
 " :فعلى خشوع اإلمام  .060" ع صوتًا من إذا مسعتموه يقرأ حسبتموه مشى اا تعاىلإن من أحسن النا

مسعت : عن عبد اا بن شداد قالف. القلب يقع يف القلب ويوثَّر فيهرج من مما إن وتباكيه مشع املصلون، ف
 چی  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ   ی  ی  چ : وأنا يف أواخر الصفوف من صالة الصبح، وهو يقرأ نشيج عمر 

اإلمام  كما وصفها–وهي ختتلف عن قراءة التحزين احملظورة؛  أو التحزين احلسن زنبان قراءة احل: هننبو  .071
أن يرتك طباعه وعادته يف التالوة، ويايت هبا على وجه آخر كانه حزين، يكاد يبكي، وهذه القراءة "  -السخاوي

                                                           
حلديث وا. 0/002 ،(002)، ح(هد، إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد0417، 0ط)إرشاد احلق  األثري، : أمحد بن علي، حتقيقمعجم أيب يعلى،  061
دار : الرياك.واملوضوعة وأثرها السيئ على األمة ال عيفة األحاديث سلسلة .ه0403 .حممد ناصر الدين األلباين،فه غري واحد؛ منهم الشيخ ضع

 .0/22 .0ط. املعارف
سلسلة  .أللباينا :ينظر. واحلديث ضعيف. 080، ص(0227)ح .يف حسن الصوت بالقرآن: باب .يف إقامة الصالة كتاب  .ابن ماجه أخرجه 060

 .04/38 .األحاديث ال عيفة واملوضوعة
 .0/71 .رواه ابن أيب داود بإسناد حسن: البارييف فتح  ابن حجر قال احلافهل 063
 .املصدر السابق نفسه 062
 .0٥3ص .التذكار يف أف ل األذكار .القرطا: ينظر 064
 .0٥2ص .املصدر السابق 06٥
 .3/604 .املغين .ابن قدامة 066
 . 082ص .0ط. مكتبة ابن تيمية .ف انل القرآن .ه0406  .بو الفداء إمساعيل بن عمرابن كثري، أ 067
 .6/81.  3ط. دار إحياء الرتاث العريب : بريوت. مسلم املنهاج شرح صحيح. هد0203 . أبو زكريا حميي الدين  ىي بن شرف ،النووي 068
 080ص .(0220)ح .القرآنيف حسن الصوت ب: باب .يف إقامة الصالة: ابن ماجه، كتاب أخرجه 060
أبو بكر عبد الرزاه بن مهام . (3706)ح .القراءة يف صالة الصبح: باب .الصالة: كتاب  .أخرجه عبد الرزاه يف املصنف. 86: يوسفسورة  071

 .3/004  .ه0412 .اهلند؛ املكتب اإلسالمي، بريوت -، اجمللس العلمي(3) .حبيب الرمحن األعظمي: حتقيق .الصنعاين
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يف من يفعل هذا  وقد مسعنا. عمداً ليؤثر يف املصلنيومعناه أنه يتكلف يف البكاء ويصطنعه  070". مدخال للرياء
 (.اإلنرتنت)وهلم مواقع الكرتونية على الشبكة العاملية  -هداهم اا تعاىل–املشهورين  من بعض القرَّاءعصرنا 

 
 .القرآن الكريم في الصالة مهارة التغني في ترتيلمن ماال يُةَعدُّ : المطلب الثالث

أو باحدها، وهو  اكيها ويلتزم  073 (املقامات املوسيقية) ةإلمام باألحلان الغنانية أن يقرأ اليس من املهار  -0
بقواعدها، خماًل بقواعد التجويد وأحكامه، وذلك ألن التغين يف القراءة ليس مقصوداً بذاته، وإَّنا هو تبع للقراءة 

: " هذا املسلك وكرهه، فقال من وقد حذَّرنا النا . الصحيحة؛ بغية تدبر القرآن الكر  وتعظيمه وإجالله
 .072".هم بالقرآنرجل ليس خبريهم وال بافقههم، يغنيوالرجل يقرأ القرآن مزامري يغين به القوم، والقوم يقَدمون ال

يح من بطة بصحوتكون ، فة صوت القارق وِخلقته، دون تكله يعطب -إحدى هذه املقامات– إذا وافقت إالَّ 
ودليله حديث حذيفة  ،074لحون العرب وأصواهتاهو املقصود بقراءة القرآن بذا القراءة وأحكامها التجويدية، فه

وا القرآن بلحون العرب وأصواهتا، وإياكم وحلون أهل الفسق وحلون اقر  : " قال أن رسول اا  بن اليمان 
فتونة قلوهبم عون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح، ال  اوز حناجرهم، مأهل الكتابني، وسيجئ بعدي أقوام يرجَ 

 07٥"وقلوب الذين يعجبهم شا م

خروجها عن كو ا قرآناً، إىل كو ا كالغناء،  -عمومًا  -القراءة باألحلانيف مسالة العلماء عند نع امل وعلَّة
وذلك بإدخال حركات فيها، أو إخراج حركات منها، أو قصر ِمدود، أو مد مقصور، أو متطيط  مفى به )

القارق عدل به عن منهجه  :، فهذا  رمم، ويفسق به القارق، وياُث به املستمع، ألنه أياللفهل ويلتبس به املعل

                                                           
 هد 0408. للرتاث املامون دار: دمشق. خرابة حمسن. العطيَّة؛ د مروان. د: حتقيق .علم الدين حممد بن علي.  ال القراء وكمال اإلقراء: كتابهينظر   070
 .3/٥38 . 0ط. م0007 -

للزيادة ينظر بعض املراجع . وال واالجتهاداتثرت فيها األقاليت كمسالة قراءة القرآن الكر  باملقامات املوسيقية من املسانل املشتهرة يف العصر احلديث  073
 :يف املسالة
معهد الرمحة : القاهرة. قراءة القرآن باملقامات املوسيقية واألحلانحكم . م3101 -ه0420 .أيب عبد اا سيد بن خمتار، أبو شادي: كتاب -

 . 0ط. العاملي األزهري للقرآن الكر 
 .مرجع سابق .لقة بالقرآن الكر البدع العملية املتع.  آل عبد الكر : كتاب -
كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل   :األردن. التغين بالقرآن وعالقته باألنغام. م3112 .الشريف، معروف حممد رشاد: رسالة ماجستري -

  .البيت
 .368/ 3 .0ط. دار الراية :الرياك .د اجلوابرةباسم فيصل أمح. د: حتقيق .اآلحاد واملثاين. هد0400 .أبو بكر أمحد بن عمرو، ابن أيب عاصم 072
 .4٥4ص .عمدة القارنني واملقرنني .القريواين: ينظر 074
دار : القاهرة .طاره بن عوك اا وعبد احملسن بن إبراهيم: حتقيق .املعجم األوسط .سليمان بن أمحد .(7300)ح .أخرجه الط اين يف األوسط 07٥

العلل املتناهية يف  .م0080/هد0410 .أبو الفرج عبد الرمحن بن علي. هذا حديث ال يصح: وقال( 061)ح .تناهيةوابن اجلوزي يف العلل امل .احلرمني
 .وإن صح فهو  مل على ما ُت بيانه: أقول .0/000 .إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد: باكستان، (3)إرشاد احلق األثري، : حتقيق .األحاديث الواهية
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 چۉ  ې   ې  ې  ې چ : قال تعاىل. القو  إىل االعوجاج
ثبت  فقد: " يقول اإلمام ابن قدامة  077(.  076

