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ملخص:
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ،وبعد:
ُعنيت اجلزائر كأي بلد إسالمي بالقرآن الكرمي؛ تعليماً ،وحفظاً ،وتالوًة وتدبراً ،وما فتئت مستمسكة هبذه السنة احلميدة إىل يوم الناس
هذا.
وقد شكلت املدارس القرآنية التقليدية يف اجلزائر عموما -على بساطتها وقلة إمكاناهتا -ويف منطقة األوراس على وجه اخلصوص النواة
األوىل لتعلم مبادئ التجويد والقراءات والرسم والضبط ،فضال عن حرصها على حفظ القرآن الكرمي ،وتعلم اللغة العربية ،والفقه،
والفرائض والرتبية وغريها من العلوم ،فأخرجت من خالل تلك اجلهود املضنية أجياالً متعاقبة من حفظة القرآن الكرمي ومعلميه.
تطرح هذه الورقة إشكاال مفاده :إىل أي مدى أسهمت الكتاتيب واملدارس القرآنية مبنطقة األوراس -غري املتخصصة -يف الدرس
اإلقرائي والرتبوي؟
وما هي أهم مالمح ومظاهر عناية الكتاتيب والزوايا القرآنية باملنطقة بعلوم القرآن عموما ومببادئ التجويد والرسم والضبط خصوصا؟
وما أثر ذلك على اجلانب الرتبوي؟
ترصد الورقة هذا املوضوع املهم من خالل الوقوف على بعض النماذج العملية يف الساحة اإلقرائية اجلزائرية والسماع من بعض األفواه
واملشايخ حكاية املسرية العلمية والقرآنية يف تلك الزوايا املتواضعة وما صاحبها من قساوة الطبيعة والظروف احمليطة وبدائية اإلمكانات.
وأنوه ههنا َّ
بأن أغلب امل ادة العلمية اليت اعتمدهتا يف هذه الورقة استقيتها من واقع التعليم القرآين يف منطقة األوراس ،والذي كنت
شاهدا عليه إبَّان فرتة تتلمذي ومن أفواه املشايخ ومعلمي القرآن الكرمي يف تلك الفرتة ،وقد ظفرت خالهلا مببادئ متواضعة حول علم
التجويد والرسم والضبط.
كما أشري إىل َّ
أن هؤالء الشيوخ ومعلمي القرآن الكرمي ليسوا من ذوي الشأو العلمي واملستوى املعريف الكبريين يف علم األداء والرسم،
ألن وظيفتهم األساسية هي حتفيظ القرآن الكرمي ،ومع ذلك فإهنم توارثوا معلومات يف الدَّرس القرائي والتجويدي وكذا يف رسم القرآن
وضبطه ،أعتقد َّ
غض عنه الطَّرف ،ويكفيك أنك لو
أن هلا –على سذاجتها وبساطتها -قدراً من األمهية ال جيوز أن يُنكر وال أن يُ َّ
حيصله الطالب يف اجلامعة اجلزائرية خالل سنوات دراسته جمتمعة ،لو فعلت الستقللت هذا اجلهد ولبدا لك يف غاية
نظرت إىل ما ِّ
الس َّذج من معلومات قيِّمة قد تذهب بذهاهبم.
الضعف و ِّ
الرتدي إذا قارنته مبا ميلكه أولئك الشيوخ ُّ
الكلمات المفتاحية :املدارس القرآنية؛ الزوايا؛ الرسم؛ الضبط؛
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The manifestations of Quranic schools care about the principles of Tajweed,
Writing and Adjusting -View experienceAbstract:
Algeria, like any Muslim country, has been interested in the Holy Qur'an; teaching,
memorizing, reciting and understanding. It has always maintained this good
method to this day.
The traditional Quranic schools in Algeria, in their simplicity and lack of potential,
have been the primary nucleus for learning the principles of Tajweed, reading,
drawing the Quranic character, she also made sure to memorize the Holy Quran,
learn the Arabic language, jurisprudence, education and other sciences. Through
these strenuous efforts successive generations of memorizers of the Koran and
teachers.
The paper deals with this important subject by standing on some practical models
in the context of the Algerian reading and hearing from some of the mouths and
sheikhs the story of the scientific and Quranic journey in those humble angles and
the accompanying harshness of nature and the surrounding circumstances and the
primacy of potentials.
Key words:Quranic schools; mosques; Writing the Koran; Adjusting the Koran
تمهيد:
مل يكن التجويد يف أغلب الزوايا والكتاتيب القرآنية القدمية يف منطقة األوراس حمل اهتمام وعناية ،ألن هذه املدارس غري متخصصة يف
علم القراءات والتجويد كما َّ
أن أغلب شيوخها مل حييطوا هبذا العلم خرباً ،ومل تظهر مدارس القراءات إال مؤخرا ،غري أن بعض الشيوخ
العارفني ببعض أحكام التجويد ال يبخلون عن تالميذهم بشيء من الشذرات واملعلومات عن أحكام التالوة والرسم وغري ذلك ،على
يتوجهون إليها رأساًَّ ،
ألن األصل هو تعلُّم القرآن الكرمي وحتفيظه وما جاء من أحكام التالوة أو غريه فإنه يدون على هامش
أهنم ال َّ
اللوح على غرار بعض املتون واملنظومات العلمية.1
يقوم املعلم بتذييل اللوحة ببعض تلك األحكام ويبينها للتالميذ بالقدر املستطاع ،ومن أهم تلك األحكام ما يأيت:
أوال :مظاهر العناية بأحكام النون الساكنة والتنوين تجويدا وضبطا

أحكام النون الساكنة والتنوين هي كما عند أهل التجويد أنواع أربعة :اإلظهار ،واإلخفاء ،واإلدغام والقلب ،يقول اإلمام ابن اجلزري
يف املقدمة:2
وحك م م م م م م م م م م ممم تن م م م م م م م م م م مموين ون م م م م م م م م م م ممون يلف م م م م م م م م م م ممى ٭ إظهم م م م م م م م م م ممار إدغم م م م م م م م م م ممام وقلم م م م م م م م م م ممب إخفم م م م م م م م م م مما
فعنم م م م م ممد حم م م م م ممرف احلل م م م م م م أظهم م م م م ممر وادغم م م م م ممم ٭ يف ال م م م م م م م م م م ممالم وال م م م م م م م م م م م مرا ال بغن م م م م م م م م م م ممة ل م م م م م م م م م م ممزم
وأدغمم م م م م م م م م م م م م م م م ممن بغنم م م م م م م م م م م م م م م م ممة يف يم م م م م م م م م م م م م م م م ممومن ٭ إال بكلم م م م م م م م م م م م م م م م ممة ك م م م م م م م م م م م م م م م ممدنيا عنونم م م م م م م م م م م م م م م م موا
 1يقوم كثري من الشيوخ الذين فتح اهلل عليهم حبفظ بعض املنظومات واملتون بتذييل ألواح طلبتهم بأبيات منها حىت جيتمع لديهم إىل جانب حفظ القرآن
ذيَل هبا األلواح :منت ابن عاشر ،ومنت الرحبية يف الفرائض بابن املتفنِّنة أو املتقنة ،واآلجرومية
الكرمي جمموعة مباركة من املتون ،ومن أشهر هذه املتون اليت تُ ُ
البن آجروم ،قصيدة اهلمزية و الربدة أو الكواكب الدريَّة يف مدح خري الربية لشرف الدين البوصريي وغريها .ويالحظ أهنم ال يهتمون مبتون التجويد أو
الرسم ،وقد سألت أيب عن مدى معرفتهم واعتمادهم حتفة األطفال أو املقدمة اجلزرية أو الشاطبية فأجابين بعدم معرفتها.
 2املقدمة اجلزرية ،ابن اجلزري ،أبيات :رقم ، )46 ،44 ،46 ،46( :والدرر البهية شرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويد ،أسامة بن عبد الوهاب ،مكتبة
اإلميان ،القاهرة ،ط5626 ،2هم2006 -م ،ص.46-46
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والقل م م م م م م م ممب عن م م م م م م م ممد الب م م م م م م م مما بغن م م م م م م م ممة ك م م م م م م م ممذا ٭

