
 

 

1 

  



 

 

2 

  



 

 

3 

  



 

 

4 

  



 

 

5 

 

 

 

 ِدْيَباَجُة الَبْحث

تركيبِه  وبالغِة  أساليبِه  بحسِن  وهبَر  أسلوب،  أحسِن  على  المجيَد  كتاَبه  أنزَل  الذي  هلل  الحمُد 

له سوًرا وآياٍت، ورتََّبه بحكمتِه البالغِة أحسَن ترتيب، نَظَمه أعظَم   له آياٍت بيِّناٍت، وفصَّ القلوب، نزَّ

قلبِه   على  ونزله  وذكرى،  به  لينذَر  إليه  ُأنزل  من  على  اهلل  وصلَّى  تركيٍب،  وأبلِغ  لفٍظ  بأفصِح  نظاٍم 

ريِف فنفى عنه الحرَج وشرَح له صدًرا، وعلى آله وصحبِه مهاجرًة ونصًرا  .  (1). . الشَّ

 

 أما بعُد

 ملخص البحث

تاريَخ بدِء تسجيِل الُمْصَحِف الُمَرَتِل ألول مرة فِِي  فهذ بحٌث لطيٌف مختصٌر مفيٌد تناول فيه مؤلُفُه  

 .  "ُبلُوُغ الَمَراِم فِي قِِصِة ُظُهُوِر َأَوِل ُمْصَحٍف ُمَرَتٍل فِِي َتَاِريِِخ اإِلِسالَمِ  "َتَاِريِِخ اإِلِسالَِم، وأسماه 

 

Research Summary 
 

This is a nice , concise and useful paper in which its author deals 

with the date of the beginning of the recording of the recited Qur’an 

for the first time in the history of Islam , and he called it “Bulhugh 

"al-Maram in the story of the apparence of the first recited Qur'an 

in the history of Islam.  

  

 

أبي بكر، جالل .  (65ُينظر: أسرار ترتيب القرآن للسيوطي: )ص:1) ) أسرار ترتيب القرآن المؤلف: عبد الرحمن بن 

 . 1هـ( الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع عدد األجزاء: 911)المتوىف: الدين السيوطي 
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 البحث خطة

ن الباحُث بحَثه خطة بحث مكونة من فصلين، وكل فصل يندرج تحته عدد من المباحث،  وقد ضمَّ

 وكل مبحث يندرج تحته عدد من المطالب، وقد بيَّن فيه ما يلي:

 أوًًل: أهمية موضوع البحث

 ثانًيا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث

 ثالًثا: مشكلة البحث وأهدافه

 منهج البحث رابًعا: 

 .  خامًسا: خاتمة البحث، وبيان أهم النتائج التي توصلت لها تلك الدراسة المختصرة 

 سادًسا: فهرس المصادر والمراجع 

على النحو التالي:   تشتمل على فصلين وخطة البحث    

قصة ظهور أول تسجيالت صوتية لبعض سور القرآن الكريم   :الفصل األول   

 وفيه خمسة مباحث: 

 المبحث األول: قصة ظهور أول تسجيل صويت لبعض سور القرآن الكريم  

 وفيه مطلبان: 

 المطلب األول: ظهور أول تسجيل صويت لسورة الضحى  

 -رحمه اهلل -المطلب الثاين: ظهور ثاين تالوة مسجلة وكانت بصوت الشيخ محمد رفعت

 الكريم كاماًل )المصحف المرتل( المبحث الثاين: بداية فكرة التسجيل الصويت للقرآن  

 وفيه مطلبان: 

 المطلب األول: أول من قام بفكرة الجمع الصويت للقرآن

 المطلب الثاين: العرض األول لفكرة مشروع الجمع الصويت للقرآن وبداية أولى الخطوات العملية

 المبحث الثالث: اقرتاحات إتمام مشروع الجمع الصويت للقرآن 

 وفيه مطلبان:  

 ب األول: اقرتاحات تختص بأعضاء لجنة اإلشراف على الجمع المطل

 المطلب الثاين: اقرتاحات تختص بالتسجيل

 المبحث الرابع: العرض الثاين لفكرة مشروع الجمع الصويت للقرآن 

 وفيه مطلبان: 

 المطلب األول: عرض فكرة العرض الثاين على وزير األوقاف 

 العرض الثاين المطلب الثاين: تخطي عقبة فكرة 
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 المبحث الخامس: العرض الثالث لفكرة مشروع الجمع الصويت للقرآن 

 وفيه مطلبان: 

 -رحمه اهلل -الشيخ شلتوت-المطلب األول: َعْرض فكرِة المشروع على شيخ األزهر

 وترشيحه لهذه المنقبة العظيمة -رحمه اهلل -المطلب الثاين: اختيار الشيخ الحصري

 ر أول تسجيل للقرآن الكريم كاماًل قصة ظهو :  الفصل الثاين 

 وفيه ستة مباحث: 

 المبحث األول: أول البشائر الكربى تسجيل المصحف المرتل كاماًل 

 وفيه مطلبان: 

 المطلب األول: تسجيل أول مصحف مرتل يف تاريخ اإلسالم بصوت الشيخ الحصري 

 يف تاريخ اإلسالم  المطلب الثاين: ذكر أعضاء اللجنة المشرفة على أول تسجيل صويت للقرآن

 المبحث الثاين: ظهور أول تسجيل للقرآن 

 وفيه ثالثة مطالب: 

 المطلب األول: أثر ظهور أول تسجيل للقرآن الكريم يف تاريخ اإلسالم 

 . المطلب الثاين: بشرى البث الثاين لمصحف الشيخ الحصري المرتل يف إذاعة القاهر

لمصحف   الثالث  البث  بشرى  الثالث:  الكريم المطلب  القرآن  إذاعة  يف  المرتل  الحصري  الشيخ 

 بالقاهرة مع بداية بث إرسالها

 وتمكنه من األداء    -رحمه اهلل   -المبحث الثالث: مكانة وقدر الشيخ الحصري 

 وفيه أربعة مطالب: 

 المطلب األول: أسباب اختيار الشيخ الحصري  

من بينهم لجودة    -رحمه اهلل  -لحصريالمطلب الثاين: أسماء كبار القراء الذين تم اختيار الشيخ ا

 أدائه

  -رحمه اهلل -المطلب الثالث: قرار اللجنة باختيار الشيخ الحصري

  -رحمه اهلل -المطلب الرابع: قدر ومكانة التزكيات التي نالها الشيخ الحصري

 "المصحف الثاين "المبحث الرابع: ثاين البشائر الكربى تسجيل    

 وفيه ثالثة مطالب: 

 ألول: أثر بث التسجيل األول للمصحف المرتلالمطلب ا

 المطلب الثاين: بداية اًلنطالقة الثانية لثاين البشائر
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من   صفوة  واختيار  وزوالها  الثانية  اًلنطالقة  طريق  يف  عالقة  معوقات  حدوث  الثالث:  المطلب 

 القراء لتسجيل رواية الدوري عن أبي عمرو 

 جيل المصحف المرتل المبحث الخامس: مشاهد التنافس يف ميدان تس 

 وفيه خمسة مطالب: 

 المطلب األول: تسجيل المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بطرق مختلفة

 -أيًضا -المطلب الثاين: تنافس آخر يف تسجيل المصحف المجود برواية حفص عن عاصم

 المطلب الثالث: اتساع ميدان التنافس وتسجيل رواية ورش عن نافع المدين  

 : اًلفتقار إلى تسجيل ما تبقى من روايات القراءات العشر المطلب الرابع

 المطلب الخامس: العجز يف استيفاء تسجيل روايات حفص بأكملها

 المبحث السادس: المصاحف المسجلة يف مجمع الملك فهد بالمدينة النبوية 

 وفيه مطلبان: 

من أصحاب    المطلب األول: المصحـف المرتل وفق رواية حفص عن عـاصم الكويف بصوت كل

 الفضيلة: 

 المطلب الثاين: المصحـف المرتل بروايات أخر غير رواية حفص عن عاصم 
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 منهجية البحث

 أوًًل: أهمية موضوع البحث 

المعلوم كما هو  العلم من شرف  البحث يف شرف متعلقه، ذلك ألن شرف  أهمية موضوع  تكمن 

عليه   يضفي  الكريم  اهلل  بكتاب  البحث  ومتعلق  البحث معلوم،  موضوع  إن  كما  والبهاء،  الجالل 

هذا   إفراد  ولعلَّ  وتأصيلًيا،  تاريخًيا  ومضبوطة  ومحققة  علمًيا  متقنة  مستقلة  لدراسات  بحاجة 

يدلون  لعلهم  الباحثين  على  خير  فاتحة  يكون  أن  مختصًرا  كان  وإن  مستقل  ببحث  الموضوع 

 .  بدلوهم فيرد كُل ظمئان فيرتوي من معينهم الصايف

 

 : أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث ثانًيا: 

 لتناول موضوع هذا البحث بالدراسة والمناقشة دوافع عدة، ولعل من أبرزها ما يلي: 

كتابه    -1 بحفظ  يتخلف  ًل  الذي  اهلل  وعد  بتحقق  اإليمان  أهل  قلوب  يف  وتحققه  اليقين  غرس 

ومحفوًظا   مقروًءا  الغفور:  الكريم  العزيز  ربنا  قال  كما  الصدور،  يف  ومحفوًظا  السطور،  إِنَّا    ﴿يف 

ْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحافُِظونَ  ْلنَا الذِّ  . [9الحجر: ]  ﴾ َنْحُن َنزَّ

محض فضل اهلل على صفوة من عباده الذين استعملهم ربنا على حفظ كتابه وهيأ لهم من بيان    -2

األسباب الحسية والمادية والمعنوية ما يعينهم على أداء ما أوجب عليهم تجاه كتابه، فعبَّدوا تلك  

 .  األسباب هلل ولخدمة كتابه الكريم، وقاموا بحق اهلل فيه خير قيام

والتحد  -3 الصعوبات  تغلب عليها  بيان  العظيم، وكيف  العمل  التي واجهة هذا  والمعوقات  يات 

مع   تزداد  عزيمته  وقوة  باهلل  استعانته  كانت  وكيف  مادية،  أسباب  ألي  تملكه  عدم  رغم  صاحُبها 

 .  فقدان األسباب المادية يف بادئ األمر، ثم كيف تغلب عليها بعون اهلل وتوفيقه

ا  -4 هذا  اتمام  تأخر  يف  اهلل  حكمة  بدء بيان  من  الزمان  من  قرًنا  عشر  أربعة  قرابة  مرور  بعد  لعمل 

 . نزول الوحي من السماء

حث جميع أفراد األمة زرفاًنا ووحداًنا على القيام بواجبهم تجاه حفظ كتاب اهلل ووحيه المبين   -5

من المؤسسات الرسمية يف    -الذي هو أمانة يف عنق كل مسلم، وًل سيما الجهات المعنية يف األمة

الحسية -دولة  كل الجانب، وتوفير األسباب  العلماء خاصة يف خدمة هذا  إبراز دور  ، مع وجوب 

مكتوًبا يف السطور ومحفوًظا يف    -والمادية والمعنوية لصيانة كتاب اهلل وحفظه على الكمال والتمام

يادة  الصدور ومسجاًل على وسائل التسجيل الحديثة، سليًما من أي تحريف أو تغيير أو تبديل أو ز

 .  أو نقصان
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 : ثالًثا: مشكلة البحث وأهدافه 

التي  والموثوقة  الصحيحة  والمصادر  المراجع  ندرة  البحث  هذا  مادة  جمع  عند  الباحث  واجه 

يصلح اًلستدًلل هبا والرجوع إليها، وحيث إن موضوع هذا البحث غاية يف األهمية فينبغي على  

توثيق المصادر والمراجع الصحيحة والموثوقة والبحث الباحثين ولوجه من بابه الصحيح أًل وهو  

بعض  لتلقى  لجأ  قد  عدة  مصادر  من  البحث  هذا  مادة  جمع  بعد  الباحث  فإن  مظاهنا،  يف  عنها 

 .  المعلومات بسندها المتصل الذي أعاله صاحب فكرة هذا الجمع

 

 : رابًعا: منهج البحث 

 : المنهج التاريخي 

العل  المادة  بإعداد  الباحث  قام بعرضها  لقد قام  متنوعه ثم  المتعلقة بموضوع بحثه من مصادر  مية 

بحث موضوع  تناول  وقد  األهمية،  حسب  تاريخًيا  ترتيًبا  مرتًبا  تحليلًيا  َأَوِل  -عرًضا  ُظُهُوِر  قِِصِة 

حسب الوقائع واألحداث والمالبسات التي واجهة هذا العمل   -ُمْصَحٍف ُمَرَتٍل فِِي َتَاِريِِخ اإِلِسالَمِ 

