
 1 

 الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث

 قال هللا تعاىل ىف كتابو العزيز:

ن ذذاى     الَّذذيني   ) ل ون ذذو   اْلكنت ذذا    آتذ يذْ ذذ َّ  يذ تذْ و تنذذون  ح  ن ذذون   أ ول ئنذذ    تنَل   بنذذون  ي ْكف ذذ ْ  و م ذذ ْ  بنذذون  يذ ْؤمن

 (121)البق ة:  (اخلْ اسن  ون   ى     ف أ ول ئن   

 يقذ أ والذيي الذررة الكذ ام السذف ة مذ  ابلقذ آن ادلذاى  : ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسذول قالوقال 

 1أج ان لو شاق عليو وىو فيو ويتتعت  الق آن

 وقال اب  اجلزرى:

 َي ْف ظ و  و يذ ْع نف   و بذ ْعد  : ف اإْلْنس ان  ل يْذس  ي ْش  ف  * * * إنالَّ ِبن ا

 لني اك  ك ان  ح امنل و اْلق  آنن * * * أ ْش  اف  اال مَّةن أ ويلن اإلْحس انن 

ربَّنا ِبننْ  يذ ب اىني  و إنذَّه ْ  ِفن النَّاسن أ ْىذل  هللان * * * و إنَّ  

أبنَّو  ْأو رث و  م  ن اْصط فى    وق ال  ِفن اْلق  آنن ع نذْه ْ  و ك ف ى * * * ن

                                                           
1
 867رقم  فٌه ٌتتعتع والذي القرآن فً الماهر فضل بابرواه مسلم فى صحٌحه  
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 و  ِفن اال ْخ  ى ش افنٌ  م ش فَّ   * * * فنْيون و قذ ْول و  ع لْيون ي ْسم    و ىْ 

ا ْل   م    اخْل ْلدن إنذ ا * * * تذ وَّج و  َت ج  اْلك  ام ةن كذ ي 
 
 يذ ْعط ى بنون ادل

ْنو  ي ْكس ي انن   يذ ْق  ا و ْي ق ى د ر ج  اجلننانن * * * و أبذ و اه  من

ْيلنون * * * و ال َي  لَّ ق طُّ منْ  تذ ْ تنْيلنون فذ ْلي حن صن السَّعنيد  ِفن   َت ْصن

ون  يحن ون * * * ع لى الَّينىن ن قنذل  منْ  ص حن يحن  ولي ْجت هْد ف يون و ِفن ت صحن

لل َّْس ن اْحتنم االً َي ْوني  ف ك لُّ م ا و اف    و ْجو  َن ْون * * * و ك ان  ن

 األ رْك ان   الثََّلث ة   ينهن فذ ه  * * *  اْلق ذ آن   ى و   إْسناداً  و ص حَّ 

فهذذيه يعذذد األدلذذة الذذا تذذنف لنذذا علذذى ف ذذل قذذ امه القذذ آن وحفظتذذو وأ يذذة قذذ امهة 

القذذ آن علذذى الوجذذو الصذذحيح ومذذ  ذلذذ  فذذنن  وجذذدمم ىف ارونذذة ارخذذ ة شلذذ  يقذذ أ 

القذذ آن ويتذذوى  أنذذو علذذى صذذوا  وىذذو علذذى  ذذ  ذلذذ  شلذذا يذذدخل ىف القذذ امهة مذذا لذذيس 

ا كذذذذالتمطيط وىذذذذو مذذذذا يسذذذذمى ابإلدخذذذذال ىف القذذذذ امهة   والنذذذذر فيهذذذذا ويذذذذنقف شلذذذذا فيهذذذذ

واالختَلس ىف الق امهة . ومسعت م  بعد الق امه ىف ق امههت  بعد الوقوف واالبتذدامه 

ىف قذذ امهة  القذذ آن الكذذ ًن شلذذا  ذذلر بصذذحة القذذ امهة وبيذذان ادلعذذ   مثذذل قولذذو )مذذ  يطذذ  

و  ذذل بصذذحة القذذ امهة ال سذذول فقذذد أهللاذذان هللا ومذذ  تذذويل( فيقذذىل علذذى  مذذ  تذذوىل  وىذذ

وبيان مع  األية. وأي ذا مثذل االبتذدامه بقولذو تعذاىل )الذيي  آمنذوا ذلذ  عذيا  ألذي  ىف 
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وعَلقتذذذو  األيذذذة عذذذ م وبيذذذان القذذذ امهة بصذذذحة  ذذذلأي ذذذا خطذذذأ  وىذذذوالذذذدنيا واألخذذذ ة( 

 بصحة العبادة ِبا وىيا يق  فيو كث  م  الق امه وخاصة ادلتفلسفني منه . 

