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جمع وإعداد
عيل بن أمري املاليك
املجاز بقرءة عاصم ورواية قالون
والعضو املجاز لتابع للهئية العاملية لتحفيظ القرآن الكريم
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مقدمة
إن احلمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا
ومن سيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له،
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله.
أما بعد:

فإن مما ينبغي ملن أرا َد دراس َة عل ٍم من العلوم أن يبدأ بمعرفة مبادئه،

ومضمونه ،وتعداد مباحثه يف صورهتا العامة -عىل األقل-؛ حتى تسهل عليه
ويسري فيه عىل بصرية ،بعكس ما لو بدأ بدراسته وهو ال يدري عنه
دراستُه،
َ

شيئا ،فإنه حينئذ يتشتت ،وتكثر عليه اإلشكاالت ،ويستثقل العلم ،وربام أدى
به ذلك إىل تركه.

وهذه الرسال ُة مقدم ٌة يسري ٌة يف علم التجويد ،و َمد َخ ٌل إليه ،مجعتُها من

وتقريب عباراهتا
إجياز ألفاظها،
وحاولت -قدر اإلمكان-
عدة مصادر،
َ
ُ
َ

ومعانيها ،وهاأنا أضعها بني أيدي إخواين من طالب هذا العلم؛ حرصا مني

عىل اإلفادة واالستفادة.
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وقد جعلتُها عىل أربعة أبواب:

الباب األول -مبادئ علم التجويد.
الباب الثاين -عالقة علم التجويد بالعلوم األخرى.

الباب الثالث -نشأة علم التجويد وأطواره التي مر هبا.

الباب الرابع -تنبيهات مهمة.

عل
وإين أرجو من كل من لديه تنبيه أو تصويب أو اقرتاح اأال يبخل ي

به( ،)1وله مني الشكر والتقدير .كام أرجو منه أن يلتمس يل العذر فيام جيد
من خطإٍ أو ُق ٍ
صور ،فام الكامل إال هلل ،وما العصمة إال لألنبياء ،وخري الصدقة

ُجهد املق يل.

أسأل اهلل الكريم املنان أن ينفع هبذا العمل ،وأن جيعله خالصا لوجهه

الكريم ،وأن جيعلنا ممن يقيم حروف القرآن وحدوده ،وأن جيعله حجة لنا
ال علينا! إن ربنا لسميع الدعاء.

( )1وذلك عىل الربيد اإللكرتوين. ali_almaliki_1406@yahoo.com :
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الباب األول
مبادئ علم التجويد
ً
أول -تعريفه:
مصدر َج اود ُت اليش َء .ومعناه :انتها ُء الغاية يف إتقان
التجويد يف اللغة:
ُ

(جو َد ٌ
فالن يف كذا) إذا فعل
اليشء ،وبلوغ النهاية يف حتسينه .ولذلك يقال :ا
املحسن لتالوته:
ذلك جيدً ا .واالسم منه :اجلودة .ويقال لقارئ القرآن
ي

ُمو َد َة األلفاظ بريئ ًة من الرداءة يف النطق ،ومن
(ُم َ ِّود) إذا أتى بالقراءة
ُ
ا
اجلور والتحريف حال النطق هبا.

وأما يف الصطالح :فتعريفه الذي اشتهر عند املتقدمني هو أنه إعطاء
احلروف حقوقها ،وترتي ُبها مرات َبهاَ ،و َر ُّد احلرف من حروف املعجم إىل
خمرجه وأصلـه ،وإحلا ُقـه بنظريه َ
ومتكني النطـق به
وإشباع لفظـه،
وشكلـه،
ُ
ُ
إفراط وال تك ُّل ٍ
ٍ
إرساف وال تعس ٍ
ٍ
ف.
ف ،وال
عىل حال صيغته وهيئته ،من غري
ُّ

ابن اجلزري يف (النرش) بنحو من هذا التعريف .وأما يف
وعر َفه ُ
ا

(املقدمة) فقال:
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و ُهو إعطــا ُء احلروف ح اقهــا

ٍ
صـــفة وا ومســـت ََح اق ها
من

ُم كَ ام ًال من غري مــا تَ كَ ُّلف

بال ُّلطف يف النطق بال َت َع ُّســـف

()1

ٍ
واحــد ألصـــــلــه
َو َر ُّد ُكــ ِّل

وا ل ال ف ُظ يف ن ظريه كَ م ثل ـه

()2

فأنت تالحظ وجود عنارص جديدة يف صياغة ابن اجلزري لتعريف

مج َع بني حق احلروف ومستح ِّقها،
التجويد يف (املقدمة)؛ حيث إنه َ َ
وحْص
أثره يف
تصور حقيقة علم التجويد عند املتأخرينَ ،
ُّ
وكان لذلك ُ

املوضوعات التي يتناووا .لكن ينبغي َفه ُم هذه األبيات يف ضوء أصل هذا

التعريف ،كام ورد عند العلامء املتقدمني؛ ألن الصياغة الشعرية أدت إىل

بعض الغموض ،خاصة يف البيت الثاين.
( )1حق احلرف :صفته الالزمة له؛ كاومس واجلهر ،واالستعالء واالستفال ،ونحو
ذلك .ومستحق احلرف :ما ينشأ عن الصفة الالزمة ،أي ما ينشأ عن احلق؛ كرتقيق
املستفل ،وتفخيم املستعل ،ونحو ذلك .ويدخل يف ذلك ما ينشأ من اجتامع
بعض احلروف إىل بعض (أي الصفات الناشئة عند الرتكيب) .فاحلق صفة
واملستحق صفة ال ُعروض.
اللزوم،
َ

( )2قوله هذا هو مث ُل قووم يف التعريف األول« :وإحلاقه بنظريه وشكله» .واملعنى:
جتعل النظري
أن تلفظ بنظري ذلك احلرف بعد التلفظ به كالتلفظ به َأ او ًال .يعني أن َ
كنظريه يف القراءة الواحدة؛ لتكون القراءة متساوية وعىل نسق واحد.
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وعنارص التجويد عند ابن اجلزري تلتقي بام قاله احلسن بن قاسم
ُ

املرادي عن األمور التي يتوقف عليها جتويد القراءة ،وهي :معرفة خمارج
ُّ

احلروف ،وصفاهتا ،واألحكام الناشئة عن الرتكيب ،ورياض ُة اللسان بذلك.
وهناك تعريفات ُأ َخر لعلم التجويد تقارب ما ُذكر(.)1

( )1ومن املهم هنا التنبيه عىل أنه َث ام فرق بني التجويد والرتتيل ،وليس كام يظن البعض
من أهنام يشء واحد .وهذا ٌ
خطأ ،ويرتتب عليه عدة أخطاء .فالرتتيل يتعلق برسعة
القراءة ،والتجويد يتعلق بحقائق وقواعد وكيفيات النطق.
وإليك تعريف الرتتيل حتى يتضح لديك األمر أكثر:

ٍ
ٍ
ٌ
وتؤدة.
مكث
فالن كالمه إذا أتبع بعضه بعض ًا عىل
مصدر رتال
الرتت ُيل يف اللغة:
ا
ُ
(الرت َُل).
وقال اخلليل« :رتيلت الكالم :متهلت فيه» .واالسم منه :ا
وقال اهلل

مؤدبا لنبيه وحاثا ألمته عىل االقتداء به{ :ورتل القرآن ترتيال} ،قال

الداين« :أي َت َل ابث يف قراءته ،وافصل احلرف من احلرف الذي بعده ،وال تستعجل

فتدخل بعض احلروف يف بعض» .و َق َال اب ُن َع اب ٍ
َ
اس« :الرتتيل :التبيني»َ .و َق َال

الض اح ُ
اك« :النبذ َحر ًفا َحر ًفا».
ُمُ َاهدٌ « :التأين» ،ويف رواية عنه« :الرتسل»َ .و َق َال ا
وبني القرآن إذا قرأتَه تبيينا ،وترسل
وقال الطربي{« :ورتل القرآن ترتيال} [أيِّ ]:

فيه ترسال ،وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل».
وأما ما روي عن عل

من أن الرتتيل :جتويدُ احلروف ومعرفة الوقوف؛ فهذا

األثر أقدَ ُم َمن ذكره فيام بني أيدينا من مصادر هو اوذيل يف كتابه« :الكامل»،
ُ
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علم بقواعد ُيعرف هبا كيفية
وأما تعريف علم التجويد فقال بعضهم :هو ٌ

النطق الصحيح بألفاظ القرآن الكريم.

وقال بعضهم :هو علم ُيعنى بقواعد النطق الصحيح أللفاظ القرآن

الكريم ،وإعطاء كل حرف حقه من املخرج والصفات ،وما يلحقه يف
الرتكيب من أحكام.

وقال بعضهم :هو علم ُيبحث فيه عن خمارج احلروف وصفاهتا.

وقال بعضهم :هو علم ُيعرف به النطق الصحيح للحروف العربية ،وذلك
ُ
اب عليه يشء.
وذكره بغري إسناد ،وعليه؛ فال تقوم به حجة
واحلال هذه ،وال ُيرت ُ
وهناك أقوال أخر يف تعريف الرتتيل اصطالحا ،ولعل أق َر َهبا ما ذكرتُه هنا.

فبان لك االختالف بني حقيقة التجويد وحقيقة الرتتيل ،ومما يزيد هذا توضيحا:
قول املرادي« :والقراء ُممعون عىل التزام التجويد يف مجيع أحوال القراءة ،من
ترتيل وحد وتوسط ،وربام توهم قوم أن التجويد إنام يكون مع الرتتيل ،وليس كام
تومهوه ،وإنام حقيقة جتويد القراءة كام قدمته لك ،وذلك متأت مع احلدر كام
يتأتى مع الرتتيل ،وال ينكر أن األخذ بالرتتيل أتم مدا وحتريكا من األخذ باحلدر،
ولكن ال بد يف مجيع ذلك من إقامة خمارج احلروف وصفاهتا» اهـ باختصار.
وقال أبو مزاحم اخلاقاين:
فذو احلذق م ٍ
عط للحروف حقو َق ها
ُ
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َ
القرآن أو كان ذا َحدر
إذا ر ات َل

بمعرفة خمارجها ،وصفاهتا الذاتية والعرضية ،وما ينشأ عنهام من أحكام.
ثانيا -موضوعه:
موضوع علم التجويد هو الكلامت القرآنية من حيث إعطاء حروفها
حقها ومستحقها.

وقد ن اظ َر( )1املرعيش هذا الكالم ،وذكر أن علم التجويد ُيبحث فيه عن

أحوال احلروف أينام وقعت.
ثالثا -ثمرته:

من أهم ثمراته :صون اللسان عن اللحن يف لفظ القرآن حال األداء.
رابعا -فضله:
هذا العلم من أرشف العلوم؛ لتعلقه بكتاب اهلل
خامسا -نسبته من العلوم:

.

هو أحد العلوم الرشعية املتعلقة بالقرآن الكريم ،والتي اص ُطلح عىل

تسميتها بـ«علوم القرآن».

( )1أي قال :فيه نظر.
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سادسا -واضعه:

التجويد ينقسم إىل قسمني:
 قسم ِع ْل ِمي نظري ،وهو القواعد النظرية للتالوة. -وقسم عم ِل تطبيقي ،وهو تطبيق هذه القواعد عند التالوة.

أما القسم العمل؛ فإن القرآن نزل من عند رب العاملني هبذه األحكام،

وسنفصل الكال َم عن هذا األمر بعد قليل.
ونُقلت إلينا معه نقال متواترا.
ي

وأما القسم النظري؛ فقد اختلفت األقوال يف حتديد أول من وضع

قواعد علم التجويد؛ فقيل :هو أبو األسود الدؤيل ،وقيل :القاسم ابن ي
سالم،
وقيل :اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،وقيل غريهم من أئمة القراءة واللغة.
سابعا -اسمه:

اسم هذا العلم :علم التجويد.
ثامنا -استمداده:
استمداد هذا العلم من التالوة املنقولة عن النبي × .وذلك أن القرآن
نزل من عند اهلل
أن جربيل

ُمو ًدا عىل الصفة التي نقلها إلينا علامء القراءة
ا

تلقاه سامعا من اهلل

وفهام ،وأخذه الصحابة
بقلبه حف ًظا
ً

 ،وذلك

 ،فتاله عىل نبينا حممد × حتى وعاه
عن النبي × ،وتلقاه التابعون عن

ُي َصون،
الصحابة ،وتلقاه األئمة القراء عن التابعني ،وتلقاه عنهم خالئق ال ُ
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وال يأيت عليهم ال َعدُّ  ،جيال بعد جيل ،يف مجيع األعصار واألمصار ،حتى
وصل إلينا متواترا كام ُأنزل ،فكانت قراء ُة القرآن سن ًة م ات َبع ًة ُ
يأخ ُذها اآلخ ُر عن

املشايخ ُ
ُ
أهل األداء باألخذ والسامع والقراءة حتى دونوا
األول .ثم مل يكتف
ٍ
تلك القواعدَ يف الكتب مضبوط ًة حمرر ًة ٍ
وعناية ،وقد وهبهم اهلل من قوة
بدقة
احلفظ ،وسعة العلم ،والفطنة والذكاء ،ودقة املالحظة ،وجودة البيان  -ما

كان وم عونًا عىل ذلكُّ .
وكل هذا من حفظ اهلل لكتابه؛ إذ إن احلفظ املذكور

َ
حفظ ألفاظه ومعانيه.
يف قوله تعاىل :ﱡﭐﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﱠ يشمل

ومما سبق تَع َل ُم أن قراءة القرآن الكريم تعتمد عىل ركيزتني أساسيتني

كل منهام تعضد األخرى:

ُ
املنقول.
يت
األوىل -األداء الصو ُّ

والثانية -القواعد النظرية التي دوهنا األئمة يف مصنفاهتم.