وقابلها    الكبير ووازهنا  قومها  فقد  بحثه،  مشكالت  وأبرز  أهداف  أهم  وأما  العمالق،  والمشروع 

تجاه   بواجبها  بالقيام  اإلسالم  بالد  يف  المعنية  الجهات  حث  من  المناسبة  والحلول  النتائج  بوضع 

ورغب   كذلك،  بواجبهم  القيام  على  العلماء  وحث  الحفظ،  وطرق  وسائل  بكل  اهلل  كتاب  حفظ 

تناول موضوع بحث بالمدارسة والمناقشة والبحث، وقد أكد على التحقق من مصادر    الباحثين يف

 .  البحث لكون موضوع البحث من المسائل المعاصرة 
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 الفصل األول

 قصة ظهور أول تسجيالت صوتية لبعض سور القرآن الكريم

 وفيه مخسة مباحث: 

 املبحث األول 

 القرآن الكرميقصة ظهور أول تسجيل صويت لبعض سور 

 وفيه مطلبان: 

 املطلب األول 

 ظهور أول تسجيل صويت لسورة الضحى 

إن من نعم اهلل على عباده المؤمنين تعبيد ما حباهم ووهبهم من نعم وتسخيرها على وجه يقرهبم  

من محابِِّه ومراضيه، ومن ذلك آًلت التسجيل الصويت التي أفاد منها المسلمون منذ وصولها إلى  

لمشاهير أيديهم،   القرآن  تالوات  بعض  سجلت  كما  العلمية  والدروس  المواعظ  بعض  لت  فُسجِّ

 .  القراء وقت ظهورها، وكان يف طليعة تلك التسجيالت بعض التالوات القديمة

 -يف حدود بحثنا الضيق -أقدم تسجيل صويت لتالوة من القرآن الكريم وصلنا    والتي كان من أولها:

والذي قيل أنه كان يف الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة، وكان هذا التسجيل لسورة الضحى، 

، والباحث قد وقف على هذا التسجيل واستمع إليه، وبعد  (1)م1885هـ، الموافق  1302وذلك عام  

ي لم  والتحري  السورةالبحث  له  سجلت  الذي  القارئ  معرفة  على  الوقوف  من  بادئ    تمكن  يف 

 .  (2) األمر

 

موقع  1) ُينظر:  عبدالعزيز"(  الملك  اهلل-  "دارة  بـ   -رحمه  الرسمي  النادر على حساهبا  التسجيل  هذا  بنشر  قامت  التي 

 be/o3vMRJ6xgUs. https://youtu ، وعلى قناهتا الخاصة باليوتيوب عرب الرابط التالي:"تويرت"

عام   هورخرونيه  سنوك  كريستيان  الدكتور  الهولندي  المستشرق  تسجيله  أجرى  الموافق  1302والذي  م، 1885هـ 

جامعة   ومازالت  الحج،  موسم  وشهد  )أسلم(  أن  بعد  التسجيل  هبذا  قام  أنه  المصادر:  بعض  تقول   "ًليدن"والذي 

وكان هذا التسجيل بواسطة أسطوانات الشمع والتي .  محتفظة هبذا اإلرث التوثيقي التاريخي حتى وقتنا الحاضرهبولندا  

 . يف وقت قريب من هذا التاريخ  "توماس أديسون"اخرتعها 

( غير إن الباحث وقف مؤخًرا على كالم مفاده أن الصوت المسجل إنما هو للشيخة سكينة حسن القارئة المصرية،  2)

لفعل بالمقارنة بين أول تسجيل للقرآن من سورة الضحى من مكة المكرمة وبين تسجيالت أخرى لها تجد الصوت  وبا

شبه   األداء  وطريقة  ﴿  وطبقاته  علمه  بلغنا  ما  ذكر  تم  العلمية  لألمانة  ذلك  ومع  متاًما،  متطابقة  تكن  مل  إن  َوَما متطابقة، 

 . ، واهلل أعلم[81: ﴾ ]يوسف   لِْلَغْيِب َحافِظِيَ  َشِهْدَنا إَِّلا بََِم َعِلْمنَا َوَما ُكناا

https://youtu.be/o3vMRJ6xgUs
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 املطلب الثاين

 -رمحه اهلل - ظهور ثاين تالوة مسجلة وكانت بصوت الشيخ حممد رفعت 

رفعت   محمد  للشيخ  تالوات  تاليها:  اهلل  -وكان  سنة .  -رحمه  رفعت  الشيخ  ميالد  كان  وإذا 

الموافق  1300 القراءة م، فالب 1882هـ،  أنه تولى  د أن تكون تالوته بعد ذلك بسنوات، وقد ثبت 

بحي باشا  فاضل  زينب بمسجد  سنة  السيدة  ذلك  كان  وقيل  قارًئا   م1918 بالقاهرة،  عين  حيث 

العمر لكونه من مواليد سنة  ، قيل(1)للسورة الخامسة عشرة، وُيستبعد هذا  م، 1882: وهو يف سن 

فيكون عمره وقتئذ سًتا وثالثين سنة، وًل ُيظن أبًدا أنه سجل قبل هذا العمر المبكر، أًل وهو سن 

له تسجيل  أول  وقت  عمره  وليس  سورة،  كقارئ  تعيينه  وقت  عمره  هو  الذي  عشرة(  .  )الخامسة 

ل يأيت ترتيب تسجيل الشيخ رفعت ثاين تسجيل ظهر زمانًيا بعد أول تسجيل ظهر وعلى كل األحوا

عام  كان  والذي  المكي  الحرم  من  الضحى  الموافق  1302 لـسورة  هذه  1885هـ،  يف  والشيخ  م، 

 .  السنة ما يزال يف المهد، وهذا مما ًل شك فيه البتة

رداء ذلك  على  يدلل  ومما  بدائية،  وقتها  التسجيل  آًلت  بعدم  وكانت  المصحوب  التسجيل  ة 

 .  وضوح الصوت وصفائه ونقائه تماًما يف بعض تلك التسجيالت

تتابع وتوالى   الضئيل، ثم  إليه جهده  الضيق، وما وصل  الباحث  البداية، يف حدود علم  كانت هذه 

 . بعد ذلك تسجيل تالوات متفرقة لمشاهير القراء

  

 

هذه الوظيفة يقوم القارئ فيها بتالوة القرآن من خالل مكرب الصوت يف أوقات محددة، أًل وهي:   وقارئ السورة:(  1)

قبيل صالة الفجر والعصر من كل يوم بين اآلذان واإلقامة، وكذلك يوم الجمعة قبل صعود الخطيب على المنرب بقرابة 

 .  يحثه من تشويش على المصلين ساعة أو نحوها، وًل شك أن هذا أمر محدث ليس عليه عمل السلف، مع ما

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1918
https://ar.wikipedia.org/wiki/1918
https://ar.wikipedia.org/wiki/1918
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 املبحث الثاين

 الصويت للقرآن الكرمي كاملًا )املصحف املرتل( بداية فكرة التسجيل 

 وفيه مطلبان: 

 املطلب األول 

 أول من قام بفكرة اجلمع الصويت للقرآن 

المجال   وندع  تعالى،  اهلل  رحمه  السعيد،  لبيب  النبيل/  الدكتور  هو  الفكرة  هبذه  قام  من  أول  إن 

  العمالق حيث يقول:للدكتور/ لبيب السعيد، رحمه اهلل، ليحدث بنفسه عن بداية مشروعه 

بدقة  تحديدها  أستطيع  ًل  ببضع سنين  المرتل  المصحف  إعالين عن مشروع  قبل  ما  إلى  .  وأعود 

منذ يومئذ وأنا أحس أن جمًعا صوتًيا بكل قراءاته المتواترة والمشهورة أمٌر يجب أن ينهض به أهل  

 .  هذا الزمان

ن علماء القراءات، وكان يؤلمني أنه كان إذا  وكنت أتابع، يف المقارئ الكربى بالقاهرة، المتميزين م

إلى   المسلمين  على  وضاعت  وحذًقا،  أستاذيًة  يعدله  ًل  َمْن  أحياًنا  َخَلَفه  حاذٌق  أستاٌذ  منهم  مات 

ْل   .  األبد مواهب المّيت ألهنا لم ُتسجَّ

ذلك    !ما كان أعظم شعوري بالخسارة الفادحة المستمرة على مدى الزمن يف القراء الذين يموتونّ 

أن إنتاجهم ـ بطبيعته ـ غير إنتاج غيرهم من أصحاب العلوم والفنون، فهؤًلء يستطيع الواحد منهم 

مقدمتهم  ويف  الصويت،  الرتاث  أصحاب  أما  إنتاجه،  يف  الحياة  موته  بعد  يواصل  أن  الكتابة  بفضل 

اء، فكان تراثهم يفنى بفنائهم، ألن العلم لم يكن اهتدى بعُد إلى طرائق   .  ( 1) تسجيل هذا الرتاثالُقرَّ

 .  (2) وحتى بعد اًلهتداء، تأخر تسجيل المصحف أمًدا غير قصير

عن مكنون الرجل وحسن طويته وشغل عقله ونفسه وقلبه   -ظاهره لنا -وهذا الكالم النفيس ينبئ  

خوة  هبذا األمر الجليل العظيم، وًل نتألى على اهلل يف ذلك، ولكن كما قال اهلل تعالى يف اإلخبار عن إ

 . [81]يوسف:  ﴾ َوَما َشِهْدَنا إًِلَّ بَِما َعلِْمنَا َوَما ُكنَّا لِْلَغْيِب َحافِظِينَ ﴿ يوسف عليه السالم: 

  

 

 . الباحث. ( نسبة هذه التسمية لكالم اهلل ولو كان مسجاًل مما ينبغي الرتفع عنه إجالًًل لكالم اهلل تعالى1)

 . بتصرف يسير بتعديل بعض األلفاظ. (101( الجمع الصويت األول للقرآن الكريم، لبيب السعيد )ص:2)
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 املطلب الثاين

 العرض األول لفكرة مشروع اجلمع الصويت للقرآن وبداية أوىل اخلطوات العملية 

عام   من  شعبان  شهر  شهر  1378ففي  لنهاية  الموافق  عام هـ،  من  مارس  شهر  أوائل  أو    فرباير، 

إلى  1959 فتقدم  العمالق  مشروعه  لبداية  العملية  الخطوات  أول  السعيد  لبيب  الدكتور  اتخذ  م 

مجلس إدارة الجمعية العامة للمحافظة على القرآن الكريم ـ والتي كان يرتأس مجلس إدارهتا وقتئذ  

مضمونه  يف  قال  واقرتاح،  بمذكرة  م  :ـ  إلى  مقدم  لبيب اقرتاح  رئيسها  من  الجمعية  إدارة  جلس 

 .  بشأن تسجيل القرآن الكريم صوتًيا بكل رواياته المتواترة والمشهورة وغير الشاذة  السعيد

كما تضمنت المذكرة حيثيات فكرته وهى، أن أهم وسيلة لنقل القرآن الكريم عرب الدهور، كانت "

قرئ والتلميذ المتعلم، وهذا هو المعتمد  ومازالت روايته وتلقينه مباشرة ومشافهة بين الشيخ الـمُ 

 .  (1). . . "عند علماء القراءة؛ ألنَّ يف القراءة ما ًل يمكن إحكامه إًل عن طريق السماع والمشافهة

  

 

، وُينظر: موقع الهيئة  "صراع السلطة   "عبد اهلل طعيمه، وزير األوقاف، الموسومة بـ( لالستزادة ُينظر: مذكرات أحمد  1)

 .  العالمية للقرآن الكريم
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 املبحث الثالث 

 اقتراحات إمتام مشروع اجلمع الصويت للقرآن

 وفيه مطلبان: 

 املطلب األول 

 اقتراحات ختتص بأعضاء جلنة اإلشراف على اجلمع 

لجنة   تشكيل  وتضع    منوأقرتح  ألعمالها،  نفعه  ُيرجى  ن  مِمَّ تشاء  من  إليها  تضم  الجمعية  أعضاء 

لتنفيذ المشروع، سواء من الناحية القرآنية، أو ناحية التسجيل الفني،  اللجنة منهاًجا كامالً مفصالً 

التمويلية واإل الناحيتين  الجهات  أو من  عليها من  الحصول  الممكن  المعاونات  دارية، كما تحدد 

الحكومية والشعبية المختلفة، وكذلك تتولى اللجنة ترشيح أعضاء اللجان التي يعهد إليها باختيار 

 . علماء القرآن الكريم ممن سيناط بِهم التسجيل

 

 املطلب الثاين

 اقتراحات ختتص بالتسجيل 

يختص   بقراءةوفيما  كله  العزيز  الكتاب  تالوة  يشمل  أن  أقرتح  نفسه،  ثم    (1)بالتسجيل  حفص، 

