
 احلمـد هلل الـذي وسـع سمعه األصـوات ، وجعلهـا من اآليـات البـيِّـنـات والـدالئل الـواضحـات عل
قـدرته وبـديع صـنعه يف األرض والـسمــاوات ، والـصالة والـسـالم عل من خـتم به الـنبــوات ، وعل آله

وصحبه والتابعني هلم ومن تبعهم واقـتـفى أثرهم ، واستن بسننهم إىل املمـات .
 أما بعد : فإن الصوت احلـسن موهبة من أعظم املواهب اإللـ^ـهـية التي َمنَّ هبا عل بني البرش ، ولقد
ُعني المصطفى صّل اهلل عليه وسّلم برعاية هذه املوهبة وتوجيهها الوجهة الصحيحة ، ملا هلا من أثر كبري
اء أكـرمهم اهلل عل النفـوس ، وكم هـدى اهلل من البـرش إىل هذا الـدين بـسبب سـمـاع القـرآن بأصـوات ُقـرَّ
بحسن الـصوت ، أو بسمــاع قصائـد أنشدهـا أناس مشهـورون بحسن األداء ومجيل احلـداء ، أو بصوت

مؤذن هيز أوتار القلوب بجمـال صوته .
 ومن هنـا نـدرك رِسَّ أمـر رسـول اهلل صّل اهلل عليه وسـّلم لعبـد اهلل بن زيـد ريض اهلل عنه - وهـو الـذي
ْؤيَا َحقٌّ ، فَقُْم أكـرمه اهلل برؤيا األذان - أن يلقـيه عل بالل ليتوىّل التـأذين به حني قال لـه : )) إِنَّ َه^ِذهِ الرُّ

مََع بَِلٍل فَإِنَّهُ أَنَدى - َأْو َأَمـدُّ - َصـْوتاً ِمـنَك ، َفـَألْـِق َعـَلـيْـِه َمـا قِـيـَل لَـَك (( .
 وقــال علـيه الـصالة والــسالم أليب مــوســى األشعــرّي ريض اهلل عـنه : )) لَـْو َرَأْيتَـِني َوأَنَـا أَْسـتَـمِـُع

لِـقِـَراءَتَِك الْـبَـارَِحـةَ ، لَـقَـْد أُوتِـيـَت مِـْزمَـاًرا مِن مَـَزامِـيـرِ اdِل دَاُوودَ (( .
 وكان للـنبي صّل اهلل عليه وسّلم َحـاٍد حسن الصـوت اسمه أنجشه ريض اهلل عنه ، وكـان حيدو باإلبل
التي يركـبـهـا نـسـاؤه ، وكـان إذا حدى أعنقت اإلبل ، أي أرسعت ، فـقــال لـه النبّي صّل اهلل عليه وسّلم :

)) َويْـَحـَك يَا أَنَجـَشـهْ ، ُرَويْـَدَك َسْوقـاً بِالْـقَـَوارِيـرِ (( .

 أردت هبذه اإلملاحة املوجزة أن أصل إىل حقيقة أثر الصوت عل النفوس سلباً أو إجياباً ، فإن الصوت
احلسن بـالكالم احلسن له أثـر بالغ عل النفـوس ، كمـا تـقـدم آنـًفا ، وكـمـا أن للصـوت احلسن تـأثرًيا كبرًيا
فـإن للصـوت احلسن بـالكالم الـسيئ أثـًرا سيئـاً كذلك ، وكـم ضل أقوام بـسبب سمــاعهم أغـاين ماجـنة

بأصوات مجيلة فاتـنـة .

ههه ()

1

ةِ		اطلَّلَب	(( 	لِـ		))bُعَّ َـّانيِ 		اثل يـِيِّ ـوت 	اْلِْصـَداريِ		اصلَّ مَا	الْـَجـِديـُد	فيِ

)1(

)2(

)3(



 ومن التوظيف النـافع للصوت احلسن إنـشاد املتون العلمـية بأصوات من عـرفوا بجامل األداء وحسن
الـتنغيـم ، ومع انطالقـة مرشوع )) سـلسلـة روائع املتـون الـعلميـة املختـارة (( حـرصت عل تـسجيل هـذه
ـا بــأداء لفيف مـن املشـاهري الـذين وهـبهم اهلل األصـوات اجلـميلـة ، وتم املتـون العـلميـة تـسجياًل صـوتـيًّ

تسجيل عدة متون ، أذكرها بحسب تاريخ صدورها :
 1( هـداية املـرتاب وغـاية احلفـاظ والطاّلب يف تبـيـني متشـابه الكتاب ، لإلمـام علم الديـن السخاوّي

املقرئ ، أداء الشيخ القارئ سعد الغامدّي .
 2( ألفية احلـافظ العراقـّي ، أداء الشيخ القـارئ سعد الغـامدّي ، واملـنشد سـمري البشـريّي ، ومهندس

الصوت الشهري أيب بكر السيد ، واألستاذ هاين األهدل .
 3( متنا اجلزرية والتحفة ، أداء الشيخ سعد الغامدّي .