إال أن األصل يف علم األداء املشافه ُة ،وقراءة القرآن قائمة عليها؛ فهي

العمدة يف حتصيله ،والقواعدُ النظرية إنام هي فرع عنها ،ووذا حصل خالف

بني العلامء يف وصف بعض األمور التي هي من هذه املشافهة ،كأزمنة

املدود ،ومراتب تفخيم احلروف املستعلية ،ونحو ذلك.-

يفرق بني احلرف وأدائه فهو مفرق بني متالزمني؛ ألن هذا القارئ
فمن ي

احلرف وأدا َءه ،ومل جيتهد يف األداء من عند نفسه ،فكام أن القراءة ُسنا ٌة
أخذ
َ
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يأخذها اآلخر عن األول ،فكذلك التجويد؛ ألن أحكام التجويد ُم َض امنَ ٌة يف

القراءات املروية ،وال أظن أن أحدً ا يقول بإمكانية تغيري حركات اإلعراب،
فكذلك أحكام التجويد من إدغام وإخفاء ،أو ترقيق وتفخيم ،أو مد وقْص،
كل ما يف األمر أن هذه األحكام حتتاج إىل نظر أدق.
تاسعا -حكمه:
بعض العلامء
لمه
وتعليمه فرض كفاية .وذكر ُ
ُ
أما التجويد النظري؛ ف َت َع ُ

أنه قد يتعني عىل بعض الناس َت َع ُّل ُم اليشء من هذا العلم من باب( :ما ال يتم
ف تطبيقه لليشء الواجب عىل
الواجب اال به فهو واجب) ،وذلك إذا ت ََو اق َ

معرفته نظريا.

املجود بدون معرفة
وجتويد القرآن قد ُيصله الطالب بمشافهة الشيخ
ِّ

مسائل هذا العلم ،بل املشافهة هي العمدة يف حتصيله ،لكن بذلك العلم
ُ
األخذ باملشافهة ،ويزيد به املهارة ،ويصان به املأخوذ عن طريان
َيس ُهل

الشك والتحريف.

فرض عني عىل كل من أراد أن يقرأ شي ًئا من
وأما التجويد العمل؛ فهو ُ

القرآن الكريم ،بقدر استطاعته ،وأما من كان ال يطاوعه لسانه ،أو مل جيد من
هيديه إىل الصواب بيا ُنه  -فإن اهلل ال يكلف نفسا إال وسعها.
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با ُ
ملتَ َقدِّ ُم َ
ون من
جاء يف «املوسوعة الفقهية الكويتية» ما نصهَ « :ذ َه َ

ُع َل َامء الق َرا َءات َوالتاجويد إ َ
ب َيأ َث ُم
ىل َأ ان األخ َذ ب َجميع ُأ ُصول التاجويد َواج ٌ
تَار ُك ُهَ ،س َوا ٌء َأك َ
َاها،-
َاها َأو ُيفسدُ َمعن َ
َان ُم َت َع ِّل ًقا بحفظ احلُ ُروف -مماا ُي َغ ِّ ُري َمبن َ

َأم َت َع ال َق ب َغري َذل َك مماا َأو َر َد ُه ال ُع َل َام ُء يف ُكتُب التاجويد -كَاإلد َغام َونَحوه.-

ب [بعض املتأخرين] إ َ
ب َرشع ٌّي) من
ىل التافصيل َب َ
(واج ٌ
ني َما ُه َو َ
َو َذ َه َ

ملبنَى َأو َف َساد ا َ
ىل تَغيري ا َ
َم َسائل التاجويد َ -و ُه َو َما ُي َؤ ِّدي تَر ُك ُه إ َ
ني
ملعنَىَ ،-و َب َ
ب صنَاع ٌّي) َ -أي َأو َج َب ُه َأهل َذل َك العلم لت ََامم إت َقان الق َرا َءةَ ،و ُه َو
(واج ٌ
َما ُه َو َ
َما َذك ََر ُه ال ُع َل َام ُء يف ُكتُب التاجويد من َم َسائ َل َلي َست ك ََذل َك ،كَاإلد َغام،

َواإلخ َفاء ...إ َلخَ .-ف َه َذا الناو ُع الَ َيأ َث ُم تَار ُك ُه عندَ ُهم» اهـ.

وقال اب ُن اجلَ َزر ِّيَ « :ق َال ا
حم َ ام ٍد
ل بن ُ
َْص ب ُن َع ِّ
الشي ُخ اإل َما ُم َأ ُبو َعبد اهلل ن ُ

ب َع َىل ال َقارئ َأن َيت ُل َو ال ُقر َ
ِّ
آن
الش َرياز ُّيُ « :حس ُن األ َداء َفر ٌض يف الق َرا َءةَ ،و َ
جي ُ
َح اق تال ََوته؛ صيانة عن أن جيد اللحن والتغيري إليه سبيالَ .ع َىل َأ ان ال ُع َل َام َء َقد

بإ َ
ىل َأ ان َذل َك
اخ َت َل ُفوا يف ُو ُجوب ُحسن األَ َداء يف ال ُقرآن؛ َف َبع ُض ُهم َذ َه َ

رت َضات؛ َفإ ان َ
ور َع َىل َما َيل َز ُم ا ُ
جتويدَ ال الفظ
مل َك ال َ
ف ق َرا َء ُت ُه يف املُف َ َ
َمق ُص ٌ
ب اآل َخ ُر َ
ون إ َ
ىل َأ ان
بَ ،و َذ َه َ
ب فيه َف َحس ُ
يم احلُ ُروف َو ُحس َن األَ َداء َواج ٌ
َوتَقو َ
ب َع َىل ك ُِّل َمن َق َر َأ َشي ًئا م َن ال ُقرآن كَي َف َام ك َ
َان؛ ألَ ان ُه َال ُرخ َص َة يف
َذل َك َواج ٌ

ورةَ ،ق َال
الَّض َ
تَغيري ال الفظ بال ُقرآن َوتَعوجيه َواتـِّ َخاذ ال الحن َسب ًيال إ َليه إ اال عندَ ا ُ
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هلل َت َع َ
ف َع َىل ال َوجه ا الذي
ا ُ
اىل :ﱡﭐﲲﲳ ﲴﲵﲶﱠ» انت ََهىَ .و َه َذا اخل َال ُ
يبَ ،وا َ
اب َع َىل َما َقدا منَا ُهَ ،وك ََذا
الص َو ُ
يحَ ،بل ا
الصح ُ
ب ال اثاين ُه َو ا
ملذ َه ُ
َذك ََر ُه َغر ٌ

الراز ُّي يف َ
جتويدهَ ،و َص او َب َما َص اوبنَا ُه.
َذك ََر ُه اإل َما ُم احلُ اج ُة َأ ُبو ال َفضل ا
َواهللُ َأع َل ُم» اهـ باختصار يسري.

ولعل من املناسب هنا أن نوضح هذا األمر أكثر؛ لعلنا نزيل اإلشكال

املوجود يف إذهان بعض الناس الذين فهموا أن القول بوجوب األخذ
بالتجويد عام شامل لكل ما ُيذكر يف كتب التجويد؛ وبسبب ذلك يوردون

االعرتاضات واالستشكاالت وهم مل يفهموا األمر عىل وجهه.

َ
القول بالوجوب ليس عىل العموم ،بل الواجب أن
اعلم أخي القارئ أن

تـُخرج احلروف من خمارجها ،معط ًيا وا صفاهتا الالزم َة والعارض َة قدر
االستطاعة من غري تكلف.

وأما حتديد مقدار الغنة بحركتني أو أكثر ذلك بقليل -عىل اختالف

العلامء يف ذلك ،-والتزا ُم هذا املقدار يف مجيع مواضعها فليس بواجب.

وزيادة املد يف املد الالزم والواجب واجب ٌة ،لكن املقدار املحدد وذه

املدود ليس بواجب؛ ألن املتقدمني اختلفوا يف مقدار املد الالزم ،فقدره
اجلمهور طوال ،وقدره البعض توسطا .وكذا اختلفوا يف مقدار املد املتصل
عىل مذاهب ،فالواجب هو عدم القْص يف النوعني.
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كذلك ضبط مراتب التفخيم ليس واجبا ،وإنام الواجب أن تفخم

املفخم املتفق عىل تفخيمه وترقق املرقق املتفق عىل ترقيقه ،وأما ضبط
مراتب التفخيم والرتقيق املعروفة فليس واجبا ،وأيضا ما اختلف فيه بني

الرتق َيق يف َموط ٍن
يم َو َي َرى َغ ُري ُه ا
التفخيم والرتقيق؛ َحي ُث َي َرى َبع ُض ُه ُم التافخ َ
َواح ٍدَ ،ف َه َذا ال جيب التزام واحد منهام بحيث إذا تركه يأثم.

وهكذا .فام كان من مسائل اخلالف يف الوجوه املختارة لكل قارئ

فالتزا ُمها ليس واج ًبا.

ونٌقل عن الرمل الشافعي :أن الواقف باحلركة الكاملة ال إثم عليه.
وكذا ما كان من جهة الوقف؛ فإنه ال جيب عىل القارئ الوقف عىل

حمل معني بحيث لو تركه يأثم ،وال ُيرم الوقف عىل كلمة بعينها بحيث لو

الوقف
القارئ
فعله يأثم ،إال إذا كان هناك سبب يستدعي التحريم ،كأن يقصد
َ
ُ
كلمة مومهة مثل أن يقرأ :ﱡﭐﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱠ فيقف عىل (اهلل)،

أو يقرأ ﱡﭐﱇﱈﱉﱠ فيقف عىل (إله) ،أو يقرأ ﱡﭐ ﱩﱪﱫﱬﱠ فيقف
عىل (يستحي) ونحو ذلك.
وأما قول علامء القراءة( :وقف الزم) و(وقف واجب) و(وقف ممنوع)

و(ال جيوز الوقف عىل كذا) ونحو ذلك من األلفاظ الدالة عىل الوجوب أو
التحريم؛ فال يراد بذلك ما هو متقرر عند الفقهاء واألصوليني من معاين هذه
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األلفاظ ،بل املراد أهنا كذلك عند أهل الصناعة ،يعني قووم مثال( :وقف

واجب) يعني أنه واجب صناع ًة ،وقووم( :ال جيوز الوقف عىل كذا) يعني
ال جيوز صناع ًة ،وقووم( :ال يوقف عىل كذا) معناه أنه ال ُيسن الوقف عليه

صناع ًة ،ال ا
أن الوقف عليه حرام أو مكروه ،بل هو خالف األوىل ،إال إن تعمد

الوقف قاصدا املعنى املوهم .وهذا متاما مثل وجوب رفع الفاعل عند
النحويني ،ووجوب نصب املفعول...ونحو ذلك .إذن فمعنى (وقف
واجب) ونحوها :أنه ينبغي الوقف عليه ملعنى يستفاد من الوقف عليه ،أو لئال

ُيتوهم من الوصل تغيري املعنى املقصود.

ومعنى (وقف ممنوع) ونحوها :أنه ال ينبغي الوقف عليه وال االبتداء بام

بعده؛ ملا ُيتوهم من تغيري املعنى أو رداءة التلفظ أو نحو ذلك.