َد اآلية الواحدة بأكثر من قراءة  بمختلف القراءات المتواترة والمشهورة وغير الشاذة، على أن ًل ُتَردَّ

الواحدة التالوة  يف  سه(2)واحدة  بطريقة  التجويد  أحكام  يف  عملية  دروًسا  التسجيل  يشمل  كما  لة  ، 

 .  ميسرة تمكن الجمهور العادي من اًلنتفاع هبا

أما فيما يختص بمن يتولون القراءة والتدريس العملي، فيجب أن يكونوا من أعلم علماء القرآن، 

فيها   ويشارك  العظمى،  القرآنية  خربهتا  لها  لجان  تختارهم  وأن  للتسجيل،  أصواهتم  مناسبة  مع 

 . (3)افية األخرىاألزهر والهيئات العلمية واللغوية والثق

  

 

 . ( ومن المعلوم أن حفص رواية وليست قراءة، ولعله سبق لسان منه، رحمه اهلل تعالى1)

للشيخ  2) إقناعه  بعد  اهلل  منه رحمه  الرأي  أن هذا  أعلم  يبدو واهلل  القراءات حتى ًل (  بين  الجمع  الذي رفض  شلتوت 

 . تختلف على عموم المسلمين يف أول األمر

 . (105-102( الجمع الصويت للقرآن الكريم، )3)
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 املبحث الرابع

 العرض الثاين لفكرة مشروع اجلمع الصويت للقرآن 

 وفيه مطلبان: 

 املطلب األول 

 عرض فكرة العرض الثاين على وزير األوقاف 

الدكتور   المشروع طمع  لفكرة  الجمعية  العقبات واستحسان  أول  اهلل    "لبيب"وبعد تخطي  رحمه 

لفكرة   أعلى  الدين طراف"وزارة   مشروعه فعرضه على وزير األوقاف يفلتوثيق  ، -آنذاك -  "نور 

الوزير   وهو  طعيمة"أًل  اهلل  عبد  الوزير  (1)  "أحمد  على  فاقرتح  الكريم   "طعيمة"،  القرآن  تسجيل 

 .  ُمرتاًل، وشكا له من أنَّه أمضى عدة سنوات محاوًًل تنفيذ المشروع بصورة فردية بال جدوى

هـ(، ومحمد الغزالي )ت: 1420الشيخين سيد سابق )ت:    "طعيمة"وعلى الفور استدعى الوزير  

وكانا  1416 مكتبه،  إلى  مناقشة  هـ(،  منهما  وطلب  الوزارة،  يف  مشروعه،   "السعيد"مسؤولين  يف 

 . فناقشاه وأخرباه بأنه مشروع جدير بالتنفيذ، فنفذه لبيب فوًرا

وقد كانت بعض األخبار تنقل عن وجود بعض النسخ التي حاول البعض حذف آيات منها تتعلق  

 . ببني إسرائيل يف بعض الدول اإلفريقية

 يب: لب "ويقول طعيمه عن   

كان    ، حيث(2) بالرغم من أنه لم يكن من العاملين يف األوقاف، وقت عرض مشروعه على الوزير"

أستاًذا  للتدريس  ومنتدًبا  اًلستيراد،  بمصلحة  العام  المراقب  منصب  يشغل  وقتها  السعيد  الدكتور 

تن على  ليشرف  األوقاف  وزارة  إلى  اهلل  رحمه  انتقل  وقد  شمس،  عين  جامعة  التجارة  فيذ بكلية 

 . (3)المشروع 

  

 

م، وىف عهده تم إنجاز هذا المشروع من خالل 1961حتى عام    1959أكتوبر    24وزيرا لألوقاف من    "طعمية"( كان  1)

 .  الوزارة

 .  نفسه، وهو أسلوب يدل على تواضع قائله( يعني بذلك 2)

 . ( مذكرات طعيمه، مرجع سابق3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81
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 املطلب الثاين

 ختطي عقبة فكرة العرض الثاين  

   : -رحمه اهلل   -  "لبيب "وعن تخطي تلك العقبة الكؤود يقول 

ويف  .  وحفزين اإلخفاق يف تمويل المشروع إلى التفكير يف وضعه تحت الرعاية المالية للدولة نفسها 

األربعاء   فرباير    24يوم  وزير  1960من  قابلت  مالًيا، م  المشروع  مساعدة  ورجوته  األوقاف 

فاستجاب فوًرا ويف حماسة، وكانت استجابته مبعث طمأنينة واستبشار وأمل، وأصبح العمل شغل 

 . (1) الوزير نفسه ومحل اهتمامه فأفاد كثيًرا

لكنها لم  بعد أن تخطى الدكتور لبيب، رحمه اهلل، العقبة الثانية بعون اهلل وتوفيقه ًلقى عقبات أخر،  

ليسجل   "أستوديو"تثن عزمه عن المضي قدًما نحو ما يهدف إليه، فبدأ يبحث عن معمل للتسجيل  

تعالى   اهلل  أن وفقه  إلى  البحث  ينثن عزمه ومضى يف  لم  يجد، ومع ذلك  فلم  مادي  مقابل  له دون 

ه وجلده  لمعمل للتسجيل، وكأن تلك العقبات فيها من التمحيص لهمة الرجل وابتالًء لعزمه وصرب

 . وصدق نيته، وندع المجال لصاحب الهمة العالية ليحدث بنفسه عما ًلقاه يف تلك العقبة

 : -رحمه اهلل تعالى   -حيث يقول    

تدبير    عن  لشؤون   "استوديو"وعجزُت  الدولة  وزير  نائب  إلى  فرغبُت  بالمجان،  فيه  للتسجيل 

لي   يأذنا  أن  لإلذاعة  العام  المدير  وإلى  الجمهورية،  اإلذاعة، رياسة  استوديوهات  يف  بالتسجيل 

ْت عليه اإلذاعة، وهو أن يكون لها الحق   وسعيت يف ذلك سعًيا، حتى اْسُتجيب لطلبي، بشرٍط أصرَّ

المطلق يف أن تذيع من محطاهتا ما يتم تسجيله لديها، ولعل سروري هبذا الشرط وأنا أقدم به إقراًرا 

 .  كتابًيا كان أكرب من سرور اإلذاعة

 :  -رحمه اهلل تعالى   -ع ويقول  ثم يتاب 

م( سعيت فيه، بناء على نصيحة أحد 1960هـ )يناير  1379ولسُت أنسى يوًما من أيام رجب سنة  

المخلصين للمشروع، إلى ثري كبير هو وزير يف إحدى الدول العربية، وكان يقيم يف مصر يف حي  

بعدم اًلكرتاث،   المشروع  الثريُّ حديثي عن  ى هذا  فتلقَّ لدنه خجالن الدقي،  يومها من  وخرجُت 

 . (2)آسًفا نادًما 

كتابه:   محكم  يف  قال  الذي  اهلل  َأْمَثاَلُكم﴿  سبحان  َيُكوُنوا  ًَل  ُثمَّ  َغْيَرُكْم  َقْوًما  َيْسَتْبِدْل  ْوا  َتَتَولَّ  ﴾   َوإِن 

 . [38]محمد: 

 

 . (110( الجمع الصويت )ص: 1)

 . (110-109( الجمع الصويت )ص: 2)
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 املبحث اخلامس

 العرض الثالث لفكرة مشروع اجلمع الصويت للقرآن 

 مطلبان: وفيه  

 املطلب األول 

 -رمحه اهلل -هـ(1383)ت:  -الشيخ شلتوت-عَرْض فكرةِ املشروع على شيخ األزهر 

عرضها   واستحساًنا،  قبوًًل  وًلقت  معالمها  السعيد  لبيب  الدكتور  ووضع  الفكرة  اختمرت  ولما 

احه على الشيخ شلتوت فرحب هبا األزهر، وأبدى الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع األزهر ارتي

 .  ورضاه عنها

 

 املطلب الثاين

 وترشيحه هلذه املنقبة العظيمة  -رمحه اهلل -هـ( 1400اختيار الشيخ احلصري )ت: 

هبا   سيسجل  التي  المرسلة  التالوة  حول  العام  الرأي  بقبول  يأنس  أن  السعيد  لبيب  الدكتور  أراد 

محمود   الشيخ  من  فطلب  وقتها؛  مشهورة  تكن  لم  حيث  الصويت  )ت: الجمع  الحصري  خليل 

أن يقرأ هبا يف حفل أقيم بقاعة المحاضرات الكربى باألزهر، فالقت هذه التالوة قبوًل    (1) هـ( 1400

 .  عند الحاضرين

  "المحافظة على القرآن الكريم "احتاج تنفيذ المشروع إلى تمويل مادي ضخم، ولم تكن جمعية  

الدكتور   جعل  مما  المشروع،  نفقات  يغطي  مادي  رصيد  اإلذاعة  ذات  على  التنفيذ  فكرة  يعرض 

 .  المصرية فوافقت بشرط أن تبث ما يتم تسجيله على موجاهتا حصًرا

الشيخ  الكبير وهم:  لتنفيذ مشروعه  والعلماء  القراء  أشهر  ثالثة من  السعيد  لبيب  الدكتور  فانتدب 

، هـ(، ليسجل القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم الكويف1400محمود خليل الحصري )ت:  

اْلَملَّواين على أن يسجل رواية خلف عن حمزة، والشيخ عبد الفتاح القاضي )ت:   والشيخ مصطفى 

قراءة 1403 يسجل  أن  على  الشريف،  باألزهر  المصاحف  مراجعة  لجنة  رئيس  يشغل  وكان  هـ(، 

 . (2)أبي جعفر برواية ابن وردان، وانتخب القاضي ليكون مشرًفا على التسجيل

 .  أن الشيخ الحصري، رحمه اهلل، تطوع بتسجيل القرآن كامالً بال أي أجر ويؤكد الوزير طعيمة

 

 . ًلشتهارها وذيوعها بين الناس -رحمه اهلل -( لم يورد الباحث ترجمته 1)

 .  م31/1/2019( نقاًل عن الشبكة اإلسالمية، بتاريخ:2)
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 ثم يتابع طعيمة ويقول: 

وقد طالبني آخرون من المقرئين بمبالغ تصل إلى خمسة آًلف جنيه لكل منهم، وهو ما ًل أملكه  

لمدة   يعمل  اهلل،  رحمه  الحصري،  الشيخ  كان  وقد  المشروع،  على  ح  12لإلنفاق  يومًيا  تى  ساعة 

 .  يستطيع تسجيل القرآن كامالً يف الوقت المطلوب
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 الفصل الثاني

 قصة ظهور أول تسجيل للقرآن الكريم كامًلا

 وفيه ستة مباحث: 

 املبحث األول 

 أول البشائر الكربى تسجيل املصحف املرتل كاملًا  

 وفيه مطلبان: 

 املطلب األول 

 الشيخ احلصريتسجيل أول مصحف مرتل يف تاريخ اإلسالم بصوت 

وبثه عرب اًلسطوانات تعد    "تسجيل المصحف المرتل كاماًل "إن أول البشائر الكربى التي تتعلق بـ 

 اًلنطالقة الكربى ألعظم وأجل مشروع يتعلق بتسجيل القرآن يف العصر الحديث:

وضعتها  ، وفق الشروط والضوابط التي (1)بتسجيل رواية حفص عن عاصم لقد قام الشيخ الحصري 

عامر  الشيخ  يتقدمهم  مصر  يف  والقراءات  التجويد  فن  أساتذة  تضم  وكانت  المشرفة،  اللجنة 

ولم يكن التسجيل هينًا، فمع امتياز الشيخ الحصري يف القراءة؛ فإن  .  هـ(1408عثمان )ت:   السيد

 

اصطفاه اهلل وشرفه بتسجيل القرآن الكريم كاماًل بروايات متعددة: فخلف بذلك تسجيالت نافعة، تركها لتنتفع ( وقد  1)

   :هبا أمة اإلسالم إلى ما شاء اهلل، نذكرها فيما يلي

المرتل  المصحف  السعيد،   .  م1961-هـ1380 - برواية حفص عن عاصم أوًًل:  لبيب  الدكتور  أقام عليه  الذي  وهو 

 .  سالم منذ نزول القرآن من السماءوهو الذي ُيعد أول مصحف سجل كاماًل يف تاريخ اإل

  .م1964 -هـ1383-المدين برواية ورش عن نافع ثانًيا: المصحف المرتل 

 .  م1968 -هـ 1387ورواية الدوري عن أبي عمرو البصري المدين، عن نافع برواية قالون ثالًثا: المصحف المرتل 

المعلِّم   المصحف  ب.  م1969 - -هـ1387–رابًعا:  اهلل  نفع  الخصوص  وجه  على  المصحف  القرآن وهذا  تعليم  يف  ه 

