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 الباب الرابع

 طريقة قراءة القرآن في كتاب التبيان

 ةالجزري ةالشاطبية وطريق ةمقارنة التجويد بين طريق -أ

ن رواية يرا إلهتمامه القراء بقراءة عاصم عثاختالفا ك ةيعرض طريق الشاطبية والجزري 

 .ةحفص. يختار طريق الشاطبية كثيرا في آسيا خاصة ألن أيسر من طريق الجزري

وكان الباحثة في هذا البحث ستبحث مقارنةطريقتان من وجه أحكام المتفرقة. ستظهر 

وطريق  ةوأما فروق القراءة بين طريق الشاطبيالباحثة و تقارن أوجاه قراءة حفص خالصة. 

 :ةالجزري

 مد جائز منفصل -1

فحكمه التوسط بمقدار أربع حركات أو خمس. واألول أشهر، وعليه 

خمسا هو طريق التيسير، والمد أربعا طريق الشاطبية على  العمل. اعلم أن المد

 وأما الجزري بحركتين أو أربع حركات أو خمس. 1األصح.

 مد واجب متصل -2

                                                           

الكويت: )اإلتقان في تجويد القرآن برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية عبدالله بن صالح،  1 
 .22(، 2111الجديد النافع، 
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اإلمام حفص بطريق الشاطبية فحكمه التوسط بمقدار أربع حركات أو 

بمقدار أربع حركات أو خمس  ةخمس. واألول أشهر، وعليه العمل. وفي الجزري

 ت حركات.وفي الوقف بس

 سكت -3

، "مرقدنا" 2-1: فله السكت في الكلمات األربع وهي "عوجا" بالكهف

 11.2: ، "بل ران" بالمطففين22: ، "من راق" بالقيامة22: بيس

 -أ                           

        ... 

  -ب                         

         

 -ت         

   -ث                 

                                                           

 .113اإلتقان في تجويد القرآن برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية... عبدالله بن صالح،  2 
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اإلدراج في المواضع األربعة أو بعضها، فيها من الشاطبية السكت، ومن الجزري 

ويالحظ اإلخفاء في "عوجا قيما" واإلدغام في "من راق" ، "بل ران" حال 

 3اإلدراج.

 11لفظ "ال تأمنا" في سورة يوسف: -1

                              

باإلشمام، وهو المقدم في األداء على -وفي الشاطبية وله وجهان: أوال

وجوب  1باإلخفاء واإلختالس، وهو النطق بنحو ثلث الحركة.-الصحيح. وثانيا

 2.ةاإلشمام للجزري

 1في سورة اإلنسان:  لفظ "سلسال" -2

                  

                                                           

قوق الطبع )عمان: حأحسن البيان شرح طرق الطيبة برواية حفص بن سليمان توفيق إبراهيم ضمرة،  3 
 .12(، 2112محفوظة، 

 

 .113عاصم من طريق الشاطبية... اإلتقان في تجويد القرآن برواية حفص عن عبدالله بن صالح،  1 
 .221(، 1991)جدة: دار المنارة، حق التالوة حسني شيخ عثمان،  2 
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حذف -األلف وهو المقدم في األداء. وثانيا-ففي الشاطبية فله وجهان وقفا: أوال

 2األلف وإسكان الالم. فأما وصال: فحذف األلف ويكون النطق بالم مفتوحة.

 2وجوب إسكان الالم الثانية عند الوقف. ةوأما الجزري

 21في سورة الروم:  لفظ "ضعف" -2

                

                       

    

 ةوالجزري 1بضم الضاد وفتحها، واألول مقدم في األداء.و كان في الشاطبية أن يقرأ 

 .بفتح الضم

 23في سورة الشعراء :  لفظ "فرق" -2

                            

    

                                                           

 .112اإلتقان في تجويد القرآن برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية... عبدالله بن صالح،  2 
 .221حق التالوة ...حسني شيخ عثمان،  2 
 .112القرآن برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية...اإلتقان في تجويد عبدالله بن صالح،  1 
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وله بالشعراء في الشاطبية وجهان وهو ترقيق الراء وتفخيمها، واألول  مقدم 