  078" فظه، وزيادة حروفهلري ذلك إىل تغي ج، ما مل مر حبٌّ غري مكروهتسيَبهم، مطر أن حتسني الصَّوت بالقرآن، وت
وا اقر  : " بقوله  ةاملقصود هيو  (املقام احلجازي)ددالقراءة ب ؛من املهارة أن ظنن يَ  بعض األنمةأن  ؛وننبه هنا

؛ هموهذا خطا يف الفَ ! األجر سنة، واكتسبقد وافق الأنه بذلك  فيظن 070".القرآن بلحون العرب وأصواهتا
كما هو . دون زيادة أو نقصانالعرب عليها من  لَ بِ بع واألصوات السليقية اليت جم املقصود باحلديث؛ القراءة بالط

متنوعة النغم، خمتلفة املستويات، قد توافق أحد هذه  حلون العربكما أن    081.شهور يف أقوال العلماءامل
، فقد ينصرف مهنه إىل فعلى اإلمام القارق أن ال يتصنَّع صوتًا أو مقامًا بعينه. املقامات املوسيقية وقد ختالفها

حتقيق رغبة املصلني وأمزجتهم ال إىل التدبر يف اآليات واخلشوع فيها، فما كان طبعاً يف الشخص يكون أوقع يف 
 .النفس

 
ها العلماء اليت عدَّ ف واحملظور؛ املتكلَّ  إىل  لة من أنواع التغينأن يلجا اإلمام يف قراءته  ؛املهارة ليس منو  -3

وهي أن يطلب القارق السكت على الساكن ُث ينفر مع : كقراءة الرتقيص) 080 القراءة،من البدع احملدثة يف
كالذي يرعد من برد أو أمل،   -بانتفاضه–وهي أن يرعد صوته : وكقراءة الرتعيد. احلركة، كانه يف عدو وهرولة

م به، فيمد يف غري وهي أن يرت  القارق بالقرآن ويتنغ: وكقراءة التطريب. من أحلان الغناء بشيءوقد ختلط 
من أجل التطريب، فيايت مبا ال جيزه العربية، وهذا ال رب من القراءة كثري  موضع املد، ويزيد فيه على ما ينبغي

  083.(اءيف القرَّ 

 

كثرة اللحن اخلفي يف القراءة بسبب تقليد أصوات بعض : من األخطاء الشانعة عند أنمة املساجدو     
 ، إذ يظنه بغية حماكاة نغمهم وترَّنهم بالقرآن ِمن  سن األداء أو ال  سنه ة املساجداملشاهري من القرَّاء وأنم

ن األنمة ِم هؤالء وقد شاهدنا الكثري من !لك مهارة صوتية، وشهرة عند الناعأنه بذلك قد امت املقَلد اإلمام
اً القارق األصل  ، فإذا مدَّ (األصل) ها القارق املقلَّدفياليت يقع  نفسها األخطاءفيقع يف  ، اكي غريه ويقلده مدَّ

يف ( اااااااهاللد )فيمد  (احلمد ا رب العاملني: )عن حركتني للمد الطبيعي يف األلفات،  كما يف قوله تعاىل اً زاند
 وقس على ذلك، ومن يستمع إىل اخلطا نفسه،فإذا باإلمام املقَلد يقع ب. مبثلها( العاااااااااملني) حال الوصل، ومدَّ 

                                                           
 .38: الزمرسورة  076
 (.بتصرف) .4٥٥ص .عمدة القارنني واملقرنني .القريواين: ينظر 077
 .3/60٥  .املغين .ابن قدامة 078
 .سبق ختر ه 070
 .241ص .البدع العملية املتعلقة بالقرآن الكر   .آل عبد الكر : ينظر 081

 .وما بعدها 0ص. 3ط ..دار الصميعي: الراياك. بدع القراء القدمية واملعاصرة هد0406. بكر بن عبد اا، أبو زيد: ينظر للزيادة 080
 .3/٥38 . ال القراء .السخاوي 083
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 يف مسالة اللحن يف املدود الطبيعية االنرتنت مواقع ويف ،األشرطة الصوتية املمغنطة وغريها جمموعة من القرَّاء يف
يكون فلتحسني صوته  -نوادروهم –أما من  سن احملاكاة واألداء دون حلن أو خطا ! يشاهد العجب العجاب

  082.ودعوة ألنه يف موضع قدوةفهو ماجور له أثره يف الناع 

 
 :المبحث الرابع
 .  مهارة مراعاة المناسبة في اختيار اآليات والسور في الصالة: المهارة الرابعة

 .التعريف بالمهارة، وأصلها، وأهميتها: المطلب األول
 :بمهارة المناسبةالتعريف : أوالً 

اآليات، أو مناسبة  علم املناسبات بني: ىعلوم القرآن الكر ؛ يسمَّ أجلَّ تعتمد هذه املهارة على علم من 
  .آي القرآن وسوره

ومنه النسيب الذي هو القريب املتصل،  . يقرب منه ويشاكله: وفالن يناسب فالناً، أي املقاربة،: لغة واملناسبة
 084.ذا عرك على العقول تلقته بالقبولاملناسبة أمر معقول؛ إ: ، وهلذا قيل...كاألخوين وابن العم وحنوه
تعين ارتباط السورة مبا قبلها  ويف كتاب اا. رابطة بني شيئني باي وجه من الوجوهال :واملناسبة اصطالحاً 

 08٥.ويف اآليات تعين وجه االرتباط يف كل آية مبا قبلها وما بعدها. وما بعدها
ويقول  086"أكثر لطانف القرآن مودعة يف الرتتيبات والروابط: "الرازياإلمام  يقولأمهية هذا العلم عن و 
ب، وذلك أنه يكشف ، وهبذا العلم يرسخ اإلميان يف القلب، ويتمكن من اللن ...وهو سر البالغة : " اعياإلمام البق

نظمها مع أختها بالنظر إىل : والثاين. نظم كل  لة على حياهلا حبسب الرتكيب: أحدمها: أن لإلعجاز طريقني
 087...".الرتتيب

 

                                                           
بول يف األرك، القَ  صوتهصوت التغين الذي يقرأ به إمام املسجد احلرام؛ ف يلة الشيخ ماهر املعيقلي؛ الذي كتب اا ل: نستح ره ولعل أشهر مثال 082

حممد : ف يلة الشيخ -بتصرف–ماخوذ عن شيخه  وهو صوت ،ذلك ف ل اا يؤتيه من يشاءو  -وانتشر يف العامل أ ع، وكان له أثره يف اخلواص والعوام
 . اء املشاهري املعروفنيعبد الكر ، من أهل السودان، صاحب الصوت الشجي، والنغم احلزين، وهو من القرَّ 