 .  خلق كثير ًل يحصيهم كثرة إًل اهلل

 .  م1973 -هـ  1392-خامًسا: المصحف المفسر )مصحف الوعظ( 

الدنيا، وكتب اهلل لها القبول وقد اعتمدت هذه التسجيالت يف جميع أنحاء أقطار العالم اإلسالمي، وانتشرت يف أرجاء  

عند عموم المسلمين يف مشارق األرض ومغارهبا، وقد نفع اهلل هبا نفًعا عظيًما حتى أصبحت مرجًعا أساسًيا يعتمد عليه  

اإلسالمية  األقطار  بعض  يف  هبا  ُيْقَرأ  التي  الروايات  وًلسيما  سواء،  حد  على  جميًعا  والمستمعون  والقراء  المتعلمون 

 .  خاصة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%81%D8%B5_%D8%B9%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%B9%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%B9%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%B9%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%B9%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%B9%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1968
https://ar.wikipedia.org/wiki/1968
https://ar.wikipedia.org/wiki/1968
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
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ال يف  الغاية  المطلوب  النموذجي  النحو  على  التسجيل  لُيعيد  كثيًرا  تستوقفه  كانت  تجويد  اللجنة 

 . (1)واإلتقان

 

 املطلب الثاين

 ذكر أعضاء اللجنة املشرفة على أول تسجيل صويت للقرآن يف تاريخ اإلسالم 

 وكان أعضاء اللجنة المشرفة على التسجيل مكونة من المشايخ:  

 . (2) هـ(1408الشيخ عامر السيد عثمان )ت:  -1

 . (3)هـ(1420الشيخ عبد العظيم محمد إبراهيم الخياط )ت:  -2

 .  هـ(1409الشيخ محمد سليمان صالح )ت:  -3

 .  هـ( 1421الشيخ محمود حافظ برانق )ت:  -4

الخازندارة    شربا  قراءات  بمعهد  القراءات  مدرسي  من  وقتها  كانوا  األجالء  العلماء  هؤًلء  وكل 

اللجنة   وكان الشيخ عبد الفتاح القاضي ضمن أعضاء.  األزهري للقراءات بالقاهرة، التابع لألزهر

أبرزها  لبعض األسباب والتي كان من    يف بادئ األمر، ولكنه لم يتمكن من إتمام متابعة عمله معهم

 .  ُبعد عمله عن مقر عمل اللجنة بالقاهرة

بعد عهد    ويؤكد العالم  الكريم يف  للقرآن  أول تسجيل صويت  كان  التسجيل  أن هذا  الوزير طعيمة 

عنه اهلل  رضى  عفان،  بن  يوم  .  عثمان  للمرة   1960يوليو    23ففي  المرتل  المصحف  توزيع  بدأ 

 .  األولى ىف تاريخ اإلسالم

 

  

 

 .  (، وُينظر: مذكرات طعيمه، مرجع سابق111الجمع الصويت )ص:  (1)

 . ( والذي أضحى فيما بعد شيخ عموم المقارئ المصرية 2)

 .  وهو من طالب العالمة السمنودي بمعهد القراءات . ( وهو عضو لجنة مراجعة مصحف السودان برواية الدوري3)
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 املبحث الثاين 

 ظهور أول تسجيل للقرآن 

 وفيه أربعة مطالب: 

 املطلب األول 

 أثر ظهور أول تسجيل للقرآن الكرمي يف تاريخ اإلسالم 

اإلذاعات  محطات  جميع  حرصت  فقد  المدى،  بعيدة  آثار  صوتًيا  المرتل  القرآن  لتسجيل  كان 

ريكان، فجاءين السفير األمريكي زائًرا اإلسالمية على إذاعته ىف برامجها، حتى أن اًلهتمام أثار األم 

وبالفعل هذه النسخة المباركة  .  (1) "الكونجرس"ىف الوزارة طالًبا نسختين من األسطوانات لمكتبة  

 .  "الكونجرس"ًل تزال محفوظة يف مكتبة 

 

 املطلب الثاين

 بشرى البث الثاين ملصحف الشيخ احلصري املرتل يف إذاعة القاهر 

تعالى   اهلل  ويأذن  البشائر  تتتابع  اسطوانات  عرب  وتوزيعه  تسجيله  من  أشهر  وثالثة  عام  مضي  فبعد 

القاهرة إذاعة  بواسطة  أوسع  نطاق  عرب  المصحف  هذا  صباح.  ببث  اإلثنين    ففي  ربيع   8يوم  من 

ويف تمام الساعة السادسة صباًحا، أذيع ألول مرة عرب   م1961تمرب  سب  18هـ الموافق  1381اآلخر  

، ولم يكن للناس  الشيخ محمود خليل الحصري إذاعة القاهرة المصحف المرتل بصوت القارئ

.  التي ًل تعتمد على التلحين والتطريب واألداء النغمي  عهد هبذه الطريقة المرسلة يف قراءة القرآن

المخارج  ومراعاة  األحكام  دقة  يف  القارئ  براعة  على  تقوم  التي  القراءة  هذه  الناس  واستحسن 

وكان حظ الشيخ الحصري موفوًرا من .  والحروف إلى حد اًلمتياز، قبل براعته يف األداء الصويت

 .  ذلك كله، دقة وبراعة

التسجيلوتال   الناس بطريقته القارئ مصطفى إسماعيل الحصري يف  الدنيا وشغل  ، وكان قد مأل 

الجديدة يف أدائه المتميز، وقدرته على التحليق يف آفاق عليا من جمال التعبير الصويت، مع اًللتزام 

 

 . المرجع السابق -1

http://www.islamophile.org/spip/article796.html
http://www.islamophile.org/spip/article794.html
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وجاءت تالوته للقرآن الكريم يف غاية من العذوبة والجمال، والتعبير عن المعاين  .  لقراءةبأحكام ا

 . (1)بأداء خارق دون أن تشعر أنه يتكلف ذلك أو يجهد نفسه فيه

 

 املطلب الثالث

بشرى البث الثالث ملصحف الشيخ احلصري املرتل يف إذاعة القرآن الكرمي بالقاهرة مع بداية بث  

 إرساهلا  

 

فبعد مضي سنتين وستة أشهر من بث هذا المصحف يف إذاعة القاهرة تم بثه يف إذاعة القرآن الكريم 

 . والتي أسست لهذا الهدف النبيل

 م،1964من مارس عام    25المصرية بالقاهرة، ىف يوم   إذاعة القرآن الكريم  فقد تم تأسيس وإنشاء

الكريمو القرآن  مختصة  إذاعة  إذاعة  ُتعد  القرآن  بالقاهرة  والفتاوى    ببث  العلمية  والربامج  الكريم 

مرتاًل  الكريم  القرآن  إلذاعة  البث  من  النوع  هذا  ىف  األولى  اإلعالمي  الحدث  تعد  كما  الشرعية، 

ومجوًدا لكبار قراء العالم اإلسالمي، مع ما تبثه من الربامج العلمية المتنوعة لكبار علماء األزهر، 

العالم اإلسالمي بين إذاعات القرآن الكريم التي تبثها األم واألقدم على مستوى    لذا فهي اإلذاعة

الذي  اإلسالمي  اإلعالم  يف  الرائد  الدور  عن  تكشف  أهنا  كما  والعربي،  اإلسالمي  العالم    دول 

 . تتقدمه مصر بين شقيقاهتا من دول العالم اإلسالمي، وإن كان يف كل خير

  

 

الخ1) والعظماء  المرتل  المصحف  مدونة(  عن  تمام،  أحمد  بقلم  مقال  تعالى مسة،  اهلل  رحمه  عفت  عماد  ، الشيخ 

 .  م1/11/2007بتاريخ: 

 

 

  

https://www.youm7.com/story/2021/2/3/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%89/5188534
https://www.youm7.com/story/2021/2/3/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%89/5188534
http://adduruus.blogspot.com/?m=0
http://adduruus.blogspot.com/?m=0
http://adduruus.blogspot.com/?m=0
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 املبحث الثالث

 ومتكنه من األداء  -رمحه اهلل -مكانة وقدر الشيخ احلصري 

 وفيه أربعة مطالب: 

 املطلب األول 

 أسباب اختيار الشيخ احلصري 

إن من أظهر أسباب اختيار الشيخ الحصري لهذه المهمة الجليلة والمنقبة العظيمة هو تقدمه على  

الشؤون  مراقبة  لجنة  تزكية من  أعلى  األداء وحصوله يف ذلك على  التالوة وجودة  إتقان  أقرانه يف 

الدينية بوزارة األوقاف، وهي أعلى جهة متخصصة يف هذا الجانب، وذلك بشهادة أعضائها الذين 

 والتي ورد يف نصها ما يلي: . هم أئمة علم القراءات وسادة علم التجويد وفرسان هذا الميدان

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

فنية   تأليف لجنة  الدينية من  الشئون  رأته لجنة مراقبة  لما  ُمِجيد يشغل وظيفة تنفيًذا  قارئ  ًلختيار 

 قراءة السورة بالمسجد الحسيني من السادة: 

 شيخ المقارئ المصرية   فضيلة الشيخ على محمد الضباع

 شيخ معهد القراءات   فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي 

 القراءات   شيخ مقرأة اإلمام الشافعي والمدرس بمعهد  فضيلة الشيخ عامر السيد عثمان 
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 املطلب الثاين

 من بينهم جلودة أدائه -رمحه اهلل -أمساء كبار القراء الذين مت اختيار الشيخ احلصري

 لقد اجتمعت اللجنة وعرض عليها أسماء القراء الذين تردد ذكرهم يف شغل هذه الوظيفة وهم:

 هـ(1391الشيخ طه الفشني )ت:  -1

 هـ(1409الشيخ عبد الباسط عبد الصمد )ت:  -2

 هـ( 1405الشيخ محمود على البنا )ت:  -3

 هـ(1388كامل يوسف البهتيمي )ت:  الشيخ -4

 هـ( 1390الشيخ عبد العظيم زاهر )ت:  -5

 هـ( 1432الشيخ أبو العينين شعيشع )ت:  -6

 هـ( 1399الشيخ مصطفى إسماعيل )ت:  -7

 هـ(1400الشيخ محمود خليل الحصري )ت:  -8

 هـ(1389الشيخ محمد صديق المنشاوي )ت:  -9

 هـ( 1402الشيخ محمد سالمة )ت:  -10

غير مقيدة باًلختيار من   (1)قررت أهنا   وبعد أن استمعت اللجنة إلى السيد مراقب عام الشئون الدينية

وكان ذلك بحضور السيدين .  هذه األسماء وأن لها أن تختار من غيرها من يرونه أكفأ لهذه الوظيفة

 . مدير المساجد ومدير التفتيش

  

 

 . ليستقيم الكالم "قررت أهنا "وتم تعديلها إلى:  "بأهنا"( يف األصل:  1)
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 املطلب الثالث

   -رمحه اهلل  -قرار اللجنة باختيار الشيخ احلصري

 قررت اللجنة بعد التداول باإلجماع: اآليت: 

أجدر   ألنه  الحسين  اإلمام  بمسجد  الكهف  لسورة  قارًئا  الحصري  خليل  محمود  الشيخ  اختيار 

 . جويد وقوانين األداءالقراء المذكورين تالوًة، وأحسنهم أداًء، وألن قراءته أكثر مطابقة لقواعد الت

 .  واهلل ولي التوفيق

 اللجنة: 

 إمضاء  إمضاء  إمضاء 

 عامر السيد عثمان  على محمد الضباع  عبد الفتاح القاضي 

 

 املطلب الرابع

  -رمحه اهلل  -قدر ومكانة التزكيات اليت ناهلا الشيخ احلصري 

من   كانت  وقد  وقدرها،  مكانتها  لها  التزكية  هذه  أن  يف  شك  الشيخ وًل  اختيار  ودواعي  أسباب 

الحصري رحمه اهلل، لتسجيل أول مصحف مرتل بأكمله فيما بعد، وهي تزكية ًل يقدرها قدرها إًل  

زماهنم   يف  الدنيا  أئمة  هم  الذين  اللجنة  هذه  أعضاء  وهم  أًل  هبا،  زكاه  من  ومكانة  قدر  عرف  من 

جميًعا ون  ُيعدُّ والذين  األداء،  وأئمة  القراءات  علماء  القراءات؛   وسادة  يف  وحجة  موثوقة  مرجعية 

معدوُدون جميًعا من أهل الطبقة األولى يف عصرهم كذلك، وهم مع رسوخهم وتمكنهم   كما أهنم

التحقيق والتدقيق يف علم الرسم  القراءات والتجويد، فهم كذلك أهل  وإمامتهم وتقدمهم يف علم 

