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امللخص
علوم القرآن وقراءاته تعد أصال جليع املواد الدراسية ،وغياهبا من اجلامعات غياب ألصوهلا ،فإن أصول اجلامعات
مهما كانت ختصصاهتا هي تطبق املهارات وصلتها ابلقرآن الكرمي ،ويف هذه العجالة يرتكز الباحث يف مهارة
أحكام تالوة القرآن الكرمي وهي جمال علم القراءات .وإن مجيع الكليات يف اجلامعات تفتقر إىل الدراسات القرآنية
مهما تناءت ختصصاهتا ،ولو على سبيل التربك ابلقرآن الكرمي ،فإن املالئكة حتف الدارسني اجملتمعني على دراسة
كتاب هللا ،وتنزل عليهم السكينة والرمحة ،ويذكرهم هللا فيمن عنده ،ولو مل يكن إال هذا األمر لكفى .وكيف
ابلقرآن الكرمي وقد حوى من العلوم واملعارف ما ال ينفد ،وال خيلُق على كثرة الرد ،وال تنقضي عجائبه ،وال تزال
تتجدد به العلوم واملعارف .الدراسات القرآنية وما زخر فيها من العلوم ،دعاان إىل النظر يف اآلايت اآلفاقية
واألنفسية ،فإنه مل يقف بنا عند حد االعتبار واالتعاظ ابلظواهر والصور واألشكال فحسب ،وإمنا أراد إىل ذلك
استكشاف املستور ،واستكناه األسرار؛ فتجعل دراستها ضرورية حتمية تقتضيها طبيعة اجملتمع اإلسالمي ،فال
تقبل الرتدد وال املناقشة ،وتكون امتدادا للزوااي اليت كانت تؤدي هذا الغرض على أكمل الوجوه .وتقوم هبذا
الغرض الكفائي ،واعترب الباحث أن وجود علوم القرآن وقراءاته يف اجلامعات كوجود املسجد ِسيّان ،فهما
متالزمان ،العناية واالهتمام هبا كالعناية واالهتام به ،وابلعكس التقصري فيها كالتقصري فيه .وكان من الواجب
املؤكد الذي ال خيتلف فيه اثنان أن ال ختلو جامعة من اجلامعات من دراسة القرآن وقراءاته.
الكلمات املفتاحية :دور كلية الرتبية اإلسالمية ،نشر علوم القرآن وقراءاته
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املقدمة
هذه الدراسة تربز دور كلية الرتبية اإلسالمية يف نشر علوم القرآن وقراءاته؛ ألهنا تعترب املادة اليت تزود مجيع املواد،
وتغذيها من األصول العلمية اليت تبىن عليها أحكامها وفقهها؛ ألهنا أصل هلن ،فهي األم جلميع العلوم واملعرفة .ال
محاية وال حياة جليع املقررات يف كلية الرتبية اإلسالمية إال إبحياء الدراسات القرآنية منها علم القراءات وتوجيهها،
ض ِمن احلفظ لكتابه ،ومجيع املواد فروعا من األصل ،فاالهتمام هبا
ولوالها ما كان هلا وجود البتة؛ ألن هللا تعاىل َ
يتعرض
والسعي سعيا حثيثا لنشرها تثبت الفروع وتستقره .واملشكلة اليت يواجهها الباحث هي رد الشبهات اليت ّ

هبا املشككون واملتحررون النفصال الدراسات القرآنية ومسحها من املقررات اجلامعية وال عالقة هلا ابلعلوم

التجريبية احلديثة؛ ألن غايتهم تليب شهواهتم وميشون ما وراء امللذات الدنيوية ،وكذلك مع قلة التفاهم على هذه
القضية نظرة واحدة .وأهداف الدراسة هي احملافظة على علوم القرآن وقراءاته املنزلة ووجوهها املتعددة املتواترة،
ومن ضمنها ِح ْفظ القرآن الكرمي الذي جيب على األمة أبمجعها .ومن أمهية هذه الدراسة هي حماولة جادة وعناية
عظيمة ابلقرآن الكرمي وعلومه وقراءاته .واملنهج الذي يسري عليه الباحث يف هذه الدراسة هو املنهج االستداليل
وذلك ابستعراض دور كلية الرتبية اإلسالمية يف نشر علوم القرآن وقراءاته .وتتكون هذه الدراسة من مخسة
مباحث :املبحث األول  :املنشآت التعليمية املتميزية ملادة القراءات .املبحث الثاين  :منزلة القراءات وفوائدها.
املبحث الثالث  :مهارة أحكام التالوة ومحايتها .املبحث الرابع  :دور كلية الرتبية اإلسالمية يف نشر علوم القرآن
وقراءاته .املبحث اخلامس  :اخلامتة
منهج البحث

أيضا من قبل اخلرباء على أهنا هلا ثالثة معاين خمتلفة على النحو التايل:
يتم تعريف مراجعة األدب ً

• مراجعة األدب هي مجيع مواد القراءة اليت رمبا متت قراءهتا وحتليلها ،سواء املنشورة أو كمجموعات
خاصة.
• غالبًا ما ترتبط مراجعة األدب ابإلطار النظري أو األساس النظري ،أي النظرايت املستخدمة لتحليل
موضوع البحث .لذلك ،جيمع بعض الباحثني بني مراجعة األدبيات واإلطار النظري.
• دراسات األدب هي مواد للقراءة تتعلق على وجه التحديد مبوضوع البحث قيد الدراسة.
أ .عملية البحث
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يف قسم مراجعة األدبيات ،يتم تقدميها هبدف معرفة املزيد عن البحث الذي يركز على األدبيات املوجودة .يف
عملية االستكشاف ،تنقسم عملية البحث إىل قسمني ،مها :
1

 .من املعروف

ميكن استخدام موضوعات البحث املعروفة ابلفعل واملعروفة ابلفعل أو مبعىن أهنا قد متت دراستها مسب ًقا كمصدر
مرجعي .الستخدامه كمصدر مرجعي ،ابلطبع ،جيب معرفة كيفية احلصول على معلومات حول املصدر.
بعض املصادر معروفة ،وبعضها مكتوب ،والبعض اآلخر مل يتم تدوينه .ميكن احلصول على املصادر اليت متت
كتابتها من خالل البحث عنها على اإلنرتنت أو يف املكتبة .ميكن أن تكون هذه املصادر يف شكل جمالت
ومقاالت وكتب وما إىل ذلك .ومع ذلك ،ابلنسبة للمصادر اليت مل يتم تدوينها ،فإن الطريقة الوحيدة للحصول
على معلومات حول البحث هي الذهاب إىل املوضوع (الباحث السابق) إلجراء مقابلة معه.
ابإلضافة إىل ذلك ،ضع يف اعتبارك أنه عند االستشهاد بنظرية يف األدب ،جيب تضمني املصدر حيث ننقلها يف
شكل تضمني اسم املؤلف وعنوان الكتاب والصفحة وما إىل ذلك وف ًقا إلرشادات الكتابة.

. 2من غري املعروف

أن موضوع البحث اجلديد أو موضوع الدراسة مل يتم دراسته من قبل ،لذلك يصبح من الصعب على الباحث
معاجلة املعلومات ذات الصلة .بعد مجع املعلومات ،يتم بعد ذلك جتميع املكوانت اليت ستكون مبثابة األساس
لصنع املؤشرات .من هذه املؤشرات ،مت بعد ذلك وضع أداة حبث.
النتيجة واملناقشة

املبحث األول  :املنشآت التعليمية املتميزة ملادة القراءات
تكون كلية الرتبية اإلسالمية َمطيّة ملآرب الناس وحاجتهم امللحة يف فهم القرآن الكرمي وعلومه وقراءاته ،فهذا

العلم ضروري لكل اجملتمعات اإلسالمية؛ ألن نشر األحرف القرآنية املنزلة هو نشر للقرآن كله ،وقراءاته املتواترة
هي بعض القرآن ،فنشر القرآن كله أبحرفه ووجوهه املتعددة أوىل وأحق من نشر بعض أوجهه ،فحاجة الناس
والطالب والعلماء إىل هذه األوجه الغائبة ماسة.
وهذه احلاجة بيّنها الرسول  يف أدعيته املتكررة ،وإحلاحه املستمر على جربيل أن يزيده على احلرف الذي

نزل به أول مرة ،وهو على لغة قريش ،فكان  يستشعر من أمته التقصري واملشقة يف قراءة القرآن على حرف
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واحد فتؤاخذ به .فكان  يفزغ إىل تكرار الدعاء ومراجعة جربيل عليه السالم ،ويقول (( :إن أميت ال يطيق))
هون على أميت)) ،ويقول(( :أسأل هللا معافاته ومغفرته)) .1
ويقول(( :اي رب ّ

وكان  يكرر ذلك ويلح على ربه ويراجع جربيل ،وكأن األمر بنزول القرآن على حرف واحد يوجب املشقة
والتقصري ،فسأل هللاَ تعاىل املعافاة واملغفرة التَ ْو ِسعة .وقال الزرقاين " :أن مرات استزادة الرسول للتيسري على أمته
كانت ست مرات غري احلرف الذي أقرأه أمني الوحي عليه أول مرة ،فتلك سبعة كاملة مبنطوقها ومفهومها"،2
ويدل عليه حديث ابن عباس  (( :أقرأين جربيل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدين حىت بلغ سبعة
أحرف))  .3مث يعلل  طلبه التخفيف توسال لقبول الدعاء ،فقال (( :منهم العجوز ،والشيخ الكبري،
والغالم ،واجلارية ،والرجل الذي مل يقرأ كتااب قط)) .4فاستجاب هللا تعاىل دعاءه ،وأصل هذه األحرف إىل سبع
كلها شاف كاف ،فأميا حرف قرأوا عليه فقد أصابوا.
فدور كلية الرتبية اإلسالمية يف إنشاء الربامج اإلضافية واملنشآت التعليمية لدروس علمية مبسطة مبادة
القراءات يف اجملتمع اإلسالمي استجابة هلذا الغرض ،واستجابة النيب  وتوفريا هلذه االختيارات واألوجه املتعددة
ور َّخص فيه ،لذلك أىب النيب  إال
دون االقتصار على رواية واحدة فقط ،فهذا فيه تضييق ما ّ
وسعه هللا تعاىل َ

الدعاء واإلحلاح على ربه أن يزيده على احلرف الواحد.