 9وجوب تفخيم الراء. ةفي األداء. فأما بالجزري

 21في سورة يونس:  و "ءاآلن" 111-113في سورة األنعام: لفظ "ءالذكرين"  -1

 29في سورة يونس:  و "ءالله" 91و 

                          

                                 

                             

                  

                            

            

ووجوب إبدال همزة الوصل ألفا  11التسهيل بين الهمزة واأللف للشاطبية،

 11.ةتمد بوجه الطول عند الجزري

 32في سورة النمل:  لفظ "فما ءاتن الله" -9

                                                           

 .112حق التالوة ...حسني شيخ عثمان،  9 
اإلتقان في تجويد القرآن برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية... عبدالله بن صالح،  11 

112. 
 .222حق التالوة... حسني شيخ عثمان،  11 
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الشاطبية وجهان وقفا: إثبات الياء وحذفها، وفي الوصل تثبت الياء. وجوب تقرأ 

 12.ةاألخذ بوجه حذف الياء وقفا في كلماتها عند الجزري

 22في سورة الغاشية:  "لفظ "مصيطر -11

           

 13.أو الصاد حسب الطريق السينب ةشاطبية الصاد.  والجزريوتقرأ ال

 29في سورة األعراف:  و "بصطة" 212في سورة البقرة:  "يبصط"لفظ  -11

                                

             

                         

                            

         

 11بوجه الصاد فقط. ةوالشاطبية بالسين فيهما، فأما الجزري

                                                           

 .221 حق التالوة...حسني شيخ عثمان،  12 
 .12أحسن البيان شرح طرق الطيبة برواية حفص بن سليمان...توفيق إبراهيم ضمرة،  63 
 .221 حق التالوة...حسني شيخ عثمان،  11 
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 29-21في سورة الحاقة:  هلك"-كلمة "ماليه -12

                            

السكت، ويترتب عليه اإلظهار -وله بالحاقة عند الشاطبية وجهان: أوال

 بالوقف. ةوفي الجزري 12اإلدغام.-وهذاالوجه هو المقدم في األداء. وثانيا

 21في سورة مرسلت :  لفظ "نخلقكم" -13

          

وب وج ةوفي الجزريففي الشاطبية أن يقرأ إدغاما، يذهب القاف إلى الكاف. 

 12إدغام القاف في الكاف إدغاما تاما وترك وجه اإلدغام الناقص.

 1في سورة مريم:  حرف "عين" في لفظ "كهيعص" -11

الشاطبية قرئ بمقدار أربع أو ست حركات، والثاني مقدم في األداء. وجوب  ففي

 12.ةالتوسط أربع حركات في ياء عند الجزري

 مسحرف الكاف والتاء بصفة ه -12

مس هو تركيب في كلمة فحثه شخص سكت. وفي الحال عند حرف باله

لضم اتح أو الكسر أو الشاطبي في حرف الكاف والتاء خصوصا إذا كان بحركة الف

                                                           

اإلتقان في تجويد القرآن برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية... عبدالله بن صالح،  12 
111. 

 .221حق التالوة ...حسني شيخ عثمان،  12 
 .222حق التالوة ... حسني شيخ عثمان، 12 
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إما  ةمس. فيختلف في الجزريكان السكون فيظهر الهمس بل ما فال يظهر اله

 11مس.بحركات وإما السكون فيظهر اله

 تحليل طريقة القراءة في كتاب التبيان لشيخ عبد الرحمن بكر -ب

يجد الباحثة في هذا الباحث عن فرق الطرق الذي يستعمل الشيخ في كتاب 

اعتبار يعرض الباحثة إطالقا اختالف وجوه القراءة بإيجاز بالتبيان. يظهر الفروق و يصنفه. و 

وجوده في التبيان. يأخذ الباحثة عدد مسألة الذي سيجد إجابته مباشرة من المقارنة بين 

 طريقتين. يأتي أحكام التجويد و إجابة من نتيجة الفروق: 

 مد جائز منفصل -1

لهمز في المد المنفصل وهو أن يكون الحرف المد في آخر الكلمة وا

بداية الكلمة الثانية. كما في متن تحفة األطفال "وجائز مد وقصر إن فصل كل 

ع أن يقرأ المد المنفصل بحركتين أو أرب ةأتى في الجزريبكلمة وهذا المنفصل".  