وقال ابن اجلزريَ « :وك ََذل َك قووم( :ال جيوز الوقف عىل كذا) َال

ُيريدُ َ
ف َع َليه ال َب ات َة؛ َفإ ان ُه َحي ُث اض ُط ار ال َقار ُئ إ َ
ىل ال َوقف َع َىل
ون ب َذل َك َأ ان ُه َال ُيو َق ُ
َيش ٍء من َذل َك باعت َبار َقطع َن َف ٍ
ف
سَ ،أو نَحوه من تَعلي ٍمَ ،أو اخت َب ٍار َ -ج َاز َل ُه ال َوق ُ
ب َال خ َال ٍ
ف عندَ َأ َح ٍد من ُهمُ ،ث ام َيعتَمدُ يف االبتدَ اء َما َت َقدا َم م َن ال َعو َدة إ َ
ىل َما َقب ُل

َف َيبتَد ُئ به ،ال ال ُه ام إ اال َمن َيقصدُ ب َذل َك َ
يف ا َ
ف
ملعنَى(َ )1عن َم َواضعهَ ،وخ َال َ
حتر َ
( )1كذا قال ،ولعل األنسب أن يكون( :الكَلم) .واهلل أعلم.
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ا َ
ملعنَى ا الذي َأ َرا َد اهللُ َ -ت َع َ
ب
ُي ُر ُم َع َليه َذل َكَ ،و َ
اىلَ ،-فإ ان ُه َوالع َيا ُذ باهلل َ
جي ُ
الرشي َع ُة املُ َط اه َرةَُ .واهللُ َ -ت َع َ
اىلَ -أع َل ُم» اهـ.
َرد ُع ُه ب َح َسبه َع َىل َما تَقتَضيه ا

فلعله قد ظهر لك اآلن ما هو واجب ،وأما ما زاد عىل ذلك فهو دائر بني

ُ
وتفصيل ذلك يضيق املقام عن بيانه.
االستحباب والتفضيل واجلواز،

وكال ُمنا السابق إنام هو يف غري مقام الرواية؛ وأما يف مقام الرواية فال بد

أن ُيلتزم بام يف الطريق التي ُيقرأ هبا ،وإال فإن ذلك -كام ذكر بعض العلامء-
الر َوا َيةَ ،وتـَخلي ًطا َع َىل َأهل الدِّ َرا َية.
يعترب كَذ ًبا يف ِّ

فمثال إذا أتيت تقرأ عىل سبيل الرواية برواية حفص من طريق

«الشاطبية» ،فال جيوز لك حينئذ أن تَق ُْص أو تُشبع يف املد املتصل أو
املنفصل ،أو أن تقْص أو تتوسط يف املد الالزم ،أو أن متيل ما مل ُي َمل من

جرا.
هذه الطريق ،أو أن تفتح ما ُأميل ...وهلم ًّ
عارشا -مسائله:

مسائل هذا العلم هي قواعده ،كقولنا :كل نون ساكنة وقع بعدها حرف
حلقي وجب إظهارها ،وكقولنا :كل حرف مد وقع بعده سكون الزم وجب
مده مدا مشب ًعا ...وهكذا.
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الباب الثاين
عالقة علم التجويد بالعلوم االخرى
يرتبط علم التجويد بعلوم أخرى ،أجتزئ يف هذا املقام بذكر أمهها،
وهي العلوم األربعة التي ذكر بعض العلامء أنه يتوقف الكامل يف التجويد
عىل معرفتها ،وهذه األربعة العلوم هي:
 -1علم األصوات اللغوية.
 -2علم القراءات.

 -3علم رسم املصاحف.
 -4علم الوقف واالبتداء.
أول -عالقة علم التجويد بعلم األصوات اللغوية:

علم األصوات اللغوية :هو العلم الذي يدرس أصوات اللغة .ودراسة
تتقاسمها علوم جديدة متعددة ،منها ما هيتم بدراسة مصدر
الصوت اللغوي
ُ

الصوت ،ومنها ما هيتم بدراسة انتقال الصوت من مصدره إىل أذن السامع،

ومنها ما هيتم بدراسة ما ُيدث للصوت بعد وصوله إىل أذن السامع ،ومن
ثم نشأت ثالثة فروع علمية لدراسة هذه اجلوانب ،وهي:
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 -1علم األصوات النطقي

وهو يعنى بعملية إنتاج الصوت اللغوي ،فيدرس أعضاء آلة النطق،
وحركاهتا من أجل إنتاج الصوت اللغوي ،وحتديدَ خمارج األصوات وبيان
الصفات الصوتية التي تشكل الصوت.
 -2علم األصوات الفيزياوي

وهو يدرس تركيب األصوات وطبيعتها وخواصها ،وكيفية انتقاوا من
فم املتكلم إىل أذن السامع.

 -3علم األصوات السمعي
وهو هيتم بالعملية التي تبدأ بوصول املوجات الصوتية إىل األذن ،حتى

إدراكها يف الدماغ.

وأنت تالحظ أن القسم األول -وهو علم األصوات النطقي -له عالقة

واضحة بعلم التجويد؛ إذ ي
إن من أهم مباحث علم التجويد :مبحث خمارج

احلروف ومبحث صفات احلروف ،فهذا القسم مشرتك بني من يدرسون
اللغة والذين يدرسون علم التجويد؛ فهو جزء من علم التجويد.
ثانيا :عالقة علم التجويد بعلم القراءات:

ُ
ألفاظ القرآن الكريم ،ولذا نجد أن من العلامء
وضوعهام
ك َال العلمني م
ُ
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من يطلقون مصطلح( :علم القراءة) ،يريدون به ما يشمل علم التجويد وعلم

القراءات.

ي
وإن بني هذين العلمني تكا ُم ًال ،إال أن كل واحدً ا منهام يتناول جان ًبا من

النطق بألفاظ القرآن الكريم ،وبينهام اختال ًفا جيعل كل واحد منهام علام

مستقال ،فعلم التجويد ُيعنى بحقائق وقواعد وكيفيات نطق ألفاظ القرآن،

فيبحث يف خمارج احلروف وصفاهتا وخصائصها وأحكامها الصوتية،
وبعض املسائل التجويدية املتعلقة بتحسني اللفظ ،إضافة إىل الوقف

الصحيح واالبتداء الصحيح .مع قطع النظر عن اخلالف الوارد عن القراء يف

أداء كلامت القرآن .وأما علم القراءات ف ُيعنى بإختالف أوجه النطق املروية

عن القراء يف كلامت القرآن.

لنأخذ مثاال كلم َةُ{ :يزنك} ..هذه الكلمة يتناووا علم التجويد من

ناحية دراسة خمارج وصفات حروفها ،وما فيها من إخفاء النون عند الزاي،
ومرتبة الغنة يف هذا اإلخفاء ،وزمن الغنة ،ودرجة الغنة من حيث التفخيم
والرتقيق ،ونحو ذلك.

بينام علم القراءات يتناووا من حيث البحث يف خالف القراء يف

ُيز َ
ُي ُز َ
نك}،
نك} و{ ُ
قراءهتا؛ فيبحث األوجه التي قرئت عليها ،وهي { َ
ومن الذي قرأها بالوجه األول ،ومن الذي قرأها بالوجه الثاين.
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وهذا الكالم ال يعني أن علم القراءات منفصل عن علم التجويد ،بل إن

املجودة
علامء القراءات ينقلون هذه الروايات ويقرئوهنا عىل وفق الكيفية
ا

املروية عن النبي × ،ولكن ُج ُّل اهتاممهم هو االعتنا ُء هبذه الروايات ونق ُلها

ُمودةً.
وضب ُطها ،وإن كانت تُروى ا

قال املرعيش« :إن قلت :ما الفرق بني علمي التجويد والقراءات؟
قلت :علم القراءات علم ُيعرف فيه اختالف أئمة األمصار يف نظم القرآن

يف نفس حروفه أو صفاهتا ،فإذا ُذكر فيه يشء من ماهية صفات احلروف فهو
تتميم؛ إذ ال يتعلق الغرض به.

وأما علم التجويد فالغرض منه معرفة ماهيات صفات احلروف ،فإذا
ذكر فيه يشء من اختالف األئمة فهو تتميم .كذا حقق يف الرعاية»».

وقال أيضا« :اعلم أن علم القراءة خيالف علم التجويد؛ ألن املقصود

من الثاين معرفة حقائق صفات احلروف مع قطع النظر عن اخلالف فيها.
مثال ُيع َرف يف علم التجويد أن حقيقة التفخيم كذا ،وحقيقة الرتقيق كذا،

ويف [علم القراءات] ُيعرف ا
فخ َمها فالن ورققها فالن.

وهبذا يندفع ما عسى أن يقال :علم القراءة يتضمن مباحث صفات

احلروف كاإلدغام واإلظهار واملد والقْص والتفخيم والرتقيق وهي مباحث
علم التجويد» اهـ.
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وذهب بعض العلامء إىل نسبة علم القراءات إىل الرواية ،وعلم التجويد

إىل الدراية ،فيقولون :علم القراءات علم رواية ،وعلم التجويد علم دراية.

وقد ذكر الدكتور غانم احلمد ما مفاده أن املتتبع ألقوال العلامء يف هذه
املسألة جيد أن تـخصيص الرواية بالقراءات والدراية بالتجويد ال يعني

ُيمل
انفصال الدراية عن القراءات أو الرواية عن التجويد ،ومن ثم جيب أن ُ

كال ُمهم عىل إرادة َغ َل َبة جانب الرواية والنقل عىل علم القراءات ،وجانب
الدراية واالستنباط عىل علم التجويد ،وليس اختصاص أحد العلمني بواحد

منهام.

فعلم التجويد وعلم القراءات يشرتكان فيام يل:
 -1أن كليهام يرتبط بألفاظ القرآن من جهة خيتلف فيها عن اآلخر.

 -2أن القراءات القرآنية املعزوة إىل ناقليها ال يمكن قراءهتا منفك ًة عن
الكيفية املجودة التي أنزل القرآن هبا ،بمعنى أن األوجه املنقولة نُقلت
ُمودةً.
ا

 -3أن علم التجويد يعد جزءا من علم القراءات عىل اعتبار أن علم

القراءات ينقسم إىل أصول وفرش ،وأن علم التجويد يف كثري من مباحثه ُيعترب

من األصول التي بحثها القراء.
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وخيتلف العلامن يف أمرين:

 -1فمن حيث املوضوع؛ علم التجويد ال ُيعنى باختالف الرواة وعزو

الروايات لناقليها بقدر عنايته بتحقيق األلفاظ وجتويدها وحتسينها ،وهو مما
ال خالف بني القراء يف أكثره ،فإن القراء عموما متفقون عىل موضوعات

خمارج احلروف والصفات ،والقضايا الكلية للمد والقْص ،وأحكام النون
الساكنة والتنوين ،وامليم الساكنة ،وغريها.
 -2ومن حيث املنهج؛ علم القراءات منهجه نقل ،فإن كتب القراءات

كتب رواية ،بينام كتب التجويد كتب دراية تعتمد عىل درجة مقدرة القارئ يف
مالحظة أصوات اللغة وحتليلها ووصفها حال إفرادها أو تركيبها .وهذا
باعتبار الغالب عليهام -كام ذكرنا آنفا.-

وهنا إشكال ينبغي التعريج عليه واإلجابة عنه؛ لكونه َير ُد عىل أذهان كثري

من املبتدئني يف دراسة هذا الفن ،وهو :هل علم التجويد الذي ندرسه يف
كتب التجويد خيتص برواية حفص عن عاصم؟
اجلواب :علم التجويد ال خيتص بقراءة معينة أو رواية معينة ،فهو ُيعنى

بتجويد ألفاظ القرآن أيا كانت الرواية أو القراءة .نعم قد نجد يف بعض
القراءات أمورا تـختلف عام ندرسه يف علم التجويد ،مثال :نجد أن أبا جعفر
خيفي النون الساكنة والتنوين عند الغني واخلاء ،والذي ندرسه يف التجويد
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أن حكمهام مع الغني واخلاء اإلظهار ،كذلك نجد أن ورشا من طريق األزرق
له يف مد البدل القْص والتوسط والطول ،والذي ندرسه يف التجويد أن البدل
ٍ
ملحق باملد الطبيعي ومقداره حركتان ،وأيضا نجد أن ً
راءات هي
ورشا يرقق

يف قواعد علم التجويد حقها التفخيم ،ونجد يف قراءة محزة والكسائي وج َه

إدغام النون الساكنة والتنوين يف الواو والياء بغري غنة ،مع أن الذي ندرسه يف
التجويد هو إدغامهام بغنة ،وهلم جرا .والرس يف ذلك أن كتب علم التجويد
إنام ُيذكر فيها األغلب والشائع بني القراء ،وأما األحكام التي ينفرد هبا أحد
القراء أو القليل منهم فهذه ال تتناووا كتب التجويد ،وإنام هي من تـخصص

كتب القراءات ،وإذا ُذكرت يف بعض كتب التجويد املوسعة فإنام تذكر من
باب التوسع يف عرض املعلومة ،وإال فليس هذا من اختصاص علم التجويد.

فل ُينتبه إىل هذا.

قال املرعيش« :وأما علم التجويد فالغرض منه معرفة ماهيات صفات

احلروف ،فإذا ذكر فيه يشء من اختالف األئمة فهو تتميم».
وقال أيضا« :اعلم أن علم القراءة خيالف علم التجويد؛ ألن املقصود

من الثاين معرفة حقائق صفات احلروف مع قطع النظر عن اخلالف فيها.