إخف م م م م م مما ل م م م م م ممدى ب م م م م م مماقي احل م م م م م ممروف أخ م م م م م ممذا

 -1اإلظهار:
واإلظهار يف اصطالح علماء التجويد :وهو عبارة عن إخراج كل حرف من خمرجه من غري غنة يف املظهر ،فيظهران إذا وقع بعدمها
حرف من حروف احلل الستة.1
وحروفه جمموعة يف قوهلم" :أخي هاك علما حازه غري خاسر".
2
ِ
وقوهلم:
مهٌْز فمهماءٌ ُُثَّ ع ٌْ
ني حماءُ ُم ْهملتان ُُثَّ غْيم ٌن خماءُ
ومعلوم أن أغلب شيوخ الزوايا والكتاتيب ال يعرفون هذه املصطلحات وال يتعاملون مع هذه املنظومات ،ويستعيضون عن ذلك بتعليم
التالميذ حروف اإلظهار بطريقتهم اخلاصة؛ فيدونون يف أسفل اللوحة –أي أسفل اآليات املقررة على الطالب حفظها -ذات احلروف
ولكن برتتيب خاص كما يأيت:
( ْأهخ ٍع ح ٍغ) فيحفظها التالميذ كما هي ويبينون هلم َّ
أن النون الساكنة تضبط بالسكون الظاهر إذا تالها أحد هذه احلروف3؛ وذلك
كقوله تعاىل( :ينهون) ،و (ينأون) ،و (واملنْخنقة) وغريها.
أحد هذه احلروف أيضا تنوينا ،جاء مرتاكباً4؛ حنو :ﮋ ﮊ ،ﮋ ﮊ و ﮋ
وإذا تلت ُ
 ﮊ ؛ فيجتمع لدى الطالب بذلك علم حبكم إظهار النون الساكنة والتنوين وعلم الضبط يف آن معاً.
 -2اإلدغام واإلخفاء:

أ -اإلدغام :يعرف اإلدغام يف اصطالح أهل األداء بأنه التقاء حرف ساكن بآخر متحرك ،حبيث يصريان حرفا واحدا مشددا يرتفع

اللسان عنه ارتفاعة واحدة ،5وحروفه جمموعة يف قوهلم( :يرملون).
واإلدغام قسمان :إدغام بغنة :ويسمى إدغاما ناقصا ،وحروفه جمموعة يف قوهلم( :ينمو).
وإدغام بغري غنة :ويسمى إدغاما تاما ،وحروفه جمموعة يف قوهلم( :رل) .6

ب -اإلخفاء :وهو يف اصطالح أهل األداء حال بني اإلظهار واإلدغام.7
وحروفه جمموعة يف أوائل كلمات البيت:1

 1فتح األقفال شرح حتفة األطفال يف علم التجويد ،ت :عبد الكرمي حسني السعدي وحسن غازي السعدي ،جامعة بابل ،بغداد ،د..ط5645 ،هم-
2050م ،ص.22
 2حتفة األطفال والغلمان يف جتويد القرآن ،سليمان اجلمزوري ،أبيات ،)00-06( :وفتح األقفال شرح حتفة األطفال يف علم التجويد ،ص.22-25
 3يسمون هذا السكون الظاهر وقفة.
 4أي أن حركيت التنوين واحدة فوق األخرى ،والعلة يف تركيب التنوين عند حروف احلل خاصة الداللة على البعد الذي بني التنوين وحروف احلل يف
املخرج .انظر :كتاب أصول الضبط وكيفيته على جهة االختصار ،أبو داود سليمان بن جناح ،ت :أمحد بن أمحد بن معمر شرشال ،جممع امللك فهد لطباعة
املصحف الشريف ،املدينة املنورة ،د.ط5626 ،هم ،ص.56
 5فتح األقفال ،ص.26
 6املرجع نفسه ،ص.26
 7اإلقناع يف القراءات السبع ،أمحد بن علي بن أمحد بن خلف األنصاري املعروف بابن الب ِاذش ،ت :مجال الدين حممد شرف ،دار الصحابة للرتاث ،طنطا،
د.ط ،د.ت ،ص.110
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صف ذا ثنا كم جاد شخص قد مسا دم طيبا زد يف تقى ضع ظاملا
وهذه احلروف –أعين حروف اإلدغام واإلخفاء -يتعامل معها الشيوخ أيضا بذات الطريقة ،فيدونون هذه احلروف أيضا دون متييز
بينها يف ذيل اللوح أسفل اآليات املقررة على التلميذ حفظها ،كما يأيت:
2
(فمكمق ُ ٍ
مث ُج ْمز لً ْمم نمر)
مص ٍمد ذُ ِض ْ
مشمط سمت ُ
ويعنون هبذه احلروف َّ
أن النون الساكنة ال تضبط بالسكون إذا تالها أحد هذه احلروف؛ كقوله تعاىل :ﮋ  ﮊ