 .0/2٥ .دار عامل الكتاب :كالريا. حممد أبو الف ل: حتقيق .ال هان يف علوم القرآن. م3112 .بدر الدين  الزركشي، 084
 .٥8ص. ٥ط. م3117. الدار الشامية: بريوتدار القلم؛  : دمشق. مباحث يف التفسري املوضوعي .مسلم، مصطفى 08٥
 .01/001 .مفاتيح الغيب .الرازي 086
ولالستزادة عن هذا العلم؛  0/00 .يدار الكتاب اإلسالم :القاهرة. نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور .البقاعي، برهان الدين إبراهيم بن عمر 087
 عرت،و. 3ط. دار ابن اجلوزي: الدمام .سعيد بن  عة الفالَّح. د: حتقيق .ال هان يف تناسب سور القرآن .ھ0420 .أمحد بن إبراهيم ابن الزبري، :ينظر

 .0ط. م3100. ين للدراسات القرآنيةدار الغوثا: دمشق .علم املناسبات وأمهيته يف تفسري القرآن الكر  وكشف إعجازه .نور الدين
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 :مهارة مراعاة المناسبةأصل : ثانياً 
املفصل  إين أقرأ: رجل من بين نيلة، يقال له َ يك بن سنان، فقال، أنه جاءه د حديث ابن مسعو  -

 ن، سورتني يفهب يقرأ ان النا اليت ك 088النظانر ؟ لقد علمتهذَّا كهَذ الشعر: عبد ااالليلة يف ركعة، فقال 
 فهل القرانن اليت كان يقر هنَّ إين ألحو  إنا لقد مسعنا القرانن،: )لفهل آخرب، و (يقرن بينهنن : )ويف لفهل 080.ركعة

يف  (واقرتبت واحلاقة)يف ركعة،  (النجم والرمحن): " وهي السور؛ هذه أيب داود تعيني وعند . )001رسول اا 
وويل )يف ركعة،  (وسال سانل والنازعات)يف ركعة،  (وإذا وقعت ونون)يف ركعة،  (والطور والذاريات)ركعة، 

وعم )يف ركعة،  (وهل أتى وال أقسم بيوم القيامة)يف ركعة،  (ثر واملزملواملد)يف ركعة،  (للمطففني وعبس
هذا تاليف ابن مسعود : "قال أبو داود. يف ركعة (والدخان وإذا الشمس كورت)يف ركعة،  (يتساءلون واملرسالت

ا وعالقة سورتني لوجود مناسبة بينهمكل كان يقرن بني   أن النا  ووجه الداللة يف احلديث؛.  000"رمحه اا
 .وترابط

ٱ  ٻ  چ  ددديقرأ يف صالة املغرب ليلة اجلمعة ب كان رسول اا : قال حديث جابر بن مسرة  -

اجلمعة، ): ، ويقرأ يف العشاء اآلخرة ليلة اجلمعةچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  ، وچٻ  ٻ  
توحيد : واحد؛ وهو (الكافرون واإلخالص): فموضوع سوريت ؛احلديث ظاهرةيف داللة وجه الو  003.(واملنافقني
" : قالإذ  بنيَّ حكمة اجلمع بينهما أبو هريرة  ؛(اجلمعة واملنافقني): وسوريت. وال اءة من الشرك اا تعاىل

؛ (املنافقني)بسورة : فيحرك به املؤمنني، ويف الثانية (اجلمعة)دِما يقرأ يف صالة اجلمعة؛ ب كان رسول اا 
: " كما ذكرها ابن الزبري-برتتيب املصحف نومها متتابعتا- السورتني ناسبة بنيووجه امل 002."فيفزع به املنافقني

ومن املطرد املعلوم أن اتعاو اإلنسان باقرب الناع إليه وباهل زمانه أغلب من اتعاظه مبن بعمَد عنه زمانًا أو ...
ليس : وكان قد قيل هلم... ،هل النفاهوعظًا للمؤمنني حبال أ (املنافقني)بسورة  (اجلمعة)نسباً، فاتبعت سورة 

ُث كان فيما محَّل كمثل احلمار  مل أسفارًا باعجب من  ،من بين إسرانيل حال من أظهر االنقياد واالستجابة
ي وحسن ا يف اجلاهلية موصوفني نودة الرأحال إخوانكم زمانًا وقرابة، وأنتم أعرف الناع هبم، وأ م قد كانو 

 004..."النظر

                                                           
فتح الباري،  ."السور املتماثلة يف املعاين، كاملوعظة، أو احلكم، أو القصص، ال املماثلة يف عدد اآلي: النظانر، أي: "قال ابن حجر يف فتح الباري 088
3/3٥0. 

 .220 ص .(733)حترتيل القراءة واجتناب اهلذ، : باب .صالة املسافرين: كتاب  .مسلمصحيح  080

 .املصدر السابق نفسه .كلها يف مسلم  001
 .310ص .(0206)ح .حتزيب القرآن: باب .الصالة: كتاب  .أخرجه أبو داود 000
 .٥/040 .(0840)ح .ذكر ما يستحب أن يقرأ به من السور ليلة اجلمعة يف صالة املغرب والعشاء: باب .الصالة: كتاب  .أخرجه ابن حبان 003
 .  0/003 .(0370)ح .األوسطاملعجم  . أخرجه الط اين 002
 .088ص .ال هان يف تناسب سور القرآن .ابن الزبري 004
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بالعمل بعلم املناسبات بني اآليات والسور يف الصالة  حاديث الصحيحة يف فعله هذا وقد استفاضت األ
   00٥. الكرامالصحابة تبعه املكتوبة والنافلة يف احل ر والسفر، وكذا 

 
 :باآليت اختيار اآليات والسور يف الصالة؛اإلمام يف مهارة  تت ح :مراعاة المناسبة هارةمأهمية : ثالثاً 

،  آيات اا املتلوةتعينه على التدبر يف جمتمعة يف الركعتنيمقصودة واستماعه ملعان  املصليذهن  إثارة  -0
 .أو السور والتفكر يف مقاصد القرآن الكر  من خالل املناسبة بني اآليات

يما إن قرأ اإلمام فواتح السورة الكر  معتمدة على علم املناسبات، ال سإبراز وجوه جديدة إلعجاز القرآن  -3
 .ما بعدها، كما سنبَينهسورة ها، أو أواخر سورة ما مع فاحتة امتو خمع 

تعطي أعلى درجات اخلشوع،  ؛يف البحثاملذكورة الثالث املهارات ارة مع غريها من اكتمال هذه امله -2
 .معانيهاوالتامل يف  يف آيات اا تعاىل تح التفكرمفا وأعظم

 

 .  سبة في اختيار اآليات والسور في الصالةمن مهارة مراعاة المنادُّ ما يُةعَ : لب الثانيالمط
 :حتته ويندرج: يف السورة الواحدةالقراءة اإلمام اختيار  -0

آخر آيتني من يف ركعة،  و ل  س آيات من سورة البقرة كان يقرأ اإلمام أوَّ   .افتتاح السورة خبامتتهاقراءة  - أ
وافق آخرها أوهلا من ذكر أوصاف املؤمنني : " قال األصبهاين .يف الركعة الثانية الحتاد موضوعهما السورة نفسها

، وبنيَّ يف آخر ....إنه تعاىل بدأ السورة مبدح املتقني : " وقال  السيوطي 006"ُث اإلشارة إىل وصف الكافرين
ن الكر ، فكلها حتمل قس على ذلك بقية سور القرآو  "007السورة أن الذين مدحهم يف أوهلا هم أمة حممد 