وغياب القراءات املتعددة واألوجه املنزلة املتواترة من اجلامعات والكليات هو غياب ألحكام شرعية ولغوية
كل وجه من أوجه املنزلة املتواترة هو
وصوتية؛ ألن القراءة الواحدة كاآلية املستقلة برأسها حتمل معان ودالالت ،و ّ

متكون من جمموع هذه األحرف املنزلة.
القرآن الكرمي ،إذ هي أبعاض القرآن ،وهو ّ

ويف هذه العجالة أراد الباحث أن يطرح نظريته؛ أن كلية الرتبية اإلسالمية حباجة إىل علوم القرآن وقراءاته،

وهلا عالقة قوية ما ال تن فك .كلمة (الكلية) هي اسم مفرد ،ومجعه الكليات ،والكلية منسوبة إىل كلمة (كل) وهو
اسم موضوع لإلحاطة ،وضم أجزاء الشيء ،وهو من صيغ العموم الصرحية ،وهي كلمة تستعمل مبعىن االستغراق
 .1املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ( .د.س) .ج .1ص.562
 .2مناهل العرفان يف علوم القرآن( .د.س) .ص.149
 .3اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  وسننه وأايمه1422( .ه) .ج .6ص.184
 .4سنن الرتمذي1395( .ه 1975-م) .ج .5ص.194
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والشمول ،واستيعاب مجيع اجلزئيات اليت دخلت عليها (الكل) ،فاملعىن اللغوي يطابق متاما على معىن
االصطالح.
وأما كلمة الرتبية ترجع إىل أصول لغوية ثالثة هي  :راب ورىب ورب .األصل األول :راب يربو مبعىن منا ينمو.
يرّب -بوزن خفى خيفي ،-مبعىن نشأ وترعرع .واألصل الثالث :رب يرب مبعىن أصلحه وتوىل
واألصل الثاين :رىب ّ

أمره ،وقام عليه ورعاه.

قال ابن منظور" :راب الشيء يَربُو ُربُ ًّوا ِرَابءً" أي زاد ومنا ،ويقال أ َْربيته أي :منّيته ،5ويف القرآن قال تعاىل:
ص َدقَ ِّ
اَّللُ ِّّ
ات ۗ َو ه
﴿ حْمَ ُق ه
ب ُك هل َك هفا ٍر أَثِّ ٍيم﴾ [سورة البقرة .]276 :وقد جاء يف احلديث عن أّب
الرَاب َويُ حرِِّب ال ه
اَّللُ َال ُُِّي ُّ

ص َد هللا تَ َع َاَل َعلَى َم حد َر َجتِّ ِّه َملَكاً ،فَ لَ هما أتَى
هريرة قال :عن النيب (( :أ هن َر ُجالً َز َار أ َ
َخاً لَهُ يف قَريَة أُ حخ َرى ،فَ حأر َ
ال  :أُري ُد أخاً يل يف ِّ
ال:
ك َعلَ ِّيه ِّم حن نِّ حع َمة تَ ُرُُّّبَا َعلَ ِّيه ؟ قَ َ
هذهِّ ال َقريَِّة .قَ َ
ال  :أيح َن تُري ُد ؟ قَ َ
َعلَ ِّيه ،قَ َ
الَ :ه حل لَ َ
أحبَ حب تَهُ فِّ ِّيه)  .6فمعىن ( ِّم حن
أحبَ حب تُهُ يف هللا تَ َع َاَل ،قَ َ
ك ََب هن هللا قَ حد أَ َحبه َ
فإين َر ُسول هللا إلَحي َ
الِّّ :
ال ،غَ ح َري ِّّ
ك َك َما ح
أين ح
نِّ حع َمة تَ ُرُُّّبَا َعلَ ِّيه)) ،أي :حتفظها وتراعيها وتربيها كما يرّب الرجل ولده.

وتنميه ليبلغ غاية حسنة
هذا معىن دقيق يكشف ّ
مهمة الرتبية ،ومعناها فهي العملية اليت ارعى الشيء ّ
وكماله .ويف األصل األول قد يكون على معىن اللزوم أي لزوم الشيء ،واإلقامة عليه .وأما رب يف األصل الرتبية
وهو إنشاء الشيء حاال إىل التمام .وميكن أن نستأنس مبا ذهب إليه حممد عبد هللا دراز إذ يقول" :الرتبية تَ ْفعِلة،

من راب إذا زاد ومنا ،وهو تعهد الشيء ورعايته ابلزايدة والتنمية والتقوية ،واألخذ به يف طريق النضج والكمال الذي
تؤهله له طبيعته".7
ومن هنا أقول إن الرتبية عملية البد أن تستضيء بنور الشريعة اإلهلية وتسري وفق أحكامها ،فمن واجبات
كلية الرتبية اإلسالمية احملافظة على القرآن وعلومه وقراءاته ورعايتها ،وهي أحرفه السبعة والوجوه املتعددة املتواترة
يف قراءة القرآن الكرمي تسهيال ورخصة من هللا تعاىل ألمة نبينا حممد  ،وهذه الرخصة ابقية ما بقي الليل
والنهار.
 .5لسان العرب( .د.س) .ج .14ص.304
 .6املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ( .د.س) .ج .4ص.1988
 .7كلمات يف مبادئ علم األخالق2021( .م) .ص.39
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الكلية حينما تضاف إىل الرتبية مبعىن العموم والشمول ،فكلية مفرد ومعناها اجلمع مبعىن (كليات) ،فإن
الرتبية اإلسالمية مل تقف مبا عُ ِِن به اجلسد أو اكتفى بتنمية األجيال من انحية قواعد السلوك واألخالقيات
فحسب ،بل كل العلوم اليت تستنبط من القرآن الكرمي حيث أنه من املصادر األولية يف الرتبية اإلسالمية ،وبه
يالزم اإلنسان على أن حيكم شريعة هللا تعاىل يف مجيع أعماله وتصرفاته ،مث ال جيد يف نفسه أدىن حرج فيما حكم
هللا تعاىل ورسوله  ، بل ينقاد مطيعا ألمر هللا تعاىل ورسوله ،وال يصل اإلنسان إىل هذا اهلدف املطلوب إال أن
يستمد أسسه وقواعده من القرآن والسنة.
وأن الرتبية اإلسالمية ليست جمرد آراء تدرس أو تعاليم َج ْوفاء ينظر إليها بعني القداسة فحسب ،وإمنا تربية

تبىن على ركائز العقيدة اإلسالمية وأسسها اليت حددت إطارا فكراي يتميز بصورة مشولية ،فنظرة اإلسالم التكاملية
لإلنسان تعرتف ابلطبيعة اإلنسانية وحتدد معاملها .لذلك ،قيام كلية الرتبية اإلسالمية بعلم القراءات وتوجيهها ،وبه
جيعل الناس اآللة اليت من خالهلا يتم الكشف عن معاين القراءات ،وحججها ،وعللها مسندا ابلدليل؛ ألن جيمع
األحرف السبعة املنزلة واألوجه املتعددة املتواترة يف القرآن الكرمي تيسريا وتسهيال على الناس مجيعا .وبكلية الرتبية
ٍ
وتقوي اهتمام الناس ابلقرآن الكرمي وعلومه وقراءاته؛ ألنه من نعم هللا تعاىل العظيمة على
اإلسالمية تزيد وتُنمي ّ

هذه األمة ،وحفظ هللا تعاىل له أبد الدهر ،ليكون نرباسا هلذه األمة هتتدي به من ظلمات اجلهل والفساد ولتقيم

به خري أمة أخرجت للناس.

املبحث الثاين  :منزلة القراءات وفوائدها
منزلة القراءات ووجوهها املتعددة من أجل العلوم وأعظمها ،فتستمد مكانتها من موضعها ،كما يقال :إن
شرف الشيء من شرف موضوعه الذي هو القرآن الكرمي ،وفضلها فضل القرآن نفسه؛ ألن القراءات املتواترة هي
القرآن نفسه ،فكل قراءة استوفت مجيع شروط القبول فهي من القرآن ،وال خترج عن العشر يف زماننا هذا كما
حقق ابن اجلزري وغريه.
وفوائدها إرادة التيسري والتسهيل على األمة يف قراءة القرآن على أوجه ،ال تشق على القارئ وتوفر له
اختيارات مجة ،فمنها ما يتعلق ابألداء والصوت ،فتتعدد األلفاظ واملعىن واحد ،حنو القراءة ابلسني والصاد
وابإلمشام واالختالس وحنومها ،حنو قوله تعاىل ( :اهدان الصراط املستقيم) ومنها ما يتعلق ابختالف اللفظ
واملعىن ،واجلمع بينهما مي كن وهو األوىل يف التفسري ،وقد تكون كل قراءة مبنزلة آية مستقلة ،حنو قراءة (مالك يوم
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متعني ،ومن مث ع ّد علماء القراءات شرط للتفسري إحدامها:
الدين) وقراءة (ملك يوم الدين) فاجلمع بني القراءتني ّ

صفة ذاتية هلل رب العاملني ،ودليله قوله تعاىل ( :قل اللهم مالك امللك) ،والثانية :صفة لفعله جل وعال أي
ك ودليله( :ملك الناس) .فاجلمع بني القراءاتني يف التفسري واجب ،واالقتصار على أحدمها يف
فِ َعليّة  ،فهو َملِ ٌ
التفسري قصور.
ومن فوائد القراءات أهنا تفيد أحكاما شرعية ال تفيدها القراءة األخرى ،وتفيد أحكاما لغوية وحنوية وصرفية
وعقائدية كما هو مبسوط يف مواضعه يف الكتب اليت هتتم بتوجيه القراءات.
مهمتها القرآن الكرمي وعلومه وقراءته أشبه البيوت لبيت هللا تعاىل الذي
كلية الرتبية اإلسالمية اليت تقوم من ّ

قال فيه النيب (( ما اجتمع قوم ىف بيت من بيوت هللا ،يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم
السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم هللا فيمن عنده))  .8فتنطبق كلية الرتبية ا ٍإلسالمية
ابألوصاف اليت جاءت يف احلديث ،فهم جيتمعون فيها ،يتلون كتاب هللا جبميع أحرفه املنزلة ويتدارسون فيما بينهم
تشملهم ،ويذكرهم هللا تعاىل فيمن عنده ،فإهنا ال حمالةٌ متح ّققة يف هذه
وبني معلميهم ،فالسكينة وغشيان الرمحة ُ

الكلية بصفة مستمرة .يف مجيع اجلامعات واجملتمعات كاملسجد سواء بسواء للتعرض إىل نفحات هللا تعاىل من

السكينة والرمحة ،وذكر هللا ألهلها.

