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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مسائل الضبط و الشكل يف اإلقراء القرآين
الدكتور ادلقرئ أمحد ميان التهانوي
حافظ رشيد أمحد التهانوي

تالوة القرآن الكريم وقراءته:

نيب بعده ّأما بعد :
إن احلمد هلل وحده والصلوة والسالم على من ال ّ
فإن للتالوة القرآنية حالوة طيبة و لطافة مرػلة تؤثر يف القلوب تاثَتا بالغا.
وىذه احلالوة اللطيفة ال ؽلكن أن ينال أحد حظّو منها إال أن يتلو القرآن حق تالوتو
 .فقد قال اهلل تبارك وتعاىل       :

( .  البقرة)121 :
وقد أمر اهلل سبحانو وتعاىل بًتتيل القرآن الكرمي بقولو .    :
(المزمل )4 :

وقد استحسن النيب صلى اهلل عليو وسلم تزيُت األصوات بًتتيل القرآن
والتغٍت بو  .ومن حقوق التالوة وقراءة القرآن الكرمي معرفة جتويد احلروف ومعرفة
الوقوف وصحة األداء  .وىذه ادلعرفة حتتاج إىل نظام تعليم القرآن الكرمي.
تعليم تالوة القرآن الكريم وقراءته :

فن ومهارة من خَت الفنون وادلهارات  ،لو أصول و آداب ،
إن التعليم ّ
وختتلف مقتضياتو باختالف العوامل واألسباب  .وادلبٌت األساسي لتعليم قراءة القرآن
الكرمي وتالوتو ىو األخذ والتلقي عن أفواه ادلشائخ  ،وإظلا كان ادلصحف الشريف
ادلكتوب مساعدا دلا يف الصدور  .وذلذا قد وضع العلماء  ،وعلى رأسهم سيدنا أبو
األسود الدؤيل ـ رمحو اهلل ـ (ت  69ىـ) وبعده اإلمام اخلليل بن أمحد الفراىيدي ـ
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ِ
عالمات الضبط والشكل ونقط اإلعجام ورموز
رمحو اهلل ـ (ت  170ىـ) ،
األوقاف وعالمات الوصل وغَت ذلك من الرموز ذات األلوان ألحكام التجويد ،
حينما رأوا األسباب وادلقتضيات الداعية إليها .
أهمية المصحف في تعليم القرآن الكريم:

إن ادلصاحف القرآنية ومناىج الضبط وعالمات الشكل فيها قد أصبحت
الضبط والشكل وبشيوع ادلصاحف ادلخطوطة أو ادلطبوعة
فن الكتابة وعلم ّ
بتطور ّ
ّ
عامة الناس  ،أساسا مساعدا للتلقي وادلشافهة لتعليم قراءة القرآن الكرمي
عند ّ
خاصة لألعاجم واألطفال  ،كما ذكر أبو عمرو الداين ـ رمحو اهلل ـ (ت
وتالوتو ّ
 444ىـ) :
"حدثٍت عبد ادللك بن احلسُت قال نا عبد العزيز بن علي قال نا ادلقدام
ابن تليد قال نا عبداهلل بن عبد احلكم قال قال أشهب سئل مالك فقيل لو أرأيت
من استكتب مصحفا اليوم أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من اذلجاء اليوم ؟
فقال ال أرى ذلك ولكن يكتب على الكتبة األوىل  ،قال مالك وال يزال اإلنسان
يسألٍت عن نقط القرآن فأقول لو أما اإلمام من ادلصاحف فال أرى أن ينقط وال يزاد
يف ادلصاحف ما مل يكن فيها وأما ادلصاحف الصغار اليت يتعلم فيها الصبيان
وألواحهم فال أرى بذلك بأسا قال عبداهلل ومسعت مالكا وسئل عن شكل
ادلصاحف فقال أما األمهات فال أراه وأما ادلصاحف اليت يتعلم فيها الغلمان فال
1
بأس ".