وجدمم م  الوقائ  ىف الساحة فأردمم ىف ىذيه وما دلة السابقة قا م  األنطَلاف

بذذذني األخطذذذامه اخلفيذذذة ىف فذذذ  الذذذتَلوة ال سذذذالة القصذذذ ة أن أنذذذوه علذذذى ىذذذيه األمذذذور وأ

وعَلقتها ابألحكام الش عية وبيان مع فذة أركذان القذ امهة الصذحيحة وشذ وهللاها ومع فذة 

 ذك ه.بيان الوقىل واالبتدامه ىف الق امهة واألمثلة على ما سب  

 مشكالت البحث

 إشكاالمم َتلية: وىيا البحث َياول حلر 

ما ىي األخطامه اخلفية الا ال يع فها كث  م  الناس وخاصة حفظة الق آن  .1

 الك ًن؟

 كالصَلةاألحكام الش عية   ما ىي األث  ادلرتتبة على ىيه األخطامه ىف .2

 ؟و  ىا
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 وفوائده أهداف البحث

نقاط  على سلتص ة البحث أىداف تكون للبحث ادلط وحة ادلشكَلمم على وبنامه

 :مهمة ىي

والتع ف  التع ف على األخطامه ىف ف  التَلوة الا ختفى على كث  م  الناس .1

 على ق امهة الق آن ق امهة صحيحة بدون زايدة وال نقصان

  التع ف على األحكام ادلرتتبة على ىيه األخطامه .2

 . والعملية األكادَيية فوائده وللبحث

 فيما يلى األكادميية الفوائد وتتمثل

مع فة األخطامه اخلفية ىف ف  التَلوة الا ختفى على كث  م  الناس م    .1

 كتب التجويد والق امهامم 

 مع فة األحكام ادلرتتبة على ىيه األخطامه .2

مع فة ق امهة الق آن ق امهة صحيحة بدون زايدة وال نقصان حسب الق امهة  .3

 ادلتوات ة

 :يلي ما إىل فتعودو التطبيقية  العملية فوائده وأما
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 بيان األخطامه الزائدة ىف الق امهة  .1

 بيان الق امهة الصحيحة بدون إدخال ينقف صحة الق امهة .2

 بيان أركان الق امهة وأحكامها م  الوقىل واالبتدامه و  ىا م  األحكام .3

 

 البحث منهج

 ؛م جعي وصفي َتليلي حبث وىو اإلسَلمية الدراسامم اب  م  البحث ىيا يعتر

 وىوب  ؛ السا والبحوث ادلكتبية والواثئ  ادل اج  استخدام على يعتمد إنو حيث

األخطامه اخلفية ىف ف  تَلوة الق آن وعَلقتها حيث قام بع ض  َتليلي حبثأي ا 

 ابألحكام الش عية.

 معلومامم ينتج منهج وىو ي؛وصفالادلكتىب  ادلنهج علىأي ا  البحث ا ىي يس و 

 وليست مكتوبة مقوالمم م  البحث ىيا ِف ادلعلومامم تكون مث  وم . وصفية

 إحصائية رقمية أعدادا

 املعلومات مصادر

 كمادراسة ظاى ية ىي البحث ذليا ادلعلومامم مصادر فتكون البحث لطبيعة هللابقا

 :يلي
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اليى وجدىا الباحث ىف تَلوة الق آن  امهالق ر  ق امهة م  ظواى  األساسية ادلصادر( ١