املبحث الثالث  :مهارة أحكام التالوة ومحايتها
كما هو املعلوم ،أن تدريس القرآن الكرمي وعلومه وقراءاته هو املقدم على كلية الشريعة ،وكلية أصول الدين،
وكلية اللغة العربية ،وكلية الرتبية اإلسالمية ،بل يف حقيقتها أهنا كانت من املواد املهمة لكل التخصصات؛ ألن
اجملتمع كما أنه حيتاج إىل ختصصات طبية وعلمية وغريها ،حيتاج إىل ختصصات يف علوم القرآن وقراءاته ،بل
حاجته إىل هذه أش ّد.
ويف عصران احلايل ،قد جند من اجلامعات أبكملها تضم اآلالف من الطلبة والطالبات وال جند بني مقرراهتا
عم على األقل الذي هو معلوم من الدين ابلضرورة إليه .وحاجة الطالب املاسة إليه ،ويف الوقت ذاته
حفظ جزء ّ

 .8سنن أّب داود1430( .ه 2009-م) .ج .3ص.585
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جتد بعض املقررات ال ضرورة هلا تلقى العناية التامة واالهتمام الزائد ،وهذا شأن يف اجلامعة ،وهذا من املغارقات
العجيبة ،والحظ الباحث هذا من سوء التخطيط يف املناهج واملقررات الدراسية.
إن اجلامعات لتفتقر إىل دراسة القرآن الكرمي علومه وقراءته ،فحاجتها إليها فوق كل احلاجات ،والضرورة
اء ُكم بُ حرَها ٌن ِّّمن
امللحة تدعو كل وقت وحني؛ ألهنا دراسة ابلنور الذي أنزله هللا تعاىلَ ﴿ :اي أَيُّ َها الن ُ
هاس قَ حد َج َ
ورا ُّمبِّينًا﴾ [سورة النساء  ،]174 :فينبغي أن نستقبل هذا النور النازل يف واقع اجلامعات،
هربِّّ ُك حم َوأ َ
َنزلحنَا إِّلَحي ُك حم نُ ً
نوره مجيع الناس ،وأن
وحنصنه يف كلية الدراسات اإلسالمية ليكون مصدرا شعاعا ،فيقتبس الناس من أنواره ،فيعم ُ

منهد له السبيل ونذلل الصعوابت لنشر علوم القرآن وقراءاته وأحرفه املنزلة
نزيل احلواجز املانعة من انتشاره ،و ّ
املتواترة.

وجدير أن يذكر ،أن من أهم الدراسات القرآنية هو االهتمام ابألحرف املنزلة املتواترة؛ ألن االهتمام هبا حتقيق
واستجابة لدعوة النيب  ،فقد ردد الدعاء على جربيل يف إنزال القرآن على حرف واحد ،فراجعه مرات ،وَكَّر
عليه السؤال يطلب املزيد من أحرف القرآن ،ويسأل هللاَ تعاىل املعافاة واملغفرة من احلرف الواحد ،كأنه سيكون
قاعسا يف أمته ،ويعلل  لدعائه ،وأن أمته ال يطيق ويتوسل جلربيل أن يف أمته الشيخ الكبري والعجوز
تقصريا وتَ َ
والغالم واجلارية.

ِ
ِ ِ
ُّب بْ ِن َك ْع ٍ
ب ،أ َّ
يل،
َضاةِ بَِِن ِغ َفا ٍر ،قَ َ
َّيب َ كا َن عْن َد أ َ
َن النِ َّ
كما ذكره مسلم يف صحيحه َع ْن أ َِّ
ال :فَأ َََتهُ ج ْرب ُ
ئ أ َُّمتك الْ ُقرآ َن علَى حر ٍ
فَ َق َ ِ
يق
َسأ ُ
ف ،قَ َ
َل هللاَ ُم َعافَاتَهُ َوَم حغ ِّف َرتَهَُ ،وإِّ هن أُهم ِّيت الَ تُ ِّط ُ
ال :أ ح
ال :إ َّن هللاَ ََيْ ُم ُرَك أَ ْن تُ ْق ِر َ َ َ ْ َ َ ْ
ك الْ ُقرآ َن َعلَى َحرفَ ْ ِ
َل هللاَ ُم َعافَاتَهُ َوَمغح ِّف َرتَهُ،
َسأ ُ
ني ،فَ َق َ
كُ ،مثَّ أ َََتهُ الثَّانِيَةَ ،فَ َق َ
َذلِّ َ
ال :إِ َّن هللاَ ََيْ ُم ُرَك أَ ْن تُ ْق ِر َ
ال :أ ح
ْ
ئ أ َُّمتَ َ ْ
ئ أ َُّمتك الْ ُقرآ َن علَى ثَالَثَِة أَحر ٍ
ال
ف ،فَ َق َ
كُ ،مثَّ َجاءَهُ الثَّالِثَةَ ،فَ َق َ
يق َذلِّ َ
إِّ هن أُهم ِّيت الَ تُ ِّط ُ
ال :إِ َّن هللاَ ََيْ ُم ُرَك أَ ْن تُ ْق ِر َ َ َ ْ َ
ُْ
رس ُ ِ
ال :إِ َّن هللاَ ََيْ ُم ُرَك أَ ْن
َسأ ُ
الرابِ َعةَ ،فَ َق َ
كُ ،مثَّ َجاءَهُ َّ
يق َذلِّ َ
َل هللاَ ُم َعافَاتَهُ َوَمغح ِّف َرتَهُ  ،فَِّإ هن أُهم ِّيت الَ تُ ِّط ُ
ول هللا  :أ ح
َُ
ٍ
ئ أ َُّمتك الْ ُقرآ َن علَى سب ع ِة أ ٍ
ِ
َصابُوا.9
تُ ْق ِر َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ
َح ُرف ،فَأَمميَا َح ْرف قَ َرُؤوا َعلَْيه ،فَ َق ْد أ َ

 .9سبق خترجيه.
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وقال احمل ّقق ابن اجلزري " :وأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على هذه األمة ،وإرادة اليسر هبا،
ِ
احلق".10
والتهوين عليها ،شرفا هلا ،وتَوسعة ورمحة وخصوصية لفضلها ،وإجابة لقصد نبيها أفضل اخللق وحبيب ّ
العناية الكاملة للدراسات القرآنية وعلى وجه اخلصوص علم القراءات للناس حتقق مجيعا التيسري والتسهيل يف
قراءة القرآن الكرمي على وجوه وطرق متعددة توضع أمامهم اختيارات ،فمثال رواية حفص عن عاصم اليت يقرأ هبا
معظم املسلمني يف أحناء املعمورة ،ولكنهم يقرءون من طريق عبيد بن الصباح وهو طريق الشاطبية والتيسري،11
وامل ّد املنفصل من هذا الطريق ميد ابلتوسط وفويق التوسط ،ومل يرد من هذا الطريق القصر.12
ولكن من ال يستطيع أن ميد املد املنفصل لقصوره يف نفسه ،فلينتقل إىل اختيار آخر ،وطريقة أخرى ،جيد
فيها ما حي ّقق مر ُاده ،وما يناسبه من قصر املنفصل وهو من طرق الطيبة ،يرتتب عليه أوجه كثرية ذكرت يف
(النشر) .ومن أراد أن يقرأ ابلقصر ،فعليه أن يلتقي القرآءة من املشايخ املعتربين العارفني الذين هلم األسانيد
املتصلة الصحيحة إىل النيب  حىت ال ختتلط الوجه ،والقراءة ابلقصر قراءة صحيحة مقبولة؛ ألهنا من األحرف
السبعة اليت نزل هبا القرآن.
فقد درج كثري من القارئ القرآن الكرمي على القراءة بقصر املنفصل من رواية حفص عن عاصم وال يلتزم بعلم
مبا يرتتب على القصر من وجوه ،مما يُع ّد يف عرف القراء (تلفيقا)؛ علما أبن خالف الطرق من اخلالف الواجب.

ويف اختيار رواية ووجه من القراءة ليس األمر مرتوكا للطالب أن يفعل ما يريد ،بل ال بد له من اتباع الرواية،

ويتلقي مشافهة مع الشايخ القراء .وقد قرأ الرسول  القرآن الكرمي بوجوه املختلفة املنزلة عليه ،وقرأ أصحابه 
بتلك الوجوه ،وتلقاها منهم تالمذهتم من التابعني مشافهة ،مث جترد قوم منهم ومن أتباعهم للتخصص فيها ،وعُنو
بضبط القراءات أمتّ عناية حىت صاروا أئمة يقتدي هبم يف ذلك ويرحل إليهم .وهذا من مزااي أحرف القرآن الكرمي

املنزلة.