 1أبو عمرو الداين  :احملكم يف نقط ادلصاحف ،بَتوت :دارالكتب العلمية  ،ط
 1425ىـ  ،ص 16
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وقال الداين أيضا " :حدثنا زلمد بن علي الكاتب قال نا أبو بكر بن
رلاىد قال قال خلف يعٍت ابن ىشام البزار كنت أحضر بُت يدي الكسائي (ت
2
 189ىـ) وىو يقرأ على الناس وينقطون مصاحفهم بقراءتو عليهم ".
 1400ىـ) يف تارؼلو
وقال الشيخ زلمد طاىر الكردي ـ رمحو اهلل ـ (ت
للقرآن:
"والذى يغلب على ظننا واهلل أعلم بغيبو أنو كما أدخل النقط والشكل يف
ادلصاحف سيأيت على الناس زمان يدخلون فيها عالمات الًتقيم كعالمة االستفهام
والتنصيص والتأثر وقد ذكرناىا مفصال يف كتابنا تاريخ اخلط العريب وآدابو فراجعو.
واحلقيقة ال نرى بأسا يف إدخاذلا يف ادلصاحف ألهنا من دواعى سرعة الفهم ومن
زلسنات الكتابة ال دخل ذلا يف جوىر احلروف والكلمات وال تغَت اللفظ وال ادلعٌت
فيكون إدخاذلا يف ادلصاحف كإدخال النقط والشكل ووضع عالمات التجويد فوق
3
الكلمات وعالمات الضبط فيها".
عامة الناس وفق
فيظهر لنا مبا ذكر أن علم الضبط والشكل صار معروفا عند ّ
ما اصطلحوا يف زمنهم  .و العمدة يف ىذا اجملال االصطالح والعرف مع التطوير
والتنمية حسب مقتضيات الوقت والبيئة واختالف العوامل واالحتياجات .

 2نفس ادلصدر  ،ص 18
 3زلمد طاىر الكردي ادلكي  :تاريخ القرآن وغرائب رمسو وحكمو  ،جدة  :مطبعة
الفتح 1365 ،ىـ ،
ص 182

4

اختالف مناهج الضبط والشكل في المصاحف بأنحاء العالم :
فإنا صلد ادلصاحف القرآنية اليوم ختتلف اختالفا واضحا يف أمور اخلط و
مناىج الضبط والشكل و األلوان والعالمات واإلشارات ورموز األوقاف وما إىل
ذلك  ،حىت أن للمشارقة مصحفا وللمغاربة مصحف آخر وللعرب مصحف
معروف وللعجم مصحف آخر مع ادلناىج ادلختلفة يف اخلط والرسم والضبط ،
فللناس يف ما يعشقون مذاىب  .تالحظ ادلصوراآليت من ادلصحف ادلنسوب إىل
عثمان بن عفان -رضي اهلل عنو – اخلايل من الضبط والشكل :

ومن ادلصحف ادلنسوب إىل سيدنا أيب األسود الدؤيل رمحو اهلل :
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ومن مصحف إمام اخلطاطُت ادلعروب بابن البواب رمحو اهلل :

ومن ادلصحف ادلكتوب باخلط وادلنهج ادلغريب :
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ومن ادلصحف ادلصري األمَتي ادلعروف :

ومن ادلصحف ادلكتوب خبط الشيخ عثمان طو حفظو اهلل :
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ومن ادلصاحف الباكستانية :

وغَت ذلك من ادلصاحف اإلليكًتونية أو اذلاتفية .
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وىذا االختالف ليس من أمر التحريف وال التبديل يف ادلصحف الشريف
و إظلا ىي كآية من آيات اهلل البينات كما قال اهلل تبارك وتعاىل :
      
( .       الروم )22 :

ألن ذلك االختالف يف اخلط و منهج الضبط ال ينتج االختالف يف
القراءات أو األداء  ،ألن صحة األداء لقراءة القرآن تتوقف على األخذ والتلقي عن
أفواه ادلشايخ بالسند ادلتصل منا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  .وأما اختالف
القراءات العشر ادلتواترة فهي من أمر الوحي ادلنزل والتلقي عن أفواه ادلشايخ بالتواتر
بال شبهة وليس الختالف اخلط أو منهج الضبط و الشكل دخل يف منشأ القراءات
القرآنية أصال .
إمكانية األخطاء القرائية ألجل اختالف الخط ومناهج الضبط:

إال أن عدم معرفة االختالف يف اخلط أو منهج الضبط والشكل قد
يوجب اخلطأ يف التالوة أو القراءة  ،فإنا صلد اليوم كثَتا من عامة الناس عندىم
ادلصاحف الرقمية أواإلليكًتونية يف احلاسوب أو اذلواتف الذكية وآئي باد وغَت ذلك
 ،فهم يقرؤون ويتلون القرآن هبذه ادلصاحف احملمولة وال يشعرون باألخطاء يف
التالوة وقراءة القرآن الكرمي لعدم معرفة اختالف اخلط ومناىج الضبط والشكل
بتلك ادلصاحف احملمولة .
فمثال كلمة  "  " :بكتابة ألف صغَتة على الياء لإلشارة إىل أن الياء يف ىذه
الكلمة أبدلت باأللف وتنطق ألفا أعٍت َ " :وَك َفا " .
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ولكن ادلصاحف يف شبو القارة اذلندية قد كتبت ىذه الكلمة فيها ىكذا :
أعٍت بألف صغَتة على الفاء لإلشارة إىل أن الفاء تنطق باحلركة الطويلة أي ادل ّد
الطبعي والياء خالية من أي عالمة لإلشارة إىل أهنا ال تنطق .
فلما يرى العجمي تلك الكلمة مكتوبة بألف صغَتة على الياء مثل "  " :
.
فيقرأىا َ :وَك َفيَا  ،مثل الياء يف كلمة :
وادلثال اآلخر لوقوع القارئ يف اخلطأ القرائي  ،مثال  :الحظ ىذه الصورة :

رلمع ادللك فهد لطباعة
من ادلصحف ادلطبوع الباكستاين الشهَت الذي قد طبعو ّ
ادلصحف الشريف أيضا حلاجة األعاجم ألن أكثرىم ال يستطيعون أن يقرؤوا القرآن
الكرمي مبصحف ادلدينة ألجل غرابة ادلنهج وعدم ادلناسبة بأسلوب التشكيل ذلم .
ففي السطر الثاين قد كتبت النون اليت نشأت من التنوين  ،حتت علزة الوصل
مكسورة ،وىذا خطأ  ،فاستقرأنا كثَتا من األعاجم فكلّهم يقرؤون" :نِقتُـلُوا " ألهنم
ال يعرفون علزة الوصل وأحكامها وال يفهمون أحكام نون التنوين إظلا ىم يعرفون
احلروف ادلكتوبة أو العالمات ادلصطلحة عليها  .فالسبب األصيل للقراءة اخلاطئة
يقوي اجلهل ويؤّكده وال يساعده على القراءة
ىو جهل اجلاىل ولكن منهج الكتابة ّ
الصحيحة .
ويالحظ مصحف التجويد ادللون لدار ادلعرفة خبط الدكتور عثمان طو  ،فههنا كلمة
تكونن " الغلوز أن تقرأ بغَت اتصال كلمة " وال ".
" ّ
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ادلشاىد يف احللقات القرآنية لألعاجم خاصة أهنم يقرؤون ويقفون وقفة خفيفة
فمن َ
حينما ؼلتم السطر أو الصفحة  .فبعضهم يعيدون وبعضهم ال يعيدون .
ِ ِ
ِ
ي بْ ِن َح ٍِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو
اا قَ َ
وع ْن َع ِد ِّي
َ
الَ " :جاءَ َر ُج َالن َإىل َر ُسول اهلل َ
ِ
ِ
الَ :م ْن يُط ِع اهللَ َوَر ُسولَوُ فَـ َق ْد َر َش َد َ ،وَم ْن يـَ ْعص ِه َما .
َح ُد ُعلَا فَـ َق َ
َو َسلَّ َم ،فَـتَ َش َّه َد أ َ
ول اهللِ صلَّى اللَّو علَي ِو وسلَّم " :بِْئس ْ ِ
ت ،قُ ْم "  .فيقول
ال َر ُس ُ
فَـ َق َ
يب أَنْ َ
َ
اخلَط ُ
ُ َْ ََ َ
َ
الطحاوي رمحو اهلل  :وَكا َن الْمعٌت ِعْندنَا واهلل أَعلَم أ َّ ِ
ك يـَْرِج ُع َإىل َم ْع ٌَت التَّـ ْق ِد ِمي
َن ذَل َ
ََْ َ َ ُ ْ ُ
َ
ص ِهما فَـ َق ْد رشد ،وذَلِ
ِ
ِ
ِِ
ك ُك ْفٌر ،وإِظلَاَّ
َََ َ َ
َ
َوالتَّأْخَت ،فَـيَ ُكو ُن َم ْن يُط ِع اهللَ َوَر ُسولَوُ َوَم ْن يـَ ْع َ
ِ
ِ
ف ِعْن َد قَـ ْولِِو :فَـ َق ْد َر َش َد،
َكا َن يـَْنبَغِي لَوُ أَ ْن يـَ ُق َ
ولَ :وَم ْن يـَ ْعص ِه َما فَـ َق ْد َغ َوى  ،أ َْو يَق َ
ِ
ِ
ئ بَِقولِِو :ومن يـع ِ
اخلُطَ ِ
ب َوِيف
وىا ِيف ْ
ص ِه َما فَـ َق ْد َغ َوىَ ...وإِ َذا َكا َن َذل َ
ك َمكُْر ً
َُّ يـَْبتَد ُ ْ َ َ ْ َ ْ
ضاَ ،كا َن ِيف كِتَ ِ
الْ َك َالِم الَّ ِذي يُ َكلِّي ُم بِِو بـَ ْع ُ الن ِ
َش َّد َكَر َاىةً.
اب اهللِ َعَّز َو َج َّل أ َ
َّاس بـَ ْع ً
4