 األحاديث النبوية الش يفة  وكتب التجويد والق امهامم   وكتب الك ًن الق آن:  وىي

 ِبوضو صلة ذلا اليتكتب الق امهامم والتجويد وادلؤلفامم :  وىي الثانوية ادلصادر( ٢

 .العادلية الشبكة ومواق  البحث  ن

 املعلومات مجع

 :التايل النحو على البحث ذليا ادلعلومامم مج  ِف الباحث س ي

 خَلل مَلحظتو م  مسان ق امهة الق امه للق آن الك ًن  (１

خَلل مَلحظتو أي ا م  ق امهة الطَل  وع ضه  عليو للق آن  (２

 الك ًن 

 ادلصادر أمهامم م  البحث ِبوضون صلة ذلا اليت ادلسائل مج  (３

 ارايمم بعزو الباحث مو قي  (واخلرة ىف إق امه الق آن  األصلية وادل اج 

 .ارية ورق  سورة بيك  الق آنية

 درجتها ِف الشأن أىل ذك ه ما ومج    األصلية مصادرىا م  األحاديث  يج( خت3

 .أحد ا أو الصحيحني ِف تك  مل إن

 .األصلية مصادرىا م  األقوال توثي   ( ٤



 7 

 . ادلعتمدة اللغة معاج  م  ادلعاين توثي   ( ٥

 كتب م  أو ادلصطلح  يتبعو اليي الف ر  كتب م  ابدلصطلحامم التع يىل ( ٦

 .ادلعتمدة ادلصطلحامم

 توثيقو عند وذل   والصفحة اجلزمه مث مؤلفو واس  ادلصادر اس  الباحث يك ي (7

 اكتفى أخ ى م ة توثيقو تك ر فنن. الطبعة ورق  النش  دار ذك  مث م ة ألول

 .والصفحة اجلزمه م  سلتص ا الكتا  واس  للمؤلىل الشه ة اس  إىل ابإلشارة

 ذك  م  سور ت تيب حسب ارايمم فه س بوض  الباحث قام الفهارس ِف (8

 اذلجائية احل وف حسب األحاديث وفه س  ارية ِبا وردمم اليت الصفحة

 فه س الباحث وض  وكيل . ِبا ورد اليت صفحة ذك  م  احلديث لط ف

 .ادلوضوعامم فه س مث وادل اج  ادلصادر

املعلومات ليلحت  

م    واالستنباط االستق امه هللا يقة يستخدم أنو فيوصال البحث منهج خصائف م 

 ىيا ِف مهمتها ذلا الط يقة وىيه ادلعلومامم َتليل ِفكتب التجويد والق امهامم 

 األخطامه اخلفية ىف ف  تَلوة الق آن الك ًن لدراسة البحث
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 السابقة الدراسات

 كتا  وال حبث أي مثر  الباحث يعل  ال   اخلرة أىل وسؤال البحث بعد

 ع  يتحدث م  قطر  يوجد ال أنو ىيا مع  وليس.  ابليامم ادلوضون ع  يتحدث

 تناوذلا قد البحث موضون أف اد بعد أن إال. ادلوضون ىيا جوانب م  جانب

 كتب التجويد والق امهامم ضم إق امه الق آن وق امهاتو ادلتوات ة  ِف القدامىق امه ال

 ضم  ادلعاص ون العلمامه تناوذلا قد األخ ى واألف اد  واجملَلمم ودراسة الدكتورة 

 ادلؤلفامم ىيه لعل و. ادلختلفة اإلعَلم وسائل ِف حوارامم أو متف قة  دراسامم

 : ادلوضون ِبيا صلة ذامم

اليى تيس  ال مح  ىف جتويد الق آن أتليىل الدكتورة سعاد عبد احلميد   .1

وفيها قواعد جتويدية عامة وفيها  1430/2009نش ه دار التقوى 

 كامم ىف احل وففصل خاص بقاعدة إمتام احل  

اليى نش ه ادلطبعة اب  اجلزرى أتليىل دمحم النش  ىف الق امهة العش   .2

التجارية الكرى وحققو علي دمحم ضبان. ىيا الكتا  يتكل  ع  

الق امهمم الع ش  ادلتوات ة مث ابن األحكام التجويدية ِبا فيها م  أركان 

 الق امهة وأحكامها مث بيا الوقىل واالبتدامه
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ىف الوقىل واالبتدامه أتليىل زلمود خليل احلص ى اليى  معامل االىتدامه .3

م ويتكل  ىيا  2002ه/  1423نش ه مكتبة السنة ابلقاى ة سنة 

وىف إحداى أبوابو تصحيح الكتا  ع  الوقىل واالبتدامه جبمي  أنواعها 

األاخطامه ىف الوقىل االبتدامه وبيان أحكام بعد الكلمامم مثل كلمة 

  كَلر  ىف مجي  مواض  الق آن

منار اذلدى ىف بيان الوقىل واالبتدا أتليىل أمحد ب  دمحم عبد الك ًن  .4

األمشوىن وىف إحدى أبوابو تصحيح األخطامه ىف الوقىل واالبتدامه وبيان 

 أحكام بعد الكلمامم مثل كلمة  بلى  ىف مجي  مواض  الق آن

مناىج تعلي  الق آن الك ًن م  بداية نزول الوحي وحا الق ن الساب   .5

رللة كلية   عثمان دمحم حامد العامل أتليف  اسة وصفية اذلج ي  در 

 م2009ىذ/1430الق آن الك ًن العدد الثالث 
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البحث خطة  

 ت تيب ويت    ال اب  كالبا  وخامتة أبوا  ثَلثة ِف البحث ىيا انتظ  فقد

 .التايل النحو على ذل 

   البحث خلفية:  م  تتكون ةمقدادل وىيه .مقدمة:  األول الباب

 البحث ِف ادلتب  وادلنهج   البحث وفوائد   البحث وأىداف   البحث ومشكَلمم

 .البحث وخطة   السابقة والدراسامم  

. أصالة إثبامم الق آن الك ًن ع  للكَلم الباحث يتع ض وفيو:  الثاين الباب

  وىيا البا  يتكون م  فصلني:

كيفية تعلي  الق آن   والفصل الثاىن:   مج  الق آن وتوات ه الفصل األول : 

 وق امهتو 

ع  األخطامه الش عية احلكام  ع  للكَلم الباحث يتع ض وفيو:  الباب الثالث

اخلفية ىف ف  تَلوة الق آن وعَلقتها ابألحكام الش عية وفيو ثَلثة فصول. الفصل 

األول: أركان الق امهة الصحيحة وش وط صحتها   الفصل الثاىن : حك  الوقىل 

 ا  االبتدامه وأمثلته
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واألحكام  األخطامه ىف ف  التَلوة الا ختفى على كث  م  الناسالفصل الثالث : 

 ادلرتتبة على ىيه األخطامه

 وع ض   إليها توصل اليت البحث نتائج الباحث ذك  وفيهااخلامتة   الباب الرابع

 .التوصيامم بعد