مثال يعرف يف علم التجويد أن حقيقة التفخيم كذا ،وحقيقة الرتقيق كذا ،ويف

[علم القراءات] ُيعرف ا
فخ َمها فالن ورققها فالن.
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وهبذا يندفع ما عسى أن يقال :علم القراءة يتضمن مباحث صفات

احلروف كاإلدغام واإلظهار واملد والقْص والتفخيم والرتقيق وهي مباحث
علم التجويد» اهـ.
ولكي يتضح لك األمر أكثر تأ امل كال َم مكي بن أيب طالب يف «الرعاية»

وهو كتاب جتويد -حيث قال« :ولست أذكر يف هذا الكتاب إال ما الاختالف فيه بني أكثر القراء ،فيجب عىل كل من قرأ بأي حرف كان من

السبعة( )1أن يأخذ نفسه بتحقيق اللفظ وجتويده ،وإعطائه حقه عىل ما نذكره
مع كل حرف من هذا الكتاب »...اهـ.

ووض َح هذه القاعد َة وط اب َقها يف حديثه عن كل حرف من حروف العربية،
ا

فقال مثال يف باب اومزة« :وقد تقدم ذكر أصول القراء واختالفهم يف اومز
وتليينه وحذفه وبدله وحتقيقه وغري ذلك من أحكامه يف غري هذا الكتاب ،فال
حاجة بنا إىل ذكر ذلك ،وكذلك ما شاهبه ،فليس هذا كتاب اختالف ،وإنام
ٍ
ٍ
ووقوف عىل حقائق الكالم ،وإعطاء اللفظ حقه،
ألفاظ،
هو كتاب جتويد
ومعرفة أحكام احلروف التي ينشأ الكالم منها ،مما ال اختالف يف أكثره» اهـ.

( )1لعله يعني القراءات السبع ال األحرف السبع؛ ألنه قد ُيط َلق عىل القراءات اسم
األحرف ،فيقال مثال :قرأ بحرف ناف ٍع.
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ثالثا :عالقة علم التجويد بعلم الرسم:

علم الرسم :هو العلم الذي يبحث يف معرفة خط املاحف العثامنية،

وطريقة كتابتها ،والقواعد املتبعة فيها خالفا للرسم القيايس اإلمالئي.
ومتعلمه معرفتُه
دارس التجويد
يقول الدكتور غانم احلمد« :وما يلزم
َ
َ

من علم رسم املصحف أن يعلم أمرين:

األول -مت ُّيز رسم املصحف بخصائص معينة يف طريقة رسم الكلامت،

خلاصها علامء الرسم يف مخسة فصول ،هي:
 -1ما وقع فيه من احلذف.
 -2ما وقع فيه من الزيادة.

 -3ما وقع فيه من قلب حرف إىل حرف.
 -4أحكام اومزات.

 -5ما وقع فيه من القطع والوصل.
الثاين -إمجاع العلامء عىل وجوب املحافظة عىل الرسم العثامين يف
قرارات املجامع الفقهية يف العْص
كتابة املصاحف ،وأكدَ ت عىل ذلك
ُ

احلديث.

وال يعني اخلالف بني العلامء يف كون رسم املصحف توقيفيا عن
جواز خمالفته ،فسواء كان توقيفيا أو
الرسول × أو اجتهادا من الصحابة –
ُ
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اجتهاديا فإن العلامء ُممعون عىل وجوب املحافظة عليه يف كتابة

املصاحف» اهـ.

بعض املباحث املتعلقة بالرسم؛ ملا وا من أثر
كتب التجويد َ
وتذكر ُ

يف القراءة ،وخصوصا باب املقطوع واملوصول يف الرسم ،وما رسم بالتاء
املفتوحة من هاءات التأنيث ،وباب احلذف واإلثبات يف حروف املد؛
حلاجة قارئ القرآن إىل معرفتها أكثر من حاجته إىل معرفة املوضوعات

األو َلني منهام ،كام صنع ابن اجلزري يف
األخرى ،وبعضهم يقتْص عىل ا

وغريه .وهذه املوضوعات الثالثة تتعلق بباب الوقف واالبتداء،
«املقدمة»
ُ

وذلك ألنه يشرتط يف الوقف واالبتداء رعاية الرسم ،ومن هنا كان القارئ
حمتاجا فيه إىل معرفتها؛ لكي يقف بالتاء عىل ما رسم بالتاء ،وباواء عىل ما

رسم باواء ،وبحذف حرف املد عىل ما كان حمذوفا رسام من حروف
املد ...وهكذا .وهذا يكون يف حالة الوقف االختباري أو االضطراري،
وحالة االبتداء االختباري ،وأما يف حال االختيار فال يوقف عىل هذه
املواضع وال ُيبدأ هبا؛ ألهنا ليست مواضع وقف وال ابتداء اختياري.
ثالثا :عالقة علم التجويد بعلم الوقف والبتداء:
علم الوقف واالبتداء :هو العلم الذي يبحث يف معرفة ما يوقف عليه
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وما ُيبتدَ أ به من الكالم ،و ُيلحق به أيضا ما يتعلق بكيفيات الوقف عىل الكلمة

وكيفية االبتداء هبا .وهو علم قائم بذاته ،وألفت فيه الكثري من املؤلفات.

وال خيفى أن قارئ القرآن ُيتاج يف قراءته إىل الوقوف للراحة وأخذ
النفس ،أو لقطع القراءة ،أو لتبيني املعنى ،فيحتاج حينئذ إىل معرفة ما يوقف
عليه ،وكيفية الوقف عليه .كذلك هو بعد وقفه سيبتدئ ،فحينئذ ُيتاج إىل

معرفة ما ُيبتدأ به ،وكيفية االبتداء به .ولذا نجد كثريا من علامء التجويد
َ
ومباحث علم الوقف واالبتداء؛ ألمهيته
يذكرون يف كتب علم التجويد قواعدَ

البالغة ،وشدة حاجة القارئ إليه ،وجعلوا معرفته رش ًطا لتجويد القراءة ،قال

املرعيش« :وهذا فن مستقل مغاير لفن التجويد ،لكن جرت عادة بعض
العلامء بجعل قواعده الكلية جزءا من كتب التجويد» اهـ.

وقال الداين« :اعلم أن التجويد ال يتحصل لقارئ القرآن إال بمعرفة

الوقف ،ومواضع القطع عىل الكلم ،وما يتجنب من ذلك لبشاعته وقبحه».

أج ال أدوات
وقال« :معرفة ما يتم الوقف عليه وما ُيسن وما يقبح – من َ

القراء املتحققني بالقراءة ،ومعرفة ذلك مما ال بد منه ،فينبغي وم أن ُيعملوا
أنفسهم يف طلبه والسؤال عنه؛ حتى يقفوا عليه ويستعملوه يف تالوهتم» اهـ.
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الباب الثالث
نشأة علم التجويد واملراحل التي مر بها
عرفنا أن علم التجويد يعنى بقواعد النطق الصحيح أللفاظ القرآن ،وهو
يرتبط بقراءة القرآن خاصة وبنطق اللغة العربية عامة .وإن قراء َة القرآن صورة

من صور نطق العربية ،وهي تـخضع يف مجلتها لقواعد هذا النطق .وارتبط
تدوين أصول القراءة بتدوين قواعد اللغة العربية يف املراحل األوىل ،ثم
سام جديدً ا هو( :علم التجويد).
استقل بعد ذلك بكتب خاصة ،وأخذ ا ً

واحلديث عن نشأة علم التجويد يرتبط باحلديث علمني آخرين مها:

علم القراءات ،وعلم العربية .ففي ظل هذين علمني نبتت مباحث علم
التجويد ،ومن خالوام تطور علم التجويد.

ويمكن تقسيم نشأة علم التجويد عىل ثالث مراحل:

املرحلة األوىل :مرحلة التلقي الشفهي قبل تدوين العلوم
وهي مرحلة متتد من عْص النبوة إىل وقت ظهور املؤلفات األوىل يف

علم العربية وعلم القراءات يف القرن الثاين اوجري ،و كانت قراءة القرآن

يف هذه املرحلة تعتمد عىل ا َ
مل َل َكة اللغوية السليمة للصحابة الذين نزل
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القرآن بلساهنم ،وعىل التعليم الشفهي والتلقني املبارش لضبط األمور األدائية
التي اختص هبا النص القرآين ،ولتاليف آثار التنوع اللغوي الذى برزت أثاره

يف العهد املدين بعد أن دخل الناس يف دين اهلل أفواجا ،وقد جاءت رخصة
األحرف السبعة الستعياب ذلك التنوع و التـخفيف من أثاره.
املرحلة الثانية :مرحلة تدوين أصول التالوة يف كتب قواعد اللغة وكتب
القراءات القرآنية
وهي مرحلة متتد ألكثر من قرنني من الزمان؛ من َبدء التأليف يف هذين

العلمني حتى ظهور أول مؤ الف يف علم التجويد.

وأقدم مؤ الف وصل إلينا يضم قواعد اللغة العربية هو كتاب سيبويه،

حتدا َ
ث فيه عن خمارج احلروف وصفاهتا وعن كثري من األحكام والظواهر
الصوتية التي تشكل أهم موضوعات علم التجويد.

وعلم القراءات أقدم نشأ ًة من علم التجويد ،وأول كتاب جامع يف

القراءات هو كتاب أيب عبيد القاسم بن سالم (ت224هـ) ،لكنه مفقود،

و ُنق َلت منه نصوص يف بعض الكتب ،لكن أقدم ما وصل إلينا من كتب
السبعة يف القراءات» أليب بكر أمحد بن موسى بن
القراءات هو كتاب « :ا

ُماهد (ت 324هـ) ،وهذا الكتاب فيه إشارات إىل بعض مسائل التجويد.
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كتب القراءات وعلام ُء القراءة بتعلم النطق الصحيح و َضبط
واض َط َل َعت ُ

القراءة قبل ظهور كتب علم التجويد املستقلة ،من خالل املباحث الصوتية
التى دوهنا يف كتبهم ،ومن خالل التعليم الشفهي للنطق الصحيح ،وصارت
تلك املباحث جز ًءا من كتب القراءات حتى بعد ظهور كتب علم التجويد

التى تـخصصت هبا.

املرحلة الثالثة :ظهور املؤلفات اخلاصة بعلم التجويد
انتهى التقدم العلمي الكبري يف القرنني الثاين والثالث اوجريني يف علم

القراءات وعلم العربية إىل ترسيخ قناعة لدى العلامء بَّضورة إفراد موضوع
خمارج احلروف وصفاهتا وأحكامها الصوتية بكتب خاصة مستقلة عن كتب

اللغة والقراءات ،وشهد القرن الرابع والدة عل ٍم جديد ُيقق ذلك ،عىل أحد

علامء القراءة وأحد علامء العربية ،فقد نظم ابو مزاحم موسى بن عبيد اهلل
اخلاقاين املقرئ (ت325هـ) قصيد ًة يف حسن األداء يف واحد ومخسني

بي ًتاُ ،عر َفت بـ«رائية اخلاقاين» وبـ«اخلاقانية»( ،)1وكتب أبو الفتح عثامن بن
( )1وقد حققت عدة حتقيقات ،منها :حتقيق عبد العزيز قارئ ،وحتقيق عل حسني
البواب ،وحتقيق حممد عزير شمس ،وحتقيق غانم قدوري احلمد.
وقد رشحا الداين رشحا بديعا ،وطبع رشحه مع املتن بتحقيق غازي ال َعمري.
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جني النحوي (ت392هـ) كتابا اسمه« :رس صناعة اإلعراب» يف ذكر أحوال

احلروف مفرد ًة ،وبيان خمارجها وصفاهتا وتْصفها يف الكالم ،وأطلق عىل

هذه املباحث :علم األصوات واحلروف.

وقد استطاع علامء القراءة أن خيطوا هبذا العلم الوليد نحو االكتامل

واالستقالل ،يف حني توقفت جهود علامء العربية عند كتاب ابن جني الذى
اختلطت فيه الدراسة الْصفية بالدراسة الصوتية ،وظلوا يتناولون
املوضوعات الصوتية يف كتب النحو والْصف.

ومتكن أحد العلامء القراءة قبل هناية القرن الرابع أن يؤلف رسالة يف

اللحن اجلل واللحن اخلفي كانت وا دور يف تأسيس علم التجويد وتثبيت
أركانه؛ حيث كتب أبو احلسن عل بن جعفر السعيدي (ت 410هـ) رسالة

صغرية عنواهنا« :التنبيه عىل اللحن اجلل و اللحن اخلفي»(.)1

وإذا كان أول مصنف يف علم التجويد هو «القصيدة اخلاقانية»؛ فإهنا

جاءت موجزة ،وجاءت يف قالب شعري ،و النظم ال يتأتى فيه ما يتأتى يف

النثر ،وأيضا القضايا التى تناولتها هذه القصيدة مل تكن مرتبة وإنام كانت

( )1وقد طبعت هذه الرسالة مع رسالة أخرى للسعيدي حتت عنوان« :رسالتان يف
التجويد» بتحقيق الدكتور غانم قدوري احلمد.
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قضايا متفرقة ،وإذا كان كتاب السعيدي هو العمل الثاين يف ميدان هذا العلم
فإنه مل يعالج فيه إال اإلنحرافات النطقية اخلفية.