 .  حمهم اهلل أجمعينالعثماين وضبط المصاحف َوَعدِّ اآلي وغيرها من العلوم، ر

الحصري   الشيخ  أن  تعالى  -والحقيقة  اهلل  وتحبيره   -رحمه  وتجويد  ترتيله  وحسن  أدائه  لجودة 

وجمال وهباء تالوته بعد أن ذاعت شهرته وأطبقت اآلفاق حصل على أربعة ألقاب رسمية هو لها  

يتقبل منه تلك األعمال  خليق والتي نرجو أن تكون من عاجل بشرى المؤمن، كما نسأله تعالى أن  

 .  هبا درجته يف جنات النعيم يوم يقوم الناس لرب العالمين  الكبيرة العظام وأن يرفع 
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 واأللقاب األربعة هي: 

وقد  -1 العالم،  قراء  اتحاد  مؤتمر  رئيس  يف  اإلسالمي،  العالم  قراء  ًلتحاد  رئيس  كأول  انتخب 

 . م1966كراتشي بباكستان عام 

 المقارئ المصريةشيخ عموم  -2

 رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف باألزهر -3

 .  (1)مستشار فني لشئون القرآن الكريم بوزارة األوقاف -4

اليد لتلك الوثيقة كما هي يف شكل)  (، وقد كتبت على ورق  1ويرفق الباحث صورة مكتوبة بخط 

خ علي محمد الضباع رحمه قديم بال بخط الرقعة، ويرجع هذا الخط بعد التحقيق والتدقيق للشي

وقد قام هبذا التحقيق أحد المهتمين هبذا الجانب وقد تأكد من ذلك بنفسه بعد تواصله مع أحد  .  اهلل

اهلل رحمه  الحصري  الشيخ  الضباع  (2)ورثة  الشيخ  بخط  التوقيعات  من  عدد  على  اطالعه  وبعد   ،

به   كتبت  الذي  الخط  مع  التطابق  تمام  متطابقة  توقيعه رحمه والتي وجدها  والتي هبا  الوثيقة  تلك 

 .  (3) اهلل، وقد تأكد الباحث من ذلك بعد أن وقف عليها كلها بنفسه

 

 . أبو قاسمنقاًل عن موقع الدكتور/رشوان عبد اهلل  -1

 .  م19/5/2019هـ، الموافق1440رمضان  14( وذلك يف يوم األحد 2)

( وبما أنه يجب أن ينسب الفضل ألهله فقد أتحف الباحث بتلك التوثيقات األخ الكريم المفضال الشيخ بحر الدين 3)

بالقراءات   والمقرئ  بمصرـ  القراء  نقابة  عضو  اًلسكندراين  العزيز  عبد  بن  عمر  بمدينة  بن  مكنون  جمعية  لدى  العشر 

 . بالمملكة العربية السعودية -الرياض
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 ( 1شكل ) 

 . (1)والحقيقة أن هذه الوثيقة قد حوت يف طياهتا مخالفات شرعية ًل تخفى على ذي لب

 

هذه الوثيقة قد احتوت على بعض المخالفات التي ًل تخفى على ذي لب، وذلك لما حوته وتضمنته وظيفة قارئ (  1)

أًل محدودة،  أوقات  يف  الصوت  مكرب  خالل  من  القرآن  بتالوة  فيها  القارئ  يقوم  رئيسية  مهام  من  قبيل السورة  وهي:   

صاليت الفجر والعصر من كل يوم بين األذان واإلقامة، وكذلك يوم الجمعة قبل صعود الخطيب على المنرب بقرابة ساعة 

 أو نحوها، وًل شك أن هذا أمر محدث فيه مخالفات عدة كذلك أًل وهي: 

 ولين. أوًًل: هذا العمل يف جملته ومجموعه أمر محدث يف الدين وليس عليه عمل السلف األ

كـ محدودة  وسورة  محدودة  أوقات  تحديد  الكهف"ثانًيا:  أمًرا   "سورة  كونه  مع  الصوت  مكرب  يف  لقراءهتا  غيرها  أو 

 محدًثا، ففيه أيًضا التشويش على المصلين، والمصلون مشغولون إما بتالوة أو ذكر أو دعاء.
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بتع فيقوم  قرآن،  معلم  وظيفة  إلى  السورة  قارئ  وظيفة  تتحول  أن  لعامة واألولى  السور  وقصار  الكتاب  فاتحة  ليم 

خاصة  تعليم  حلقة  كذلك  ويقيم  وغيرها،  الصالة  يف  قراءهتم  لهم  لتصح  القرآن  تالوة  يحسنون  ًل  الذين  المسلمين 

أنه أهاًل لذلك. ومن جراء ذلك "حفًظا وتالوة"للمتقدمين   أقرأ وأجاز من رأى  ، وإن كان من أهل اإلقراء باإلجازات 

 من الخير واألجر الشيء الكثير بإذن اهلل تعالى.يحصل له ولغيره 

فيه قرب كـ القراءة وتلك الصالة يف مسجد  إلى ذلك كون هذه  الشافعي"ثالًثا: يضاف  أو  أو غيرهما، "مسجد الحسين   ،

يرفعوا ع أو  القبور مساجد  يبنوا على  أن  للمسلمين  أبًدا، وًل يجوز  فيها  الصالة  قبور ًل تجوز  فيها  التي  ليه فالمساجد 

القبور مساجد، وًل يجوز لهم أن يصلوا  القبور تعظيًما للموتى، كما ًل يجوز لهم أن يتخذوا  التي توضع على  القباب 

فيها، ًل صالة فرض وًل صالة نفل، لعموم النهي الوارد عن الصالة يف المقابر واتخاذها مساجد، إًل صالة الجنازة لمن  

 الجماعة، فله أن يصلي عليها يف المقربة لثبوت ذلك يف السنة الصحيحة. حضر المقربة ولم يدرك الصالة عليها مع 

ولذا ًل يجوز أن يبقى يف المساجد أي قرب، وذلك لعموم النهي والتحذير الوارد عن النبي صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك، 

ف والنصارى  اليهود  فعل  تفعل  أن  من  أمته  وخوف  حذر  أنه  وسلم  عليه  اهلل  صلى  عنه  ثبت  محذًرا:فقد  اهلل "  قال  لعن 

مساجد أنبيائهم  قبور  اتخذوا  والنصارى  عنها  ."اليهود  اهلل  رضي  عائشة  صنعوا"  :قالت  ما  البخاري "يحذر  أخرجه   .

 (.  529(، ومسلم )  1330)

اتخذوا قبور أنبيائهم قاتل اهلل اليهود  : "ولما ثبت من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 .(530(، ومسلم )437رواه البخاري ) .مساجد

ولما ثبت من حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت لما اشتكى النبي صلى اهلل عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها  

ن حسنها وتصاوير بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي اهلل عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا م

أولئِك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قربه مسجًدا وصوروا فيه تلك الصور أولئِك شرار  "فيها فرفع رأسه فقال: 

 . (528(، مسلم )  427رواه البخاري ) "الخلق عند اهلل  

من كان قبلكم كانوا يتخذون   أًل وإن"بقول:    -أيًضا -ولما ثبت من هني النبي صلى اهلل عليه وسلم وتحذيره من ذلك   

 (.  532. مسلم )"قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد أًل فال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك

 وقد سئل علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء:

ل لك:  ما حكم اإلسالم يف قراءة القرآن يوم الجمعة قبل صالة الظهر بمكربات الصوت، إذا قلت هذا أمر غير وارد يقو

تريد أن تمنع قراءة القرآن ؟ وما رأيكم يف اًلبتهاًلت الدينية تسبق أذان الفجر بقليل بمكربات الصوت إذا قلت: هذا أمر 

 . ليس له دليل: يقول لك: هذا عمل خير، يوقظ الناس لصالة الفجر

 فأجابوا:
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 نعلم أحًدا من الصحابة عمل به، وكذلك ًل نعلم دليالً يدل على وقوع ذلك يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وًل 

النبي صلى اهلل  التي تسبق األذان للفجر بمكربات الصوت؛ فكانت بدعة، وكل بدعة ضاللة، وقد ثبت أن  اًلبتهاًلت 

( )رواه  انتهى.( 1718، ومسلم:2697البخاري: عليه وسلم قال: )َمْن َأْحَدَث فِْي َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس مِنُْه َفُهَو َردٌّ

قعود بن  اهلل  الشيخ عبد  بن غديان،  اهلل  الشيخ عبد  الرزاق عفيفي،  عبد  الشيخ  باز،  بن  العزيز  عبد  انتهى"الشيخ   من   . . 

 . ( 496/  2)  .فتاوى اللجنة الدائمة

 والخالصة: 

عتنا الغراء يف شري  -كذلك-  أن اتخاذا القبور مساجد ًل يجوز وًل يحل، وبناء القبور على المساجد ًل يجوز وًل يحل 

والحن السمحة،  الحنيفية  على  وأسست  بنيت  عليهايالتي  كان  التي  اإلسالم  ملة  هي  السمحة  خليل  فية  األنبياء  أبو 

إبراهيم نبيه محمًدا صلى اهلل عليه وسلم والذين   الرحمن  أمر اهلل عز وجل  بعده، وقد  السالم وجميع األنبياء من  عليه 

َة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا َوَما َكاَن مَِن اْلُمْشِركِيَن( )آل عمران:  سبحانه وتعالى:آمنوا معه باتباعها، فقال   .(95)َفاتَّبُِعوا مِلَّ

والحنف الميل، والحنيف هو المسلم، سمي بذلك لميله وعدوله عن الشرك وأمور الجاهلية إلى اإلسالم المبني على 

 ص. ل الخا التوحيد

رك؛ وما ُيشاهده العالُم اليوَم يف  م هلل بالتوحيد واًلنقياد له بالطاَعة،والحنيفية مبناها على اًلستِسال والُخلوص له مِن الشِّ

على  بني  الذي  اإلسالم  لدين  ومخالف  خطأ  كله  العكس،  أو  القبور  على  المساجد  بناء  من  المسلمين  بلدان  بعض 

شريعتنا الغراء بسد كل ذريعة مفضية إلى التوحيد الخالص، وسًدا لذريعة الشرك وحماية لجناب التوحيد، وقد جاءت  

 الشرك. 

الناس من    بالتوحيد تحذير  له بصيرة  العلم وعلى كل موحد  المسلمين ودعاة اإلسالم وطالب  فالواجب على علماء 

العظيم   المنكر  هذا  إزالة  على  وقدرة  سلطان  له  لمن  ودينهم  المسلمين  عقائد  على  األمر  هذا  خطورة  وبيان  ذلك، 

وال الخالق كالحكام  لعبادة  الخلَق  ويردوا  والوثنية  الشرك  ومعاقل  ذرائع  ليزيلوا  األرض،  يف  لهم  اهلل  مكن  الذين  وًلة 

وحده ًل شريك له، وليمنعوا مظاهر الشرك بكل صوره، من دعاء األموات واًلستغاثة هبم والنذر والذبح لهم وسؤالهم 

واف بقبورهم كما ُيطاف بالكعبة، كما يجب عليهم التحذير من الحوائج التي ًل يقدر عليها إًل اهلل تبارك وتعالى والط

الصالحين  اهلل  أولياء  حب  باب  من  أهنا  على  الناس  لعوام  الوثنية  الشركية  المظاهر  هذه  يزينون  الذين  الضاللة  أئمة 

 وإجاللهم. 