  .االختصاص وجه ارتباط عند أهل

وذلك املاموم،  يف ذهن ااملوضوع أم اختلفا يف دسواء احتَّ الواحدة؛ يف السورة  مقطعني متتابعنياإلمام  قراءة - ب
 008. ا متنوعة املوضوعاتموضوعية واحدة، وإن كان ظاهرها أ سورة قرآنية جمعها وحدة ن أين أ

وقرأ  000.كلتيهماركعتني  اليف  (األعراف)بسورة  كان يقرأ يف املغرب  أن النا: زيد بن ثابت  حديث :مثاله
سور تقسيم السورة الطويلة أو  وتواتر عن الصحابة الكرام 311(يس)و( الواقعة)و( ه)يف صالة الفجر بد 

                                                           
 .يف كل فصوله العبيد، جامع أحاديث وآثار القراءة يف الصالة: ينظر 00٥
املطالع، مراصد املطالع يف تناسب املقاطع و :  ويليه .علم املناسبات يف السور واآليات. م3113-هد0432 .بازمول، حممد بن عمر بن سال 006

 .036ص .0ط. املكتبة املكية: مكة املكرمة .للسيوطي
 .املرجع السابق نفسه 007
دراسة )الوحدة القرآنية . م3101 .حممد بن حممود. خوجة، د: للزيادة يراجع. الوحدة املوضوعية يف القرآن الكر  من لوازم منهاج التفسري املوضوعي 008

 . 0ط. يادار كنوز إشبيل: الرياك .(حتليلية مقارنة
إَّنا كان يقرأ بطويل الطوليني يف الركعتني األوليني من املغرب ال يف ركعة  ذكر الدليل على أن النا :  أخرجه ابن خزمية، كتاب الصالة، باب 000

 .0/361 .املكتب اإلسالمي :بريوت. حممد مصطفى األعظمي. د: حتقيق .صحيح ابن خزمية .أبو بكر حممد بن إسحاه(.  ٥07)حواحدة، 
 .36، 34، 32ص .جامع أحاديث وآثار القراءة يف الصالة  .العبيد 311
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رضي اا ابن عمر  يف ركعتني، وقرأ( البقرة)فقرأ أبو بكر وعمر رضي اا عنهما  من املكتوبة؛ املفصل يف الركعتني
 310 .يف املغرب( الدخان) عنهما يقرأ  املغرب، وكان ابن عباع رضي اايف( يس) عنهما

 .ه ويف السورة نفسها، ال سيما يف السور الطويلةنفس يف املوضوعمتباعدين مقطعني اإلمام  قراءة - ت

: ا، وبدايته(71-61): للركعة األوىل؛ من اآليةيكون املقطع األول ، ف(النساء)املنافقني يف سورة  موضوع: مثاله
-026) :، واملقطع الثاين للركعة الثانية، من اآلية چ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         چ 

 . چ  ...چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  :، وبدايتها(046
 

 :، ويندرج حتتهكعتنير اليف  سورتني أو مقطعنيبني  اجلمع يف القراءةاإلمام اختيار  -3

يف الصلوات املكتوبة منها  والصحابة  فعل النا  وهو .بتسلسل املصحفمتتابعتني سورتني  قراءة - أ
 .والنافلة

ويف صالة العشاء  ،يف صالة اجلمعة (اجلمعة واملنافقون)، ويف صالة الفجر (املعوذتني) :قرأ النا : مثاله
يونس ): وقرأ عمر . يف صالة املغرب (والطارهال وج )و ،يف صالة العيدين (األعلى والغاشية)ليلة اجلمعة، و

 313.يف صالة املغرب (الزلزلة والعاديات): وقرأ عمران بن حصني . يف صالة الفجر (الفيل وقريش)، و(وهود
 .يف املوضوع نفسهسورتني متباعدتني قراءة  - ب

 314،اجلمعة يف صالة املغرب، وليلة 312يف صالة الفجر يف السفر (الكافرون واإلخالص)سورة  قرأ النا : مثاله
ومها  31٥ ،(األعلى والشمس) سورةبقراءة   وأمر معاذ . حيد اا تعاىل وال اءة من الشركوموضوعهما تو 

ويف ، چۇئ  ۇئ    ۆئ  چ : ومنها الشقية، فقال يف األعلى ،ن و معهما احلديث عن النفساعدتامتب
 .الذي أقدم على عقر ناقة صاع عليه السالموهو ، چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ : الشمس

 
 .يف املوضوع نفسهورتني متباعدتني قراءة مقطعني يف س - ث

ذكرت يف مواضع عديدة من سور  فقد ،ال سيما قصص األنبياء ،لكثرة موضوعاته وهذا أمثلته كثرية يف القرآن
 .القرآن الكر 

  ، وذكر(80-74: )من اآلية (اماألنع)وقومه، ذكر يف سورة ( آزر)حوار إبراهيم عليه السالم مع أبيه  :مثاله
 (.٥1-40 : )من اآلية (مر ) كذلك يف سورة

                                                           
 .337، 332 .61 .٥8ص .املرجع السابق 310
 .300، 80، 8٥، 377، 082، 080، 378، 077ص: املواضع اآلتية .جامع أحاديث وآثار القراءة يف الصالة .العبيد: ينظر 313
 .٥٥ص .املرجع السابق 312
 .307ص  .املرجع نفسه 314
 .333ص .ملرجع نفسها 31٥
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 .نفسه املوضوع يات يفمقطع من اآلمع  قراءة سورة ما - ج

يف الركعة  (البقرة)سورة  من( 086 -082)اآليات اليت تتحدث عن شهر رم ان وأحكامه من اآلية : مثاله
 .يف الركعة الثانية (القدر)سورة قراءة مع  ،األوىل

 

وهو من أكثر ما أظهره علم . السورة اليت بعدها يف الركعة الثانيةقراءة آخر السورة يف ركعة، مع مفتتح  - ح
 .وهذا يشمل كل سور القرآن الكر ، عدا قصار السور لتمام موضوعاهتا. املناسبات بني اآليات والسور

ملا   : "يقول اإلمام أمحد بن الزبري .(تبارك)، مع أوَّل آيتني من سورة (التحر )آخر ثالث آيات من سورة : مثاله
وأعلى آية ملن استبصر، من ذكر امرأتني كانتا . ما فيه أعظم ع ة ملن تذكر( التحر )كان قد وقع يف آخر سورة 

وهو ذكر امرأة . ، ُث أعقبت هذه القصة مبا جعل يف طرف منها ونقيض من حاهلا ....حتت عبدين صاحلني 
. عقب ذلك بقصة عرنيت عن مثل هذين السببني، ُث أ....فرعون اليت مل ي رها مرتكب صاحبها وعظيم جراءته

وأن . ليعلم العاقل حيث ي ع األسباب. وهو ذكر مر  ابنة عمران. وانفصلت يف مقدماهتا عن تينك القصتني
.  چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    ڀ  چ  :أعقب تعاىل ذلك بقوله احلق . القلوب بيد العزيز الوهاب

ويذل . ويعز من يشاء. ويندزعه ِمن يشاء. ك بيده سبحانه فهو الذي يؤيت امللك والف ل من يشاءوإذا كان املل
 316."مبا قبلها( امللك)فقد ات ح اتصال سورة . من يشاء