ل ، أداء الشيخ القارئ سعـد الغامدّي ، واملنـشد البشريّي  4( متن موطأة الفـصيح ، ملالك بن الـُمـرحَّ
واألستاذ إياد موسى .

 ومـن غري متـون سلـسلـة روائع املتـون العـلميـة املختـارة : ُحـداء أرجـوزة )) عـدة الـطلب بـنظـم منهج
التلقي واألدب (( لكاتب هذه األسطر ، فمـا اجلديد فيه ؟

ة الـطََّلب (( عـام 1426هـ ، قـبل طبـعتهـا األوىل الـصــادرة سنـة  سبق أن قـمنــا بتـسـجيل مـتن )) ُعـدَّ
1429هـ ، ثم أعدت النظـر فيها ، وزدت عليهـا 75 بيتاً يف مـواضع متفرقـة ، وقد اشتملـت هذه األبيات

املزيدة عل أقوال وحكم نافعة ، وقواعد مهمة جامعة ؛ حيتاج إليها طالب العلم .
 وأصلحت إىل جـانب األبيـات املزيـدة مواضع عـدة ، وقد رشحـت ذلك يف املقدمـة الدراسيـة للطـبعة

اجلديدة الصادرة عام 1431هـ - 2010م .
وهذا ما دفعني إلعادة إصدار أرجوزة عدة الطلب ، وظهورها يف ثوب جديد ، يتميز باجلوانب التالية : 

 أ ( انضمــام منشد رابـع هو األستاذ : إيـاد موسى ، وفقه اهلل تعـاىل ، حيث قام بـإنشاد األبيـات املزيدة
التي سبقت اإلشارة إليها آنفا .

 ب( إنشاد األبيات املتفرقة التي جرى إصالحها .
ح كيفية إنشاد هذه الزوائد والتعديالت املتفرقة .  ج( إضافة تقديم موجز هلذا اإلصدار ُيوضِّ
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ة الـطََّلب (( بحـداء أربعـة من أصـحاب األصـوات العـذبة  فـدونك أخـي طالـب العلم أرجـوزة )) ُعدَّ
فهي يف متــنـاول يدك ، وأقــرب شــيء إىل سـمـعـك ، ســواء عن طـريق مــوقع ))روائع املتـون العلمية(( أو
))اليتـيوب(( أو روابط ))تويـرت(( وسنقوم بإنـزال مقاطع منهـا السيمـا املقـاطع التي مل يسبق إنـشادها ، ثم

أنُــِشـدت بـصـوت األسـتاذ إياد موسى ، وهـو صاحب صوت جـمـيـل ، سـبق أن أســهـم معـــنـا يف إنـشــاد
)) موطأة الفصيح (( .

 أسـأل اهلل تعـاىل أن يـتقبل مـني هــذا العمل ، ومـن كل من أعـان عل إنجـازه ، وأن يـسبـغ عليه ثـوب
القبـول ، ويـنفع به طـالب العلم ، وجيـزي كل مـن أسهم يف إخـراجه ، وإبـرازه خري اجلـزاء ، وأن حيـسن
عاقـبتنا يف األمـور كلها ، وصّل اهلل وسّلـم على خري خلقه ، وعل آله وصحبه ومـن اهتدى هبداه إىل يوم

الدين ، واحلمدهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات .
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	*	اهلواشم		:

)1( حديث رؤيا األذان : أخرجه الرتمذّي يف جامعه برقم )187( وقال : حسن صحيح ، وأبو داود برقم )499( وأمحد يف املسند برقم
)16478( وابن خزيمة يف صحيحة برقم )371( وابن حبان يف صحيحة : كمـا يف اإلحسان برقم )1679( .

كلهم من طريق حممد بن إبراهيم التيمّي عن حممد بن عبداهلل بن زيد عن أبيه ، وصححه إىل جانب من سبق البخارّي ، والنووّي ، والذهبّي .
)2( حديث أيب موسى ريض اهلل عنه متفق عليه ، أخرجه البخارّي يف مواضع عدة ، وهذا لفظ مسلم ، برقم )793( )236( .

)3( حديث أنجشه متفق عليه ، أخرجه البخارّي هبذا اللفظ برقم )6149( وأخرجه كذلك يف مواضع متفرقة ، وأخرجه مسلم برقم )2323(
كالمها من حديث أنس ريض اهلل عنه .
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