د وال يوج أن يقرأ بأربع أو خمس حركات فقط. ةأو خمس، خالف في الشاطبي

ل إن المد ب -من طريق الشاطبية على رواية حفص-فرق بين المنفصل والمتصل

بسسب الهمزة كله الواجب سواء كان متصال أم منفصال ووزنه على وجه التوسط 

يعدل ضعفي زمن المد الطبيعي )أربع حركات( أو فويق التوسط )وزن خمس 

فحكمه التوسط بمقدار أربع حركات أو خمس. واألول أشهر، وعليه  19حركات(.

                                                           
18 Fakhrie Hanief, Perbedaan Bacaan dalam Pembelajaran Ilmu Tajwid Menurut Thariq 

al-Syathibi dan Ibn Jazari pada Qiraat ‘Ashim Riwayat Hafsh...17. 

 222... التالوة حقحسني شيخ عثمان،  19 
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و طريق التيسير، والمد أربعا طريق الشاطبية على العمل. اعلم أن المد خمسا ه

 و تهجي المد المنفصل "ألف مد منفصل حركتان أو أربع أو خمس". 21األصح.

بناء على المناسبة بين التهجي في التبيان ووجه في الطريق الشاطبية والجزرية 

قرؤه يفيستعمل الشيخ هو طريق الجزرية، بل يقال أيضا بطريق الشاطبية إذا كان 

 بأربع أو خمس حركات.

 مد واجب متصل -2

المد المتصل وهو أن يأتي حرف المد والهمز في كلمة واحدة وقد ذكر 

كما في متن تحفة  21الناظم أمثلته في قوله: كجيء وعن سوء وشاء اتصاله.

اإلمام حفص األطفال "فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد". 

سط بمقدار أربع حركات أو خمس. واألول أشهر، وعليه التو ببطريق الشاطبية  

وفي الجزري بمقدار أربع حركات أو خمس وفي الوقف بست   22 العمل.

تهجي المد المتصل في التبيان "ألف مد متصل أربع أو خمس وال 23حركات.

يقرأ المد المتصل في المنهج وجهان أربع حركات )التوسط( أوخمس  .حركات..."

 حركات. 

                                                           

اإلتقان في تجويد القرآن برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية عبدالله بن صالح،  21 
 .22(، 2111)الكويت: الجديد النافع، 

 06... تقريب المعاني في شرح حرز األماني في القراءات السبعسيد الثين و خالد،  66 

 63... الوافي في شرح الشاطبية عبد الفتاح القاضي،  66 

 .222... حق التالوةحسني شيخ عثمان،  23  



06 
 

لى المناسبة بين التهجي في التبيان ووجه في الطريق الشاطبية والجزرية بناء ع

فيستعمل الشيخ هو طريق الشاطبية ، بل يقال أيضا بطريق الجزرية إذا كان يقرؤه 

 بأربع أو خمس حركات.

 كلمة "بل ران" -3

صم السكت بطريقة السكت. كما درست برواية حفص عن عاوهذا البحث عن 

: ، "مرقدنا" بيس2-1: "عوجا" بالكهفوهي  في القرآن. الشاطبية أربع مواضع

 ةوأما في الجزري  11.21: ، "بل ران" بالمطففين22: ، "من راق" بالقيامة22

  22 ترك السكت إال في كلمة "من راق" و "بل ران" يقرأ باإلدغام.

...-الم ساكنة مظهرة عند السكت ر  -وتهجي هذه الكلمة ب    بل ر 

 أتى في الشاطبية أن يقرأ بسكت ال في الجزري أن يقرأ باإلدغام وترك السكت. 

بناء على المناسبة بين التهجي في التبيان ووجه في الطريق الشاطبية والجزرية 

 فيستعمل الشيخ هو طريق الشاطبية. 

 11في سورة يوسف: كلمة "تأمنا" -1

                                                           

اإلتقان في تجويد القرآن برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية... عبدالله بن صالح،  21 
113. 