كما ذكران أعاله أن طريق عبيد بن الصباح عن هامشي عنه هو طريق التيسري والشاطبية ،مل يرد من هذا
الطريق يف حكم املد املنفصل أي -إذا كانت اهلمزة أول كلمة وحرف املد آخر كلمة أخرى -إال التوسط وهذا
 .10مناهل العرفان يف علوم القرآن( .د.س) .ص.145
 .11التيسري يف القراءات السبع1404( .ه 1984 /م) .ص.30
 .12الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع1410( .ه1989-م) .ص.74
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خمتار الشاطيب ،وفويق التويط ما ذكره الداين يف تيسريه .13وقد توسعت ابن اجلزري الطرق عنده وكثرت حىت
أصبحت لديه لرواية حفص من طريق عبيد بن الصباح

24

طريقا ،ومن طريق عمرو بن الصباح  28طريقا،

فحملتها الطريقني اثنتان ومخسون طريقا.
ألوجه املد املنفصل فقد ذكرها ابن اجلزري يف كتابه املشهور (النشر يف القراءات العشر) ومنظوماته (طيبة
النشر) .ولقارئ القرآن الكرمي وح ّفاظه وجب عليهم العلم ابألوجه ،وبصرية ابلطرق وما يرتتب عليه من األحكام
اليت جيب األخذ هبا مع قصر املنفصل .وثبت عن حفص من طريق الطيبة النشر وهو طريق أّب احلسن زرعان عن
عمرو بن الصباح ،ومن من طريق أّب جعفر الفيل.
ولقارئ القرآن الكرمي التجنب من التلفيق ،وتركيب األوجه ،وخلط الطرق ،وقد قال السخاوي "والذي مل يزل
عليه األئمة الكبار القدوة يف مجيع األمصار من الفقهاء واحملدثني وأئمة العربية ،توقري القرآن واجتناب الشاذّ،14
واتباع القراءة املشهورة ،ولزوم الطرق املعروفة يف الصالة وغريها".15
وقال النويري .." :ملن ال معرفة له ابلطرق والرواايت ،فيقرأ ويقرئ خبلط الطرق وتركيبها وهو حرام أو مكروه
أو معيب" .16وقال ابن اجلزري  " :فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية ،فإنه ال جيوز أيضاً ،من حيث إنه كذب يف
الرواية وختليط على أهل الدراية ،وإن مل يكن على سبيل النقل ،بل على سبيل القراءة والتالوة ،فإنه جائز صحيح
وقبول ال منع منه وال حظر ،وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفني ابختالف الرواايت من وجه تساوي
كل من عند هللا ،نزل به الروح األمني على قلب سيد
العلماء ابلعوام ،ال من وجه أن ذلك مكروه أو حرام ،إذ ّ

 .13اإلضاءة يف بيان أصول القرآءة1420( .ه) .ص.30
 .14قال القسطالين :أمجع األصوليون والفقهاء وغريهم أن الشاذ ليس بقرآن ،لعدم صدق حد القرآن عليه أو شرطه وهو التواتر ،صرح بذلك مجهور علماء القراء على
حترمي القراءة ابلشواذ ،وأنه إن قرأ هبا غري معتقد أنه قرآن ،وال يوهم أحدا ذلك ،بل ملا فيه من األحكام الشرعية عند من حيتج هبا ،أو األحكام األدبية ،فال كالم يف جواز
قراءهتا .وعلى هذا حيمل كل من قرأ هبا من املتقدمني ،وكذلك جيوز تدوينها يف الكتب والتكلم على ما فيها ،فإن قرأها معتقدا قرآنيته أو مومها ذلك حرم عليه.
 .15مجال القراء وكمال اإلقراء1419( .ه 1999-م) .ج .2ص.566
 .16شرح الدرة املضية1411( .ه) .ج .1ص.159
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لشق عليهم
املرسلني ختفيفا عن األمة ،وهتوينا على أهل هذه امللّة ،فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية على حدة ّ
متييز القراءة الواحدة ،وانعكس املقصود من التخفيف وعاد ابلسهولة إىل التكليف.17
فمن أراد أن يقرأ بقصر املنف صل مع توسط املتصل ،فعليه مراعاة األحكام ما يرتتب عليه ،وما يرتتب على
قصر املنفصل حلفص من طريق الطيبة من كتاب غاية املريد يف علم التجويد ،18يقرأ حفص مبد املنفصل أربع
حركات أو مخس ،وهذان الوجهان قُ ِرئ هبما حلفص من طريق الشاطبية ،لكن املد أربع حركات هو املقدم يف
األداء؛ ألن االمام الشاطيب كان َيخذ به ،ومل يذكر يف قصيدته غريه ،وهذا هو الذي ينبغي األخذ به لألمن معه
من التخليط وعدم الضبط .وجيوز حلفص من طريق طيبة النشر البن اجلزري قصر املنفصل حركتني ،وهذا القصر
قد حيتاج إليه القارئ كثرياً يف قراءته لتناسبه مع مرتبة احلدر .لذلك ،كان من الواجب على القارئ أن يعرف
األحكام املرتتِّبة على قصر املنفصل ،لكي يراعيها عند قراءته ،وفيما يلي األحكام املرتتبة على قصر املنفصل
وهي:
 .1يتعني اإلتيان ابلبسملة يف وسط السورة دون تركها ،اجلائز من الشاطيب وذلك للتربك.
 .2وجوب توسط املد املتصل ،أي مده أربع حركات فقط.
 .3عدم املد للتعظيم يف (ال إله إال هللا – ال إله إال هو – ال إله إال أنت) ،وإمنا يقرأ بقصر املنفصل حركتني
فقط.
 .4عدم التكبري بني كل سورتني من آخر سورة الضحى إىل آخر سورة الناس.
 .5عدم إثبات الغنة قبل الالم والراء ،وإمنا تقرأ ابإلدغام بغري غنة؛ وذلك ألن حلفص من الطيبة جواز قراءهتما
ابإلدغام بغنة أو بغري غنة ،لكن اإلدغام بغنة ال يكون على قصر املنفصل.
 .6وجوب إبدال مهزة الوصل ألفاً مع املد املشبّع ست حركات يف الكلمات الثالث اآلتية وهي﴿ :ءالئ ن﴾
[سورة يونس ﴿ ،]91:ءالذكرين﴾ [سورة األنعام ﴿ ،]144-143:ءهللا﴾ [سورة يونس  ]59:و[سورة النمل:
.]59
﴿َت َحمنها﴾ [سورة يوسف .]11:
 .7وجوب القراءة ابالمشام فقط دون االختالس يف اآليةَ :
 .17شرح طيبة النشر يف القراءات العشر1424( .ه 2003-م) .ج .2ص.138
 .18غاية املريد يف علم التجويد1414( .ه1994-م) .ص.99
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ث ذلك﴾ [سورة األعراف  ،]176:فلحفص من طريق
 .8وجوب إدغام الثاء يف الذال من قوله تعاىل﴿ :يَل َحه ح

الطيبة جواز اإلظهار واإلدغام ،والذي يرتتب على القصر يف املنفصل اإلدغام.

ب َم َعنَا﴾ [سورة هود  ،]42:فيجوز فيها حلفص من طريق
﴿ارَك ح
 .9وجوب إدغام الباء يف امليم من قوله تعاىل :ح

الطيبة اإلظهار واإلدغام والذي يرتتب على القصر هو اإلدغام.

 .10وجوب اإلدغام الكامل للقاف يف الكاف يف قوله تعلى﴿ :أَ َملح ََنحلُ حق ُك حم﴾ [سورة املرسالت .]20:
ِّ
﴿م حرقَ ِّد َان﴾ [سورة
 .11ترك السكت على الكلمات األربع اآلتية وهم﴿ :ع َو ًجا﴾ [سورة الكهفَ .]1 :
يس﴿ .]52:من ر ٍ
اق﴾ [سورة القيامة ﴿ .]27:بَ حل َرا َن﴾ [سورة املطففني  ،]14:فيجوز حلفص يف هذه
َح َ
الكلمات األربع السكت ،وعدم السكت والذي يرتتب على قصر املنفصل هو ترك السكت.

 .12وجوب ترك السكت على الساكن الذي قبل اهلمز يف (أل) و(شيء) والساكن املوصول يف كلمة واحدة
﴿م حن آ ََم َن﴾ و ﴿قَ حد أَفح لَ َح﴾ ،فيجوز حلفص يف
سئوال﴾ والساكن املفصول يف كلمتني مثلَ :
حنو قوله تعاىلَ :
﴿م ُ
هذا الباب وجهان السكت وعدمه من طريق الطيبة ،والذي يرتتب على القصر هو عدم السكت.

 .13وجوب قصر العني حركتني فقط من فاحتيت مرمي والشورى﴿ :عسق﴾ ﴿كهيعص﴾؛ أنه جيوز حلفص فيهما
التوسط واملد من طريق الشاطبية ،أما من طريق الطيبة فيجوز فيهما ثالثة أوجه( :القصر والتوسط واملد) والذي
يرتتب على قصر املنفصل هو قصر العني فيهما حركتني فقط.
 .14وجوب تفخيم الراء يف قوله تعاىل﴿ :فِّ حر ٍق﴾ [سورة الشعراء .]63:
اَّلل َخ ِّ
ال أَ ُُتِّ ُّدونَ ِّن ِِّبَ ٍ
آَت ُكم
اء ُسلَحي َما َن قَ َ
ري ّّمها َ
ال فَ َما َ
آَتِّينَ هُ حٌ
 .15وجوب حذف الياء عند قوله تعاىل﴿ :فَ لَ هما َج َ
بَ حل أَنتُم ُِّّبَ ِّديهتِّ ُك حم تَ حف َر ُحو َن﴾ [سورة النمل  .]36:يف حالة الوقف.
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ريا﴾ [سورة اإلنسان  ]4:يف حالة
 .16وجوب حذف األلف من ﴿إ هان أَ حعتَ حد َان ل حل َكاف ِّر َ
ين َس َالس َل َوأَ حغ َال ًال َو َسع ً

الوقف.