فإن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال للخطيب :بِْئس ْ ِ
ت ،ألنو
يب أَنْ َ
اخلَط ُ
َ
وقف غَت مقام الوقف فتغَت ادلعٌت ادلراد .
فكان ينبغي للكاتب أن يكتب اآليات ادلذكورة ىكذا :
 4انظر  :الطحاوي :شرح مشكل اآلثار ،رقم احلديث ، 3318:باب بـي ِ
ان ُم ْش ِك ِل
َ ُ ََ
ِ ِ
ِ
ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ِشلَّا يَ ُد ُّلل َعلَى أَنَّوُ َال يـَْنبَغِي لِ َّلر ُجل يف
ي َع ْن َر ُسول اهلل َ
َما ُرِو َ
َك َال ِم ِو أَ ْن يـَ ْقطَ َعوُ َّإال َعلَى َما ُْػل ِس ُن قَطْ َعوُ َعلَْي ِوَ ،وَال ُػلَ ِّيو ُل بِِو َم ْعنَاهُ َع ْن َما تَ َكلَّ َم بِِو
ِ
َجلِ ِو .
م ْن أ ْ
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وىكذا تكون الكتابة يف ادلصحف كلّو وفق الفقرات وادلعاين  ،فتكون
نسيب النصوص واجلمل
ىذه بداية حركة كتابة ادلصاحف القرآنية بأحسن كتابة و بت
وفق ادلعٌت  .أعٍت أن تكون كتابة النصوص القرآنية يف مجيع ادلصاحف وفق ادلعٌت
لتكون الكتابة أحلى منظر والتالوة أجود والفهم أسرع وكان النظر إىل ادلصحف
أوقع يف النفس .
مقتضيات تعليم قراءة القرآن الكريم :
وأما أمر التعليم واإلقراء لألطفال واجليل القادم يف ادلستقبل من
بٍت آدم فهو أمر ػلتاج إىل انضباط األصول والقواعد و تطوير ادلناىج التعليمة
والدراسية العادلية على مستوى األمة اإلسالمية خاصة يف بيئة العودلة واإلنًتنيت اليت
نعيش فيها  .فهذه ادلقتضيات والدواعي التعليمية تقتضي ادلصحف اخلاص للتعليم
باختصاص اخلط القرآين ومشروع عادلي لتطوير مناىج الضبط والشكل يف
مست احلاجة إىل إعداد
ادلصاحف على مستوى األمة بالقدر ادلمكن  .فلذا قد ّ
ادلصحف اخلاص ألجل التعليم و التالوة  ،مع كتابة الكلمات القرآنية و ترتيبها
وفق مقتضيات ِع ْلم النفس الًتبوي كي ترتقي وتنتمي صالحية فهم ادلعاين للطالب
من خالل تعليم قراءة القرآن الكرمي خاصة للناطقُت بغَت اللغة العربية .
فكما أن سيدنا عثمان بن عفان – رضي اهلل عنو – قد أدرك األمة اإلسالمية
بإمجاع الصحابة – رضي اهلل عنهم  -على ادلصاحف العثمانية والرسم العثماين
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حلل ىذه ادلشكلة التعليمية وألجل
والقراءات ادلتواترة  ،فكذلك ؽلكن لنا أن طلتار ّ
صحة تالوة القرآن الكرمي  ،مرحلتُت اثنتُت:
المرحلة األولى  :برنامج التدريب لمعلمي القرآن الكريم بالمواضيع اآلتية :