 .12أحسن البيان شرح طرق الطيبة برواية حفص بن سليمان،... توفيق إبراهيم ضمرة، انظر  66 



66 
 

في األداء على  باإلشمام، وهو المقدم-وفي الشاطبية وله وجهان: أوال

وجوب اإلشمام  22، وهو النطق بنحو ثلث الحركة.رومبال-الصحيح. وثانيا

الروم هو أخذ بعض الحركة، والذاهب منها أكثر من الباقي وهو مرئي  22.ةللجزري

مسموع من التالي. فاإلتيان ببعض حركة النون المرفوعة على النون األولى في 

ين ه إال القريب المصغي. واإلشمام هو ضم الشفت)تأمننا( يعبر عنها بالروم وال يسمع

بعد سكون النون األولى وهو مرئي غير مسموع دون خالف. وذلك كمن يريد أن 

يسأل  21ينطق بضمة دون أن يظهر أثر ذلك في النطق واإلشمام ال يدركه األعمي.

السائل عند الدورة مع الشيخ في وادي مبارك بوغور "كيف نقرأ بالتهجي في تلك 

لكلمة بالروم؟ ألن في التبيان تهجهيه باإلشمام فقط". فيجيب الشيخ "باإلشمام ا

 فالتهجي مع اإلشمام و بالروم فالتهجي مع الروم" بل يلزم في التبيان مع اإلشمام.

29   

نون شدة فتحة بغنة حركتين -تأم-م  -همزة ساكنة تأ-وتهجي هذه الكلمة : ت  

 ن تأمنا. ألف مد طبيعي حركتا-مع اإلشمام تأمن

                                                           

ية... الشاطباإلتقان في تجويد القرآن برواية حفص عن عاصم من طريق عبدالله بن صالح،  22 
113. 

 .221(، 1991)جدة: دار المنارة، حق التالوة حسني شيخ عثمان،  22 
 .22... البيان في أحكام التجويد حسام الدين سليم، 21 

29 Youtube Islamic Center Wadi Mubarak, “Daurah I’dad Mudarriby at-Tibyan, diakses 

20 Mei 2020. 
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بناء على المناسبة بين التهجي في التبيان ووجه في الطريق الشاطبية والجزرية 

فيستعمل الشيخ هو طريق الشاطبية ، بل يقال أيضا بطريق الجزرية إذا كان يقرؤه 

 باإلشمام.

 23في سورة الشعراء :  كلمة "فرق" -2

وكان الحاالت الراء قرئ بتفخيم أم بترقيق. يقرأ الراء بترقيق إذا تحركت 

بالكسر، و سبقت بكسر أصلي ولم تتبع بحرف استعالء. وقرئ الراء بتفخيم إذا 

سكنت الراء للوقف وسبقت بسكون ننظر إلى حركة ما قبل السكون فإن كان 

لراء تفخيم أو ترقيق ا مفتوحا أو مضموما فخمت الراء. وقد اختلف أهل األداء في

أتى في الشاطبية وجهان وهو ترقيق الراء وتفخيمها، واألول  في كلمة "فرق". 

في مختصر التبيان في وقد شره  31مقدم في األداء. وأما في الجزري تفخيم فقط.

 31أن قرأه بتفخيم أو بترقيق. إتقان القراءة بتجويد القرآن

لجزرية ان ووجه في الطريق الشاطبية وابناء على المناسبة بين التهجي في التبي

 فيستعمل الشيخ هو طريق الشاطبية.

 21و "ءاآلن" في سورة يونس:  111-113"ءالذكرين" في سورة األنعام:  كلمة -2

 29و "ءالله" في سورة يونس:  91و 

                                                           

 .211...حق التالوة حسني شيخ عثمان،  36 

 .12في مختصر التبيان في إتقان القراءة بتجويد القرآن...عبد الرحمن بكر،  31 
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التسهيل بين الهمزة  32رأ بتسهيل أو اإلبدال.قأن ي ةأتى في الشاطبي