وإذا أردنا أن نقف عىل أول مؤلف اكتملت فيه صورة هذا العلم ومحل
يف عنوانه مصطلح( :التجويد)؛ فإننا سنجد ذلك يف مؤلفات القرن اخلامس
اوجري وما بعده ،وهذه املؤلفات تتفاوت بني البسط واإلجياز ،ومنها ما
كتب نثرا ومنها ما نظم ،ومنها املؤلفات العامة ومنها املؤلفات اخلاصة
بموضوع واحد.

ويمكن تقسيم تاريخ تأليف علم التجويد إىل ثالثة مراحل رئيسة:

املرحلة األوىل :املؤلفات األوىل اجلامعة
مهها مما هو مطبوع:
وسنذكر منها أ ا

()1

« -1الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة»

أليب حممد مكي

بن أيب طالب القييس القريواين ثم القرطبي (ت 437هـ).

وهذا الكتاب من أقدم وأهم وأجود وأوسع الكتب املصنفة يف علم

التجويد ،وقد اعتمد عليه أكثر املؤلفني يف هذا العلم بعد مؤلفه.
وقد ذكر مؤلفه فيه أبوابا يف معرفة احلروف واحلركات وما يتعلق
( )1حققه الدكتور أمحد حسن فرحات.
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بذلك ،ثم بابا يف صفات احلروف وألقاهبا وعللها ،ثم عقد لكل حرف من
احلروف بابا خاصا حتدث فيه عن خمرجه وصفاته وما يلحقه أثناء الكالم
من تغري وما ينبغى من التحفظ يف نطقه يف بعض الرتاكيب ،ثم عقد بابا يف
االختالف يف املخارج ،وبابا يف املشددات ،وبابا يف أحكام النون الساكنة
والتنوين.

()1

« -2التحديد يف االتقان والتجويد»

الداين (ت444هـ).

أليب عمرو عثامن بن سعيد

ويقال يف هذا الكتاب ما قيل يف سابقه .وهو عمدة ومرجع يف هذا

الباب ،ومؤلفه أرسخ من مكي بن أيب طالب يف هذا الفن.

حتدث الداين يف هذا الكتاب عن معنى التجويد وحقيقة الرتتيل
والتحقيق وما يتعلق بذلك ،وعن حقائق األلفاظ وحدود النطق باحلروف،
وفصل الكالم يف ذلك تفصيال
وعن خمارج احلروف وصفاهتا وأحكامها ،ي

بديعا ،كام حتدث عن الوقف وأقسامه ،وأحوال احلركات يف الوقف.
« -3املُوضح يف التجويد»

()2

أليب القاسم عبد الوهاب بن حممد

( )1حققه الدكتور غانم قدوري احلمد.
( )2حققه الدكتور غانم قدوري احلمد.
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القرطبي (ت461هـ).

وهذا الكتاب من الكتب الثمينة والنفيسة واملهمة يف هذا العلم ،وقد

انفرد مؤلفه فيه بطريقة بديعة؛ وهو أنه قسم الكتاب انطالقا من تقسيم اللحن
إىل جل وخفي ،ثم درس احلروف دراسة مفردة بنا ًء عىل هذا التقسيم.

مفصلة ألصوات احلروف
وقد تضمن هذا الكتاب دراسة عميقة شاملة ا

العربية َوفق منهج حمدد واضح ،وهو أمر مل يتحقق يف كتاب سابق أو الحق
قديم أو حديث بالصورة التى حتقق هبا يف هذا الكتاب ،ومل يدع من

موضوعات علم األصوات النطقي شيئا إال أورده ووضحه.

ومكي والداين والقرطبي متعارصون -كام هو ظاهر ،-وقد اختُلف هل

الداين أ يلف كتابه قبل مكي بن طالب أم العكس.
()1

« -4اإلنباء يف جتويد القرآن»

أليب األصبغ عبد العزيز بن عل

األندليس املعروف بابن الطحان (ت 560هـ).

وهذا الكتاب مرجع أصيل يف علم التجويد وعلم األصوات العربية،

وهو عىل صغر حجمه يشكل مقدمة أساسية يف علم التجويد ،وقد حتدث
فيه مؤلفه عن عدد من املوضوعات اوامة.
( )1حققه الدكتور حاتم الضامن ،وأيضا الدكتور أمحد القضاة.
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« -5التمهيد يف معرفة التجويد»( )1أليب العالء احلسن بن أمحد العطار

اومذاين (ت  569هـ).

وهذا الكتاب من الكتب اجليدة والفريدة يف علم التجويد ،وقد بحث

فيه مؤلفه عددا من املوضوعات اللغوية ،وقد متيز باعتناء مؤلفه بذكر
األحاديث النبوية واآلثار السلفية يف باب تالوة القرآن بأسانيدها.

« -6عمدة املفيد وعدة ا ُ
ملجيد يف معرفة التجويد»( )2لعلم الدين عل

بن حممد السخاوي (ت643هـ).

وهي منظومة تقع يف أربع وستني بيتا ،ومل يقصد مؤلفها تأصيل وتقعيد
أحكام التجويد ،وإنام ذكر ٍ
عدد من التنبيهات املهمة يف ُحسن األداء.
َ
واعلم أنه يصعب ذكر مجيع املؤلفات التى كتبت بعد القرن السادس؛

لكثرهتا .ولكن يمكن أن نذكر هنا جهود ابن اجلزري (ت833هـ) التى تعد
خامتة مرحلة التأليف يف هذا العلم وبداية مرحلة جديدة؛ إذ إنه بعد ابن
ات معينة وموضوعات معروفة
اجلزري بالذات صار لعلم التجويد َلبنَ ٌ

استمرت واستقرت عىل وترية واحدة تقريبا.

( )1حققه الدكتور غانم قدوري احلمد.
( )2وقد طبعت بتحقيق عبد العزيز قارئ وغريه.
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فمن مؤلفات ابن اجلزري يف التجويد:

أ« -التمهيد يف علم التجويد»(.)1

ويعترب هذا الكتاب من املراجع األساسية والكتب القيمة واملهمة
يف هذا العلم .وقد صنفه ابن اجلزري يف مرحلة مبكرة من عمره،
بعد أن درس علم التجويد وأتقنه عىل شيوخه ،ثم بعد تأليفه كان يعيد
النظر فيه مرة بعد مرة إىل أن تويف ،وكان يضيف إليه أو يغري فيه كلام

رأى ذلك رضوريا ،بام ال يغري من شكل الكتاب.

ب« -املقدمة يف ما عىل قارئ القرآن أن يعلمه»( )2املعروفة

بـ«باملقدمة اجلزرية».

وهي منظومة عىل بحر الرجز ،تتألف من مئة وسبعة أبيات ،بدأها

( )1وهو مطبوع بتحقيق الدكتور حسني البواب ،والدكتور غانم قدوري احلمد.
( )2طبعت عدة طبعات حمققة وغري حمققة .ومن حتقيقاهتا :حتقيق الدكتور غانم
قدوري احلمد (وذلك ضمن رشحه عليها) ،وحتقيق الدكتور أرشف طلعت،
وحتقيق الدكتور حممد متيم الزعبي ،وحتقيق الدكتور أيمن سويد ،وحتقيق
حممد فالح املطريي ،وحتقيق إبراهيم القرش.
ونرشهتا بعد أن راجعها
وقد حقق ُتها عىل عدد من النسخ اخلطية واملطبوعة،
ُ
وقرظها شيخي الدكتور إبراهيم بن حممد كشيدان -وفقه اهلل!.-
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مج َل فيها ما جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه،
ابن اجلزري بمقدمة أ َ

ثم حتدث عن خمارج احلروف ،ثم عن صفات احلروف ،ثم عن

التجويد ،ثم عن الرتقيق ،ثم عن أحكام الراءات ،ثم عن التفخيم ،ثم
عن اإلدغام ،ثم عن الضاد والظاء ،ثم عن النون وامليم املشددتني
والساكنتني ،ثم عن أحكام املد ،ثم عن الوقف واالبتداء وما يتعلق به

من مباحث.
وقد استوفت هذه املنظومة –عىل وجازهتا -مجيع موضوعات

علم التجويد األساسية تقريبا .وهي متثل واسطة العقد يف مؤلفات
هذا الفن؛ إذ َأر َست قواعدَ ه ،وحددت معا َ
مله ،وهي أهم وأشهر

منظومات علم التجويد ،وقد نالت من العناية من أهل هذا الفن ما مل

تنله منظومة أخرى مما نُظم فيه.

جـ -باب التجويد من كتابه« :النرش يف القراءات العرش»(.)1

( )1كتاب النرش طبع بعدة حتقيقات ،منها :حتقيق شيخ املقارئ املْصية يف وقته عل
بن حممد الضباع ،وحتقيق أمحد حممد دمهان ،وحتقيق الدكتور السامل بن
حممد الشنقيطي ،وحتقيق الدكتور خالد أبو اجلود .وهناك عدة مشاريع فردية
ومجاعية لتحقيق هذا الكتاب مل تـخرج إىل عامل املطبوعات بعدُ .
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د -األبيات اخلاصة بالتجويد من منظومته« :طيبة النرش»( .)1وهي

تشرتك مع «املقدمة» يف أكثر من ثالثني بيتا.
املرحلة الثانية :مؤلفات القرون املتأخرة

بعد تأليف ابن اجلزري ملنظومة« :املقدمة» استأثرت بمعظم جهود
املتأخرين من علامء التجويد؛ فبلغت رشوحها العرشات ،باإلضافة إىل ما
وضع حووا من تعليقات واستدراكات وتتميامت.
فمن رشوحها:

« -1احلوايش املفهمة يف رشح املقدمة»( )2أليب بكر أمحد ابن الناظم

(ت835هـ) ،وهو أول رشوحها.

« -2الطرازات ا ُ
ملع َل َمة يف رشح املقدمة»

()3

تلميذ الناظم (ت870هـ).

لعبد الدائم األزهري

( )1طبعت بتحقيق عل بن حممد الضباع ،وحتقيق حممد متيم الزعبي ،وغريمها.
( )2طبع باملطبعة امليمنية بمْص ،وطبع طبعة أخرى بتحقيق عمر عبد الرزاق
معْصاين.
( )3طبع بتحقيق نزار خورشيد عقراوي.
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« -3احلوايش األزهرية يف حل ألفاظ املقدمة اجلزرية»( )1خلالد بن

عبد اهلل األزهري (ت905هـ).

()2

« -4الآللئ السنية يف رشح املقدمة اجلزرية»

القسطالين (ت923هـ).

()3

« -5الدقائق املحكمة يف رشح املقدمة»

األنصاري (ت926هـ).

ألمحد بن حممد
لزكريا بن حممد

« -6رشح املقدمة اجلزرية»( )4ألمحد بن مصطفى الرومي املعروف

بـ(طاش كربي زاده) (ت968هـ).

« -7الفوائد الرسية يف رشح املقدمة اجلزرية»( )5ملحمد بن إبراهيم

الناذيف احللبي (ت971هـ).

( )1طبع بمطبعة حممد عل صبيح بمْص ،وبمكتبة املنار بالكويت.
( )2طبع بمؤسسة قرطبة.
( )3طبع بمطبعة حممد عل صبيح ،وبمكتبة اإلرشاد بصنعاء ،وبدار املكتبي بدمشق
بتحقيق نسيب نشاوي ،وبمطبعة الشام بتحقيق حممد غياث صباغ.
( )4طبع بمجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،بتحقيق حممد بن سيدي
األمني.
( )5ال يزال خمطوطا حسب علمي.
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()1

« -8املنح الفكرية يف رشح املقدمة اجلزرية»

اوروي القاري (ت1014هـ).

لعل بن سلطان

« -8الفوائد املسعدية يف حل املقدمة اجلزرية»( )2لعمر بن إبراهيم

املسعدي (ت1017هـ).

وغريها كثري بني خمطوط ومطبوع.
ومن الرشوح املعارصة:

()3

« -1دروس مهمة يف رشح الدقائق املحكمة»

لسيد الشني أبو

الفرح.

« -2رشح املقدمة اجلزرية»( )4لغانم قدوري احلمد ،واختْصه يف

ُملد صغري سامه« :الرشح الوجيز عىل املقدمة اجلزرية».
وغريمها كثري.

( )1طبع باملطبعة امليمنية ،وبمطبعة مصطفى البايب احللبي ،وبدار السالم بمْص،
وبمكتبة الدار باملدينة النبوية بتحقيق عبد القوي بن عبد املجيد ،وبمؤسسة قرطبة
بتحقيق حسن بن عباس ،وبدار الغوثاين بتحقيق أسامة عطايا.
( )2طبع بمكتبة أوالد الشيخ بمْص بتحقيق مجال السيد رفاعي.
( )3طبع بدار الزمان باملدينة النبوية.
( )4كالمها من مطبوعات معهد اإلمام الشاطبي باململكة العربية السعودية.
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ومع ذلك فإن عددا من املتأخرين خرجوا من فلك «املقدمة» وألفوا

كت ًبا ال ترتبط هبا ،منها املنثور ،ومنها املنظوم ،ومنها املختْص ،ومنها
املطول .وقد امتاز عدد من املؤلفات املعارصة باالستفادة من التقدم العلمي
األعْص املتأخرة؛ سواء يف طرق ووسائل
والصناعي الذي وصلنا إليه يف
ُ
عرض املادة ،أو يف علم األصوات اللغوية وعلم الترشيح وعلم وظائف

األعضاء ونحوها من العلوم التي تـخدم علم التجويد.
فمن املؤلفات املشهورة يف هذه املرحلة:
()1

« -1املفيد يف التجويد»

ال ِّطيبي (ت979هـ).