[نوح ،]25:وقوله :ﮋ  ﮊ [الطارق ،]04:وكقوله ﮋ  ﮊ ،وقوله :ﮋ   ﮊ وهكذا
مع بقية احلروف املذكورة أعاله.
وإذا تلت أحد هذه احلروف أيضا تنوينا ،3جاء متتابعاً؛ حنو :قوله تعاىل :ﮋ   ﮊ [النساء ،]46 :وقوله:
ﮋ     ﮊ [الربوج ،]22-25 :وقوله :ﮋ ﮊ ،وقوله :ﮋ 
     ﮊ [حممد ]56 :وهكذا.
هذا ،ويبني الشيوخ لطلبتهم يف ذات الوقت أن النون الساكنة أو التنوين تدغم عند حروف( :مل نر) وختتفي عند باقي احلروف
(فكقشط ، )...فيحفظها التالميذ كما هي فيجتمع لدى الطالب بذلك علم متواضع حبكم إخفاء النون الساكنة والتنوين وعلم مقبول
بالضبط يف آن معاً.
غري أن املتأمل هلذه احلروف وأحكامها يسجل اآليت:
 سيقت هذه احلروف مساق معرفة الضبط فيها ،ولذلك اجتمع عددها يف تسع عشرة حرفاً دون متييز بني حروف اإلدغامواإلخفاء؛ مبعىن َّ
أن ما عدا حروف احلل جيري فيها هذا احلكم ،4كما أهنا اقتصرت على أربعة من حروف اإلدغام ،وهي( :ل ،م ،ن،
تعرى النون الساكنة عن عالمة السكون عندها ،وأما التنوين يكون عندها متتابعاً.
ر ) ،وهذه احلروف –كما سب َّ -
ولعل عدم ذكرمها يف العبارة السابقة يعين
 يالحظ عدم ذكر حكم (ي ،و) ومل أقف على إشارة هلما من شيوخ الكتاتيب والزواياَّ ،أنَّه ُجيعل على النون قبلهما عالمة السكونُّ 5
ويشد ما بعدها.
 مل يذكروا يف عبارهتم هذه حرف "الظاء" ،وليس خارجاً عن احلكم الساب  ،ألهنم ينبهون التالميذ على إحلاقه حبكم ما سبقه ،وإمنامل يذكر ضمنها َّ
ث) كما جيوز كتابتها بالضاد.
ث) ناب عنه ،إذ جيوز عندهم كتابة الكلمة بالظاء أيضا ( ِظ ْ
ألن الضاد يف كلمة ( ِض ْ
 1حتفة األطفال ،بيت رقم.54 :
 2اجتمعت يف هذه احلروف حروف اإلخفاء واإلدغام مجيعاً ،ألهنم أوردوها حتت طائلة الضبط ال التجويد.
 3وإن أتى بعد االسم املنون يف األحوال الثالثة من النصب واجلر والرفع باقي حروف املعجم سوى حروف احلل من حروف اللسان والشفتني جعلت
النقطتان من احلركة والتنوين متتابعتني واحدة أمام أخرى فاملتقدمة منهما اليت تلي احلرف هي احلركة واملتأخرة هي التنوين .انظر :احملكم يف نقط املصاحف،
عثمان بن سعيد الداين أبو عمرو ،ت :د .عزة حسن دار الفكر ،دمش  ،ط1001 ،8هم ،ص.02
 4املصدر نفسه ،ص.46
 5وحكم املسألة فيه خالف بني من يثبت عالمة السكون عندمها ومن يعريها عنهما ،وقد اختار الداين الوجه األول؛ فقال" :وهذا املذهب يف االستعمال
أوىل ويف القياس أصح"  ،واختيار أيب داود أيضا يف التنزيل؛ فرقا بني ما يدغم إدغاما صحيحا وبني ما يبقى صوته .انظر :نقط املصاحف ،ص ،10كتاب
أصول الضبط ،ص.25-20
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 -3القلب :وهو يف االصطالح قلب النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة خمفاة بغنة.
ِ1
يقول اجلمزوري يف حتفته :والثالث اإلقالب عند الباء ميما بغنَّة ممع اإلخفماء

فيصورون النون الساكنة
ِّ
يبني شيوخ الزوايا والكتاتيب القرآنية هذا احلكم ولكن بطريقة خاصة هبم تتناغم ومستواهم العلمي آنذاكِّ ،
بعدها الباء كما يف قوله تعاىل :ﮋ  ﮊ أو قوله :ﮋ  ﮊ ميماً محراء صغرية 2مائلة اخلط جهة اليمني ويعلِّلون
ضبطها بتلك الصورة أن النون الساكنة أو املنونة (ختجل) 3إذا وليتها الباء!

ثانيا :مظاهر العناية بترتيب الحروف وأنواع األلفات

 -1ترتيب الحروف:

تسمى احلروف العربية حبروف املعجم؛ مسيت بذلك من التعجيم ،وهو إزالة العجمة بالنقط ،4وضبطت بثمانية وعشرين ( )82حرفا،
وقد خضعت هذه احلروف لرتتيبات خمتلفة تفاوتت يف الوجاهة واملعايري املستعملة:
أ -الترتيب األلفبائي:

تكون من مثانية وعشرين حرفًا هي
ويسمى هذا الرتتيب باهلجائي متييزا له عن األجبدي ،كما يسميه بعضهم الرتتيب األبتثي ،وي ّ
بالرتتيب:
(أ .ب .ت .ث .ج .ح .خ .د .ذ .ر .ز .س .ش .ص .ض .ط .ظ .ع .غ .ف .ق .ك .ل .م .ن .هم .و .ي).
رتبت احلروف اهلجائية العربية ترتيبا شكليا يعتمد "األشباه والنظائر"؛ أي تشابه احلروف من حيث رمسها ،وهو ترتيب مبين على
املشاهبة بني احلروف يف الشكل ،والرسم ،والتقابل بني اإلعجام والنقط.
ويرجع هذا الرتتيب إىل اللغوي املقرئ نصر بن عاصم الليثي (ت  28هم) بتكليف من احلجاج بن يوسف الثقفي (ت  89هم).5
وقيل أن أول من وضع حروف (ا ب ت ث) نفر من أهل األنبار من "إياد القدمية" ،وعنهم أخذت العرب.6
والرتتيب اهلجائي املذكور أعاله هو ترتيب املشارقة.
أما املغاربة فلهم ترتيب خاص يتميز عن الساب ؛ وذلك كما يأيت:
 1حتفة األطفال ،بيت رقم.)54( :
 2حكم النون إذا لقيت الباء وقلبت ميما يف ضبطها خالف بني املتقدمني ،وهو أن تعرى النون من عالمة السكون ،وجيوز جعل ميم صغرى على النون
ليدل بذلك على انقالهبا إىل لفظها واختار الداين األول وأبو داود الثاين وعليه العمل .احملكم يف نقط املصاحف ،ص ،10وأصول الضبط ،ص.25
3
لعل املقصود منها تقريب الفهم لدى الطلبة آنذاك ،فنقل عنهم طلبتهم الصورة وأمهلوا التعليل،
وهذه العبارة تدل على سذاجة معرفتهم مع َّ
صحتها ،و َّ
وحدَّث هؤالء من بعدهم وهكذا حىت انتهى إلينا هبذه الصورة وهبذا الفهم الساذج.
ومن أمثلة ذلك أيضا :ما ذكروه عن إخفاء امليم الساكنة عند الباء؛ فقد توارث الشيوخ عرب الزمان كالماً يف تعرية امليم عن عالمة السكون ،كقوله تعاىل:
يصح ْحها ِغري ولْد الكلبة" أكرم اهلل القارئ والسامع .والشاهد َّ
أن صاحب هذا الكالم (الشيخ)
ﮋ  ﮊ مفاده بالعامية " :امليم عند الباء ما َّ
شك ،لكنَّه قد = يقصد منه التشديد على الطلبة يف أخذهم بزمام علم الضبط والرسم وغريمها ،فيقال تنفريا من ارتكاب اخلطأ يف
يعرف حكم املسألة وال َّ
مثله ،ويبقى املث ُل متوارثا عرب األجيال وقد يُهمل سياقُه وتعليل حكمه بعد ذلك.
 4لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،دار صادر ،بريوت ،ط ،1د.ت ،مادة (عجم).325 /18 ،
 5إنباه الرواة على أنباه النحاة ،مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف القفطي ،ت :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر العريب ،القاهرة ومؤسسة الكتب
الثقافية ،بريوت ،ط 1000 ،1هم1228 -م ،01 /1 ،و الوايف بالوفيات ،صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي ،ت :أمحد األرناؤوط وتركي
مصطفى ،دار إحياء الرتاث ،بريوت1080 ،هم8000 -م.832 /11 ،
 6املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،جواد علي ،دار الساقي ،بريوت ،ط1088 ،0هم8001 -م .08 /2 ،
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أ  ،ب  ،ت  ،ث  ،ج  ،ح  ،خ  ،د  ،ذ  ،ر  ،ز  ،ط  ،ظ  ،ك  ،ل  ،م  ،ن  ،ص  ،ض  ،ع  ،غ ،ف  ،ق  ،س  ،ش  ،هم ،
و  ،ي.
وقد استعمل علماء املغرب هذا الرتتيب يف مصفاهتم ،مثل األئمة :ابن عبد الرب يف التمهيد ،وابن منجويه يف رجال صحيح مسلم،
والباجي يف التعديل والتجريح.
وقد سبقت اإلشارة إىل َّ
أن شيوخ الزوايا والكتاتيب القرآنية يف اجلزائر يعتمدون ترتيب املغاربة ،مع زيادة حرف الالم ألف (ال) بعد
حرف (و) الواو وقبل حرف (ي) وزيادة اهلمزة (ء) يف آخر اجملموعة.