ووجوب إبدال همزة الوصل  33وهو المقدم في األداء. واإلبدال واأللف للشاطبية،

اإلبدال  واإلبدال هو يمد بست حركات. 31.ةألفا تمد بوجه الطول عند الجزري

هو تحويل الهمزة إلى ألف أو واو أو ياء. والتسهيل هو النطق بالهمزة بين و بين، 

أي إذا كانت مفتوحة فبينها وبين األلف، وإذا كانت مكسورة فبينها وبين الياء، 

 32.وإذا كانت مضمومة فبينها وبين الواو

ءالله. -ألف مد الزم ست حركات، اسم الجاللة-وتهجي كلمة ءالله مثال: ء  

ألف مد الزم ست حركات الم شمسية مدغمة في -والتهجي كلمة ءالذكرين: "ء

ألف مد الزم ست حركات -الذال المفتوحة ءالذ...". والتهجي كلمة ءالئن: "ء

 32. وكما في شرح الشيخ عند الدورة أن قراءته بتسهيل.32الم قمرية مظهرة ءال..."

                                                           

اإلتقان في تجويد القرآن برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية... عبدالله بن صالح، انظر  36 
111. 

 اإلتقان في تجويد القرآن برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية...عبدالله بن صالح،  33 
112. 

 .222حق التالوة... حسني شيخ عثمان،  31 
(، 2111)مدر الوطن، األصول النيرات في القراءات أحمدو محمود و السالم محمد محمود،  32 

21. 
 .12...2التبيان في إتقان القراءة  بالقرآن جلد  عبد الرحمن بكر،  32 

37 Youtube Islamic Center Wadi Mubarak, “Daurah I’dad Mudarriby at-Tibyan, diakses 

20 Mei 2020. 
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الجزرية ووجه في الطريق الشاطبية و بناء على المناسبة بين التهجي في التبيان 

فيستعمل الشيخ هو طريق الشاطبية ، بل يقال أيضا بطريق الجزرية إذا كان يقرؤه 

 بإبدال.

 كلمة "ويبصط" و "بصطة" -2

وضع حرف السين بشكل صغيرة فوق الصاد للداللة على أن األشهر كما درست 

ظرت في نوكان تكتب السين تحت الصاد فقرأ بالصاد.  قراءتها يبسط و بسطة،

أن يقرأ  ةالتبيان أن السين تكتب فوق الصاد فقرأ بالسين. كما يأتي في الشاطبي

 31يقرأ عند الفيل بالسين و عند زرعان بالصاد. ةبالسين فقط، لما في الجزري

لجزرية ابناء على المناسبة بين التهجي في التبيان ووجه في الطريق الشاطبية و 

فيستعمل الشيخ هو طريق الشاطبية ، بل يقال أيضا بطريق الجزرية عند طريق الفيل 

 إذا كان يقرؤه بالسين.

 كلمة "المصيطرون" -1

كما ذكرت تقدم أن تكتب السين تحت الصاد فقرأ الصاد بالصاد أو السين جائزا.  

عند الفيل  ةأن يقرأ بالسين أو الصاد بل يقرأ في الجزري ةكما يأتي في الشاطبي

 39بالسين و عند زرعان بالصاد.

                                                           

قان قراءة بالقرآن ص. ت. و في مختصرالتبيان في إ221 حق التالوة...حسني شيخ عثمان، انظر  36 
11. 

. و في  12أحسن البيان شرح طرق الطيبة برواية حفص بن سليمان...توفيق إبراهيم ضمرة، انظر  36 
 . 11مختصرالتبيان في إنقان قراءة بالقرآن ص. 
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 كلمة "بمصيطر" -9

ففي التبيان ال تكتب السين فوق أو تحت الصاد فقرأ الصاد بالصاد. أتى في 

 11الشاطبي أن يقرأ بالصاد فقط، خالف في الجزري قراءته بالسين وبالصاد.

الجزرية و بناء على المناسبة بين التهجي في التبيان ووجه في الطريق الشاطبية 

فيستعمل الشيخ هو طريق الشاطبية ، بل يقال أيضا بطريق الجزرية عند طريق الفيل 

 إذا كان يقرؤه بالصاد.

 كلمة "نخلقكم" -11

وأما المتقاربان حرفان تقاربا في المخرج أو الصفة أو فيهما معا في مثل  

في و ففي الشاطبية أن يقرأ إدغاما، يذهب القاف إلى الكاف.  .كلمة "نخلقكم"

 11الجزري وجوب إدغام القاف في الكاف إدغاما تاما وترك وجه اإلدغام الناقص.