للشهاب أمحد بن أمحد بن بدر الدين

وهي أرجوزة تتألف من  193بيتا ،اشتملت عىل أكثر مباحث التجويد،
ومتيزت عن غريها من منظومات التجويد بذكر أشياء مل توجد يف غريها.
« -2تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني عام يقع وم من اخلطأ حال

تالوهتم لكتاب اهلل املبني»( )2أليب احلسن عل بن حممد النوري الصفاقيس

(ت 1118هـ).

( )1طبعت بتحقيق الدكتور أيمن رشدي سويد.
( )2طبع بالقاهرة منذ ما يقرب من ثالثني عاما.
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ويتميز هذا الكتاب بكثرة التنبيه عىل األخطاء التى يقع فيها القراء.

« -3جهد املقل» ملحمد بن أيب بكر املرعيش امللقب بـ( َساجقل

رشحه مؤ ُلفه يف كتاب آخر سامه« :بيان جهد
َزا َده) (ت1150هـ)َ ،و َ َ

املقل»(.)1

ٍ
وحتليالت دقيق ًة وفريد ًة للعديد من
ويتميز هذا الكتاب بإحتوائه آرا ًء
ٍ
بثقافة واسعة يف علم األصوات اللغوية،
الظواهر الصوتية؛ فمؤلفه كان يتمتع

ٍ
عميق حلقيقة الصوت؛ فجاءت أفكاره وآراؤه متطابق ًة مع ما توصل إليه
وفه ٍم

علامء األصوات املحدَ ُثون يف أكثر من مسألة وقضية ،عىل الرغم من أنه مل
يكن يملك من الوسائل ما يملكون ،فهو ال يملك إال موهبته يف تذوق

األصوات ،ومع ذلك كانت نتائجه ما كانت .وقد جانب الصواب يف بعض
املسائل ومل يكن اجتهاده موفقا.

« -4حتفة األطفال»( )2لسليامن بن حسني اجلمزوري الشهري باألفندي

( )1وكالمها مطبوع بتحقيق الدكتور سامل قدوري احلمد.
( )2هكذا هو اسمها ،وأما ما زاده البعض عليه فلم يصح عنه.
وقد طبعت هذه املنظومة عدة طبعات ،وبأكثر من حتقيق ،من حتقيقاهتا :حتقيق
الشيخ عل بن حممد الضباع ،وحتقيق الدكتور أرشف طلعت ،وحتقيق حممد
فالح املطريي .وقد حققتها معتمدا عىل عدة نسخ خمطوطة ومطبوعة.
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(كان حيا سنة 1227هـ).

وهي أرجوزة تتألف من واحد وستني بيتا ،وضعها ناظمها للناشئة يف

هذا العلم ،بحيث تكون دراستُهم وا خطو ًة أوىل يف تعلمهم هذا العلم .وقد

الورود ،التى رأى أهنا تناسب مستواهم ،كأحكام
ضمنها َ
بعض األحكام كثرية ُ
النون الساكنة والتنوين ،وأحكام املدود ،وغري ذلك .وقد وضع حووا عدد

من الرشوح والتعليقات.

()1

« -5هناية القول املفيد يف علم التجويد»

اجلرييس (كان حيا سنة 13هـ).

ملحمد مكي نْص

مرجع لدى عدد من
وهو من الكتب املوسعة يف التجويد ،وهو
ٌ

املؤلفني يف التجويد يف عْصنا.

« -6السلسبيل الشايف»( )2لعثامن سليامن مراد (ت1382هـ).

وهي أرجوزة تتألف من مئتني ومخسة وستني بيتا ،اشتملت عىل جل

مباحث التجويد ،ومتيزت بذكر أشياء َق ال من يذكرها ممن َن َظ ُموا يف علم
التجويد .وقد رشحها مؤلفها يف مؤلف مستقل ،وهو مطبوع.

( )1طبع هذا الكتاب بمْص منذ ما يقرب من تسعني عاما.
( )2طبعت بعناية حامد خري اهلل سعيد ،وبعناية حسن بن مصطفى الوراقي.
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« -7هداية القاري إىل جتويد كالم الباري» لعبد الفتاح السيد عجمي

املرصفي (ت1408هـ).

ويقع هذا الكتاب يف ُملدين ،وهو من أوسع كتب التجويد املعارصة
وأكثرها تفصيال.

« -8آللئ البيان يف جتويد القرآن» و«تلخيص آللئ البيان» و«التحفة

السمنودية يف جتويد الكلامت القرآنية» إلبراهيم عل عل شحاتة السمنودي
(ت1429هـ).

وهي أراجيز نظم فيها أحكام التجويد ،وله رشح عىل بعضها.

« -9فن الرتتيل وعلومه» ألمحد الطويل.
ويقال يف هذا الكتاب قريبا مما قيل يف كتاب املرصفي .وقد اختْصه

مؤلفه يف كتاب سامه« :تيسري علم التجويد».

« -10املنري يف أحكام التجويد»( )1وهو من تأليف ُمموعة من أعضاء

جلنة التالوة يف مجعية املحافظة عىل القرآن الكريم باألردن.

املصور»( )2للدكتور أليمن رشدي سويد.
« -11التجويد
ا

( )1أصدرته مجعية املحافظة عىل القرآن الكريم باألردن ،وطبع أكثر من 25طبعة.
( )2صدر مؤخرا عن دار الغوثان للدراسات القرآنية.
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وقد متيز هذا الكتاب باستخدام عدد من الطرق والوسائل اإليضاحية؛

كاخلرائط الذهنية ،واجلداول ،والتمييز باأللوان ،كام متيز بصور ورسوم
بيانية دقيقة إىل حد كبري ألعضاء النطق واملخارج والصفات وغري ذلك،
وبإرفاق قرص مضغوط فيه رسوم متحركة مصحوبة بالتطبيق.

« -12التجويد امليرس» الصادر عن ُممع امللك فهد لطباعة

املصحف الرشيف باملدينة النبوية ،وهو من تأليف بعض أعضاء اللجنة
العلمية باملجمع.

وهذا الكتاب خمتْص ،ومقتْص عىل أهم مبادئ وأصول علم التجويد،

رسُ ،صنيف من أجل تيسري هذا العلم عىل املبتدئني يف هذا
وهو عىل اسمه؛ ُم َي ا ٌ

العلم وعامة املتعلمني.

« -13امليرس يف علم التجويد» و«الدراسات الصوتية عند علامء

التجويد» و«علم التجويد دراسة صوتية ميرسة» مجي ُعها للدكتور غانم قدور

احلمد.

رشحيه الكبري واملختْص عىل «املقدمة
وهذه املؤلفات -باإلضافة إىل َ

اجلزرية» -متتاز باجلمع بني الرتاث الصويت القديم والدرس الصويت

احلديث ،واالستفادة مما قدمه الدرس الصويت احلديث يف دراسة قواعد
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التجويد ،وفيها مباحث جديدة ،وحتقيقات طيبة(.)1

واعلم أن املؤلفات يف هذه املرحلة كثرية جدا ،وال يمكن حْصها.

الحظ عليها:
ومما ُي َ

 -1أن كثريا منها تعتمد عىل كتب علم التجويد املتأخرة ،وهي تفتقر

إىل األصالة واالبتكار التي متيزت به املؤلفات األوىل وذا العلم ،وقد
يكون يف تأخر نرش هذه املؤلفات عذر ،وقد زال هذا العذر اليوم بعد نرش

كثري منها.

ٍ
لكتب أخرى.
 -2أن كثريا منها ُمرد نسخ مكررة

 -3أن كثريا منها كتَ َبه أناس غري مؤهلني للكتابة يف هذا الفن؛ وهذا األمر

كان سببا يف ظهور عدد من األقوال والتعريفات والضوابط املخالفة ملا قرره

علامء هذا الفن ،فخرج َمن يقول :إن حروف الصفري تـخرج بوضع طرف
ٍ
( )1ومن املناسب هنا التنبيه عىل أمر هو ُّ
إشكال والتباس لدى عدد من داريس علم
حمل
التجويد؛ وهو أن إعادة كتابة علم التجويد باالعتامد عىل مصادره القديمة األوىل
وكتب علم األصوات اللغوية احلديثة لن تغري من حقيقته أو تغري املتعارف عليه
من قواعده ،ولكنها سوف تكون مفيدة يف زيادة معرفة الدارسني بطبيعة الصوت
اللغوي ،ويف جعل قواعده أكثر وضوحا ،وتعلمها أكثر يرسا ،ألن أساس هذا العلم
فهم القواعد ،والقدرة عىل تطبيقها ،وليس حفظها وتردادها.
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اللسان عىل أصول الثنايا العليا ،ومن يقول :إن الفاء تـخرج بوضع أطراف

الثنايا عىل ظاهر الشفة ،ومن يقول :إنه ينبغي إرشاك الشفتني يف نطق الصاد،

ومن يقول :إنه ينبغي ضم الشفتني عند النطق باحلرف املفخم ،ومن يقول:
إنه ينبغي بسط الفم كهيئة املبتسم عند النطق بالياء ،وهلم جرا.

 -4أن أكثرها مل يستفد من علم األصوات اللغوية احلديث ،وهذا فيه

حرمان وذه املؤلفات من املادة العلمية التي تضمنتها كتب هذا العلم مما
يتعلق بكثري من موضوعات التجويد ،والتي تفيد يف تعميق إدراك الدارس

للامدة ،وتساعد يف إيضاح عدد من الظواهر ،وكشف عدد من احلقائق،
وحسم اخلالف يف عدد من املواطن.
 -5يغلب عىل الكثري منها ضعف اإلشارة إىل املصادر واملراجع التى

يستمد منها املؤلفون مادهتم .وقديام قيل :من بركة العلم أن ينسب كل قول

ُ
حفظ حقوق َمن َس َب َقنا ،واالعرتاف وم بالفضل ،وحتديد
إىل قائله .ففى ذلك
ما للمؤلف وما لغريه ،وبث الثقة يف نفس القارئ ىف املادة العلمية التى
يقرؤها.
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الباب الرابع
تنبيهات مهمة
أختم هذه املقدمة بذكر عدد من التنبيهات املهمة ،فأقول:

أول :قراءة القرآن ال بد أن ُتتلقى مشافه ًة عىل أيدي قرائه؛ ألن القرآن

ليس كغريه من الكتب؛ فهو ال يؤخذ من املصحف ،وإن كان املصحف

مصحفي( .)1وأيضا ال تؤخذ
مضبو ًطا ،ولذا قيل قديام :ال تأخذوا القرآن من
ي

كيفية قراءة القرآن من الكتب ،مهام َب َل َغت الكتب من البيان واإليضاح ،وإنام
تؤخذ بالتلقي واملشافهة ،والتلقني والسامع ،واألخذ من أفواه الشيوخ املهرة

املتقنني أللفاظه ،ا ُ
ملحكمني ألدائه ،الضابطني حلروفه وكلامته؛ ألن من
أحكام القراءة ما ال ُيضبط إال هبذا الطريق؛ كاإلشامم ،واالختالس ،والروم،

واإلخفاء ،والتسهيل ،ومقادير املد وال َغ ين ،واإلمالة بقسميها ،ومراتب
التفخيم والرتقيق ..إىل غري ذلك.

ُ
وأخذ القراءة عن الشيوخ -كام ذكرنا سابقا -له طريقتان:

األوىل -السامع من لفظ الشيخ .وهذه طريقة املتقدمني.
( )1املصحفي :هو الذي يأخذ القرآن من املصحف من دون مشافهة.
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والثانية -القراءة عىل الشيخ وهذا مسلك املتأخرين.

واألفضل اجلمع بني الطريقتني بال شك ،فإن مل يتسع الوقت لذلك أو

كان هناك مانع من اجلمع فل ُيقتْص عىل الطريقة الثانية؛ ألهنا األحوط؛ إذ ليس
كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر عىل األداء كهيئته ،وبخاصة يف زماننا .وأما
املتقدمون؛ فإهنم كانوا أصحاب م َل ٍ
كة لغوية سليمة ،فكان أكثرهم يستطيعون
َ
أداء ما يسمعونه بصورة صحيحة.