بالع  اهلل  وإفراد  التوحيد  بدعوة  العناية  كذلك  مكان  كل  يف  والدعاة  العلماء  على  يجب  كل كما  على  وتقديمها  بادة 

بكل  الشرك  من  التحذير  مع  السمحة،  الحنيفية  الملة  وأساس  الدين  أساس  هو  التوحيد  ألن  دعوهتم،  يف  األولويات 

صوره وأشكاله، والعناية كذلك بنشر السنة والتحذير من البدع والمحدثات، والعناية بنشر عقيدة أهل السنة والجماعة،  

لسنة وفهمهما والعمل هبما وفق هنج القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم والحث على التمسك بالكتاب وا
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   ( 2شكل ) 

  يف  حررت   وقد   الصغرى  العشر   بالقراءات  الحصري   للشيخ  الضباع   الشيخ   إجازة  من  صورة 

هـ 7031/ رجب / 12  

 

والمتاحة.   المباحة  اإلعالم  وسائل  كل  ويف  المساجد  ويف  ومراحله،  بأنواعه  التعليم  محافل  يف  ذلك  ونشر  بإحسان، 

 وبذلك يعود للمسلمين مجدهم وعزهم التليد.
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 املبحث الرابع

 - املصحف الثاين - ثاين البشائر الكربى تسجيل

 وفيه أربعة مطالب: 

 املطلب األول 

 أثر بث التسجيل األول للمصحف املرتل 

التسجيل ترك  مشارق   لقد  يف  المسلمين  نفوس  يف  وبليًغا  عظيًما  أثًرا  المرتل  للمصحف  األول 

األرض ومغارهبا وذلك بعد ذيوع خرب تسجيله وانتشاره عرب اًلسطوانات المسجلة، وبدء بثه عرب  

اإلذاعات، وكان ذلك بمثابة إشارة بدء اًلنطالق ودخول مرحلة جديدة يشهدها العالم اإلسالمي  

لمسلمون يف أقطار الدنيا من سماع كالم رهبم المنزل على نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص غًضا طرًيا  يتمكن من خاللها ا

علماء   له  شهد  ممن  األداء،  أئمة  إمام  من  بأكمله  يسمعونه  لتوه،  أنزل  وكأنما  مرة،  أول  أنزل  كما 

ومحربًا  ومجوًدا  مرتاًل  لخاتمته  فاتحته  من  يسمعونه  باإلتقان،  القراءات  علم  أئمة  من  العصر 

صوات وأعذهبا جماًًل وهباًء وأداًء له بإجالل ووقار وتخشع، صحيًحا سليًما خالًيا من  بأحسن األ 

اللحن، مماثاًل لما انتهى إليه أمر المصاحف العثمانية التي أجمع عليها الصحابة الكرام رضي اهلل 

 بَِفْضِل ُقْل ﴿  عنهم، بل وأجمعت عليها األمة قاطبة وتلقتها بالقبول والفرح والرضى كما قال ربنا:  

ا َيْجَمُعونَ  مَّ لَِك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخْيٌر مِّ  َوبَِرْحَمتِِه َفبَِذَٰ
ِ
 .  [58]يونس:  ﴾ اهلل

رهبم   كتاب  للمسلمين  َل  َوصَّ الذي  الكبير  واإلنجاز  العظيم  العمل  العظيم-وهذا  صوًتا    -القرآن 

أمره، أول  العثمانية يف  المصاحف  كما كتب يف  نعمة مسموًعا،  عباده،    ُيعد  اهلل على  نعم  أجّل  من 

 . العصر مفاخر أمة اًلسالم يف هذا كما أنه ُيعد بحق مفخرة من أعظم وأجل
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 املطلب الثاين

 بداية االنطالقة الثانية لثاين البشائر 

وبعد مضي عامين تقريًبا من توزيع المصحف المرتل والمسجل برواية حفص عن عاصم بصوت 

رحمه   الحصري  وكان  الشيخ  القراءات،  بتسجيل  جديدة  فعلية  مرحلة  بدأت  األولى  وللمرة  اهلل، 

 .  للدكتور النبيل/ لبيب السعيد السبق كذلك يف هذه السنة الحسنة وإخراجها للمسلمين

من طريق الطيبة، للتسجيل بعد    أبي عمرو البصري الدوري عن م، تم اختيار رواية1962ففي سنة  

 .  وشرق إفريقيا  السودان الدوري هي الرواية التي يقرأ هبا أهل رواية حفص عن عاصم، ورواية 

 

 املطلب الثالث

معوقات عالقة يف طريق االنطالقة الثانية وزواهلا واختيار صفوة من القراء لتسجيل رواية  حدوث  

 الدوري عن أيب عمرو

تعثر المشروع إثر بعث مشيخة األزهر إلى وزير األوقاف كتاًبا تطلب فيه منع ما  "األمر    ففي بادئ

من   الحصري  الشيخ  صوت  سوى  وما  الروايات،  من  حفص  رواية  وبعد  سوى  األصوات، 

 . (1)"مداوًلت وافقت مشيخة األزهر على استئناف المشروع

 :واختير لتسجيل هذه الرواية ثالثة من أئمة اإلقراء، وهم المشايخ 

 هـ( 1405الشيخ فؤاد العروسي )ت:  -1

  هـ(1389الشيخ محمد صديق المنشاوي )ت:  -2

 هـ(1388)ت:  الشيخ كامل يوسف البهتيمي -3

جاء منع من تسجيل هذه الرواية من شيخ األزهر    "الدوري عن أبي عمرو "أثناء تسجيل رواية  ويف  

اختالط   من  خشي  هنا  ولكنه  األمر،  أول  بالفكرة  رحب  قد  الذي  وهو  شلتوت،  محمود  الشيخ 

رحمه   "شلتوت"بمقابلة الشيخ    "لبيب"فعلى الفور بادر الدكتور  .  القراءات على عموم المسلمين

وأقنع للمسلميناهلل  نفعها  عموم  من  يرجو  وبما  الفكرة  هبذه  هذه  .  ه  تسجيل  من  اًلنتهاء  تم  ولقد 

 .  م1963الراوية تماًما يف سبتمرب سنة 

 

  

 

 . محمد هشام راغب .( عن موقع المصحف الجامع، بإشراف د 1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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 املبحث اخلامس

 مشاهد التنافس يف ميدان تسجيل املصحف املرتل  

 وفيه خمسة مطالب: 

 املطلب األول 

 تسجيل املصحف املرتل برواية حفص عن عاصم بطرق خمتلفة 

كما أن هذا العمل كان دافًعا لكبار القراء ومشاهير للتنافس يف هذا الميدان الجليل، فقد تنافس عدد  

يف الكبار  القراء  بطرق    من  عاصم  عن  حفص  برواية  بأصواهتم  كاماًل  الكريم  القرآن  تسجيل 

لصالح  (1) مختلفة التسجيل  وتم  تلك  ،  لإلشراف على  علمية  لجنة  كونت  والتي  المصرية،  اإلذاعة 

 . التسجيالت ومراجعتها 

  وقد سجلت تلك التسجيالت بأصوات أصحاب الفضيلة المشايخ: 

 هـ(1400الشيخ محمود خليل الحصري )ت:  -1

 هـ( 1339)ت:  الشيخ مصطفى إسماعيل -2

  هـ(1405الشيخ محمود علي البنا )ت:  -3

  هـ(1389محمد صديق المنشاوي )ت: الشيخ  -4

 هـ( 1409الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد )ت:   -5

  هـ(1389الشيخ محمود صديق المنشاوي )ت:  -6

 هـ( 1423الشيخ علي حجاج السويسي )ت:  -7

 هـ( 1428الشيخ الشحات محمد أنور )ت:  -8

 هـ( 1429الشيخ أحمد محمد عامر )ت:  -9

 أحمد نعينع )م(الشيخ الطبيب  -10

  

 

؛ للشيخ على محمد الضباع، شيخ عموم "صريح النص "( لالستزادة من معرفة هذه الطرق بشيء من التفصيل ُينظر:  1)

المصرية   اهلل  -المقارئ  وأبي  .  رحمه  )الهاشمي،  الرئيسية:  األربعة  الطرق  من  طريق  لكل  جدوًًل  فيها  وضع  والذي 

وزرعان( والفيل،  يف.  طاهر،  النص  تأليف:  صريح  حفص،  عن  فيها  المختلف  الضباع،  الكلمات  محمد  علي  الشيخ 

 . ( م1927ه /  1346األولى )  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوًلده بمصر، الطبعة: الناشر
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 املطلب الثاين

 -أيضًا -تنافس آخر يف تسجيل املصحف املجود برواية حفص عن عاصم 

 

تسجيل  يف  الكبار  القراء  من  أربعة  فتنافس  أوسع،  بصورة  الميدان  هذا  يف  والبذل  التنافس  وزاد 

المصرية، والتي كونت لجنة علمي ة المصحف المجود برواية حفص عن عاصم، لصالح اإلذاعة 

 لإلشراف على تلك التسجيالت ومراجعتها 

  وقد سجلت تلك التسجيالت بأصوات أصحاب الفضيلة المشايخ:

 هـ( 1339الشيخ مصطفى إسماعيل )ت:  -1

  هـ(1405الشيخ محمود علي البنا )ت:  -2

  هـ(1400الشيخ محمود خليل الحصري )ت:  -3

 هـ( 1409الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد )ت:   -4

 

 طلب الثالثامل

 هـ( 90هـ( عن نافع املدين )ت: 197اتساع ميدان التنافس وتسجيل رواية ورش )ت:   

فتنافس   اتساًعا،  أكثر  بصورة  الميدان  هذا  يف  الخيرات  يف  والمسارعة  التنافس  ميدان  اتسع  لقد 

لمصرية  َعَلَمان من أعالم القراء يف تسجيالت القرآن برواية ورش عن نافع المدين لصالح اإلذاعة ا

 وبإشرافها أيًضا،  

 ونال هذا الشرف كل من: 

 الشيخ محمود خليل الحصري   -1

 الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد   -2

المدين يف مصر أوًًل، وذلك يف القرون األولى، وذلك  نافع المصري عن ورش وكان انتشار رواية

ه ووفاته، وبعدها انتشرت يف عدد من بلدان باعتبار أن إقامة ورش كانت بمصر، كما كان هبا مولد

 إفريقيا خاصة، فانتشرت يف كل من البلدان التالية: 

 بالد المغرب العربي: )الجزائر والمغرب وموريتانيا(-1

 بالد غرب إفريقيا: )السنغال والنيجر ومالي ونيجيريا وغيرها( -2

كأجزاء يف كل من: ليبيا وتشاد    وصولها وانتشارها كذلك يف بعض نواحي بالد إفريقية أخرى،  -3

 .  وجنوب وغرب تونس، وأما ليبيا وتونس فالقراءة الرسمية فيهما هي رواية قالون عن نافع المدين 

 

http://newumaya.com/tarajem_qura.htm#_Toc94238585
http://newumaya.com/tarajem_qura.htm#_Toc94238583
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 املطلب الرابع

 االفتقار إىل تسجيل ما تبقى من روايات القراءات العشر 

البلدان، وقد سجلت تلك  الحقيقة أن المتأمل يرى بالفعل بعض التسجيالت قد انتشرت يف بعض  

ترتق غالًبا   لم  التسجيالت  ذاتية، وهذه  القراء بجهود  قبل بعض  الروايات من  ببعض  التسجيالت 

تلك   سجلوا  الذين  القراء  كبار  تسجيالت  وإتقان  جودة  لمستوى  تصل  حتى  اإلتقان  لدرجة 

التحبير  التسجيالت تحت إشراف لجان علمية متخصصة مكونة من كبار علماء عصرهم من سادة  

ونالوا  أقراهنم  تقدير  على  وحازوا  عصرهم  علماء  تقدموا  وممن  والتجويد  القراءات  علم  وأئمة 

 .  الثقة واإلمامة بشهادة وبإجماع أهل التخصص يف زماهنم

 

 املطلب اخلامس

 العجز يف استيفاء تسجيل روايات حفص بأكملها  

القر روايات  بأوسع  القراء  لكبار  المسجلة  التسجيالت  أًل  وحتى  اإلسالمي،  العالم  يف  انتشاًرا  آن 

قد   والتي  بأكملها  الواردة  الروايات  تلك  جميع طرق  تستوعب  لم  عاصم  حفص عن  رواية  وهي 

طريًقا  وخمسين  اثنين  كتابه    (1)بلغت  يف  الجزري  ابن  ذلك  ذكر  العشر"كما  القراءات  يف    "النشر 

 

بينها وهي كلها  1) أربعة مذاهب كلها مذاهب صحيحة وًل تعارض  الواردة يف طرق رواية حفص  إجماًًل  ( المذاهب 

  على النحو التالي

طريًقا واستقى هذه الطرق من الكتب التي وردت فيها    52المذهب األول: مذهب ابن الجزري وقد عد طرق حفص  

  رواية حفص عن عاصم

طريًقا   57المذهب الثاين: مذهب اإلزميري ومن تابعه فقد أضاف خمس طرق على ما جاء يف النشر فأصبحت الطرق  

 . مقروء هباكلها صحيحة 

إذا اتفقت األصول   الثالث: مذهب بعض العلماء منهم الضباع ومن تابعه فقد عدوا طرق حفص بالدمج أي  المذهب 

عندهم   الطرق  فأصبحت  واحًدا  طريًقا  الطرق  هذه  فيعد  الرواة  باختالف  ولكن  واحد  كتاب  من  ورويت    46والفرش 

 .  طريًقا

فقد نظروا إلى األصول والفرش فقط   باع أيًضا يف كتابه )صريح النص(المذهب الرابع: مذهب بعض العلماء منهم الض

الطرق  فأصبحت  وفرًشا  أصوًًل  اتفقت  التي  الطرق  ودمجوا  الكتاب  وصاحب  للراوي  الخالف  عزو  إلى  النظر  دون 

 . طريًقا 21عندهم 

 . ُينظر: الروض الباسم يف طرق حفص عن عاصم، إلسالم اليسر
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القراءات، كتب  من  كتاًبا  وخمسين  ثمانية  فيه  جمع  قد  تسعة    والذي  من  الطرق  تلك  استقى  وقد 