يعني يظهر القاف ويذهب صفة القلقلة في حرف القاف. فاإلدغام التام هو 

صيرورة الحرف المدغم والحرف المدغم فيه حرفا واحدا على صورة الحرف المدغم 

 دغم. واإلدغام الناقص يكونفيه مشددا، ال أثر فيه لصفة من صفات الحرف الم

عند ورود نص بإيقاء صفة من صفات الحرف المدغم عند النطق بالحرف الثاني 

12مشددا، وهو باإلخفاء أشبه.
 

                                                           

 .12أحسن البيان شرح طرق الطيبة برواية حفص بن سليمان...توفيق إبراهيم ضمرة،  66 

 .221حق التالوة ...انظر حسني شيخ عثمان،  11 
 .192حق التالوة ...حسني شيخ عثمان،  66 
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  وتهجي كلمة نخلقكم "قاف ساكنة مدغمة في الكاف المضمومة". 

بناء على المناسبة بين التهجي في التبيان ووجه في الطريق الشاطبية والجزرية 

مل الشيخ هو طريق الجزرية، بل يقال أيضا بطريق الشاطبية إذا كان يقرؤه فيستع

 بإدغام تام.

 عين في كلمة "كهيعص" في أول سورة مريم و الشورى -11

وتهجي هذه الكلمة "عين مد الزم ست حركات عين". وفي التبيان ال تبحث أن 

ات، أن يقرأ أربع أو ست حرك ةيقرأ حرف العين بحركات آخر. فأتي في الشاطبي

 13بأربع فقط. ةوأما في الجزري

بناء على المناسبة بين التهجي في التبيان ووجه في الطريق الشاطبية والجزرية 

 فيستعمل الشيخ هو طريق الشاطبية. 

 حرف الهمس -12

الهمس وهو جري النفس عند النطق بالحرف )لضعف اعتماد نطق الحرف على 

وفي الحال عند الشاطبي  11ق المخرج على بعضه(.موضع خروجه بضعف انطبا

في حرف الكاف والتاء خصوصا إذا كان بحركة الفتح أو الكسر أو الضم فال 

مس. فيختلف في الجزري إما بحركات همس بل مان السكون فيظهر الهيظهر ال

يذكر في التبيان  جزء األول عن الدرس السكون أن  مس.هوإما السكون فيظهر ال

                                                           

 .222حق التالوة ...حسني شيخ عثمان، انظر  63 

 .111 حق التالوة...حسني شيخ عثمان،  66 
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كاف ساكنة -فقرأ عند الوقف مع الهمس. والتهجيه "بعشر.  حرف الهمس

 بك".و أما بالحركة الفتح أو الكسر أو الضم فيظهر الهمس قليل. -مع الهمس

بناء على المناسبة بين التهجي في التبيان ووجه في الطريق الشاطبية والجزرية 

 فيستعمل الشيخ هو طريق الشاطبية.

 أن الطريق الذي يستعمل الشيخ في التبيان هو د الباحثةتجومن تلك المقارنة، 

الشاطبية. وقد يستعمل بطريق الشاطبية والجزرية ألن في قراءة بوجه واحد بل  ةبطريق أكثر

يختلف فيهما.مثل في كلمة "فرق" بطريق الشاطبية أن يقرأ بوجحين هو يجوز تفخيم أو 

يم أو الترقيق، فهذا يان أن يقرأ بتفخالترقيق، بل طريق الجزرية أن يقرأ بتفخيم، وكان في التب

يستعمل بطريق الشاطبية. وفي هذاالحال يتساويان بين طريق الشاطبي وطريق يميل أن 

الجزري في وجه قراءته وهو تفخيم. فلوكان في طريق عدد من األوجاه وال بد أن يقرأ بوجه 

 بوجه آخر. مطابقا في ختم مرة أو قراءة مرة. وإذا ينهي فيجوز

ه حرز األماني ووجتقدم أن ذكر هذه طريقة الشاطبية ألن قراءات برواية في كما 

القراءات  طيبة النشر فيوقد كتب اإلمام الجزري في  من طريق عبيد بن الصباح. التهاني

كل رواية في الشاطبية وأضيف كل طريق ال يوجد في الشاطبية وهو طريق عمرو بن   العشر

 ة الجزرية فيسند الشاطبية أيضا بل ليس عكسه.فيقال إذا يسند بطريق 12الصباح.

