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املشروع القرآين الصيفي يف تلقي القرآن ابلقرااات الششر البىر واأربع الزوائد وبرواية حفص
من الطيبة
يف جنوب أفريقيا

احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين ،وعلى آله وصحبه والتابعني .
أما بعد .

فيسران يف مؤسسة " ُسنَن

" اطالعكم على الربانمج القرآين لفضيلة الشيخ الدكتور عبدهللا بن صاحل العبيد

نوعي متّ
وذلك يف إقراء القرآن ابلقرااات الششر البىر واأربع الزائدة وكذلك برواية حفص  ،وهو برانمج ّ
بتوفيق من هللا تعاىل .

أهداف الىرانمج :
1ػ أتهيل قراء لتدريس القراءات العشر الكربى واألربع الزائدة وإقرائها  ،إبقرائهم ختمة للقراءات العشر واألربع .
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 2ػ أتهيل اثين عشر معلما من الرجال والنساء لتدريس القرآن برواية حفص إبقرائهم ختمة للقرآن .
3ػ أتهيل مئة معلم لتدريس جتويد القرآن برواية حفص  ،ليكون هؤالء ومن قبلهم نواة لتعليم كتاب هللا تعاىل
بطريقة اإلتقان .
4ػ نشر طريقة اإلتقان يف القرآن والقراءات يف النصف اجلنويب من القارة األفريقية .

طريقة الىرانمج  :كانت على النحو اآليت :

أولا  :قسم الطالب إىل قسمني :
القسم اأول :
قرأ الطلبة ختمةً للقرآن برواية حفص من طريق الشاطبية وادلصباح والروضة  ،ومت اختيارهم من بني
رلموعة من احلفاظ بعد اختبارهم والتدقيق عليهم يف احلفظ ومعرفة مبادئ التجويد  ،فقرأوا يف حلقة
واحدة  ،ويقرأ كل واحد منهم يف البدء ربْعاً من القرآن أو صفحة  ،ألهنا م ّدة أتسيس وشرح  ،مث ترقّى

الطالب يف مقدار القراءة شيئاً فشيئاً حىت قرأ يف اجللسة الواحدة ربعني أو ثالثة حبسب عدد الطالب ،
مث منحوا اإلجازة بعد اخلتم .
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وتضمن هذا الىرانمج عدة برامج :
 .1تعليم التجويد العملي يف مجيع القرآن  ،خاصةً جتويد احلروؼ .
 .2تعليم التجويد العلمي يف دورة مستقلة دلدة ثالثة أايم بشرح كتاب (اإلتقان يف جتويد القرآن)
و(منظومة اخلالصة يف جتويد القرآن) و(منظومة اإلصباح فيما حلفص من الروضة وادلصباح) وكان
هذا مع ادلعلمني يف الدورة التأهيلية كما سيأيت .
 .3قراءة ادلتون ادلشهورة يف علم التجويد والتعليق عليها وتصحيحها واإلجازة هبا  :وهي ( ادلنظومة
اخلاقانية ) و ( ادلنظومة السخاوية ) و ( ادلقدمة اجلزرية ) و( التحفة للجمزوري ) .
 .4تعليم علم رسم القرآن تطبيقياً يف مجيع القرآن أثناء قراءة اخلتمة .
شروط اللتحاق هبذا القسم :
مهمني ومها
كان من رغب قراءة رواية حفص كثري من طلبة العلم  ،ولكننا كنا قد وضعنا شرطني ّ
 :حفظ القرآن كامالً  ،ومعرفة مبادئ التجويد األساسية على األقل .

القسم الثاين :
قرأ رلموعة من ادلعلمني القراءات األربع عشرة  ،العشر من طريق الطيبة وتسمى العشر الكربى
(وال مانع من االقتصار على العشر الصغرى أو السبع يف الربامج ادلستقبلية)  ،مث قرأوا األربع
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الزائدة عليها معها بعد الفراغ منها  ،ولكن ال ُي ّودوهنا  ،وهي األربع الشواذ  :قراءة احلسن
واليزيدي واألعمش وابن زليصن .

وكانت طريقة الشيخ يف إقرائهم القراءات العشر  :أهنم يف البداية يقرأون ربعني أو ثالثة أرابع
فقط ألهنا طويلة  ،وهذ امجمموعة بدأ يعلمهم التحريرات  ،وعزو الطرؽ  ،وأصول القراءات
العشر وطرقها  ،وأخذ يف البداية وقتاً طويالً ألجل هذا  ،مث ب ّني ذلم األصول العلمية البحثية يف

علم القراءات  ،وشرح ذلم طيبة النشر يف القراءات العشر بطريقة عملية مث جعلهم يطبّقون
القراءات  ،فأول شيء يفردون القراءات راوايً راوايً  ،مث بعد ذلك ُيمعون للسبعة فالعشرة ،

وعلموا طريقة اجلمع ابلوقف مث احلرؼ  ،وهي طرؽ معروفة عند أئمة القراءات  ،مث بعد ذلك
صاروا يف اليوم الواحد يقرأون قريباً من جزأين .
وقرأوا خالل ذلك متون القراءات اآلتية :
.1

الشاطبية يف القراءات السبع للشاطيب .