 
ال يداوم اإلمام على شريطة أن  .زمن خمصوصلأو سور معينة موافقة ألحداث الواقع آيات أو ختصيص  -2

الصبح يف  صالة خصَّ  لنا يف الصحيحني أن ا ثبت فقد . الشرع يف الصحيحا جاء به مبإالَّ  هذا التخصيص
يقرأ يف اجلمعة يف صالة  كان النا : " قال يب هريرة أفعن   .السجدة واإلنسان :بسوريت يوم اجلمعة

وذكر بعض أهل العلم؛  317" . چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ې   چ  السجدة، و  چٱ  ٻ  ٻ    چ  (تنزيل. امل: )الفجر
اإلشارة إىل ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة؛ ألن ذلك كان ويقع : احلكمة من قراءة السورتني أن

ال كما : "يقول اإلمام النووي. قرأ بكماهلماوالسنة أن تم 318.يوم اجلمعة، فناسب الشارع احلكيم التذكري بذلك
حدة منهما مع متطيط القراءة، بل ينبغي أن يفعله كثري من أنمة املساجد من االقتصار على آيات من كل وا

  301.وتقصري بدعة: الشهقريي هذا االقتصار وعدَّ  310".، ويدرج قراءته مع ترتيلبكماهلما -اإلمام: أي-يقرأمها
                                                           

 .001ص. ال هان يف تناسب سور القرآن. ابن الزبري  316
ما يقرأ : كتاب اجلمعة، باب.  ؛ وصحيح مسلم042، ص(800)ح. ما يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلمعة: باب. كتاب اجلمعة. صحيح البخاري 317

 .2٥3ص(. 881)ح. يف يوم اجلمعة
 .026ص. ة بالقرآن الكر البدع العملية املتعلق. آل عبد الكر  318
دار : األردن ، (0ط) الشيخ عبد العزيز عز الدين السريوان،: حتقيق .التبيان يف آداب محلة القرآن .م0084 . ي بن شرفأبو زكريا النووي،  310

 .00٥ص. النفانس



 م          3102السنة الثامنة، العدد التاسع     11
 

ما حلَّ باألمة من نكبات سياسية على أيدي : ولإلمام التخصيص العارك حلادثة زمانية، أو مكانية، ومثاله
بابرة؛ فيختار اإلمام اآليات اليت تتحدث عن مصري أمثال هؤالء كالطاغية فرعون يف قصة الطغاة من احلكام اجل
حصل ويربطهم بسننه يف هذه احلوادث، فيوهبا يذَكر اإلمام املصلني ب يات اا تعاىل . موسى عليه السالم

 . وروهذا من فقه اإلمام يف اختيار اآليات والس. املطلوب من اخلشوع والتدبر واالتعاو
 

 .  من مهارة مراعاة المناسبة في اختيار اآليات والسور في الصالةماال يُةَعدُّ : الثالثالمطلب 
دون مراعاة علم املناسبة يف  من القرآن الكر ِما  فهل ما تيسَّر له  اءةقر ياخذ اإلمام بالرخصة يف أن  -0

والواقع املشاهد يف !. يع خمتلفة ومتباعدةفتجده يشره ويغرب يف مواض؛ اآليات أو السور املختارة يف الركعتني
بل ِما يستح ره من ! السور وأحال كثري من األنمة؛ دخوهلم يف الصالة دون اإلعداد املسبق يف اختيار اآليات 

فهو . چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄچ  :لقوله تعاىلوهذا وإن كان جانزًا  ،احملفوو حال شروعه يف تكبرية اإلحرام
 -رفاعة بن رافع -للمسيء صالته  ، وقد أجاز النا حق اإلمام الداعيةملهارة يف امن  جواز عام ال يعدَّ 

300".ُث اقرأ ما تيسَّر عليك من القرآن: "أن يقرأ مبا تيسر له من القرآن لتقوم به الصالة وتصح، فقال له
   

 

تنكيس : األول: وهي على أربعة أنواع. القراءة بالتنكيس؛ وهي قراءة املتاخر قبل املتقدم من القرآن -3
: والثالث. القرآن عن الوجه الذي تكلم اا به اأخرج ماتنكيس الكلمات، وهذان حمرمان أل : احلروف، والثاين
تنكيس السور؛ : وهو الرابع اأم 303أنه توقيفي، ترتيب اآلياتالراجح يف ؛ ألن كذلك  وهو حمرم. تنكيس اآليات
القراءة : احلالني؛ أي وقد ورد عن النا   302.رتيب السوربتوقيف تالراجح  الختالف القول فمختلف فيه؛

فعل و   هفعليف غالب إالَّ أن الوغريها؛  304(آل عمران)قبل  (النساء)كقراءته سورة   بالرتتيب والقراءة بالتنكيس
وهو األف ل  30٥.لوفرة األحاديث واآلثار يف ذلك املصحف، وذلك السور يف القراءة برتتيب صحابته الكرام

 306.اه الفقهاءباتف

 

                                                                                                                                                                                        
 .084ص. دار الكتب العلمية :ت؛ بريو  ،دار الباز :مكة املكرمة. السنن واملبتدعات .م0081 .حممد عبد السالم خ رالشقريي،  301

 .022ص(. 861)ح. من ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود: باب. الصالة: كتاب. سنن أيب داود 300
 ،م311٥ .دار القمة؛ دار اإلميان :االسكندرية. فتاوى العلماء حول القرآن الكر  (. ع وترتيب)أبو أنس صالح الدين حممود السعيد، : ينظر 303
 .33ص
 .السابق نفسه املرجع 302
. 20٥، ص(733)حاستحباب تطويل القراءة يف صالة الليل، : صالة املسافرين، باب: يف رواية مسلم، كتاب وذلك يف حديث حذيفة  304

 .بالقرآنفيض الرمحن يف األحكام الفقهية اخلاصة  . م3110 .أمحد ساملامللحم، : ولالستزادة ملذهب األنمة األربعة يف مسالة تنكيس القراءة؛ ينظر
 .30٥ص. 0ط .دار النفانس :األردن
 .يف العديد من مباحثه جامع أحاديث وآثار القراءة يف الصالة .العبيد: ينظر 30٥
 .30٥ص .فيض الرمحن يف األحكام الفقهية اخلاصة بالقرآن. امللحم 306
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تم هبا ية، أو قراءة آية يف كل ركعة ال يحدى الركعتني، وتكملتها يف الركعة الثانقراءة جزء من اآلية يف إ -2
واقتصار ألوف  : "الشقريي يقول. يف الصالة، وقد أنكر العلماء هذا الفعل ألنه خالف هدي النا  .املعل

 چېئ  ېئ  ىئ  ىئ     چ قراءة آية  من الناع على
گ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ    چ: الفاحتة يف الركعة األوىل، وعلى بعد ، 4 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ : أو يقرأ يف الركعتني بعد الفاحتةيف الركعة الثانية؛  308  چڱ   

 چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  چ أو ، 300

هلهم به، وتقصريهم يف طلب ا وجداللة على تفريطهم يف دين ا 331چيئ  جب  حب  خب  مب  ىب   
 چۆئ چ  :ة القصرية كددتكفي اآلي :، وقول بعض احلواشي...الواجب