ب -الترتيب األبجدي:1

خيتلف ترتيب هذه احلروف بني املشارقة واملغاربة أيضا؛ فرتتيبها كالتايل:
"أ ،ب ،ج ،د ،هم ،و ،ز ،ح ،ط ،ي ،ك ،ل ،م ،ن ،س ،ع ،ف ،ص ،ق ،ر ،ش ،ت ،ث ،خ ،ذ ،ض ،ظ ،غ".
والرتتيب األجبدي للحروف العربية يف املغرب هو كالتايل:
"أ .ب .ج .د .هم .و .ز .ح .ط .ي .ك .ل .م .ن .ص .ع .ف .ض .ق .ر .س .ت .ث .خ .ذ .ظ.غ .ش".
وقد استعملها اإلمام الشاطيب األندلس ي الرعيين ،ما عدا الواو أخرجها من الرتتيب واستعملها كفاصلة ،ونبه على هذا العد العالمة
الضباع يف شرحه على الشاطبية.
وسبب هذا االختالف بني املشارقة واملغاربة يف الرتتيب األجبدي للحروف العربية هو أن املغاربة يروون الرتتيب األجبدي عن األمم
القدمية وخباصة األمم السامية ،على غري ما يرويه عنهم املشارقة.

ج -الترتيب الصوتي:2

رتب اخلليل بن أمحد صاحب معجم العني حروف معجمه الذي مسّاه معجم العني ترتيبًا صوتيًما ،فقلَّب (أ ب ت ث) فوضعها على
قدر خمرجها من احلل كما يأيت:
3
(ع ح ه خ غ  -ق ك  -ج ش ض  -ص س ز  -ط د ت  -ظ ث ذ  -ر ل ن  -ف ب م  -و ا ي – مهزة)  .ونراه يف هذا
الرتتيب قد عد األلف صوتًا من أصوات العربية.
أما الرتتيب الصويت الذي تال اخلليل فقد بدأ باألصوات الشفوية وانتهى بأصوات احلل  ،بينما كان ترتيب اخلليل مبتدئًا باحلل ومنتهيًا
بالشفاه.
4
وجند أن ابن جين يصف أمر ترتيب احلروف يف كتاب العني بأن فيه خطال واضطرابا وخمالفة  ،ورتب األصوات العربية كالتايل:
(و .م .ب .ف .ث .ذ .ظ .س .ز .ص .ق .د .ط .ن .ر .ل .ض .ي .ش .ج .ك .ق .خ .غ .ح .ع .هم .ا .أ).5
وهكذا عد ابن جين بدوره األلف صوتًا من أصوات العربية.

 -2أنواع األلفات (الهمز):

 1ال يعرف الشيوخ هذا الرتتيب األجبدي ومل أقف على من ذكره لطلبتهم إطالقا رغم أنه معروف عند املغاربة ،ولعل السبب يف ذلك عدم اطالعهم؛ فقد
سبقت اإلشارة أن هؤالء املعلمني والشيوخ حمدودو الثقافة واالطالع فيما عدا القرآن الكرمي.
 2ال يعرف الشيوخ أيضا هذا الرتتيب الصويت ،وإمنا ذكرته مع الرتتيب األجبدي عرضاً وإمتاما للفائدة.
 3كتاب العني ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري ،ت :مهدي املخزومي ،و إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل،
بريوت ،د.ط ،د.ت.60 /5 ،
 4سر صناعة اإلعراب ،أبو الفتح عثمان بن جين ،ت :حسن هنداوي دار القلم ،دمش  ،ط1225 ،1م.05 /1 ،
 5املصدر الساب .66 -64 /5 ،
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يتخرج الطالب من املدرسة –أي
ُعين شيوخ الزوايا واملدارس القرآنية مبنطقة األوراس بتحفيظ الطلبة أنواع اهلمز أو األلفات ،حبيث ال َّ
خيتم القرآن الكرمي حفظاً -إال وهو جييد رمسه وضبطه ومييز بني أمور كثرية ،من أمهها أنواع األلف ،وعدَّهتا عندهم إحدى عشرة ألفا
وهلا تسميات خاصة ،سأشرع يف بسطها مع التمثيل:
أ -ألف الوصل :ويسمونه "وصلي" :ويأخذ صورتني ،ومها.) ( ،) ( :
 ﮊ [البقرة ،]60 :و قوله :ﮋ   ﮊ [البقرة ،]66 :وجاء األلفان معا
 
ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل :ﮋ  
يف قوله تعاىل :ﮋ     ﮊ [هود.]65 :
ب -وصل الضم :وصورته هكذا) ( :
حنو :ﮋ   ﮊ [البقرة.]66 :
ج -مضموم :ويقصدون به َّ
أن عالمة اهلمزة نقطة باحلمراء يف وسط األلف أو أمامها ،1وصورته هكذا:
( .)
حنو :ﮋ   ﮊ[البقرة]40:
د -مفتوح :وصورته هكذا.) ( :
حنو :ﮋ    ﮊ[البقرة.]60:
هـ -مكسور :وصورته هكذا) ( :
حنو :قوله تعاىل :ﮋ  ﮊ [البقرة ،]202:وقوله :ﮋ     ﮊ [املؤمنون.]24:
و -كل شيء :وصورته هكذا) ( :
حنو :ﮋ   ﮊ [البقرة ،]66 :وقوله :ﮋ  ﮊ [التوبة.]00 :
ز -بدل :وصورته هكذا.) ( ،) ( :
ويقصدون به جعل اهلمزة األوىل نقطة بالصفراء بعد األلف يف السطر ،وحركتها عليها نقطة باحلمراء إن كانت مفتوحة ،ومن حتتها إن
كانت مكسورة وأمامها إن كانت مضمومة ،وجتعل اهلمزة املسهلة بعدها نقطة باحلمراء سواء أبدلت حرفاً خالصا أو جعلت بني بني،
يف رأس األلف إن كانت مفتوحة ،ويف وسطها إن كانت مضمومة ،2وحتتها إن كانت مكسورة،1
 1كتاب أصول الضبط وكيفيته على جهة االختصار ،أبو داود سليمان بن جناح ،ص.566
 2غري أن الشيوخ واملعلمني يسمون األلف يف هذه احلالة )( :بوصل الضم.
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ومن أمثلته :ﮋ  ﮊ [البقرة ،]52 :و ﮋ ﮊ [مرمي ،]50 :وقوله :ﮋ  
   ﮊ [الشورى.]60 :
ح -همزة النقل :ويسموهنا (نقلي) :ويأخذ ثالث صور ،وهي) ( ، )  ( ، ) ( :
  