.2
.3

الدرة ادلضيّة يف القراءات الثالث ادلرضيّة ادلتممة للعشر البن اجلزري .
ّ

طيبة النشر يف القراءات العشر له .

.4

عقيلة أتراب القصائد يف علم الرسم للشاطيب .

.5

انظمة الزهر يف علم َع ّد اآلي له .

.6

حتريرات منت فتح الكرمي لإلمام ادلتويل .
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منظومة الفوائد ادلعتربة يف القراءات األربع الزائدة على العشرة له .
ومنحوا اإلجازة هبا .
شروط اللتحاق هبذا القسم :
حفظ الشاطبية والدرة  ،مث حفظ طيبة النشر .

اثني ا  :مدة الىرانمج وساعات الشمل :
م ّدته ثالثة أشهر  :من 1437/8/25ه إىل 1437/11/25ه .
مبع ّدل  5ساعات يومياً سوى يوم اجلمعة .
اثلث ا  :عدد الطالب :
1ػ كان عدد الطالب الذين ختموا على الشيخ القراءات العشر الكربى واألربع الزائدة أربعة
طالب  ،وستأيت أمساؤهم.
2ػ وعدد الطالب الذين ختموا على الشيخ القرآن برواية حفص اثنا عشر طالباً  ،وستأيت
أمساؤهم .
3ػ وعدد ادلتخرجني يف دورة أتهيل ادلعلمني  115 :معلماً .
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رابشا  :دورة أتهيل مشلمني للتجويد :
أقيمت دورة مستقلة مكثّفة للتجويد العلمي والتطبيقي دلدة يومني من العاشرة صباحاً إىل صالة
العشاء يف شرح كتاب (اإلتقان يف جتويد القرآن) والتعليق على (منظومة اخلالصة يف جتويد
القرآن) و(منظومة اإلصباح فيما حلفص من الروضة وادلصباح) وكلها للشيخ وقراءة ادلتون ادلتقدمة
يف التجويد  ،وأجري ذلم اختبار لرتشيح العشرة األوائل للمتفوقني يف الدورة  ،كما متّ اختيار

العشرة األوائل الذين حفظوا منت اخلالصة يف التجويد  ،ومنح اجلميع شهادة التجويد  ،كما منح

األوائل جوائز قيّمة .

مكان الدورة  :يف قاعة تعليمية رلهزة بكافة التجهيزات احلديثة يف مدينة كيب اتون .
أهداؼ الدورة :
 .1تعليم التجويد العلمي والعملي .
 .2تعليم الدارسني أصول البحث العلمي يف هذا العلم .
حل ادلشكالت يف هذا العلم .
 .3التدريب على ّ
 .4التطبيق على مناهج وطرؽ تدريس القرآن .

 .5حتديد طرؽ تدريس التجويد غري الصحيحة  ،وبيان مواضع اخللل  ،وطرؽ عالجها .
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أمساا اجملازين :
أولا  :القراءات العشر الكربى واألربع الزائدة عليها :
 .1دمحم سليم بن إمساعيل غييب .
 .2سامل بن سليمان بيك .
 .3عائشة بنت حنيف إبراهيم .
 .4امتياز بن رفعت إسحاؽ .
اثني ا  :رواية حفص من الشاطبية وادلصباح وروضة ادلع ّدل :
منور بن آدم هرنيكر .
َّ .1
 .2عبد الكرمي بن سفري الدين ديفدز .
 .3عبدهللا بن دمحم صاحل بيرتسن .
 .4دمحم فقري خان .
 .5دمحم علوي ألكسندر .
 .6عباس بن عبداذلادي مراد .
 .7محزة بن رضوان فوربس .
 .8حافظة بنت دمحم آدم .
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 .9جويرية بنت دمحم نور سالمي .
.10

عابدة بنت منذر شيخ .

.11

وصفيّة بنت سعد آل طالب .

.12

كرمية بنت زاهر جسيم .

حفل اخلتام :
أقيم حبمد هللا حفل لتخريج وتكرمي هؤالء الطالب مجيعاً  ،وفيه وزعت اإلجازات على امجمازين ابلقرآن
والقراءات وعلى طالب الدورة التأهيلية  ،كما متّ تكرمي اخلامتني واألوائل وكان هذا حبضور رئيس رللس
القضاء اإلسالمي ومجع كبري من علماء جنوب أفريقيا ودعاهتا .

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم  ،وصلى هللا وسلّم على سيد ادلرسلني  ،وعلى آله وصحبه
والتابعني إىل يوم الدين .

ُمؤس َسةُ ُسنَن