 .  عشر كتاًبا

اإلزميري مصطفى  العالمة  زاد  أخرى   (1)وقد  طرق  خمس  الجزري  ابن  ذكرها  التي  الطرق  على 

صحيحة ومدققة ومحققة ومنقحة؛ وإنما كان ذلك من اإلزميري نظًرا ًلتصال تالوة ابن الجزري  

التي الطرق  منها  استقى  التي  عشر  التسعة  الكتب  وقد    ألصحاب  طريًقا،  وخمسين  اثنين  بلغت 

كتابه   يف  أوردها  التي  الجزري  ابن  طرق  عن  وتشعبت  الزائدة  الطرق  هذه  وقد  "النشر"رويت   ،

 . (2)تلقاها أهل األداء بالقبول ثم اإلقراء واإلجازة هبا 

 

هـ، الموافق   1155المتوىف بمصر سنة  .  بن محمد األزميري الرومي الحنفي نزيل مصر( مصطفى بن عبد الرحمن  1)

 .  م1743

القراءات من  أوجه  بتحرير  القراءات، وقام  برع وتفنن يف علوم  الجزري،  ابن  بعد  القراءات والتجويد  من أشهر علماء 

ُينظر: .  لى يومنا هذا مع تحريرات المتوليجميع الطرق ويعتد بكتبه يف التحرير، وهي المرجع والمصدر منذ تأليفها وإ

 (1/682هداية العارفين )

 :( وهذه الطرق على التي حررها اإلزميري زيادة على ما يف النشر هي2)

 .  طريق ابن المعدل يف روضته عن الحمامي عن الولي عن الفيل عن عمرو بن الصباح عن حفص عن عاصم -1

 .. الحمامي عن الولي عن الفيل عن عمرو بن الصباح عن حفص عن عاصمطريق روضة المالكي عن  -2

عن  -3 الصباح  بن  عمرو  عن  الفيل  عن  الولي  عن  الحمامي  عن  وهو  فارس  ابن  على  هبا  قرأ  للخياط  الجامع  طريق 

ق ، وليست من طر "صريح النص "طريق الجامع عن الفيل، يف كتابه    -رحمه اهلل    -كما ذكر الضباع  .  حفص عن عاصم

  النشر

الدقاق  -4 عيسى  بن  أحمد  الحسن  أبي  زرعان  عن  القالنسي  عن  الحمامي  عن  المعدل  ابن  روضة  يف  آخر  طريق 

 .  البغدادي، عن عمرو بن الصباح عن حفص عن عاصم

طريق آخر يف روضة المالكي عن الحمامي عن القالنسي عن زرعان أبي الحسن أحمد بن عيسى الدقاق البغدادي،   -5

 . ن الصباح عن حفص عن عاصم عن عمرو ب

 :وأوجه اًلختالف بين تلك الطرق تنحصر فيما يلي

الساكن  الالم والراء، والسكت على  ثبوته(، والغنة يف  التنبيه على ضعف  والتكبير )مع  المتصل،  المد  المنفصل،  المد 

(، وفتح أو ضم ضعف )يف قبل الهمزة، وإدغام النون يف )يس والقرآن، ن والقلم حال الوصل(، والوقف على )سالسال

و)مرقدنا(  ران(  و)بل  راق(  و)من  عس(  يف  و)العين  كالطود(،  )فرق  يف  والراء  ءاتان(،  )فما  على  والوقف  وم(،  الرُّ

 .  و)عوجا( و)ًل تأمنا( و)واركب معنا( و)يلهث ذلك( و)ءالذكرين( و)بمصيطر( و)المصيطرون( و)يبصط( و)بصطة(

 ولالستزادة ُينظر: 

 يف الكلمات المختلف فيها عن حفص للضباع  صريح النص  -1
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 املبحث السادس

 املصاحف املسجلة يف جممع امللك فهد باملدينة النبوية  

 وفيه مطلبان: 

الجهود المبذولة يف التسجيالت المعتمدة والتي أشرفت عليها جهات علمية معتمدة وموثقة  ومن  

 .  ما تم تسجيله من تالوات يف مجمع الملك فهد 

المرتلة   المصاحف  أن  للمجمع  العام  األمين  العويف  بن شديد  الدكتور محمد سالم  ولقد أوضح 

 التي تم إنتاجها حتى اآلن يف المجمع هي:  

 

 املطلب األول 

 املصحـف املرتل وفق رواية حفص عن عـاصم الكويف بصوت كل من أصحاب الفضيلة 

 

ا  -1 وخطيب  إمام  الحذيفي  عبدالرحمن  بن  علي  مراجعة الشـيخ  لجنة  ورئيس  النبوي  لمسجد 

 . المصحف بالمجمع )م(

 .  "سابًقا "األخضر القيم شيخ القراء بالمسجد النبوي إمام الحرمين  بن الشـيخ إبراهيم -2

 .  هـ(1437إمام المسجد النبوي )ت: .  بن سليمان عمر محمد يوسف بن الشيخ محمد أيوب -3

 . (1)الشـيخ عبد اهلل بن علي بصفر )م(  -4

قباء  -5 مسجد  إمام  )م(،  حافظ  زهير  بن  عماد  بقصر  (2)الشـيخ  عاصم  عن  حفص  رواية  وفق   ،

 . المنفصل من طريق طيبة النشر

 .  وفق رواية حفص من طريق قصر المنفصل (3) )م( الشيخ خالد بن سليمان المهنا  -6

 .  إمام المسجد الحرام )م( المعيقلي، الشيخ ماهر بن حمد  -7

 

 توضيح المعالم لطرق حفص عن عاصم للنحاس -2

 رفع األلغاز عن طرق حفص بن سليمان البزاز للصفتي -3

 أحسن البيان شرح طرق الطيبة لرواية حفص بن سليمان لتوفيق ضمرة -4

 الروض الباسم يف طرق حفص عن عاصم إلسالم اليسر -5

مشار(  1) الملكأستاذ  جامعة  يف  اإلسالمية  والدراسات  الشريعة  بقسم  مسجد  عبد ك  وخطيب  وإمام  بجدة،  العزيز 

 . منصور الشعيبي بجدة

 . هـ إماًما للرتاويح بالمسجد النبوي1432( ُعيِّن يف رمضان سنة 2)

 . هـ وما يزال1436( إمام المسجد النبوي يف صالة الرتاويح يف رمضان منذ عام 3)
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 املطلب الثاين

 املصحـف املرتل بروايات أخر غري رواية حفص عن عاصم

 كما تم تسجيل المصحف المرتل يف مجمع الملك فهد بروايات أخر مختلفة على النحو التالي: 

الرحمن   -1 عبد  بن  علي  الشـيخ  بصوت  المدين  نافـع  عن  قالون  رواية  وفق  المرتل  المصحف 

 .  في، إمام وخطيب المسجد النبوي ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالمجمعالحذي

سعيد    -2 بن  إبراهيم  الشيخ  بصوت  المـدين  نافـع  عن  ورش  رواية  وفق  المرتل  المصحـف 

 . (1)الدوسري )م(

المرتل  -3  عواد   بن  عبداهلل  الشيخ  بصوت لدوري عن أبي عمرو البصريا   رواية  وفق المصحف 

 .  (م) الحرام المسجد إمام  الجهني

  محمد   بن   عثمان  الشيخ  بصوت البصري  عمرو  أبي   عن  السوسي  رواية  وفق المصحف المرتل-4

 .  (3() 2) )م( الصديقي

 

  

 

 . -سابًقا -قسم القرآن وعلومه بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض( رئيس 1)

والدعوة 2) الشؤون اإلسالمية واألوقاف  بوزارة  الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخيرية  للجمعيات  العامة  اإلدارة  ( مدير عام 

 . واإلرشاد بالرياض

ا 3) المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  موقع  ُينظر:  لالستزادة  المصاحف (  هذه  وبعض  النبوية،  بالمدينة  لشريف 

افع رضوان علي . سجلت ولكن لم تنشر ولم تبث بعد وقد شارك يف اإلشراف على تسجيل بعض منها الشيخ عبد الرَّ

 .  بتصرف يسير يف الرتتيب من الباحث
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 وختامًا: 

 فإن الباحث قد اكتفى ببحث ظهور أول تسجيل للقرآن الكريم كاماًل ألمرين: 

األول  اول  :  األمر  ُيعد  إنه  حيث  وقدره،  المبارك  لمكانته  الجمع  هذا  أعمال  الجمع  "باكورة 

 .  "الصويت

 .  لتوقع خفائه على كثير من الناس  األمر الثاين:

كانتشار    وانتشارها  وذيوعها  وشيوعها  لكثرهتا  ذلك  بعد  تسجيالت  من  ظهر  ما  على  يعّرج  ولم 

ها وذيوعها ومسيرها يف الدنيا كمسير الليل والنهار  (1). الشمس وسطوعها يف ربيعة النهار، وفشوِّ

 

 وختامًا: 

 . فإن هذا البحث مع اختصاره نرجو أن يكون نافًعا لم يرجو نواله

 .  دعوانا أن الحمد هلل رب العالمينوآخر  

 

  

 

الَجْمِع  1) بِِدَراَسِة  اإِليِِماِن  َأْهِل  إِْتَحاُف  ُينظر:  مجلة  (  يف  منشور  بحث   ، َطنَْطاِويِّ ْبُن  َعَرفُة  تأليف:  لِلُقْرآِن،  ْوتِِي  الصَّ

 .  هـ1442البحوث اإلسالمية)مجلة محكمة( بالعدد الرابع والستين، يف شهر جمادى األولى 
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 خامتة البحث

 وبيان أهم النتائج اليت توصلت هلا تلك الدراسة املختصرة 

 خاتمة البحث   -أ 

به على  الطول واإلفضال واإلنعام على ما منَّ  ذا  المنان  الكريم  رَبه  الباحُث  البحث يحمد  يف ختام هذا 

الوجوه إلتمام بحث على وجه يرجو أن يتحقق به الهدف    عبده الضعيف الفقير إليه وإلى رحمته من كل

وإبرازها بأسلوب    "قِِصِة ُظُهُوِر َأَوِل ُمْصَحٍف ُمَرَتٍل فِِي َتَاِريِِخ اإِلِسالَمِ "المنشود من اإلحاطة واإللمام بِـ  

 .  علمي تأصيل رصين، وتقريبه من الطالبين بعبارة جزلة سهلة المأخذ قريبة التناول

 

 بيان أهم النتائج   -ب 

 توصلت تلك الدراسة المتواضعة والمختصرة لنتائج جمة من أبينها ما يلي: 

القرآن بكل وسائل وطرق حفظه مهمة عظيمة وأمانة جسيمة واجبة يف أعناق عموم األمة    -1 أن حفظ 

العلم  ويتحمل  الجانب،  هبذا  المعنية  الجهات  الخصوص  وجه  على  أمانتها  ويتحمل  الدين،  يوم  اء  إلى 

 .  العبء األكرب من هذا الجانب لكوهنم ورثة األنبياء وحملة مشاعل الهداية للبشرية

العليا    -2 الدراسات  وأقسام  العلمية  واألطروحات  البحوث  على  اإلشراف  على  القائمين  عنق  يف  إن 

بالجامعات والمراكز العلمية المعنية واجب عظيم وأمانة كربى تتمثل يف العناية برتغيب الباحثين وحثهم  

الب  عموم  وعلى  والتنقيب،  والبحث  والمناقشة  بالدراسة  البحث  هذا  موضوع  تناول  خوض  على  احثين 

وعموم  قدره  وجليل  شأنه  لعظم  الموضوع  هذا  يف  البحث  أقسام  -كذلك  -نفعه   غمار  يف  وتناوله   ،

واإلتقان   والضبط  والتدقيق  بالتحقيق  مقرونة  مستقلة  علمية  ببحوث  بالجامعات  العليا  الدراسات 

هذا البحث الهام،  والتأصيل العلمي والتاريخي والرجوع إلى أصح وأدق المصادر التي يستقى منها مثل  

المواضيع   من  ولكوهنا  وندرهتا،  لقلتها  المصادر  هذه  مثل  توفير  المعنية  العلمية  الجهات  على  أن  كما 

 .  من زمن قريب  المعاصرة التي تم تناولها 

تم  -3 الثالثة  القرآن يف عهوده  الصحابة    إذا كان جمع  السطور بجهود  الصدور ومكتوًبا يف  محفوًظا يف 

صد يف  فإن  والتابعين  الوجوه،  وأصح  وأتم  أكمل  على  الكتابة  أدوات  وبداءة  وندرة  قلة  مع  اإلسالم  ر 