ص حي ِّط ُرو َن﴾ [سورة الطور  ]37:ابلسني فقط.
 .17وجوب قراءة ﴿أَم ِّعن َد ُه حم َخ َزائِّ ُن َربِّّ َ
ك أ حَم ُه ُم ال ُحم َ
ض ِّ
ِّ
ِّ
ريًة ۚ َو ه
ض ه
ط
سُ
اع َفهُ لَهُ أَ ح
سنًا فَ يُ َ
اَّللَ قَ حر ً
اَّللُ يَ حقبِّ ُ
 .18جواز قراءة ﴿ همن َذا الهذي يُ حق ِّر ُ
ض َعافًا َكث َ
ض َويَ حب ُ
ضا َح َ
وإِّلَي ِّه تُرجعو َن﴾ [سورة البقرة  ]245:و ﴿أَوع ِجب تم أَن جاء ُكم ِذ ْكر ِمن َّربِ ُكم علَى رج ٍل ِمن ُكم لِي ِ
نذ َرُك ْم ۚ َواذْ ُك ُروا إِ ْذ
َ ح ح َُ
َ َ ُْْ َ َ ْ ٌ ّ ّ ْ َ ٰ َ ُ ّ ْ ُ
اَّللِ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن﴾ [سورة األعراف:
َج َعلَ ُك ْم ُخلَ َفاءَ ِمن بَ ْع ِد قَ ْوِم نُ ٍ
وح َوَزا َد ُك ْم ِيف ْ
اخلَْل ِق بَ ْسطَةً ۖ فَاذْ ُك ُروا َآالءَ َّ
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 ]69ابلسني أو الصاد وهذان الوجهان جائزان من طريق الطيبة ،أما من طريق الشاطبية فليس فيهما حلفص إال
السني فقط.
 .19جواز قراءة

﴿لَّستَ

ص حي ِّط ٍر﴾ [سورة الغاشية ]22 :ابلسني أو الصاد وهذان الوجهان جائزان حلفص
َعلَحي ِّهم ِِّبُ َ

من طريق الطيبة ،أما من الشاطبية فليس فيها حلفص إال القراءة ابلصاد فقط.
 .20جواز قراءة ﴿يس ( )1والح ُقر ِّ
آن ا حْلَ ِّك ِّيم ([ ﴾)2سورة يس ]2-1 :و ﴿ن ۚ َوالح َقلَ ِّم َوَما يَ حسطُُرو َن﴾ [سورة
َ ح
القلم ]1 :يف حالة الوصل مبا بعدها ابإلدغام أو اإلظهار ،وهذان الوجهان جائزان حلفص من طريق الطيبة ،أما
من طريق الشاطبية فليس فيهما حلفص إال اإلظهار فقط.
ِّ
ف أَل ِّ
حسنَتِّ ُكم وأَلحوانِّ ُكم ۚ إِّ هن ِّيف ذلك ََلاي ٍ
سماو ِّ
ات َو حاأل حَر ِّ
ت
ض َوا حختِّ َال ُ
آايتِِّّه َخل ُ
َ
ح َ َ ح
 .21جواز قراءة ﴿ َوم حن َ
حق ال ه َ َ
ِّ ِّ
ي﴾ [سورة الروم ]22 :يف مواضعها الثالثة بفتح الضاد وبضمها ،وهذا الوجهان جائزان حلفص من طريقيت
لّل َحعال ِّم َ
ِّ
سماو ِّ
ات َو حاأل حَر ِّ
ف
ض َوا حختِّ َال ُ
آايتِِّّه َخل ُ
الشاطبية والطيبة ،إال أنه يالحظ إذا قرأان بوجه اإلظهار يف ﴿ َوم حن َ
حق ال ه َ َ
ِّ
ٍ ِّ ِّ
ِّ
سماو ِّ
ات َو حاأل حَر ِّ
ف
ض َوا حختِّ َال ُ
آايتِِّّه َخل ُ
أَلحسنَتِّ ُك حم َوأَل َحوانِّ ُك حم ۚ إِّ هن ِّيف ذلك ََل َايت لّل َحعال ِّم َ
ي﴾ و ﴿ َوم حن َ
حق ال ه َ َ
ِّ
ٍ ِّ ِّ
ِّ
سماو ِّ
ات
آايتِِّّه َخل ُ
أَلحسنَتِّ ُك حم َوأَل َحوانِّ ُك حم ۚ إِّ هن ِّيف ذلك ََل َايت لّل َحعال ِّم َ
ي﴾ يتعني عليه الصاد فقط يف ﴿ َوم حن َ
حق ال ه َ َ
ِّ
ٍ ِّ ِّ
ض وا حختِّ َال ُ ِّ
حق
آايتِِّّه َخل ُ
ف أَلحسنَتِّ ُك حم َوأَل َحوانِّ ُك حم ۚ إِّ هن ِّيف ذلك ََل َايت لّل َحعال ِّم َ
ي﴾ ،والسني فقط يف ﴿ َوم حن َ
َو حاأل حَر ِّ َ
ِّ
ٍ ِّ ِّ
ض وا حختِّ َال ُ ِّ
ال ه ِّ
حق
آايتِِّّه َخل ُ
ف أَلحسنَتِّ ُك حم َوأَل َحوانِّ ُك حم ۚ إِّ هن ِّيف ذلك ََل َايت لّل َحعال ِّم َ
ي﴾ و ﴿ َوم حن َ
س َم َاوات َو حاأل حَر ِّ َ
ٍ ِّ ِّ
ض وا حختِّ َال ُ ِّ
ال ه ِّ
ي﴾ والفتح فقط يف ضاد ﴿ َوِّم حن
ف أَلحسنَتِّ ُك حم َوأَل َحوانِّ ُك حم ۚ إِّ هن ِّيف ذلك ََل َايت لّل َحعال ِّم َ
س َم َاوات َو حاأل حَر ِّ َ
ٍ ِّ ِّ
ض وا حختِّ َال ُ ِّ
حق ال ه ِّ
ي﴾ يف مواضعها
آايتِِّّه َخل ُ
ف أَلحسنَتِّ ُك حم َوأَل َحوانِّ ُك حم ۚ إِّ هن ِّيف ذلك ََل َايت لّل َحعال ِّم َ
َ
س َم َاوات َو حاأل حَر ِّ َ
ِّ
ف أَل ِّ
سماو ِّ
ات َو حاأل حَر ِّ
حسنَتِّ ُك حم
ض َوا حختِّ َال ُ
آايتِِّّه َخل ُ
الثالثة بسورة الروم .وأما من قرأان بوجه اإلدغام يف ﴿ َوم حن َ
حق ال ه َ َ
ِّ
ٍ ِّ ِّ
ف أَل ِّ
سماو ِّ
ات َو حاأل حَر ِّ
حسنَتِّ ُك حم
ض َوا حختِّ َال ُ
آايتِِّّه َخل ُ
َوأَل َحوانِّ ُك حم ۚ إِّ هن ِّيف ذلك ََل َايت لّل َحعال ِّم َ
ي﴾ و ﴿ َوم حن َ
حق ال ه َ َ
ِّ
ٍ ِّ ِّ
سماو ِّ
ات َو حاأل حَر ِّ
ض
آايتِِّّه َخل ُ
َوأَل َحوانِّ ُك حم ۚ إِّ هن ِّيف ذلك ََل َايت لّل َحعال ِّم َ
ي﴾ فيتعني السني فقط يف ﴿ َوم حن َ
حق ال ه َ َ
ِّ
ٍ ِّ ِّ
وا حختِّ َال ُ ِّ
سماو ِّ
ات
آايتِِّّه َخل ُ
ف أَلحسنَتِّ ُك حم َوأَل َحوانِّ ُك حم ۚ إِّ هن ِّيف ذلك ََل َايت لّل َحعال ِّم َ
ي﴾ والصاد فقط يف ﴿ َوم حن َ
حق ال ه َ َ
َ
ِّ
ٍ ِّ ِّ
ض وا حختِّ َال ُ ِّ
سماو ِّ
ات
آايتِِّّه َخل ُ
ف أَلحسنَتِّ ُك حم َوأَل َحوانِّ ُك حم ۚ إِّ هن ِّيف ذلك ََل َايت لّل َحعال ِّم َ
ي ﴾ و ﴿ َوم حن َ
حق ال ه َ َ
َو حاأل حَر ِّ َ
ِّ
ٍ ِّ ِّ
ض وا حختِّ َال ُ ِّ
حق
آايتِِّّه َخل ُ
ف أَلحسنَتِّ ُك حم َوأَل َحوانِّ ُك حم ۚ إِّ هن ِّيف ذلك ََل َايت لّل َحعال ِّم َ
ي﴾ ،والضم فقط يف ضاد ﴿ َوم حن َ
َو حاأل حَر ِّ َ
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ٍ ِّ ِّ
ض وا حختِّ َال ُ ِّ
ال ه ِّ
ي﴾ يف مواضعها الثالثة بسورة
ف أَلحسنَتِّ ُك حم َوأَل َحوانِّ ُك حم ۚ إِّ هن ِّيف ذلك ََل َايت لّل َحعال ِّم َ
س َم َاوات َو حاأل حَر ِّ َ
الروم.
فأقول ،إن وجوه متعددة يف قراءة القرآن حتقق التيسري للجميع ،ومن ال يقدر أن يضبط اإلمشام والروم مثاال