                                                           
45 Ahsin Sakho Muhammad, Membumikan Ulumul Qur’an: Tanya Jawab Memudahkan 

tentang Ilmu Qira’at, Ilmu Rasm Utsmani, Ilmu Tafsir, dan Relevansinya dengan Muslim 

Indonesia (Jakarta: Qaf, 2017), 64-65. 
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ان يدخل وجه ولو ك بطريقة الشاطبيةيستعمل الشيخ أكثر يؤكد أن الطريقة التي  و

ي . لماذا يميل بطريقة الشاطبية؟ ألن طريقة التبطريقة الجزرية مثل حكم مد جائز منفصل

قة أيسر من وهذه الطري يستعمل و ينشأ في بالد المسلمين حتى اآلن هو طريقة الشاطبية.

طريقة الجزرية. طريقة الجزرية أصعب ويفهم أهله أو من يتعلم عنها. وأما الغاية هذا المنهج 

لييسر المسلمون أن يتعلمون قراءة القرآن في كل بالد وذلك السبب في التبيان معظم 

 12بطريقة الشاطبية.

هم المنهج وصيلة ليفوأما استعمال متن تحفة األطفال و مقدمة الجزرية في هذا 

متن. العلم بحفظ اللييسر أن يفهم أحكام التجويد و يعرف دالالتها، ألن عدة العربي 

ويعلم التجويد أهم ليحفظ من اللحن بقراءة القرآن. وينظر أيضا من أهلية الشيخ في 

فة ، فيدخل هذا المتن )تحالقراءات القرآن ودراسته و حصل عل السند من قراءات السبعة

طفال و مقدمة الجزرية( وصيلة ليفهم أحكام التجويد. وكان متن تحفط األطفال يتضمن األ

عن قواعد األسسية من علوم التجويد وأما متن مقدمة الجزريةن هو المقدمة فيما يجب 

 على قارئ القرآن عن يعلمه.

                                                           

نة المنورة: ، الجزء األول )المديالتبيان في تعليم القراءة بالقرآن دليل المعلمعبد الرحمن بكر، أنظر  12 
   .1-3ه(،  1132فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، 
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فكان بعض أحكام التجويد مقارنة في البحث هي: مدواجب متصل ومد جائز  

أحكام متفرقة. أما ليظهر عما شرح من البحث، فكان الباحثة أن يعرض منفصل وبعض 

 الرسم البياني:
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حكم القراءة أو مثل 

 الكلمة
 التهجي في التبيان الجزرية طريق الشاطبية طريق

 مد جائز منفصل

 
 حركات 2،1،2 حركات 2أو  1أو  2 حركات 2أو  1

 حركات 2أو  1 مد واجب متصل
حركات  حركات و ست 2أو  1

 عند الوصل
 حركات 2، 1

 سكتة
وجوب السكت في 

 أربع مواضع

إدغام في " من راق" ترك السكت 

 و "بل ران"
 سكتة

 تفخيم أو ترقيق تفخيم فقط تفخيم أو ترقيق كلمة "فرق"

كلمة "ءالله" و "ءالذكرين" 

 و "ءاآلن"
 إبدال تسهيل  أو إبدال تسهيل

 

 إشمام إشمام إشمام أو روم تأمنا

 حركات 2 حركات 1 حركات 2أو  1 عين في كلمة "كهيعص"

 سين سين و صاد سين كلمة "يبصط" و "بصطة"

 سين أو صاد سين أو صاد سين أو صاد كلمة "المصيطرون"

 صاد سين أو صاد صاد كلمة "بمصيطر"

 إدغام تام إدغام تام إدغام تام أو ناقص نخلقكم

 همس في وقف مس في وقف أو بحركةه مس عند الوقف فقطه ك و ت همس في حرف