تغرير وجهل وت ليل، وصالة  4  
 333(.وأصحابه ليست كذلك قطعاً  الرسول 

 
 :الخاتمة

 الرنيسة يفأهم العناصر على  فقد حاولت االقتصار: ، وبعداحلمد ا والصالة والسالم على رسول اا 
 :أهم نتاج البحث وتوصياته ما يايتوهذه . موضوع البحث

  

ِما دلَّ على أمهيته وضرورة البحث  يف غريه، ومل يستعمله يف قارق القرآن استعمله النا ( مهارة)مصطلح   .0
 .وعليه انطلق موضوع البحث وعناصره فيه،

 .السنة واآلثاراملهارات األربع اليت حتدث عنها البحث هلا أصول شرعية من الكتاب و  .3

 :أربع ليكون مؤثراً يف املصلني؛يف قراءته يف الصالة  اإلماماليت  تاجها املهارات أعن    .2

مراعاة املناسبة يف اختيار مهارة مهارة ترتيل القرآن الكر ، مهارة الوقف واالبتداء، مهارة التغين يف القراءة، )
 .يف أطواء البحث ية، ذكرتمهارات ضمن هاوتتفرع عن(.يف الصالة ت والسوراآليا
 .التجويدعلم ساع اليت تقوم عليه؛ وهو األ، إن مل يتقن ِما ذكرال ميكن لإلمام اكتساب أي مهارة  .4

غريها إالَّ  يف صالة الفري ة كانت مبرتبة الرتتيل، ومل يستعمل  كل األحاديث اليت وصفت قراءة النا  .٥
 .مرسلة يف بع ها يف صالة القيام فكانت قراءته

                                                           

 چىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ چ :، ومتامها0٥2: سورة البقرة 307
ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک    ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ                 چ : ، ومتامها31: سورة البقرة 308

  چڳ  ڱ    
 .٥6: سورة األحزاب 300
 .083-081: سورة الصافات 331
 .64: سورة الرمحن 330
 .٥8-٥7ص .السنن واملبتدعات .الشقريي  333
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 .مرتبة الرتتيل اقتداًء بفعل النا : يف حق اإلمام الداعية إىل التدبر واخلشوع أف ل مراتب القراءة .6

التخفيف يف مقدار القراءة، وتطويل القراءة يف الركعة األوىل وقصرها يف الثانية، وتكرار : ِما يعد من مهارة الرتتيل .7
 .اب القرآن وحماكاتهاآلية أو موضع منها يف النوافل، ومعايشة اإلمام خط

القراءة باهلذرمة، والتكلف يف خمارج احلروف والصفات، وقراءة السورة أو غريها : وِما ال يعد من مهارة الرتتيل .8
 .، وتطويل القراءة يف الركعة الثانية عن األوىلبنَدَفس واحد، والقراءة بقصر املنفصل

النبوي، وااللتزام بالوقوف الالزمة يف القرآن، والوقوف على القراءة بالوقف : ِما يمعده من مهارة الوقف واالبتداء .0
 .بالتفخيم( اا)، وعلى لفهل اجلاللة (نعم، وبلى، وكال)أحرف 

الوقف القبيح أو األقبح، ووصل آية رمحة ب ية عذاب أو العكس، وجاوز : ال يمعده من مهارة الوقف واالبتداء .01
اري بسبب قطع النَّفس، والبدء يف القراءة ببعض مواضع بداية مواضع السكت ملن يقرأ حبفص، والوقف االضطر 

 .األجزاء

 .شدة أمهية مهارة التغين يف قراءة القرآن لبالج أثرها يف املصلي وجذبه للصالة وترغيبه هبا .00

ة حتبري القراءة،  وارتفاع صوت القارق واخنفاضه حبسب معاين اآليات، والقراءة بنغم: ما يمعده من مهارة التغين .03
 .صفتها احلَزن والتشويق

القراءة باألحلان املوسيقية وتقدميها على التجويد، أو التكلف يف التغين واملغاالة : ال يمعده من مهارة التغينما   .02
 .بالرت ؛ كقراءة الرتقيص والرتعيد والتطريب، وحماولة تقليد األصوات على حساب التجويد

 .من نوادر ما يستعملها األنمة يف صالهتم رمهارة مراعاة املناسبة بني اآليات والسو  .04

. قراءة افتتاح السورة خبامتتها، وآخر السورة مع بداية ما بعدها: من أكثر مهارات مراعاة املناسبة تاثرياً  .0٥
 .وختصيص مؤقت آليات أو سور معينة موافقة ألحداث واقع وأزمنتهم

وقراءة جزء من  ِما تيسر من القرآن، أو القراءة بالتنكيس،القراءة العشوانية : ال يمعده من مهارة مراعاة املناسبة .06
 .اآلية أو آية يف كل ركعة ال يتم فيها املعل

 
 :توصيات البحث

 :يمعده موضوع البحث لبنة أوىل يف سلسلة تطوير أداء األنمة واخلطباء، لذا يرى الباحث
وقد ُت . واخلطباء على املستوى احمللي والدويلأن تقام دورات علميَّة تدريبية مكثَّفة يف موضوع البحث لألنمة  .0

 .عقد دورة علميَّة مكثَّفة لنخبة من طالب املعهد العايل لألنمة واخلطباء نامعة طيبة وا احلمد

، وتتبادل فيه اخل ات رفاتتكامل فيه الر ى واملع ؛وما يتصل بهعقد مؤمتر عاملي يف موضوع البحث أن يم  .3
 .يةالعاملية العلمية والعمل
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 :مراجع البحث
  .طبعة شركة الشمريل: القاهرة .مصحف الشمريل -
 .الطبعة الثانية .مصحف املدينة املنورة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف -
 .هد0430 .دار الوسيلة للنشر والتوزيع :جدة. املصحف املعلم .الوسيلة لرتتيل القرآن الكر  -
 .جممع اللغة العربية :القاهرة. 0ط .طاملعجم الوسي .إبراهيم مصطفى و اعة -
. كمال يوسف احلوت: حتقيق .الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار .أبو بكر عبد اا بن حممد. ابن أيب شيبة -

 .0ط . هد0410. مكتبة الرشد: الرياك
: الرياك. اجلوابرةباسم فيصل أمحد . د: يقحتق .اآلحاد واملثاين .أبو بكر أمحد بن عمرو الشيباين، ابن أيب عاصم -

 . 0ط.هد0400. دار الراية
دار الكتب  :بريوت. علي حممد الصباغ: مراجعة وإشراف .النشر يف القراءات العشر .ابن اجلزري، حممد بن حممد -

 .العلمية
 .(3) .إرشاد احلق األثري: حتقيق .العلل املتناهية يف األحاديث الواهية .ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن بن علي -

 .م0080/هد0410 .باكستان .إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد
دار ابن  : الدمام .سعيد بن  عة الفالَّح. د: حتقيق .ال هان يف تناسب سور القرآن .ابن الزبري، أمحد بن إبراهيم -

 .3ط .ھ0420 .اجلوزي
 :الرياك. حممد حامد الفقي: قيقحت .إغاثة اللهفان من مصاند الشيطان .حممد بن أيب بكر اجلوزية ،ابن القيم -

 . مكتبة املعارف
 .عبد الرمحن بن حممد بن قاسم: حتقيق .جمموع الفتاوى .تقي الدين أبو العباع أمحد بن عبد احلليم ،ابن تيمية -