ف وإِّ هان لَهُ لَنَ ِّ
اص ُحو َن﴾ [سورة يوسف  ]11:فيجد فيها
يف قوله تعاىل﴿ :قَالُوا َاي أ ََاب َان َما لَ َ
ك َال ََت َحمنها َعلَ ٰى يُ ُ
وس َ َ
اختيارا آخر ،فيقرأ ابإلدغام اخلالص أي ترك اإلمشام ،وهي رواية قالون عن انفع ،والوجه أنه هو األصل؛ ألنه إذا
أدغم أحد احلرفني يف اآلخر أسكن األول ال حمالة ،وليس اإلمشام بواجب ،إمنا هو زايدة يف التبيني ،فهو داللة
على احلركة.19
ومبا الحظ الباحث خالل ممارسته للقرآن وقراءاته ،أن أسهل الطريقة يف آداء التالوة لكبار السن والضعفاء
والناطقني بغري العربية ما اجتمع فيها ثالث اختيارات :
األول  :اختيار القراءة ابحلدر دون إختالل ابحلروف وخمارجها وصفاهتا ،وال ينايف املطلوب من التأمل والتدبر
والتفكر يف معاين القرآن .الثاين  :اختيار القراءة أو الطرق اليت يقرأ أصحاهبا بقصر املنفصل .الثالث  :اختيار
الوقوف املتقاربة منعا لضيق النفس .وكل من هذه االختيارات مأثورة ،فأحرف السبعة جماهلا واسع تتسع جلميع
أحوال الناس .وكل هذا وغريه ال يتوفر إال بعناية واهتمام كبري يف القرآن الكرمي وعلومه.

املبحث الرابع  :دور كلية الرتبية اإلسالمية يف نشر علوم القرآن وقراءاته
وقد تضعف كلية الرتبية اإلسالمية إذا انقطع مددها من علوم القرآن وقراءاته؛ ألهنا األصل ،وال حياء للفروع
إال إذا كان موصوال متصال ابألصل .ومن النقاط األساسية يف صور اهتمام كلية الرتبية اإلسالمية يف نشر علوم
القرآن وقراءاته هي :
 .1تعترب كلية الرتبية اإلسالمية كالبوابة الرئيسية يف تطوير الدراسات القرآنية ،منها احملافظة على أحرف القراءات
املنزلة ووجوهها املتعددة ،ونشر هذه األوجه املتعددة يف اجملتمعات اإلسالمية واجلامعات دون االقتصار على رواية
واحدة؛ ألن بقية القراءات والرواايت هي األخرى قرآن ،فالسعي إىل نشر القراءات والرواايت املتواترة هي نشر
للقرآن الكرمي.
 .19املوضح يف وجوه القرءات وعللها1414( .ه1993-م) .ج .2ص.671
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 .2نظرا بقلة افتتاح كلية القرآن الكرمي ،فقيام كلية الرتبية اإلسالمية يف إحياء علوم القرآن وقراءاته أبعظم الواجب،
وتنهض أبمر مهم ،وال يقوم به غريها ،فتتكفل أبداء فرض الكفاية وهي حفظ القرآن الكرمي اليت جيب على األمة
أبمجعها ،فإذا قام به البعض سقط عن الباقني ،فكلية الرتبية اإلسالمية تقوم هبذه العبء ،وهي صاحبة هذا
الشأن ،فرتفع احلرج عن الباقني مبا تقوم به.
 .3فالسعي إىل إحياء الربامج املصاحبة أو إنشاء املنشآت إللقاء الرواايت القرآنية املتواترة ووجوهها املتعددة من
ُ
قبل كلية الرتبية اإلسالمية كالسعي يف إنشاء وبناء املساجد ،فإهنما متالزمان ،يف التقصري يف أحدمها كالتقصري يف
يشق
يكمل اآلخر؛ ألن أئمة املساجد حيتاجون إىل القراءات للتخفيف على الناس ،وما ال ّ
كل منهما ّ
اآلخر ،و ّ
عليهم ،ومن خالهلا اجناز األئمة لصلوات اخلمس ،وخاصة يف صالة الرتاويح من طالب اجلامعة .وتعليم القرآن
وتعلممه ال يقتصر على حفظ حرف واحد ،أو وجه واحد فقط ،بل جبميع أحرفه؛ ألن عدم اجلمهور الذين ال
يقرءون هذه الرواايت ،وغياب احلفاظ ابلرواايت والقراءات اليت مل تشتهر ،واألخرى غياهبا من املصاحف اليت
حتفظها تعترب من األمر اخلطري وهلا آاثر سلبية .لذلك جتديد املناهج واملقررات اجلامعية الذي يقوم ابلسعي على
هذه القضية يكون عمال ابرا ،وعمال عظيما موفّقا ،وسعيا مشكورا من قبل املسؤولني واجلهات الرمسية املعينة
ابألمر .إن ما ال يدرك كلّه ،ال يرتك جلّه ،فسيظل االستعطاف وااللتماس لعلوم القرآن والقراءات قائما متجددا،
واملطالبة به مستمرة ،فتكون إحياء الربامج اإلضافية واملنشآت التعليمية يف إعطاء دروس علمية مبسطة مبادة
القراءات تليب حاجات الطلبة الستيعاب رغباهتم يف القراءات املنزلة واألوجه املتعددة املتواترة ،فهي على هذه
مكمالت األولوايت الساعية إىل حتقيق األهداف املنشودة.
الصورة من ّ

حمل لتنزل السكينة والرمحة،
 .4كلية الرتبية اإلسالمية يف اهتمامها بقراءات القرآن ووجوهه املتعددة ما هي إال ّ
فهي األشبه ببيت من بيوت هللا تعاىل الذي ذكر هللا تعاىل ألهلها.
 . 5هتدف كلية الرتبية اإلسالمية إىل العناية بعلوم القرآن عامة ،والرتكيز على القراءات املتواترة خاصة حفظا
وتفسريا ،وإعداد الطالب املهتمني يف علوم القراءات ابإلسناد املتصل ،وأتهيل القراء الستيعاب القراءات املتواترة
عرضا وتوجيها 20ليكون ابحثني متميزين يف جمال القرآن وعلومه.

 .20هو علم بيحث فيه عن معاين القراءات ،والكشف عن وجوهها ومعناها .توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية.63 .
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 . 6ومن أهم املهمات هو أن تستمر الرخصة يف تيسري أمر القراءة والتالوة واإلسناد املتصل حىت ال تنفرد رواية
حفص عن عاصم وحدها ،بل كادت هتجر بقية الرواايت األخرى- ،وفعال قد حصل هذا ،-فهجرت رواايت
كثرية من القرا ءات هبا ،واحتجبت عند املتخصصني فقط ،وانزوى بعضها يف بطون الكتاب ،فليس هلا مجهور
يقرأون هبا ،يف صلواهتم ،وليس هلا مصاحف حتفظها ،وهذا أمر يدعو إىل االهتمام كلية الرتبية اإلسالمية
ابلدراسات القرآنية ومن أمهها علوم القراءات.
 .7كذلك من أهم ما تسعى إليه كلية الرتبية اإلسالمية القضاء على النظرة اجلزئية للقرآن الكرمي ،فتكون سدا
منيعا ملن يتناقون وخيتارون من القرآن الكرمي وقراءاته ما جيعلونه سندا ملزاعمهم الشاذة ،ومذاهبهم الفاسدة ،فكلية
الرتبية اإلسالمية تقطع هذه النظرة اجلزئية ابلنظر الشامل ،ومتنع الذين جعلوا القرآن عضني ،فيخرتعون قراءات
مكذوبة أو موضوعة ليربروا مقاصدهم السيئة وما خيدم اآلراء والنحل واملذاهب.
 .8ومن أهم املهمات اليت جدير أن يذكر هو تلخيص القراءات املتواترة مما دخل فيها واحملافظة عليها ،ورد
القراءات الدخلية أو الشاذة وإقامة الفصل بينهما؛ ألن كتب التفاسري وكتب الرتاث اإلسالمي دخل فيها من
املوضح
املفصل و ّ
القراءات الشيء الكثري ،وُكتُب النحو تنكر بعض القراءات املتواترة ،فكلية الرتبية اإلسالمية هي ّ
بعض الفرق َمطيّة لبلوغ مآرهبا ،فهذه الكلية
هذا األمر ،تقضي على ظاهرة االحتجاج ابلقراء الشاذة اليت اختذهتا ُ
تقف سدا منيعا وحصنا ،وقّاه من خلط وجوه القراءات ألغراض السيّئة.
 . 9ومن اخلصائص اليت تنفرد هبا كلية الرتبية اإلسالمية هي احملافظة على األصوات العربية ،وعلى النطق الفصيح
تدل على كيفية النطق هبا،
الذي ال يضبطه اخلط ،فبعض األصوات العربية ليس هلا حروف وال رموز يف الكتابة ّ
وإمنا تؤخذ ابملشافهة .فجميع الكليات حمتاجة إىل علم القراءات وتوجيهها ،وال سيما كلية اللغة العربية هي أش ّد
منها وأحوج؛ ألن القرآن الكرمي وقراءاته هو لب كالم العرب ،وألفاظه ومفرداته وأساليبه هي ملوك األلفاظ وأجلها
أجل املعاين.
وأفصحها ،ومعانيها ّ
وقال الراغب األصبهاين " :ألفاظ القرآن هي لب كالم العرب وزبدته ،وو ِاسطَته وكرائمه ،وعليها اعتماد
الفقهاء واحلكماء يف أحكامهم وحكمهم ،وإليها َم ْفَزع َح ّذ ِاق الشعراء والبلغاء يف نُظُمهم ونثرهم".21
والتلقي من فم الشيخ املقرئ مباشرة ابلسماع ،فال يضبِطها إال السمع والرؤية ،فهذه احلال –وما أكثرها -ال
ميكن حبال من األحوال أن يتعلمها الطالب من اخلط ،فال وجود هلا يف اخلط ،حنو النطق ابإلمشام ،والروم