ثانيا :إذا علمت أن قراءة القرآن إنام تؤخذ باملشافهة؛ فاعلم أن علامء

القراءة هم املرجع يف معرفة الكيفية الصحيحة للقراءة ،فهم الذين تلقوا هذه
القراءة باألسانيد املتصلة إىل رسول اهلل × ،واجتهدوا يف ضبطها وإتقاهنا،
وبحثوا يف دقائقها.

إن ا
و ي
كل علم -وليس علم القراءة فحسب -إنام يؤخذ من أهله،

املتخصصني فيه ،فهم أدرى به من غريهم ،كام قال اإلمام مالك

« :سلوا

عن كل عل ٍم أه َله» .وقديام قيل :الرجل إذا تكلم يف غري فنه أتى بالعجائب.

ثالثا :قراءة القرآن توقيفية ،ال ُمال فيها للرأي ،وقديام قيل :القراءة سنة
يأخذها اآلخ ُر عن األول.

وكام ذكرنا سابقا؛ فقد أنكر علامء القراءة عىل كل من دخل يف هذا العلم

ٍ
بقول مبتدَ عٍ ،والتاريخ من خري الشواهد عىل ذلك.
برأيه وأتى فيه
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أكثر املتأخرين منهم هم ليسوا
رابعا :كثري من علامء القراءة املتقدمني و ُ

عىل منهج السلف -مع األسف! ،-بل هم إما أشاعرة ،وإما ماتريدية ،وإما
متصوفة ،وإما متحزبة ،إىل غري ذلك .فال بد لطالب هذا العلم من أن يعرف
كيفية وضوابط األخذ عنهم.

خامساَ :رس ُد أسامء املؤلفات ال يعني أن كل ما فيها صحيح أو أن

مؤلفيها عىل هنج السلف،وإنام هو لتعريفك باملؤلفات املشهورة واملتداولة
يف هذا الفن ،فهو حكاية للواقع ،وأما ما وراء ذلك فاسأل عنه أهل العلم.

سادسا :نظرا لضيق املقام لن أتطرق للكالم عىل علامء هذا الفن

وطبقاهتم ،ولكن هناك كتب خاصة برتاجم علامء القراءة عموما ،يمكن
الرجوع إليها .من ذلك:

« -1طبقات القراء» ملؤرخ اإلسالم احلافظ الذهبي

.

وهو مرجع أصيل يف هذا الباب ،وعمد ٌة لكل من جاء بعد الذهبي.

ومن املهم هنا التنبيه إىل أن هذا الكتاب طبع مرارا ،حمققا وغري
حمقق ،وأكثر هذه الطبعات كانت باسم« :معرفة القراء الكبار عىل الطبقات

واألعصار» .ثم خرجت نرشة جديدة له بتحقيق الدكتور أمحد خان ،صدرت
عن مركز امللك فيصل للبحوث ،وهي َأو َىف طبعاته ،ومتثل مرحلة متأخرة

من املراحل التي مر هبا الكتاب؛ حيث اإلمام الذهبي بعدما ألف هذا الكتاب
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يف صورته األوىل عدا ل فيه وأضاف عليه أكثر من مرة.
« -3سري أعالم النبالء» للحافظ الذهبي أيضا.
وهذا الكتاب أشهر من أن يتحدث عنه.
« -4غاية النهاية يف طبقات القراء» للحافظ ابن اجلزري.

كثريا من الرتاجم.
وهو قد اعتمد فيه عىل كتاب الذهبي وزاد عليه ً

« -5إمتاع الفضالء برتاجم القراء فيام بعد القرن الثامن اوجري»
إللياس بن أمحد حسني الربماوي.

وهناك عدد من الكتب التى تناولت تراجم علامء القراءة يف حقب معينة،

ومنها رسائل علمية ،فل ُيبحث عنها يف مظاهنا.

علم
سابعا :يف زماننا وقبل زماننا خرجت أصوات وأقالم تناهض َ

التجويد ،وتثري حوله اإلشكاالت ُّ
والش َبه ،وتتعسف يف االستدالل بنصوص

الوحيني عىل ذلك ،فمن ٍ
قائل منهم بأن هذه األحكام بدع ٌة أحد َثها املتأخرون
من علامء التجويد ،ومن قائل بأن علم التجويد ليس من العلوم اإلسالمية ،بل

وصل ا
الش َط ُط ببعضهم أن َأخ َر َجه عن كونه عل ًام أصال!

ومع األسف وصل تأثري بعض هذه الدعوات إىل بعض املنتسبني إىل

يزهدون الناس يف
اتِّباع السلف ،فأصبحوا يرددون بعض هذه األقاويل ،و ي
تع ُّلم هذا العلم وتعليمه وتطبيقه ،أو يْصفوهنم عن ذلك ب ُش َب ٍه واهيات،
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وحج ٍج داح ٍ
ضات ،أو يغمزون َمن يتخصصون فيه.
ُ َ

والذي ظهر يل من حال أصحاب تلك األصوات واألقالم أهنم عدة

أصناف ،فمنهم مسترشقون وزنادقة مرادهم إفساد الدين بكل وسيلة جيدوهنا
ٍ
مح َلتُه ،ومنهم من هو
أمامهم ،ومنهم
أصحاب أهواء مل َي ُرقهم ذلك العلم أو َ َ
ُ
جاهل هبذا العلم أو أعياه هذا العلم أن يتقنه ،وقديام قيلَ :من َجه َل شي ًئا

عاداه ،إىل غري ذلك .فبسبب ذلك حصلت ُغرب ٌة وذا العلم يف كثري من
األماكن ،وإىل اهلل املشتكى!

وسأذكر يف هذه العجالة بعض الشبه التي يور ُدها خصو ُم علم التجويد،

وأرد عليها بام ييرس اهلل .
الشبهة األوىل:

يقول بعضهم :ال يوجد يف كتب السنة أحاديث أو آثار تدل عىل ثبوت

أن النبي × كان يدغم أو خيفى ،...فمن أين أتيتم هبذه األحكام؟
اجلواب عىل هذه الشبهة:
ُمُون)
الذي ملستُه من حال هؤالء الناس أهنم -إن صح التعبريُ ( -م َرب َ

ُيتج من األحاديث واآلثار إال بام ثبت يف دواوين السنة
عىل أنه ال ُ

املشهورة -كالصحاح والسنن واملسانيد ونحوها-؛ ولذا فإهنم ال يقتنعون
بثبوت هذه األحكام ،وال يقتنعون بقول علامء القراءة( :إهنا ثابتة بالتواتر)،
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خيفي يف كذا وكان
وإنام يريدون أن يروا أحاديث ُيذك َُر فيها أن النبي × كان ُ
ُيدغم يف كذا وكان يمد بمقدار كذا ...إلخ ،ولذا سأخاطبهم بـ( ُل َغة الربُمة)

ذاهتا التي يفهموهنا .فأقول:

ثقات،
قد غاب عنكم أن للقراءة كت ًبا متخصص ًة أ الفها أئم ٌة يف هذا العلم ٌ

معارص ألصحاب ُأ امات دواوين السنة ،وبعضهم جاء بعدهم ،هؤالء
بعضهم
ٌ
األئمة ذكروا يف تلك الكتب صف َة القراءة التي تلقوها باألسانيد عن رسول اهلل

× ،بعباراهتم الدقيقة البَ ِّينة ،وفيها اإلخفاء واإلدغام واملدود وغري ذلك من

األحكام املعروفة ،وذكروا يف تلك الكتب أسانيدهم التي أدت إليهم هذه

الصفة ،وأحيلهم عىل كتب علامء القراءة األوائل ليقفوا عىل ذلك ،وخاصة
كتب علم القراءات ،سيجدون فيها مئات األسانيد التي َأو َر ُدوها والتي أدت

إليهم القراءة عن رسول اهلل × ،وهذه األسانيد تلقوا هبا القراءات وأحكام

التجويد؛ ألنه كام ذكرنا آن ًفا أن القارئ تلقى احلرف وأداءه ،فاملفرق بينهام
ٌ
مفرق بني متالزمني ،كام إن كثريا من هؤالء العلامء ألفوا كتبا خاصة يف

حروف القرآن ،وأيضا قد وردت يف
التجويد ب يينوا فيها الصفة التي تُقرأ هبا
ُ

كثري من أحكام التجويد ،كاإلظهار واإلدغام
كتبهم التي ألفوها يف القراءات ٌ

وأحكام النون الساكنة والتنوين واملد والقْص وغري ذلك ،فليدرسوا أسانيد
ُ
مؤرخ
هؤالء القراء إسنادا إسنادا ليتأكدوا بأنفسهم .وبحمد اهلل مل يرتك وم
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ُ
الذهبي ُعذ ًرا يف ذلك؛ فقد ألف كتاب «طبقات القراء»
احلافظ
اإلسالم اإلما ُم
ُّ

يف تراجم القراء خاصة ،فلريجعوا إليه للوقوف عىل تراجم رجال تلك
إنكار ثبوت أحكام
األسانيد ،وليذعنوا للحق ،وال يتامدوا فيام هم عليه؛ فإن
َ

التجويد والق َ
ول بأهنا بدعة َ -م َقال ٌة ظاهر ُة البُطالن ،فاسد ٌة بإمجاع أهل العلم
واإليامن ،ويلزم عنها عدد من اللوازم الباطلة ،كاهتام األئمة الثقات الذين
نقلوا إلينا القرآن هبذه األحكام عن النبي × بأهنم كذبوا عليه يف ذلك

وحرفوا نطق القرآن ،واهتام املسلمني عمو ًما -بام فيهم ُ
أهل العلم والفضل-
ا

الذين قرءوا القرآن هبذه األحكام طيلة هذه القرون بأهنم ركبوا بد َع ًة إذ قرءوا

هبذه األحكام ،إىل غري ذلك من اللوازم الباطلة ،إضاف ًة إىل أن هذا القول َي ُر ُّده
قول ربنا  :ﱡﭐﲇﲈﲉﲊ ﲋﲌﲍﲎ ﱠ ،فليس ُيع َق ُل أن يكون
ٍ
طريقة مبتدَ عة!
القرآن قد قرئ طيلة هذه القرون خط ًأ وعىل
الشبهة الثانية:

يعلم أصحابه التجويد وخمارج

قال بعضهم :مل يكن النبي

احلروف ،وكذلك أصحابه ريض اهلل عنهم مل ُينقل عن أحد منهم ذلك ،ولو

خريا لسبقوا إليه.
كان ً

اجلواب عىل هذه الشبهة من أوجه:
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الوجه األول -بناء عىل كالمه نقول له :مل يثبت أيضا عن النبي × أنه

كان يعلم أصحابه الفعل والفاعل واملفعول به ،واملبتدأ واخلرب ،وأقسام

النعت والبدل ،وغري ذلك من قواعد النحو ،فهل نرتك َت َع ُّل َم قواعد النحو
ألجل ذلك ونقول( :لو كان خريا لسبقونا إليه)؟!

وأيضا فلم يثبت عن النبي × أنه كان يعلم أصحابه أبنية األفعال،

وقواعد اإلبدال واإلعالل ،وقواعد اإلدغام ،وغري ذلك من قواعد علم

الْصف ،فهل نرتك َت َع ُّل َم علم الْصف ألجل ذلك ونقول( :لو كان خريا
لسبقونا إليه)؟!

وهكذا يقال يف علم أصول الفقه وعلم أصول التفسري وعلم العروض
وغريها من العلوم التي ُد ِّونت بعد عْص النبوة أو بعد عْص الصحابة أو بعد

القرون املفضلة.

العرب كانوا ينطقون بالعربية الفصحى؛ فلم يكونوا بحاجة إىل تعلم
قواعد النحو والْصف ،وكانوا يفهمون دالالت األلفاظ ،فلم يكونوا بحاجة
إىل قواعدَ لذلك.

كذلك نقول بالنسبة ألحكام التجويد ،فالصحابة كانوا يتكلمون باللغة

التي نزل هبا القرآن ،وكانت أحكام التجويد موجودة يف لغتهم أصال ًة ،فلم

يكونوا حمتاجني إىل ما نحتاج إليه نحن من َت َع ُّلم َها ،إذ إن ألسنتنا دخلتها
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العجمة ،واختلفت عن ألسنة العرب األقحاح؛ مما جعل علامء القراءة

والعربية يدونون قواعد التجويد حتى ُي َع ِّرفوا الناس النطق الصحيح من غريه،

كام فعلوا يف رسم املصحف ،وكام فعلوا يف بقية العلوم األخرى.

الوجه الثاين -أن أثر ابن مسعود املشهور يف هذا الباب حج ٌة عليه،

وذلك حينام أنكر عىل الرجل عدم مد لفظ( :الفقراء) ،وع المه كيف يقرؤها
أمر موجود يف
باملد .فهذا دليل عىل أن تصويب اخلطإ يف أحكام التجويد ٌ

الصدر األول.