 .0ط. هد0406 .جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف :املدينة املنورة
األمري عالء الدين علي بن بلبان : ترتيب .صحيح ابن حباناإلحسان يف تقريب  .ابن حبان، حممد بن حبان -

 .مؤسسة الرسالة:بريوت .شعيب األرنؤوط،: ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه(هد 720: املتوىف)الفارسي 
 .0ط .م0088 -هد  0418

حممد فؤاد عبد : رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه .فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين،  -
عبد العزيز بن : حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه

 .هد0270 .دار املعرفة: بريوتعبد اا بن باز، 
 .مؤسسة الرسالة .شعيب األرنؤوط؛ وآخرون: حتقيق .مسند أمحد .أبو عبد اا أمحد بن حممد ،ابن حنبل -

 .0ط. هد0430
املكتب  :بريوت. حممد مصطفى األعظمي. د: حتقيق .صحيح ابن خزمية .ابن خزمية، أبو بكر حممد بن إسحاه -

 .اإلسالمي
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. «حترير املعل السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد» التحرير والتنوير .حممد الطاهر ،ابن عاشور -
 .هد0084 .الدار التونسية للنشر :تونس

عبد الفتاح حممد . عبد اا بن عبد احملسن الرتكي؛ د: حتقيق .املغين. موفق الدين أيب حممد عبد اا ،دامةابن ق -
 .٥ط. هد0436 .دار عامل الكتب :الرياك. احللو

دار طيبة للنشر  .سامي بن حممد سالمة: حتقيق .تفسري القرآن العظيم .أبو الفداء إمساعيل بن عمر ،ابن كثري -
 .3ط .هد0431. والتوزيع

 .0ط .هد0406 .مكتبة ابن تيمية .ف انل القرآن .ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر -
  .0ط .هد0431 .دار السالم :الرياك .سنن ابن ماجة .أيب عبد اا حممد بن يزيد ،ابن ماجة -
 .0ط. هد0432دار احلديث :القاهرة .لسان العرب .ابن منظور، حممد بن مكرم بن على -
دار الكتب  :بريوت. عادل أمحد عبد املوجود و اعة: دراسة وحتقيق .البحر احمليط .حممد بن يوسف ،نأبو حيا -

 . م0002 -هد0402 .العلمية
 . هد0406 . دار الصميعي: الرياك .بدع القراء القدمية واملعاصرة .بكر بن عبد اا ،أبو زيد -
معهد الرمحة : القاهرة .ن باملقامات املوسيقية واألحلانحكم قراءة القرآ .أيب عبد اا سيد بن خمتار ،أبو شادي -

 .م3101 -ه0420 .العاملي األزهري للقرآن الكر 
 .4ط .هد041٥ .دار الكتاب العريب: بريوت .حلية األولياء وطبقات األصفياءأبو نعيم األصفهاين،  -
 .0ط. هد0417 .األثرية، فيصل آباد إدارة العلوم .إرشاد احلق األثري: حتقيق .املعجم .أبو يعلى، أمحد بن علي -
 .0ط .هد0431 .دار السالم :الرياك. سنن أيب داود .سليمان بن األشعث، أيب داود -
أمحد عيسى . د.أ: حتقيق ودراسة .منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداء .أمحد بن حممد بن عبد الكر  ،األمشوين -

 .0ط. م3101 -هد0420 .ر اإلمام الشاطادا :القاهرة. املعصراوي؛ أمحد عبد الرازه البكري
 .مكتبة دار املنهاج :الرياك. البدع العملية املتعلقة بالقرآن الكر  .آل عبد الكر ، أمحد بن عبد اا بن حممد -

 .هد0423
مراصد املطالع يف تناسب املقاطع : ويليه .علم املناسبات يف السور واآليات .بازمول، حممد بن عمر بن سال -

 .0ط.م3113-هد0432 .املكتبة املكية :مكة املكرمة .لع، للسيوطيواملطا
 . م0000-هد 0431 .دار السالم: الرياك .صحيح البخاري .أبو عبد اا حممد بن امساعيل ،البخاري -
 .0ط .م3100 -هد0423 .دار احل ارة :الرياك .حال السلف مع القرآن .بدر بن ناصر ،البدر -
 .دار الكتاب اإلسالمي :القاهرة. نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور .م بن عمرالبقاعي، برهان الدين إبراهي -
هد  0434.دار الكتب العلمية :بريوت .حممد عبد القادر عطا: حتقيق .السنن الك ىالبيهقي، أمحد بن احلسني،  -

 .2ط .م3112 -
 .0ط. م0000-هد 0431 .دار السالم :الرياك .جامع الرتمذي .أبو عيسى حممد بن عيسى ،الرتمذي -
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 .00ط.م3117 .املركزية :األردن .املنري يف أحكام التجويد . عية احملافظة على القرآن -
 .مصطفى عبد القادر عطا: حتقيق .املستدرك على الصحيحني  .احلاكم، أبو عبد اا احلاكم حممد بن عبد اا -

 .0ط.م0001 –ه 0400 .دار الكتب العلمية: بريوت
 .دار الكتب العلمية :بريوت. أشهر املصطلحات يف فن األداء وعلم القراءات .مود عبد السميعاحلفيان، أمحد حم -

 .0ط .م3110-هد0433
مركز الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطا التابع  :جدة .شرح املقدمة اجلزرية .احلمد، غا  قدوري -

 .0ط .م3118-هد0430 .للجمعية اخلريية لتحفيهل القرآن الكر 
 .تصحيح حممد علي شاهني: حتقيق .تفسري لباب التاويل يف معاين التنزيل .عالء الدين علي بن حممد ،اخلازن -

 .0ط .هد040٥ .دار الكتب العلمية :بريوت
املكتبة : القاهرة .الوقوف الالزمة يف القرآن الكر  وعالقتها باملعل واإلعراب .محدي عبد الفتاح مصطفى ،خليل -

 .0ط. م3101 .رية للرتاث؛ اجلزيرة للنشر والتوزيعاألزه
 .0ط .م3101 .دار كنوز إشبيليا: الرياك، (دراسة حتليلية مقارنة) الوحدة القرآنية .حممد بن حممود. خوجة، د -
دار  :طنطا.  ال الدين حممد شرف: حتقيق .املكتفى يف الوقف واالبتداء .أيب عمرو عثمان بن سعيد ،الداين -

 .0ط. م3116 -هد0437.رتاثالصحابة لل
 .هد0423 .دار احل ارة للنشر والتوزيع :الرياك. التجريد ملعجم مصطلحات التجويدالدوسري، إبراهيم بن سعيد،  -

 .0ط
 .2ط .ه 0431 .دار إحياء الرتاث العريب :بريوت  .مفاتيح الغيب .الرازي، أبو عبد اا حممد بن عمر -
-هد0431 .دار عمار للنشر والتوزيع: عمان .إبراهيم حممد اجلرمي: قيقحت .رسالة املدات .يوسف أفندي. زادة -

 .0ط.  م3111
 .جمموعة من احملققني، دار اهلداية: حتقيق .تاج العروع من جواهر القاموع .الزَّبيدي، حممند بن حممند أبو الفيض -
 .م3112 .دار عامل الكتاب :الرياك . حممد أبو الف ل: حتقيق .ال هان يف علوم القرآن .الزركشي، بدر الدين -
أشرف أمحد حافهل عبد . د: حتقيق .مقدمة علل الوقوف يف القرآن الكر  .حممد بن طيفور الغزنوي ،السجاوندي -