 .21املفردات يف غريب القرآن( .د.س) .ج.6
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واالختالس والرتقيق والتفخيم والغنة ومقادر املدود واإلمالة هلم جرا ،وقد وضعت هلا يف املصاحف عالمة فقط،
تدل تلك ا لعالمة على كيفية النطق الصحيح ،فاهتمام كلية الرتبية اإلسالمية بنشر علوم القرآن وقراءاته
وال ّ
ت كون صاحبة هذا الشأن املفقود يف اخلط والكتابة ،وهذا أصل يف تعليم القرآن الكرمي وأحرفه املنزلة ،وتكون هي
املستودع احلصني للمحافظة على األصوات العربية اليت مل ي ِ
عد الناس يستعملها ،ومل جتر على ألسنتهم.
َ
إذا انفقد هذا االهتمام ال ينكره ضياع األحرف املنزلة املتواترة ووجوهها املتعددة الصحيحة من اجملتمعات
اإلسالمية ،فمن األثر السليب الواضح على غياب دراسة القرآن وعلومه من اجلامعات ،خبصوصها علم القراءات
وتوجيهها هو صار الطلبة والناس أمجع أشبه ابملكره واجملرب على قراءة القرآن لرواية واحدة فقط ،وهي رواية حفص
عن عاصم ،وهذه الرواية من أجل اتصافها ابليسر والسهولة حظيت ابلقبول يف األمة اإلسالمية ،وانتشرت يف
أرجاء املعمورة ،بل يف ثلثي العامل اإلسالمي ،وال يقرأ القرآن الكرمي إال بروايته ،مع قلة الطرق لدى صاحب
التيسري والشاطبية ،اشتهر هذا الطريق لدى عامة الناس ،واكتفى األكثرون مبا وصل إليهم منه.
فالطالب والناس أمجع جمربون على قراءة القرآن برواية حفص ،أي :بوجه واحد فقط من عدة الطرق املعتربة؛
ألهنم مل جيدوا غريها يف اجلامعات ،فهم مضطرون على اختيار هذه الرواية من بني عشرين رواية أخرى غائبة
عنهم ،فال يتوفر هلم االختيار ،وال يتحقق هلم ذلك إال إبحياء الدارسات القرآنية والرتاث اإلسالمي؛ ألن
االقتصار على دراسة الرتاث اإلسالمي يف اجلامعات ال تليب حاجات الطلبة الستيعاب املسائل العلمية ،فهي
على هذه الصورة من مكمالت األولوايت الساعية إىل حتقيق األهداف املنشودة .فإهنم جيدون فيها متسعا
لألحرف السبعة ،وما حيقق هلم رغباهتم يف إطار عشرين رواية كلها متواترة.
ولعدم وجود الدارسات القرآنية والرتاث اإلسالمي يف جمال علم القراءات ،صار الناس ال حيفظون القرآن
الكرمي إال برواية حفص ،وهذا أمر حممود ،وكل حرف كاف شاف ،فانتشرت واشتهرت يف العامل كلّه يف مقابل
تقليص الرواايت األخرى يف حدود ضيقة ،ومعظمها ال تعرف إال عند املتخصصني فقط .وهلذا وجود الدارسات
القرآنية تنشر مجيع األحرف املنزلة واألوجه املتعددة.
دراسة القرآ ن الكرمي وعلومه وقراءاته يف كل اجملامعات تقوم بفرض الكفاية ،إذا قام به البعض سقط عن
الباقني للمحافظة على تواتر القراءات األخرى ،وإال ستضيع كما ضاعت بعض الوجوه ،وصارت يف حكم
الشذوذ.
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وبيان وجه التخفيف والتيسري يف األحرف املنزلة اليت تتكلف هبا بعض املعاهد واجلامعات اإلسالمية وهو
واحد من أوجه كثرية ،وهو أن الكلمة عندما تكون منزلة على عدة أوجه ،يكون القارئ خمريا يف قراءة ما سهل
تعوده أو حفظه ،فإنه قد جيد
منها على لسانه ،فإذا كان ال يطاوعه فيخطئ يف النطق بكلمة على خالف ما ّ
ويلوذ به ،فريتفع عنه احلرج ،وتطمئن نفسه خاصة عندما يعجز عن
فيما أنزل فيها أوجها أخرى ما يلجأ إليه ّ
تقومي لسانه.

وأذكر جتربييت الشخصية –لعل فيها خربة قيمة للطلبة وحفاظ القرآن -عند التسميع والعرض ألحد مشايخ
القراء أثناء دراسيت يف السودان ،وهلل احلمد أالزمه حىت انتهاء رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية وأجازين
هبا .حينذاك قرأت قوله تعاىلَ ﴿ :ولَ حو ِّش حئ نَا لََرفَ حعنَاهُ ُِّّبَا َوٰلَ ِّكنههُ أَ حخلَ َد إِّ ََل حاأل حَر ِّ
ض َواتهبَ َع َه َواهُ ۚ فَ َمثَلُهُ َك َمثَ ِّل
ٰ
ِّ ه ِّ
ِّ
الح َكل ِّ
حص ِّ
ص لَ َعله ُه حم
حب إِّن ََتح ِّم حل َعلَحي ِّه يَل َحه ح
ث أ حَو تَ حرتُحكهُ يَل َحهث ۚ ذهلِّ َ
ص الح َق َ
ين َك هذبُوا ِِّب َايتنَا ۚ فَاق ُ
ص َ
ك َمثَ ُل الح َق حوم الذ َ

يَتَ َف هك ُرو َن ﴾ [سورة األعراف  ]176:عند اآلية اليت حتتها اخلط ،اختلف بني القراء كونه من املتجانسني ،فيمن
أظهره وأدغمه الباقون ،وكالمها من الوجوه املتواترة ،22وكنت ال أعلم وال أعرف القراءات ،وتعودت على قراءة

اآلية ابإلظهار عند والوصل ،وهذا ليس ما اعتمده الشاطيب يف قصيدته ،ولكن وجد اإلظهار يف طريق الطيبة عند
قصر املنفصل.

ين﴾ [سورة األنبياء
ت ظَالِّ َمةً َوأَن َ
ص حمنَا ِّمن قَ حريٍَة َكانَ ح
شأ َحان بَ حع َد َها قَ حوًما َ
وكذلك يف قوله تعاىلَ ﴿ :وكَم قَ َ
آخ ِّر َ
 ]11:عند اآلية اليت حتتها اخلط أدغمتها ،وليس ذلك عند عاصم وكذلك رواية ابن كثري وقالون .أدغمها رواية
ورش عن انفع فقط ،23وكلها من القراءة املتواترة اليت صحت التالوة هبا.
الحظ الباحث ،فإن أعوام الناس ال مييزون بني السني والصاد ،وال يفرقون بينهما يف أداء التالوة ،فإذا قرأ
أحدهم ابلسني صحت تالوته وهي رواية قنبل عن ابن كثري ،وإذا قرأها ابلصاد صحت تالوته وهي رواية أكثر
القراء ،وإذا خلط يف قراءته بني الصاد والزاي وهو ما يعرف ابإلمشام وهي رواية خلف عن محزة الكويف

24

صحت تالوته ،كلها قراءات سبعية؛ ألن هذا النوع من القراءات ال يتغري املعىن ،فهو من ابب اختالف اللفظ،
 .22غاية املريد يف علم التجويد1414( .ه1994-م) .ص.101
 .23الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع1410( .ه1989-م) .ص.132
 .24الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع1410( .ه1989-م) .ص.51
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وسعة ورمحة من هللا تعاىل على عباده ،والدليل على ذلك قوله  : فَأَُُّّيَا حر ٍ
واملعىن احد ،فهذا فيه تَ ِ
ف قَ َرُؤوا
َح
ِّ
َصابُوا.25
َعلَحيه ،فَ َق حد أ َ
خالصة القول ،إن أعوام الناس ال يعلمون أن رواية حفص ما هي إال رواية من جمموع عشرين رواية متوارة،

وأن هذه القراءات هي أبعاض القرآن الكرمي ،وأجزاؤه ،وقد ثبت القرآن الكرمي جبميع أبعاضه وأجزائه بطريقة
التواتر ،ومن أنواع القراءات ما يكون مبنزلة آية أخرى تتضمن أدكاما ومعان ال توجد يف القراءة األخرى ،وكل
حرف من األحرف املنزلة مبنزلة اآلية ،جيب اإلميان هبا كلها ،واتباع ما تضمنته من املعىن علما وعمال ،وال جيوز
ترك موجب إحدامها ألجل األخرى ظنا أن ذلك تعارض.26
إحياء دراسة علم القراءات واجبة حتمية ،إما على شكل الربامج اإلضافية أو املنشآت التعليمية املتميزية ملادة
القراءات ،وذلك نظرا إىل املخطوطات القدمية اليت كتبها العلماء ،وردت فيها آايت مكتوبة ابلرواية اليت يقرأ هبا
صاحب املخطوط ،وهي غري رواية حفص ،وملا حقق احمل ّققون هذا املخطوط ،كتبوا اآلايت برواية حفص عن
تدل على مقصود املؤلف هلذا املخطوط ،وانقضت مقصوده.
حمل االستشهاد ابآلية ،فصار ال ّ
عاصم ،فتغري ّ

وهذا -ابلطبع -من اآلاثر السلبية يف غياب دروس علمية لألحرف القرآنية املنزلة من اجلامعات ،نقال ما