حنو :ﮋ    ﮊ [البقرة ،]66 :و ﮋ    ﮊ [سبأ ،]00 :وﮋ 
 ﮊ [سبأ.] 56 :
مش
وقد ُعين شيوخ الكتاتيب والزوايا بتقييد بعض املواضع اليت ورد فيها تنوين بعده ألف النقل ،فجمعوا أحرفه الثمانية يف قوهلم( :طم ْ
بِمو ْجم ِع ك ْمح 3ز ْغ4)...؛ وحتقيقه هذه العبارة من القرآن ما يأيت:

2

(الطاء) :يف قوله تعاىل :ﮋ  ﮊ [إبراهيم.]26 :

(الشني) :يف قوله تعاىل :ﮋ    ﮊ [لقمان.]26 :
(الباء) :يف قوله تعاىل :ﮋ    ﮊ [الكهف.]66 :
(الواو) :يف قوله تعاىل :ﮋ   ﮊ [مرمي.]60-66 :
(اجليم) :يف قوله تعاىل :ﮋﮊ [اإلسراء.]66-60 :
(الع ْني) :يف قوله تعاىل :ﮋ   ﮊ [ق.]26-24 :
  ﮊ [الفتح.]26 :
(الكاف) :يف قوله تعاىل :ﮋ  
(احلاء) :ﮋ   ﮊ [القارعة ،55 :والتكاثر.]05 :
(الزاي) :ﮋ    ﮊ وقوله :ﮋ   ﮊ [النور.]55 :
(الغ ْني) :ﮋ  ﮊ [احلجر.]66 :
 1أصول الضبط ،ص.564
2
الرّك ودون ِ
ِ
يش قليل" .لسان العرب ،مادة (طشش)،
القطْ ِقط ،وقيل أ ُ
جاء يف اللسان " :الطَّ ُّ
ول املطر َّ
ش من املطر فوق ِّ
ش ومطر طش وطش ٌ
ش ُث الطَّ ّ
الر ّ
.311 /0
3
الكح :هو اخلالص من كل شيء كال ُق ِّح .لسان العرب ،مادة (كحح)646 /2 ،
ُّ
أن العبارة ناقصةَّ ،
وبفك رموزها أحد شيوخ املنطقة األفاضل ،تويف رمحه اهلل قبل ثالثة أشهر وكان عمره  06سنة ،ولكن يبدو َّ
ألن
 4أفادين هبذه العبارة ِّ
هناك بعض احلروف مل تذكر فيها كامليم –مثال -يف قوله تعاىلِ َّ ( :
ولعل العبارة الكاملة سقطت منها بعض احلروف.
ممزٍق انَّ ُك ْم) وغري ذلكَّ ،
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ط -مجرد :وصورته هكذا) ( :
حنو قوله تعاىل :ﮋ     ﮊ [البقرة.]64 :
ي -خالَّم :1وصورته هكذا) ( :
 ﮊ[البقرة ،]60 :قوله تعاىل :ﮋ    ﮊ [الزمر.]20 :
مثل :ﮋ   
ولعل سببت تسميته هبذا االسم أنه أخ لالَّم وشبيه له ،أو َّ
أن هذا األلف ال يلح إال الالم ولعل هذا هو األصوب .واهلل أعلم.
َّ
 -55قطعي :ويأخذ صوراً ثالثة ،وهي.)( ، )  ( ، ) ( :
حنو :ﮋ  ﮊ  ،و ﮋ ﮊ و ﮋ  ﮊ .
مالحظة:

أ -يذكر أن من أنواع األلفات األلف الزائدة؛ واليت جيعل عليها دارة عالمة لزيادهتا ،وجتعل اهلمزة بعدها على الياء ،وحركتها نقطة
باحلمراء عليها ،2وصورته هكذا ،)( :لكن أولئك الشيوخ يسمونه "ألف الفرق" ،ومل يذكروا سببا يف عدم عدِّه ضمن األلفات
املتضمنة يف قاعدة الزيادة 3يقع يف طرف الكلمة ويف
ولعل سبب ذلك كون هذا األلف من األحرف الزائدة
اإلحدى عشرة ِّ
َّ
املتقدمةَّ ،
وسطها ،والكالم عن األلفات املرسومة وكيفية ضبطها.
ومن أمثلته قوله تعاىل :ﮋ   ﮊ  ،وقوله :ﮋ ﮊ.
ب -كما يذكر َّ
أن الالم اليت تسمى عند أهل الضبط باملظفَّرة –وهي املرَّكبة من الم وألف -كما يف قوله تعاىل :ﮋﮊ
وقوله :ﮋ ﮊ يسميها أولئك الشيوخ واملعلمون" :ألف مرشوق".4
ثالثا :مظاهر العناية بأحكام الفتح واإلمالة

مل تكن الكتاتيب والزوايا القرآنية يف وقت ساب تعىن بأحكام اإلمالة ،ومل يكن للشيوخ معرفة معمقة عن أحكامها ،ولكن الشاهد َّ
أن
هؤالء الشيوخ قد تلقوا عن شيوخهم شيئا من تلك األحكام و َّأدوه إىل من بعدهم ،ومن مظاهر ذلك درس اإلمالة كما يأيت:

 -1يبني الشيوخ للطلبة َّ
املصورة أسفل بعض احلرف؛ كاهلاء كما يف قوله تعاىل :ﮋﮊ [طه ،]01 :والياء كما يف قوله
أن النقطة َّ
تعاىل :ﮋ       ﮊ [طه ،]01 :وقوله تعاىل :ﮋ    ﮊ[اليل:

 1يسمونه هكذا ومل أهتد إىل معناه ،ويبدو أنه يشبه الالم يف الرسم –فجعلوه أخاً له -واهلل أعلم.
 2أصول الضبط ،ص.812
 3معلوم أن قواعد أو خصائص الرسم ،منها :قاعدة الزيادة والنقصان ،وقاعدة احلذف واإلثبات ،وقاعدة الفصل والوصل وغريها.
أن األلف ُرشقت يف الالم كما يرش السكني ،وقد سبقت اإلشارة َّ
 4لعلهم يقصدون هبا َّ
أن أغلب تلك املصطلحات إمنا هي تشبيه وتقريب.
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 ،]01وكالراء كما يف قوله تعاىل :ﮋ     ﮊ [البلد ،]11:وكالراء املتطرفة واملكسورة كسرة إعراب
واملسبوقة بألف؛ حنمو :ﮋ ﮊ  ،ﮋ  ﮊ ،ﮋﮊ وغريها ،هذه النقطة تدل على إمالة احلرف وتقليله،
عوض؛ أي يُعدل عن األصل "الفتح" إىل عوضه وفرعه "التقليل أو اإلمالة".1
ويسموهنا "التعويضة" ،فيصفون احلرف املمال بأنه يُ َّ
 -8كما يبينون هلم َّ
تصور محراء 2يف املصاحف املستنسخة خبط اليد.
أن هذه النقطة كانت َّ
أن احلكم ال ينسحب على بعض ِّ
 -3كما ينبهون الطلبة على َّ
احملال كما يف قوله تعاىل :ﮋ  ﮊ [الكهف]88:؛
ضها ِغ ْري ال ْذراري".
فيقعدون لذلك قاعدة طريفة بلغة عامية حيفظها الصغري والكبري مفادها" :فال متا ِر ما َّ
يعو ْ

ومن أمثلة القواعد الطريفة أيضا أهنم ينبهون الطلبة على رسم بعض الكلمات اخلارج عن قاعدته ،من ذلك قوله تعاىل :ﮋ

      ﮊ [احلج]00:؛ فقد كتبت (تواله) على األلف الطويلة خمالفة بذلك نظائرها من ذوات الياء املكتوبة
على الياء ،3حنو :ﮋﮊ [البقرة ،]805 :و ﮋ   ﮊ [النحل ]181:وغريها ،وقعَّدوا لذلك قاعدة
مفادها" :من توالَّه نقطة حتتاه"4؛ مبعىن َّ
تعوض) أي متال ،وال مينع رمسها على األلف الطويلة –خمالفة لنظائرها من ذوات
أن األلف ( َّ
الرسم عندهم توقيفي.
الياء -عدم إمالتها ولكن َّ

رابعا :بعض األقوال المحفوظة في مباحث قرآنية مختلفة
خلَّف أولئك املعلمون والشيوخ الكبار واملهتمون بكتاب اهلل عز وجل أقواال خمتلفة ُّ
تعد مبثابة القواعد ملباحث قرآنية خمتلفة ،وهذه
األقوال وإن كانت بسيطة ومباشرة وطريفة أيضا ،فإهنا مع ذلك تتناسب ومستواهم الثقايف والعلمي آنذاك ،واألهم من ذلك أهنا
ختتصر أمام الطالب والباحث مسافات البحث وعنائه ،من ذلك:
رب اكسرين" ،وليس معناه ما حتمله ظاهر العبارة ،وإمنا يشريون بقوهلم هذا إىل مسألة يف غاية األمهية يف "باب
 -1قوهلم" :قال ِّ
الرسم والضبط"؛ وهي ضبط ألف (انصرين) بألف (مكسور) 5هكذا )( :يف قوله تعاىل :ﮋ    
 ﮊ [املؤمنون ،]24:فاستعاضوا يف عبارهتم عن كلمة (انصرين) بكلمة (اكسرين)؛ تنبيها للطالب على نوع األلف يف
الكلمة.

 1مما يؤخذ عليهم أهنم ال مييزون بني التقليل –بني اللفظني أو بني بني -واإلمالة الكربى ،كما يف (طه) ،وذلك ألهنم –كما سبقت اإلشارة -ليسوا أئمة
جتويد وأداء وإمنا شيوخ زوايا يُعنون حبفظ وحتفيظ القرآن بالدرجة األوىل.
 2حتدَّث علماء الضبط يف كتبهم عن هذه املسألة وألوان النقاط املستعملة.
 3يشار َّ
أن هذه الكلمات تشتمل عليها قاعدة البدل؛ وهي قاعدة من قواعد الرسم الستة .انظر :مناهل العرفان ،حممد عبدالعظيم الزرقاين ،ت :مكتب
البحوث والدراسات ،دار الفكر ،بريوت ،ط1220 ،1م.264 /5 ،
 4لألمانة فإن هؤالء الشيوخ يصوغون (حتتاه) بعبارة أخرى تعود على (مقعدة اإلنسان) ،مل أشأ إيرادها بلفظها ههنا تنزيها للمقام والقارئني الكرام.
 5سب احلديث عنه يف أنواع األلفات.
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الراء
 -8قوهلم(" :فال متا ِر) ما َّ
ضها غري ال ْذراري"؛ وقد سب احلديث عنها يف موضوع الفتح واإلمالة ،وهي تنبيه الطالب على أن َّ
يعو ْ
يف كلمة (متار) –كما يقول أهل األداء -مكسورة كسرة بناء ال كسرة إعراب ،1فخرجت عن القاعدة.
ويف قوهلم هذا أثر تربوي ،مفاده َّ
الصغار –املبتدئني -الذين مل تغربَّ أقدامهم يف طلب العلم؛ أعين
أن الطالب يربأ بنفسه أن يكون من ِّ
حفظ القرآن الكرمي ورمسه وضبطه.
 -3قوهلم(" :ترتا) ألف كاملدرة"؛ ومعناه َّ
أن ألف كلمة (ترتا) يف قوله تعاىل :ﮋ    ﮊ [املومنون:
 ،]00ترسم ألفها طويلة كاملدرة.2
وال خيفى ما يف هذه العبارة من آثار تربوية وتعليمية ،منها:
أ -التمثيل باألشياء القريبة واملعروفة لدى املتعلمني أسلوب قرآين ونبوي معروف يف الرتبية والتعليم.

3
تنون؛ ولذلك نبَّه أولئك املعلمون طلبتهم على هذا
ب -رمست (ترتا) باأللف الطويلة ،واألصل أن ترسم على الياء (ترتى) وجيوز أن َّ
األمر ،وكلمة (ترتا) املرسومة باأللف تدخل يف قاعدة البدل 4ويف قاعدة ما فيه قراءتان ورسم على إحدامها أيضا.5
 -0قوهلم(" :من تواله) نقطة حتتاهُ"؛ وقد سب إيرادها وشرحها آنفاً.
6
 -5قوهلم" :تقاة توراة مع إناه وحرف مزجاة فال تنساه"؛ إشارة إىل تقليل األلف يف هذه احلروف ورمسها على الياء .
 -0اعتناؤهم بقضايا احملذوف والثابت وتنافسهم فيه ،ومن أمثلة ذلك:

 قوهلم(" :أمثالكم) أو (أمثاهلم) تكتب ثابتة يف النصف األول من القرآن وتكتب حمذوفة يف النصف الثاين منه".وهذه قاعدة صحيحة ثابتة باالستقراء ،ختتصر للباحث مسألة احلذف واإلثبات يف هذه الكلمة؛ حيث جاءت ثابتة يف النصف األول
من القرآن؛ حنو قوله تعاىل :ﮋ   ﮊ [األنعام ،]46 :وقوله :ﮋ  ﮊ

[األعراف ،]566:ووردت حمذوفة يف النصف الثاين منه؛ حنو قوله تعاىل :ﮋ     ﮊ [حممد:
 ،7]40وقوله :ﮋ     ﮊ [الواقعة.]45 :