واجب األمة مع وفرة كل اإلمكانات الحسية والمادية والمعنوية يزيد األمر وجوًبا وتأكيًدا يف حفظ كتابه  

 .  -كذلك -رهبا العظيم ووحيه المبين 

فيها  -4 زمان  أي  يخلو  ًل  ولود،  أمة  األمة  هذه  محجة،  م  أن  بوضوح  اهلل  إلى  وسائر  بحجة  هلل  قائم  ن 

 : (1)ويصدق يف حقها قول السموأل

 

ينها من سكان خيرب )يف شمالي المدينة( كان يتنقل ب .  شاعر جاهلي حكيم.  السموأل بن غريض بن عادياء األزدي  -1

 أشهر شعره ًلميته التي مطلعها:. "األبلق"وبين حصن له سماه 
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 َقُؤوٌل لِما قاَل الكِراُم َفُعوُل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إِذا َسيٌِّد مِنّا َخال قاَم َسيِّدٌ 

نًضا   أنزل أول مرة  قرًنا مضت من    طرًيا بعد أربعة عشرة فلقد قيض اهلل لحفظ كتابه مسجاًل ومتلًوا كما 

زمن نزوله صفوة وكوكبة من خيرة عباده، اختارهم اهلل وتعالى واصفاهم واستعملهم على حفظ كتابه،  

 .  فضل اهلل يؤتيه من يشاء   وهذا محض 

يف    -5 المرتل  للمصحف  تسجيل  أول  ظهور  وجه  يف  شديدة  عقبات  وجود  يف  الظاهرة  الحكم  من  إن 

نفس العقبات التي تعرض لها الرعيل األول يف جمع القرآن يف عهوده الثالثة من ندرة    تاريخ اإلسالم هي

أدوات الكتابة وضآلتها وبداءهتا وغير ذلك من العقبات، وإن اختلفت يف صفاهتا لكنها متحدة يف حقيقة  

األعمال الكبار  لمعاين الجلد والصرب على مثل هذه    معناها، وما كان ذلك إًل تمحيًصا وابتالًء واختباًرا 

التي ًل يصرب عليها يف ذات اهلل إًل أصحاب النفوس الكبار وأصحاب الهمم العوالي التي تبذل يف ذات  

آل  ]  ﴾  َواهلُل ُذو اْلَفْضِل اْلَعظِيمِ . . .  .  ﴿اهلل كل نفيس وغالي، وهذا محض فضل اهلل تعالى يؤتيه من يشاء:  

 [.74عمران:  

يف    -6 السنة  لجناحي  اإلسالم إن  مر    بالد  على  ومشهود  وعظيم  وبناء  كبير  دور  والسعودية(  )مصر، 

العصور يف حفظ كتاب اهلل بجميع وسائل الحفظ، ويشهد لذلك دور األزهر وعلمائه وقرائه ورجاله يف  

 . "ِريِِخ اإِلِسالَمِ ُبلُوُغ الَمَراِم فِي قِِصِة ُظُهُوِر َأَوِل ُمْصَحٍف ُمَرَتٍل فِِي َتاَ "مصر، ويرتجم هذا موضوع بحثنا 

  -المملكة العربية السعودية   -، كما يرتجمه كذلك الدور العظيم البناء الذي تتباه بالد الحرمين الشريفين 

 .  بالمدينة النبوية -لطباعة المصحف الشريف -رحمه اهلل   -ممثاًل يف مجمع الملك فهد

القرآن الكريم ونشره يف أرجاء المعمورة    فلقد أصبح لعناية المملكة العربية السعودية واهتمامها بطباعة

منهًجا وسبياًل متميًزا جديًرا بالتقدير واإلجالل واإلكبار؛ لما امتاز به من أسس واضحة المعالم، ومظاهر  

 (1) . كثيرة متعددة 

 . والحمد هلل رب العالمين 

  

 

 . فكلُّ رداء يرتديه جميل .............. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه

وهو .  ط( صغير  -وله )ديوان  .  ويف علماء األدب من ينسبها لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي.  وهي من أجود الشعر 

 ."الديوان"نقاًل عم موقع . ة الوفاء مع امرئ القيس الشاعرالذي تنسب إليه قص

وللباحث مبحث طويل مفصل، تناول فيه إبراز دور المملكة العربية السعودية الفاعل والبناء بشأن عنايتها بكتاب   1 - 

ْفَعة َبيَِن الَجْمِع اهلل ممثاًل يف مجمع الملك فهد لطباعة المصف بالمدينة النبوية، لالستزادة، ُينظر: َعَرفة ْبُن طَ  ، الشُّ نَْطاِويِّ

( ْبَعِة:  السَّ َواألَْحُرِف  بعدها(2/449الُعْثَمانِيِّ  وما  الشرعية)مجلة  .  ،  الدراسات  مجلة  من  للنشر  مجاز  محكم  بحث 

 . (805، )عدد الصفحات: 2هـ، عدد األجزاء 1443محكمة( يف شهر الثاين من محرم 
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 فهرس املصادر واملراجع

أبي    -1 الرحمن بن  المؤلف: عبد  القرآن  ترتيب  )المتوىف:  أسرار  السيوطي  الدين  هـ( 911بكر، جالل 

 .  1الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع عدد األجزاء: 

الناشر:    -2 إبراهيم ضمرة،  توفيق  المؤلف:  برواية حفص بن سليمان،  الطيبة  البيان شرح طرق  أحسن 

عدد الصفحات:    ،1، رقم الطبعة:  1م، عدد المجلدات:  2006  -هـ  1427المكتبة الوقفية، سنة النشر:  

144  . 

األعالم المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوىف:    -3

 . م  2002مايو  -هـ( الناشر: دار العلم للماليين الطبعة: الخامسة عشر 1396

 .  م 1996كتاب اليوم، يناير   محمود السعدين،  ،ألحان السماء -4

المؤل   -5 دمشق  )المتوىف:  تاريخ  عساكر  بابن  المعروف  اهلل  هبة  بن  الحسن  بن  علي  القاسم  أبو  ف: 

النشر:  571 عام  والتوزيع  والنشر  للطباعة  الفكر  دار  الناشر:  العمروي  غرامة  بن  عمرو  المحقق:  هـ( 

 .  مجلدات فهارس( 6و   74)  80م عدد األجزاء:  1995  -هـ   1415

الناشر: دار الكاتب .  المصحف المرتل بواعثه ومخططاتهالجمع الصويت األول للقرآن الكريم، أو    -6 

 .  صفحة(  640)  ( م 1967/   1387األولى، )   العربي )القاهرة(، الطبعة 

لـ  -7 البزاز،  سليمان  بن  حفص  طرق  عن  األلغاز  الصفتي رفع  حافظ  اهلل  الناشر:حمد  أوًلد  ،  مكتبة 

 172عدد الصفحات:   1محمود أمين طنطاوي، طبعة: الشيخ للرتاث، تقديم: 

للقرآن"  -8 األول  الصويت  الجمع  وفكرة  السعيد  لبيب  والدكتور  الحصري  الدكتور  "الشيخ  ترجمة   ،

السعيد عن موقع   لبيب  السعيد على لسان ولده/ أحمد بن  الطائي "لـ  "مزامير آل داود "لبيب  ،  "فراس 

 .  م 121/11/2007بتاريخ: 

 .  م 2016/ 8/ 22، بتاريخ:  هيم خليل إبراهيمإبرا ، بقلم:الشيخ محمد رفعت، موقع ديوان العرب   -9

حفص  -10 عن  فيها  المختلف  الكلمات  يف  النص  الضباع،   : تأليف  ،صريح  محمد  علي  الشيخ 

 األولى: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوًلده بمصر، الطبعة  الناشر

 .  ( م 1927ه / 1346)  

11-    : َطنَْطاِويِّ ْبُن  لِلُقْرآِن،َعَرفُة  ْوتِِي  الصَّ الَجْمِع  بِِدَراَسِة  اإِليِِماِن  َأْهِل  مجلة    إِْتَحاُف  يف  منشور  بحث 

األولى   جمادى  شهر  يف  والستين،  الرابع  بالعدد  محكمة(  اإلسالمية)مجلة  عدد 1442البحوث  هـ، 

 .  1األجزاء 

الُعْثَمانِيِّ   -12 الَجْمِع  َبيَِن  ْفَعة  الشُّ  ، َطنَْطاِويِّ ْبُن  من  َعَرفة  للنشر  مجاز  محكم  بحث  ْبَعِة  السَّ َواألَْحُرِف   

محرم   من  الثاين  شهر  يف  محكمة(  الشرعية)مجلة  الدراسات  األجزاء1443مجلة  عدد  )عدد 2هـ،   ،

 .  (805الصفحات:  

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AA%D9%89
https://www.mazameer.com/vb/members/23873/
https://web.archive.org/web/20190424083303/http:/www.diwanalarab.com/spip.php?article44762
https://web.archive.org/web/20190424083303/http:/www.diwanalarab.com/spip.php?article44762
https://web.archive.org/web/20190424083303/http:/www.diwanalarab.com/spip.php?article44762
https://web.archive.org/web/20190424083303/http:/www.diwanalarab.com/spip.php?auteur1593
https://web.archive.org/web/20190424083303/http:/www.diwanalarab.com/spip.php?auteur1593
https://web.archive.org/web/20190424083303/http:/www.diwanalarab.com/spip.php?auteur1593
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الدكتور فوزي خليل نائب رئيس إذاعة القرآن    :إعداد  ، "القاهرةقصة نشأة إذاعة القرآن الكريم من   "-13

 .  ( عن موقع: الرتاث اإلسالمي الكريم األسبق ) يرحمه اهلل

، وعلى قناهتا  "تويرت"وحساهبا الرسمي بـ    -رحمه اهلل   - "دارة الملك عبدالعزيز "الموقع الرسمي لـ   -14

 .  الخاصة باليوتيوب

 .  "صراع السلطة  "يمه، وزير األوقاف، الموسومة بـمذكرات أحمد عبد اهلل طع  -15

 .  "الهيئة العالمية للقرآن الكريم "الموقع الرسمي لـ   -16 

لـ  -17 الرسمي  النبوية"الموقع  بالمدينة  الشريف  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  الشبكة    "مجمع  على 

    العنكبوتية 

الشيخ عماد عفت رحمه   تمام، عن مدونةالمصحف المرتل والعظماء الخمسة، مقال بقلم أحمد    -18

 .  م 11/2007/ 1، بتاريخ:  اهلل تعالى

 .  على الشبكة العنكبوتية-القرآن الكريم بالقاهرة  الموقع الرسمي إلذاعة  -19

 .  محمد هشام راغب. ، بإشراف د "المصحف الجامع"لـالموقع الرسمي 
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 26 ...................................... -رحمه اهلل   -لب الثالث: قرار اللجنة باختيار الشيخ الحصري المط 

 26 ........................... -اهلل رحمه    -المطلب الرابع: قدر ومكانة التزكيات التي نالها الشيخ الحصري 
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 32 .......................................... -المصحف الثاين    -المبحث الرابع: ثاين البشائر الكربى تسجيل  

 32 .............................................. المطلب األول: أثر بث التسجيل األول للمصحف المرتل 

 33 ....................................................... المطلب الثاين: بداية اًلنطالقة الثانية لثاين البشائر 

                  ..........   القة الثانية وزوالها واختيار صفوة من القراء المطلب الثالث: حدوث معوقات عالقة يف طريق اًلنط 

 33 ................................................................... لتسجيل رواية الدوري عن أبي عمرو 

 34 ..................................... المبحث الخامس: مشاهد التنافس يف ميدان تسجيل المصحف المرتل 

 34 ....................... فص عن عاصم بطرق مختلفة المطلب األول: تسجيل المصحف المرتل برواية ح 

 35 .............. -أيًضا   -المطلب الثاين: تنافس آخر يف تسجيل المصحف المجود برواية حفص عن عاصم 

 35 .. هـ( 90هـ( عن نافع المدين )ت:  197المطلب الثالث: اتساع ميدان التنافس وتسجيل رواية ورش )ت:  

 36 ................................ المطلب الرابع: اًلفتقار إلى تسجيل ما تبقى من روايات القراءات العشر 

 36 ..................................... بأكملها المطلب الخامس: العجز يف استيفاء تسجيل روايات حفص  

 38 .............................. المبحث السادس: المصاحف المسجلة يف مجمع الملك فهد بالمدينة النبوية 

 38 ................................ المطلب األول: المصحـف المرتل وفق رواية حفص عن عـاصم الكويف  

 39 ............................ المطلب الثاين: المصحـف المرتل بروايات أخر غير رواية حفص عن عاصم 

 41 .............................. توصلت لها تلك الدراسة المختصرة خاتمة البحث، وبيان أهم النتائج التي  

 43 ................................................................................ فهرس المصادر والمراجع 
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