ح ّققه حممود شاكر ببعض الكتب حممد بن إدريس الشافعي ،27والشافعي كتب اآلايت القرآنية بقراءة ابن كثري،
ِّ
ِّ ٍ
نسها ََن ِّ
حت
نس حخ م حن آيَة أ حَو نُ َ
وهي قراءته اليت حفظ هبا القرآن الكرمي ،كما ذكرها الشافعي قوله تعاىل َ ﴿ :ما نَ َ
ِِّبَ حٍري ِّّم حن َها أ حَو ِّمثحلِّ َها ۗ أَ َملح تَ حعلَ حم أَ هن ه
اَّللَ َعلَ ٰى ُك ِّّل َش حي ٍء قَ ِّد ٌير﴾ [سورة البقرة  ]106:قرأ بن كثري ﴿نَنسأها﴾ بفتح
28
نسأْها
النون األوىل وابهلمزة  ،وأما ننسها بضم النون األوىل ،فمعناه من النسيان ،وهو رفع اللفظ مجلة ،وأما نَ َ

فهو من التأخري ،ومعناه أن يؤخر العمل هبا إىل مدة معلومة ،ويفعل هللا من كل ذلك ما شاء ال معقب
حلِ َكمه.29
 .25سبق خترجيه.
 .26بتصرف يسري من كتاب (د.س) .النشر يف القراءات العشر .ج .1ص .51و .الزايدة واإلحسان يف علوم القرآن1427( .ه) .ج .2ص.197
 .27الرسالة( .د.س) .ص.108
 .28املوضح يف وجوه القرءات وعللها1414( .ه1993-م) .ج .2ص.295
 .29اإلحكام يف أصول األحكام1404( .ه) .ص.468
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وملا ح ّقق أمحد حمد شاكر كتاب الشافعي كتب اآلايت القرآنية برواية حفص ،واعتذر أبنه ال جيد مصحفا يف
وقته برواية البزي .30فكتابة اآلية برواية حفص يف موضع كتاب الشافعي هبا برواية البزي خالفت مقصود
فسرها ابلتأخري وهو املعىن
الشافعي ،وليس له فيها الدليل ،وال تنطبق اآلية مع تفسري الشافعي فيها؛ ألن الشافعي ّ

املفهوم من قراءته وال من قراء حفص.

املبحث الرابع  :اخلاُتة
بعد استعراض دور كلية الرتبية اإلسالمية يف نشر علوم القرآن وقراءاته ،توصل الباحث إىل مجلة من النتائج،
ميكن عرضها كما يلي:
أهم أصول اجلامعات وجوهرهتا ،وقد حوى القرآن الكرمي من العلوم
األول  :القرآن الكرمي وعلومه وقراءاته من ّ
واملعارف ما ال ينفد.
الثاين  :إن كلية الرتبية اإلسالمية هلا دور عظيم يف ترسيخ القراءات واألوجة املنزلة املتواترة بني اجملتمع اإلسالمي،
وتقوي اهتمام الناس ابلقرآن الك رمي وعلومه وقراءاته؛ ألنه من نعم هللا تعاىل العظيمة على هذه
وهبا تزيد وتُنمي ّ
األمة.
الثالث  :أنزل القرآن ابألحرف السبعة ،وذلك لتح ّقق التيسري للناس ،وال سيما لكبار السن والضعفاء والناطقني
بغري العربية ،وتلك والوجوه والطرق املتعددة تعطي جماال للناس يف تالوة القرآن الكرمي ما تناسب حاله.
الرابع  :احلفاظ على مجيع القراءات والرواايت واألوجه املتواترة يف القرآن الكرمي واجب حتمي ،ال جمال للرتدد
والنقاش ،وعنايتها كعناية للمساجد ِسيّانّ ،أاين اهتم هبا أحد ،فهو يف الوقت نفسه اهتم ابملساجد.
اخلامس  :القراءات والرواايت القرآنية اليت ليس هلا الناس يقرؤون هبا يف صلواهتم وتالوهتم ،أوشك أن تضيع تلك
القراءات املتواترة من حضانة األمة اإلسالمية ،وصارت يف القراءات الشاذة ،وهذا املعروف يف َتريخ القراءات.
ومن أهم التوصيات

األول  :الشعب اإلندونيسي -خصوصا -ال يزالون احملتاجون إىل علوم القرآن وقراءاته ،حيث وسعوا دائرة حبثهم
يف نتاج علم القراءات.
الثاين  :إحياء دروس علمية مبسطة مبادة القراءات ضمن الربامج اإلضافية أو املنشآت التعليمية املتميزة هلذه املادة
واجب حتمي؛ ألن االقتصار على دراسة القرآنية والرتاث اإلسالمي يف جمال علم القراءات وخاصة يف املرحلة
 .30راويي قراءة ابن كثري  :البزي وقنبل.
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اجلامعية ال تليب حاجات طلبة العلم الستيعاب املسائل العلمية ،فهي على هذه الصورة من مكمالت األولوايت
الساعية إىل حتقيق األهداف املنشودة.
الثالث  :التواصل العلمي يف هذا اجملال ابقرتاح افتتاح كلية القرآن وعلومه وقراءته النتشار مجيع القراءات والطرق
املتعددة املتواترة يف العامل اإلسالمي ،وعدم احنسار بعض الرواايت منها أي ُجتعلها يف مناطق حمدودة من العامل
فقط ،واحتجبت معظم الرواايت والقراءات املتواترة األخرى عن مجهور املسلمني ،وانزوت يف صدور املتخصصني
فقط .وإن تع ّذر افتتاحها ألمر ما يف اجلامعات ،فال يتعذر افتتاح قسم لعلوم القراءات ،وال تعفى من هذه

املسؤولية كل اجلامعات يف العامل اإلسالمي ريثما يكتمل اإلعداد واهليئة الفتتاح كلية قائمة برأسها يف علوم
القراءات .وإن تعذر كذلك ،فال يتعذر أبدا إنشاء الربامج اإلضافية واملنشآت التعليمية املتميزية لعلوم القراءات،
التدرج يف العمل ،ورمبا يكون
وتكون هي النَ َواة للكلية والقسم الغائبة املنتظرة ،وهذا هو األنسب حاال من ابب ّ

الكم ال يف
أفضل يف بداية األمر إن أحسن إرادته ومنهاجه ومقرراته الدراسية ،بل هو املناسب ،وال َف ْرق بينها يف ّ
النوع.
األقل إنشاء الربامج اإلضافية
الرابع  :إن فكرة افتتاح كلية القرآن وعلومه وقراءاته ،أو قسم القراءات أو على ّ
واملنشآت التعليمية املتميزة لعلوم القراءات ،وتلك وجه االختيار على من هو األنسب حاال ،وهي واجبة مؤكة
للمحافظة ع لى تواتر القراءات اليت مل تشتهر يف هذا الزمن ،وهو فرض كفاية ال تقوم به إال هذه الفكرة الثالثة
املذكورة ،وال تعفى منه اجلامعات أبدا ،وذلك لرفع الوهم عن عقول الناس ،فإهنم ابتوا يعتقدون أن القرآن هو
رواية حفص عن عاصم فقط ،ومل يسلم من هذا الوهم طالب العلم ،فإذا مسعوا قراءة أخرى ابدروا ابإلنكار.
نسأل هللا العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدور القائمني على هذا املشروع العظيم.
اخلامس  :تطبع املصاحف وحتفظ هبا ،كما هو الشرط يف قبول القراءات .فهذه القراءات اليت ليس هلا مجهور
يقرؤون هبا يف صلواهتم ،وليس هلا مصاحف خنشى عليها من الضياع ،وأن َييت يوم تصري حكم الشذوذ لقلة من
يقرأها- ،وتذكر لنا بعض مصادر القراءات -قد كانت قدميا قراءات يقرأ هبا الناس يف صلواهتم ،وصارت اليوم يف
القراءات الشاذة ،وهذا املعروف يف َتريخ القراءات.
املقل ،فلم تكن يل فيها
ويف اخلتام نقول :إن هذه الدراسة يف غاية التواضع ،وهي حماولة ّ
تعرب عن جهد صاحبها ّ
رغبة إال املشاركة يف ميدان البحث العلمي ،يف سبيل التعرض لنفحات هللا تعاىل عن طريق خدمة هذا الدستور
العظيم ،وإن بذلت ما بوسعه ،ففي هذا العمل قصور وتقصري ينبئ عن شيمة اإلنسان وطبيعته اليت ال تنفك عن
اخلطأ والنسيان؛ إذ الكمال املطلق ال يكون إال هلل تعاىل وحده.
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وأرجو من هللا جل وعال أن يتقبل هذا العمل لوجهه الكرمي .أللهم علِّمنا ما ينفعنا ،وان َفعنا مبا علمتَنا ،وارزقنا
املزيد من العلم النافع ،والعمل الصاحل .ربنا اغفرلنا ولوالدينا وألساتذتنا وملشاخينا وللمؤمنني واملؤمنات األحياء
منهم واألموات .واحلمد هلل على التمام ،والشكر له على اإلنعام ،وأسأله تعاىل حسن اخلتام ،وصلى هللا وسلم
وابرك على نبينا حممد خري األانم ،ما تعاقبت الليايل واألايم ،وما شع نور وتبدد ظالم.
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أبو القاسم ،احلسني بن حممد( .د.س) .املفردات يف غريب القرآن .حممد سيد كيالين (ْمقق) .دار املعرفة-
لبنان .د.ط.
دراز ،حممد عبد هللا2021( .م) .كلمات يف مبادئ علم األخالق .مؤسسة هنداوي-اململكة املتحدة .د.ط.
ِ
الس ِج ْستاين1430( .ه 2009-م).
أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ّ
سنن أِب داود .حم َّمد ِ
كامل قره بللي (ْمقق) .دار الرسالة العاملية-د.م .ط.1
َ
ابن منظور ،حممد بن مكرم األفريقي املصري( .د.س) .لسان العرب .دار الصادر-بريوت .ط.1
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