 .0ط. دار الصحابة للرتاث :طنطا. السميع
. رابةحمسن خ. مروان العطيَّة؛ د .د: حتقيق . ال القراء وكمال اإلقراء .السخاوي، علي بن حممد علم الدين -

 .0ط .م0007 -هد  0408. دار املامون للرتاث :دمشق
دار القمة؛ دار اإلميان،  .فتاوى العلماء حول القرآن الكر  .( ع وترتيب)السعيد، أبو أنس صالح الدين حممود  -

 .م311٥االسكندرية، 
أبو علي : وختريجحتقيق  . ع الفواند من جامع األصول وجممع الزواند .السوسي، حممد بن حممد بن سليمان -

 .0ط .م0008 -هد  0408 .دار ابن حزم :بريوتمكتبة ابن كثري ؛  :الكويت .سليمان بن دريع
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مركز الدراسات القرآنية  :املدينة املنورة .اإلتقان يف علوم القرآن .السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر -
 .0ط .هد0436 .مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف

فريق من : ضبط نصوصه وخرج أحاديثه .جامع األحاديث .لسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكرا -
 . د حسن عباع زكى: على  عة، طبع على نفقة. الباحثني بإشراف د

جملة  .جملس النشر العلمي يف جامعة الكويت .الوصل والوقف وأثرها يف بيان معاين التنزيل .أمحد بن أمحد ،شرشال -
 .م2/3111 -هد00/0431 .(41)العدد .ريعة والدراسات اإلسالميةالش

كلية الدراسات الفقهية  :األردن .(رسالة ماجستري) .التغين بالقرآن وعالقته باألنغام .الشريف، معروف حممد رشاد -
 .م3112 .والقانونية، جامعة آل البيت

 .دار الكتب العلمية :بريوتدار الباز، ؛  :مكة املكرمة .السنن واملبتدعات .الشقريي، حممد عبد السالم خ ر -
 .م0081

 .م3116. دار السالم: القاهرة .الوقف واالبتداء وصلتهما باملعل يف القرآن الكر  .صاع، عبد الكر  إبراهيم -
 .0ط

ار د :القاهرة. طاره بن عوك اا وعبد احملسن بن إبراهيم: حتقيق .املعجم األوسط .الط اين،  سليمان بن أمحد -
   .احلرمني

  .مكتبة ابن تيمية :القاهرة .محدي بن عبد اجمليد السلفي: حتقيق .املعجم الكبري .الط اين، سليمان بن أمحد -
 .م 3111 .مؤسسة الرسالة .أمحد حممد شاكر: حتقيق .جامع البيان يف تاويل القرآن .الط ي، حممد بن جرير -
راجعه  .حممد سيد جاد احلق .حممد زهري النجار: حتقيق .آلثارشرح معاين ا .الطحاوي، أبو جعفر أمحد بن حممد -

 .م0004 .عامل الكتب .د يوسف عبد الرمحن املرعشلي: ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه
 . م0087-هد0417 .دار الفكر :بريوت .املعجم املفهرع أللفاو القرآن الكر  .حممد فؤاد ،عبد الباقي -
 .م3110 .دار البصانر :القاهرة .املمنوع يف القرآن الكر  الوقف .عبد الرحيم، إمساعيل صاده -
اجمللس : اهلند .(3) .حبيب الرمحن األعظمي: حتقيق .املصنف  .عبد الرزاه، أبو بكر عبد الرزاه بن مهام الصنعاين -

 .ه0412 .املكتب اإلسالمي: بريوت؛  العلمي
 .هد0438 .مكتبة دار املنهاج: الرياك .صالةجامع أحاديث وآثار القراءة يف ال .العبيد، إبراهيم بن علي -
دار الغوثاين  :دمشق. علم املناسبات وأمهيته يف تفسري القرآن الكر  وكشف إعجازه .نور الدين. د. عرت، أ -

 .0ط .م3100 .للدراسات القرآنية
 .0ط .هد0421 .املكتبة العصرية: بريوت .القاموع احمليط  .الفريوز آبادي -
 .0ط. هد0404 .مكتبة الدار :املدينة املنورة .سنن القراء ومناهج اجملودين .ز بن عبد الفتاحعبد العزي ،القارق  -
 .0ط .م311٥ .الدار العاملية :االسكندرية  .أضواء البيان يف معرفة الوقف واالبتداء .القرش، أبو عبد الرمحن  ال -
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 .عبد القادر األرنؤوط: ققه وخرج أحاديثهح .التذكار يف أف ل األذكار .أيب عبد اا حممد بن أمحد ،القرطا -
 . هد0200 .رناسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد :الرياك

دار : القاهرة .أمحد ال دوين وإبراهيم أطفيش: حتقيق .اجلامع ألحكام القرآن .القرطا، أبو عبد اا حممد بن أمحد -
 .0ط .م0064 -هد 0284 .الكتب املصرية

دار ابن  :بريوت. عبد الرزاه بسرور: سة وحتقيقدرا .عمدة القارنني واملقرنني  .ريواين، أمحد بن أمحد الشقانصيالق -
 .م3118-هد0430 .حزم

 . دار الدعوة .املعجم الوسيط .جممع اللغة العربية بالقاهرة -
 (.ت.ن، د.د) .البسيط يف علم التجويد .حممود، بدر حنفي -
. م0008 -هد0400 .دار السالم :الرياك .صحيح مسلم .بن مسلم القشريي أبو احلسني بن حجاج. مسلم -

 .0ط
 .٥ط .م3117.الدار الشامية :بريوتدار القلم؛ دمشق  .مباحث يف التفسري املوضوعي .مصطفى. مسلم، د -
 م3110 .دار النفانس :األردن .فيض الرمحن يف األحكام الفقهية اخلاصة بالقرآن .أمحد سامل. امللحم، د -
 .مكتبة اإلمام الشافعي :الرياك .التيسري بشرح اجلامع الصغري .عبد الر وف بن تاج العارفني بن علي ،ناويامل -

 .2ط .م0088
 . م0000-هد0431 .دار السالم :الرياك .سنن النساني الصغرى .أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب ،النساني -
 .م0004-هد0404 .اهرةالق .(4) .غاية املريد يف علم التجويد .عطية قابل ،نصر -
  .الشيخ عبد العزيز عز الدين السريوان: حتقيق .التبيان يف آداب محلة القرآن .النووي، أبو زكريا  ي بن شرف -

 .0ط .م0084 .دار النفانس :األردن
 .3ط .هد0203 .دار إحياء الرتاث العريب :بريوت .املنهاج شرح صحيح مسلم .النووي، أبو زكريا  ىي بن شرف -
،  .دار إحياء الرتاث العريب :بريوت. حممد عوك مرعب: قيقحت .هتذيب اللغة .حممد بن أمحد أبو منصور، روياهل -

 0ط .م3110
دار  :املدينة املنورة .موسوعة الصحيح املسبور من التفسري املاثور: التفسري الصحيح .حكمت بن بشري ،ياسني -

 .0ط .هد 0400 .امل ثر