ألف  :علم التجويد وعلم الوقف والقراءات ادلتواترة
ب  :معرفة الرسم العثماين وتاريخ ادلصاحف
ج  :معرفة اختالف مناىج الضبط والشكل يف ادلصاحف بأضلاء العامل
د  :معرفة اخلطوط العربية واخلطوط القرآنية
ه  :مهارات التدريس وآدابو العامة
و  :معرفة طرق إبداعية لتعليم القرآن الكرمي وحتفيظو
ز  :مهارات تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا من خالل تعليم القرآن
الكرمي
ح  :معرفة أصول الًتبية اإلسالمية والتخلق بأخالق القرآن الكرؽلة
ط  :معرفة استخدام الربامج احلاسوبية لتعليم القرآن الكرمي
ي  :معرفة طرق التعليم القرآين عرب اإلنًتنيت
ينشر معرفة
وسيستهدف برنامج التدريب ادلذكور إىل أن َ
كل
اختالف مناىج ادلصاحف يف علم الضبط بأضلاء العا َمل ،
َ
وليعلم أىل ّ
علما أساسيا باختالف مناىج الضبط ألىل بلدة
بلدة من بالد العا َمل ً
بأي مصحف
أخرى ومصطلحاهتم  ،كيال يقع القارئ يف اخلطأ يف التالوة ّ
وجده  ،وال يعيب بع الناس بعضا ألجل االختالف وتعدد ادلناىج
الصحيحة اليت ال مناقشة يف اصطالحها .

عدم إمكانية االنتقال من مصحف إلى مصحف آخر :
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اخلاص بو دلراجعة زلفوظو  ،والينبغي أن يقرأ يف
وال ب ّد للحافظ من ادلصحف
ّ
ظ مثال مبصحف
غَته ألنو
ظ حاف ٌ
ادلصور الذىٍت  .أعٍت لو َح ِف َ
قدؼلتل احلفظ ّ
بتغَت ّ
ّ
مصوره
تاج كمبٍت بثالثة عشر سطرا  ،ال ؽلكن أن يستغٍت عن ىذا ادلصحف أو عن ّ
األصح " ال ؽلكن
األقل  ،فلذا لو قيل لذلك احلافظ ُ " :خذ ادلصحف اآلخر
ّ
على ّ
مصحح  ،مع أنو يعلم أ ّن يف مصحفو
لو العدول عن مصحفو إىل مصحف آخر ّ
اخلاص أخطاء .
فكما أن دلؤسسة " تاج كمبٍت " بباكستان دورا كبَتا يف طباعة ادلصحف
كل
ونشره يف أضلاء العامل ،ولكن صلد اليوم يف مصحف تاج كمبٍت بل يف مصحف ّ
مؤسسة من ادلؤسسات القرآنية الباكستانية عموما سلالفة الرسم العثماين  ،و القواعد
ادلبهمة أو ادلشتبهة يف علم الضبط والشكل  ،والضعف يف أصل اخلط وقواعد
الكتابة مع أن ىذه ادلصاحف قد انتشرت يف مجيع أضلاء العامل وقد فازت بالقبول
صحتها  ،خاصة األعاجم منهم .
من عامة الناس  ،رغم ّ
المرحلة الثانية لحل المشكلة  :إعداد المصحف الخاص لتعليم األطفال

القرآن الكريم

للسنُت مرحلة إعداد ادلصحف الواحد جلميع
وسيجيئ بعد التدريب ادلتواصل ّ
اللجنة العلمية العادلية دلراجعة
األمة ادلسلمة  ،وىذا األمر ػلتاج إىل تأسيس
ادلصاحف القرآنية على مستوى األمة اإلسالمية  .فباجتماع العلماء ادلتخصصُت يف
علم اخلط والرسم والضبط والشكل واإلقراء وتعليم القرآن الكرمي وادلفسرين وادلاىرين
يف فنون التعليم واللغة حتت سقف واحد  ،ؽلكن التطرق إىل إعداد ادلصحف اخلاص
لتعليم اجليل القادم القرآن الكرمي يف ادلستقبل أو ادلصحف الواحد ادلتفق عليو لألمة
 .فهم سيبحثون عن ادلناىج ادلختلفة يف ادلصاحف بأضلاء العامل وسيختارون منها
األمثل واألوفق لألىداف التعليمية  .وسيبحثون عن تقريب ادلناىج يف علم ضبط
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ادلصاحف و ينتجون يف ادلآل أويف هناية األمر إىل توحيد ادلصحف الشريف على
مستوى األمة  .وهبذا التوحيد ادلصحفي ادلتفق عليو جلميع األمة اإلسالمية ؽلتنع –
بعون اهلل تبارك وتعاىل  -باب التضليل الباطل والسعي الفاشل من أعداء القرآن
لتحريف ادلصاحف الرقمية واإلليكًتونية باإلنًتنيت والربامج احلاسوبية أواذلواتفية .
واهلل نسأل أن يوفقنا دلا ػلبو ويرضاه .