 1الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع ،عبد الفتاح بن عبد الغين بن حممد القاضي ،مكتبة السوادي للتوزيع ،ط 1018 ،0هم 1228 -م،
ص.151
أس ،أو العصا الضَّخمةُ من ح ٍ
َّ
أس ف ٍ
 2جاء يف القاموس احمليط َّ
ديد .انظر :القاموس احمليط ،جمد الدين أبو
ْ
أن املدرة تشبه العتلة ،واليت هي :حديدةٌ كأهنا ر ُ
قسوسي ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر
طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،ت :مكتب حتقي الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،إشراف :حممد نعيم العر ُ
والتوزيع ،بريوت – لبنان ،ط1080 ،2هم8005 -م ،ص.1082
 3قال الفريوز آبادي" :وجاءوا تمْتمرى ،ويمُنم َّو ُن ،وأصلُها وتْمرىُ :متواتِِرين .القاموس احمليط ،ص.020
 4سب احلديث عنها.
 5وقاعدة ما فيه أكثر من قراءة ورسم على أحدها متثل القاعدة السادسة من قواعد الرسم العثماين؛ وخالصتها أن الكلمة إذا قرئت على وجهني تكتب
برسم أحدمها .انظر :مناهل العرفان.266 /5 ،
منونة وهي قراءة ابن كثري وأيب عمرو بن
وقد جاء يف الكلمة قراءتان رمست برسم يتحملهما معاً؛ األوىل قراءة اجلمهور (ترتا) من غري تنوين وقراءة (ترتاً) َّ
العالء .انظر :التيسري يف القراءات السبع ،أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط5606 ،2هم5606 -م ،ص.506
 6أفدته من فضيلة الشيخ :بن ضيف اهلل عبد اهلل حفظه اهلل ،مدير املدرسة القرآنية بإمشول.
 7نكتة :يالحظ َّ
أن الشاهد يف سورة األنعام وسورة حممد حيمل رقم اآلية نفسه وهو اآلية (.)40
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 -0قوهلم سؤاال وإلغازاً" :كيف وردت تاء "العقدة"؟ هل هي مربوطة أم مبسوطة (مفتوحة)؟".

بعضهم البعض،
ميثل هذا اللغز جمموعة كبرية من األلغاز املتعلقة مبختلف مباحث القرآن ،يلقيها الشيوخ على طلبتهم ويسأهلا الطلبة ُ
ويصطلحون على هذه األلغاز بتسمية خاصة ،وهي" :اجملادالت" ،1وفيها من روح التنافس وشحذ القرائح واهلمم ما ال خيفى.
واإلجابة عن هذا اللغز حيتاج زيادة على إتقان احلفظ إىل ذكاء وقوة استيعاب؛ ألن اإلجابة عنه بأي االحتمالني ُّ
يعد خطأ فاحشاً
ومضحكاً يف آن معاً ،وذلك ألنَّه مل ترد كلمة (العقدة) يف القرآن مطلقا ،وإمنا وردت كلمة (العقد) يف سورة الفل .
تبني مدى عناية تلك الزوايا القرآنية –على بساطتها وقلة زادها يف العلم -مبوضوع الرسم عموماً وما يبدل من هذه
ومثل هذه األلغاز ِّ
اهلاءات تاء مبسوطة.
العد والتحزيب والتثمني :ومن مظاهر ذلك:
 -1عنايتهم مبسائل ِّ
أ -أهنم حيفِّظون الطلبة أحزاب القرآن وأنصافه وأرباعه وحىت أمثانه ،ويستعينون على ذلك باللوحة فيكتبون فيها رؤوس األحزاب الستني

مجيعا وحيفظوهنا كما حيفظون أي سورة من القرآن ،وقد يفعلون كذلك مع األنصاف.
اخلروبة).2
ب -يصطلحون على نصف الثمن باسم ( ُّ
بعد حروفها وكلماهتا ،ومن أمثلة ذلك ما حدَّثين أيب عن شيخه أن
ج -عُين الشيوخ كذلك مبعرفة أوساط السور حتديدا وذلك ِّ
"منتصف سورة البقرة حتديداً هو كلمة (ينمع )؛ و َّ
أن نصف هذه الكلمة (يمْنم) مع عدد حروف اجلزء األول من سورة البقرة يساوي
النصف الثاين من هذه الكلمة (عِ ُ ) مع اجلزء املتبقي من سورة البقرة"؛ ويف هذا من الدِّقة واحلرص ما ال خيفى.
 -2عنايتهم ومتييزهم بني السور عسرية احلفظ من غريها :ومن أمثلة ذلك:
أ" -قوهلم :سئل الذئب ،هل باستطاعتك حفظ القرآن؟ فأجاب :ميكنين ذلك لو أعفيتموين من حفظ (اللواميم) ،و(الرواميم)،
و(الطواسيم) ،و(احلواميم) ،و(السوابيح)! ،"3فما ذا بقي من القرآن بعد هذا؟!
وهذا الكالم يقال ملن يستهني حبفظ القرآن ومراجعته يوميا؛ فهو كما قال صلى اهلل عليه وسلم( :تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس
حممد بيده هلو أشد تفلتا من اإلبل يف عقلها) ،4ويعربون عن هذا املعىن بقوله بالعامية" :يقول القرآن :انسانين ليلة ننساك عام".
ب -متييزهم لبعض السور سهولة وعسرا وقوهلم عنها(" :البقرة) حل فمك تقرا"؛ كناية عن يسرها وسهولة حفظها عموما ،وعن سورة
النساء" :النساء حل فمك تنسى"؛ كناية على صعوبة حفظها ،وعن سورة األعراف" :األعراف ما يقراه غري طالب خواف والَّ شيخ
هرتاف" ؛ ويقصدون بذلك أن سورة األعراف صعبة وعسرية احلفظ لكثرة املتشاهبات فيها مع سور أخرى كسورة هود ،5فال يستطيع
حفظها إال طالب خياف من عصا شيخه حينما يطالبه بذلك أو شيخ هرم قضَّى حياته يف حفظ القرآن ،فمن كثرة ترداد القرآن
وتكراره ال جيد صعوبة يف استحضار السورة ،وهكذا مع بقية السور.

 1ويقصد هبا ما يكون مثار سؤال وجدل بني الطلبة والشيوخ وهو كثري؛ من ذلك قوهلم" :كم جاء يف القرآن من( :رمحت) أو "نعمت" أو "سنت" أو
غريها بتاء مبسوطة؟ وكم جاء يف القرآن من كلمة ما حمذوفة أو ثابتة؟" ،وكم وردت (آباؤهم) يف القرآن؟ وهكذا.
 2هكذا يسمونه ،ولقد اجتهدت يف البحث عن معىن الكلمة فلم أصل إليه ،وقد يريدون به هدم "الثمن" وجتزئته إىل نصفني حىت يتيسر على الطالب
حفظه ،واهلل أعلم.
 3يعين باللواميم أخوات ،)( :وبالرواميم أخوات ( ،) والسوابيح أخوات (سبح) و (يسبح) وهكذا.
 4أخرجه مسلم يف صحيحه عن أيب موسى األشعري :كتاب صالة املسافرين وقصرها باب األمر بتعهد القرآن ،رقم .120 :صحيح مسلم ،مسلم بن
احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري ،ت :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،د.ط ،د.ت.503 /1 ،
 5واليت يقولون عنها هي األخرى" :هود سالَّخ اجللود"؛ كناية على صعوبة حفظها وسرعة ذهاهبا هي األخرى.
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ج -ختصيصهم لبعض املواضع صعبة احلفظ؛ كما جاء قوهلم يف سورة البقرة على سبيل الطرفة والنكتة" :وإن عزموا ضيَّم ْقنا ،والوالدات
سرحنا."!1
شيَّْبمنا ،تلك الرسل فضَّلنا رجاء يا شيخ َّ
ويقصدون بقوهلم أن هذه املواضع من سورة البقرة عسرية احلفظ نوعا ما إذا ما قورنت بغريها ،وتتميما للكالم املسجوع يتمىن الطلبة
ليسرحهم ويسرتحيوا من عناء القراءة واحلفظ املرهقني.
أن ينهي شيخهم احللقة ِّ
خاتمة:
بعد هذه اجلولة السريعة يف رحاب بيوت القرآن الكرمي وحماضن حفظته وقارئيه خنلص إىل جمموعة من النتائج ،أمهها:
 -1يعترب الكتَّاب أو الزاوية القرآنية أوىل املراحل الرتبوية والتعليمية يف اجلزائر عموما ويف منطقة األوراس خصوصا واليت ُعنيت بتحفيظ
القرآن الكرمي وتنشئة النشء على تعاليم كتاب اهلل تعاىل وآدابه.
 -8تتمتع الزوايا القرآنية يف اجلزائر بنظام إقرائي صارم ومبنهجية تدريسية خاصة ومتميزة.
 -3تعترب جتربة املدرسة القرآنية بدائرة إمشول يف الدرس اإلقرائي جتربة فريدة يف منطقة األوراس على بساطتها وقة إمكاناهتا؛ مبا تزخر
من به عادات وتقاليد ومبا حتافظ عليه من طرق عتيقة يف نظام اإلقراء.
السذاجة مصبوغة بألوان من الطُّرف والنُّكت.
 -0تتميز املعرفة العلمية لدى هؤالء الشيوخ وطلبتهم بالبساطة و َّ
مهمة يف علم القراءات و
 -5رغم حمدودية املعرفة لدى شيوخ الزوايا والكتاتيب القرآنية إالَّ أهنم نقلوا إلينا بطريقتهم اخلاصة معلومات َّ
التجويد والرسم والضبط.
 -0قامت الكتاتيب والزوايا القرآنية بأدوار علمية وتربوية واجتماعية ال جمال إلنكارها ،سواء ما تتعل بنقل املعلومات وإيصاهلا إىل
املتلقني يف مباحث قرآنية خمتلفة ،أو ما يتعل برتبية الطلبة على حب كتاب اهلل تعاىل وإكرام من له فضل عليهم ،وكذا تكوينهم
تكوينا نفسيا واجتماعيا صحيحاً.
أن هذه الزوايا القرآنية –بالرغم من أمهيتها ودورها يف اجملتمع -إال َّ
 -1يالحظ َّ
أن فيها نقائص وحماذير خمتلفة؛ سواء ما يتعل بالناحية
العلمية ،فال ميلكون يف كثري من األحيان املعلومة الكاملة يف مسألة معينة أو تعليال هلا أو تفسرياً متَّجهاً يركن إليه الباحث وال يهتمون
أئمة يف األداء أو علماء يف الرسم والضبط
كثريا بالتفسري واملعاين؛ وذلك حملدودية املعرفة لديهم ولكوهنم معلمي قرآن باألساس ال َّ
وغريها.
ومن احملاذير أيضا ما حيدث من املخالفات والبدع عند بعضهم؛ كإلزام الطلبة يف بعض األماكن االجتماع يف املآمت والقبور لقراءة القرآن
على امليت وتالوة بعض القصائد الزهدية كالربدة وحنوها ،ومنها أيضا ما ساد يف بعض جهات اجلزائر من قراءة للقرآن بطريقة يسموهنا
(شرقي) فيها من اللحن اجللي ما ال خيفى فضال عن اللحن اخلفي.
هذا ،وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني واحلمد هلل رب العاملني.
قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم :برواية ورش (مصحف مثمن برواية ورش). اإلقناع يف القراءات السبع ،أمحد بن علي بن أمحد بن خلف األنصاري املعروف بابن الب ِاذش ،ت :مجال الدين حممد شرف ،دارالصحابة للرتاث ،طنطا ،د.ط ،د.ت.
 1واآليات من سورة البقرة( :وإن عزموا الطالق) [( ،]226والوالدات يرضعن) [( ،]244تلك الرسل) [.]264
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 التيسري يف القراءات السبع ،أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1000 ،8هم1220 -م. الدرر البهية شرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويد ،أسامة بن عبد الوهاب ،مكتبة اإلميان ،القاهرة ،ط1085 ،8هم. القاموس احمليط ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،ت :مكتب حتقي الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،إشراف :حممدالعرقسوسي ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان ،ط1080 ،2هم8005 -م.
نعيم
ُ
 احملكم يف نقط املصاحف ،عثمان بن سعيد الداين أبو عمرو ،ت :د .عزة حسن دار الفكر ،دمش  ،ط1001 ،8هم. املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،جواد علي ،دار الساقي ،بريوت ،ط1088 ،0هم8001 -م. الوايف بالوفيات ،صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي ،ت :أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار إحياء الرتاث،بريوت1080 ،هم8000 -م.
 إنباه الرواة على أنباه النحاة ،مجال الدين أبو احلسن القفطي ،ت :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر العريب ،القاهرة ومؤسسةالكتب الثقافية ،بريوت ،ط 1000 ،1هم1228 -م.
 سر صناعة اإلعراب ،أبو الفتح عثمان بن جين ،ت :حسن هنداوي دار القلم ،دمش  ،ط1225 ،1م. صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري ،ت :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،د.ط ،د.ت.
 فتح األقفال شرح حتفة األطفال يف علم التجويد ،ت :عبد الكرمي حسني السعدي وحسن غازي السعدي ،جامعة بابل ،بغداد،د..ط1031 ،هم8010-م.
 كتاب أصول الضبط وكيفيته على جهة االختصار ،أبو داود سليمان بن جناح ،ت :أمحد بن أمحد بن معمر شرشال ،جممع امللكفهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة املنورة ،د.ط1081 ،هم.
 كتاب العني ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري ،ت :مهدي املخزومي ،و إبراهيم السامرائي،دار ومكتبة اهلالل ،بريوت ،د.ط ،د.ت.
 لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،دار صادر ،بريوت ،ط ،1د.ت. مناهل العرفان ،حممد عبدالعظيم الزرقاين ،ت :مكتب البحوث والدراسات ،دار الفكر ،بريوت ،ط1220 ،1م. الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع ،عبد الفتاح بن عبد الغين بن حممد القاضي ،مكتبة السوادي للتوزيع ،ط 1018 ،0هم1228 -م.
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