ب َأن َيق َر َأ ال ُقر َ
آن َغ ًّضا ك ََام ُأنز َل
الوجه الثالث -قول النبي ×َ « :من َأ َح ا
َفل َيق َرأ ق َرا َء َة ابن ُأ ِّم َعب ٍد» ،وقولهُ « :خذوا القرآن من أربعة :من عبد اهلل ،وسامل،
يب بن كعب»  -فيهام إرشا ٌد للصحابة إىل تع ُّلم قراءة القرآن من
ومعاذ ،و ُأ ِّ

القراء املهرة املتقنني ألدائه الضابطني أللفاظه .قال النووي يف رشح

احلديث الثاينَ « :ق َال ال ُع َل َام ُءَ :س َب ُب ُه َأ ان َه ُؤ َالء َأك َث ُر َضب ًطا الل َفاظهَ ،و َأت َق ُن
ألَ َدائهَ ،وإن ك َ
َان َغ ُري ُهم َأف َق َه يف َم َعانيه من ُهمَ .أو ألَ ان َه ُؤ َالء األَر َب َع ُة َت َف ار ُغوا

َْصوا َع َىل َأخذ َبعضهم من َبع ٍ
ضَ .أو ألَ ان
ألَخذه من ُه × ُم َشا َف َه ًة َو َغ ُري ُه ُم اقت َ ُ
َه ُؤ َالء َت َف ار ُغوا ألَن ُيؤ َخ َذ َعن ُهمَ .أو َأ ان ُه × َأ َرا َد اإلع َال َم ب َام َيك ُ
ُون َبعدَ َو َفاته ×

من َت َقدُّ م َه ُؤ َالء األَر َب َعة َو َ
متَكُّنهم َو َأ اهنُم َأق َعدُ من غريهم يف ذلك فليؤخذ

عنهم» اهـ.
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والقرآن كان قبل تدوين العلوم ُيتلقى باملشافهة ،وكانت هذه املرحلة -

مرحلة التلقني الشفهي -تعتمد عىل امللكة اللغوية السليمة للصحابة الذين
نزل القرآن بلسانه ،وعىل التعليم والتلقني لتاليف آثار التنوع اللغوي الذي
برزت آثاره يف العهد املدين بعد أن دخل الناس يف دين اهلل أفواجا ،وجاءت
رخصة األحرف السبعة الستيعاب ذلك -كام ذكر بعض علامء الفن.-

َ
[[جتويد ال ُقرآن]] َبعدَ ال َعْص
وقال احلافظَ ...« :بل ا الذي َن َم َه ُروا يف

اف ا َ
ين» اهـ .فأين ذلك القائل من قول احلافظ؟!
النا َبو ِّي َأض َع ُ
ملذكُور َ

ول ُيعلم أن القراءة سنة يأخذها اآلخر عن األول -كام قال السلف-؛

وذلك ألن قراءة القرآن توقيفية وليس ُيؤخذ فيها بكل ما نطقت به العرب،

فليس معنى قولنا( :إن قواعد التجويد كانت تطبق عىل كالم العرب) أن كل

أحكام اللغة التي كانت موجودة يف ذلك الزمن يؤخذ هبا يف قراءة القرآن ،ال،
وإنام معناه أن ما ُيقرأ به القرآن من قواعد التجويد هو من األحكام التي كانت

موجودة يف لغة العرب ،عىل أن بعض الباحثني ذكر أن قراءة القرآن متيزت

عن لغة العرب ببعض األحكام ،وذكر منها السكت وتطويل الغنن والتغني.

العرب
ولعلك تالحظ أن احلديثني السابقني خياطب هبام النبي ×
َ

األقحاح الذين نزل القرآن بلغتهم ،فكيف بأمثالنا ممن دخل عىل ألسنتهم من
َ

الدخيل ما دخلها؟!
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الوجه الرابع -برتتب عىل كالم ذلك القائل أن اخلليل بن أمحد وسيبويه

والسعيدي والداين ومكي بن أيب طالب وعبد الوهاب القرطبي وغريهم من
رش
علامء العربية والقراءة أتوا ببدع من القول حني دونوا هذه القواعد ،وأتوا ب َ ٍّ

خريا لسبقونا إليه) ،فمعنى ذلك أن تعلم قواعد
عىل العباد ،ألنه يقول( :لو كان ً
التجويد وتعليمها ليس خريا؛ ألن (لو) حرف امتناع المتناع ،فهو نفى اخلريية

عن هذا األمر!
لوجدَ أن قواعد
الوجه اخلامس -لو أنه بحث يف كتب اللغة القديمة َ

التجويد كانت تطبق عىل النصوص العربية قبل نزول القرآن الكريم ،وسيأيت
هذا بعد قليل.
الشبهة الثالثة:
أنسا
روى البخاري يف باب مد القراءة أن ً

سئل :كيف كانت قراءة

النبي ×؟ فقال :كانت مدا .ثم قرأ :ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﱠ َي ُمدُّ

ﲝﱠ ويمد بـﭐﱡﭐﲞ

بــﭐﱡﭐ ﲜ

ﱠ ويمد بـﭐﱡﭐﲟﱠ».

استدل بعضهم هبذا احلديث عىل أن املد الذي كان يف قراءة النبي ×

خيتلف عن املد املوجود يف قراءتنا ويف كتب التجويد والقراءات ،و َبنَوا

عىل ذلك أن علامء القراءة يأتون هبذه األشياء من عندهم.
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واجلواب عن هذا:

قال احلافظ ابن حجر يف رشح هذه الرتمجة« :املد عند القراءة عىل

رضبني :أصل (وهو إشباع احلرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء) ،وغري
أصل (وهو ما إذا أعقب احلرف الذي هذه صفتُه مهز ٌة( ،)1وهو متصل

مم َ اك َنات من غري زيادة،
ومنفصل) ،فاألول( )2يؤتى فيه باأللف والواو والياء ُ

والثاين(ُ )3يزاد يف متكني األلف والواو والياء زيادة عىل املد الذي ال يمكن
النطق هبا إال به ،من غري إرساف ،واملذهب األعدل أنه يمد كل حرف منها

ضع َفي ما كان ُي َمدُّ ه يأوال ،وقد يزاد عىل ذلك قليال ،وما فرط فهو غري حممود.
واملراد من الرتمجة :الَّضب األول.

ني املرا َد بقولهَ « :ي ُمدُّ
قوله( :كانت مدا)؛ أي :كانت ذات َمدٍّ  .و َب ا َ

بــﭐﱡﭐﲜ ﲝﱠ »...إلخ؛ بمد الالم التي قبل اواء من لفظ اجلاللة ،وامليم
التي قبل النون من (الرمحن) ،واحلاء من (الرحيم) .ووقع يف بعض
( )1يف هذا التعريف قصور؛ وذلك ألن املد غري األصل إما أن يكون سببه لفظيا وإما
معنويا ،والسبب اللفظي إما مهز وإما سكون ،والسبب املعنوي إما التعظيم وإما
التربئة .وحمل تفصيل ذلك كتب علم القراءة.
األصل.
( )2يعني املدا
ا
غري األصل.
( )3يعني َ
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الروايات« :كان يمد صوته َمدًّ ا» ،ويف رواية« :كان يمد قراءته» .وأخرج اب ُن

أيب داود من حديث ُقطبَ َة بن مالك أنه سمع رسول اهلل × قرأ يف الفجر

ﱡﭐ ﭐﱁ ﱠ ،فمر هبذا احلرف :ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ ،فمد ﱡﭐﲞﱠ .وهو شاهد
جيد حلديث أنس ،وأصله عند مسلم والرتمذي والنسائي من حديث ُقطب َة

نفسه» اهـ بتْصف واختصار.

وقال عل القاري« :أي :يمد األلف بعد امليم ،والياء بعد احلاء .وال

خيفى أن املد يف كل من االسمني الرشيفني َ -وص ًال -ال ُي َزا ُد عىل قدر

(ألف) ،وهو املسمى بـ(املد األصل) و(الذايت) و(الطبيعي) ،ووقفا؛
متوسطا ،فيمد قدر أل َفني ،أو يطول قدر ثالث ال غري ،وهو املسمى بـ(املد

ُ
كتب القراءة .وأما
القياس.
العارض) .وعىل هذا
وتفصيل أنواع املد حم ُّله ُ
ُ
ما ابتدعه قرا ُء زماننا -حتى أئمة صالتنا -أهنم يزيدون عىل املد الطبيعي إىل

ْصون املد الواجب! فال مد اهلل يف
أن يصل قدر َأل َفني وأكثر وربام َيق ُ ُ
عمرهم ،وال َأ َمدا يف أمرهم» اهـ.

وقال الشيخ األلباين« :هذا احلديث حجة عليهم .املد أقله -كام هو

مذكور يف كتب التجويد -حركتان ،فمن أين وم أن الرسول كان يمد أكثر يف
املد الطبيعي؟!
ال شك أن كل علم له أهل متخصصون به فهم أدرى به من غريهم،
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ولذلك فال ُيسمع للغري كال ٌم [يشبه]( )1كال َم املتخصصني فيه.

فاملرجع يف علم التجويد إنام هو إىل أهله ،وبخاصة أن النبي × كان

يقول« :أهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته» » اهـ باختصار.
فعلامء القراءة مل هبذه األحكام من بنات أفكارهم! وحاشاهم من ذلك،

هم إنام نقلوا هذه األحكام ً
نقال ،وأنكروا عىل من دخل يف القراءة برأيه وأتى

ٍ
ُ
والتاريخ من خري الشواهد عىل ذلك.
بقول مبتدَ ٍع فيها،
الشبهة الرابعة:

البعض أن قواعد التجويد مل تكن معروفة يف لغة العرب ،وال دليل
ادعى
ُ

عىل أهنا كانت تطبق عىل النصوص العربية قبل نزول القرآن الكريم.
واجلواب عىل هذه الشبهة من جهتني:

اجلهة األوىل :إثبات أن هذه األحكام كانت تطبق عىل النصوص العربية
قبل نزول القرآن الكريم.
يقول الدكتور غانم قدوري احلمد[« :إن قواعد التجويد كانت تطبق عىل
النصوص العربية قبل نزول القرآن الكريم ،وكالمي هذا] يستند إىل دليلني
رئيس نني  :نظري (عقيل)  ،وعميل (تطبيقي) ،وإليك توضيح ذلك:
َ
ووجدهتا يف التفريغ هكذا.
( )1كلمة غري مفهومة من الرشيط،
ُ
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أما اجلواب النظري :فإن علم التجويد يستمد قواعدَ ه من النظام الصويت

للغة العربية ،ولعلك تعرف أن اللغة -أية لغة كانت -تُدن َر ُس قواعدُ ها
من خالل مستويات أربعة:

 -املستوى الصويت (ويدرس أصوات اللغة مفردة ،وما يعرتهيا يف

الرتكيب من تغيري).

 املستوى الْصيف (ويدرس أبينة الكلامت وأحواوا). -املستوى النحوي (ويدرس الرتكيب أو اجلملة).

 -املستوى الداليل (ويدرس املعنى املعجمي والسياقي).

وحني َد او َن علام ُء اللغة العربية األوائل قواعد اللغة العربية بمستوياهتا

األربعة استندوا إىل كالم العرب يف استخالص تلك القواعد ،واستشهدوا

بكالم العرب -شعره ونثره -عليها ،ومن ضمن تلك القواعد ما يتعلق بالنظام

الصويت للغة العربية ،فهم مل يأتوا بام يتعلق بالنظام الصويت للغة العربية من
عندهم ،فكام أهنم استندوا يف تدوين قواعد النحو والْصف إىل كالم
العرب ،فإهنم استندوا إىل كالم العرب يف تدوين قواعد الصوت.

وأما اجلواب العمل؛ فأعني به بيان وجود قواعد التجويد يف كالم

العرب ،وُيتاج ذلك إىل تتبع كالم العرب قبل اإلسالم -شعره ونثره،-
والوقوف عىل القواعد التي حتكم ذلك الكالم ،وإذا كان ذلك غري متيرس لنا
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يف هذه العجالة ،فإن علامء العربية األوائل قد كفونا مئونة ذلك.

وقد يقول قائلَ :أناى لنا معرفة كيف كان ينطق العرب يف ذلك التاريخ
وغل يف ِ
ا ُل ِ
القدَ م؟

ٍ
ني لنا كيف كان العرب ينطقون،
واجلواب :أننا لدينا
كتابات قديم ًة ُت َب ن ُ

وتوضح الظواهر الصوتية التي كانت يف كالمهم.

ويف مقدمة تلك الكتابات :كتاب« :العني» للخليل ،و«كتاب سيبويه».

وإذا كانت هناك شكوك يف صحة نسبة كتاب «العني» ً
كامال للخليل؛ فإنه ال

شك يف صحة نسبة «الكتاب» لسيبويه ،وسوف أعتمد عليه يف تلخيص ما يدل
عىل تطبيق قواعد التجويد يف كالم العرب قبل اإلسالم وبعده.
وتشمل موضوعات التجويد ثالثة أمور رئيسة ،هي:

األول -دراسة الخارج.

الثاين -دراسة الصفات.
الثالث -دراسة األحكام (الظواهر الصوتية) الناشئة عن الرتكيب.
وسوف أتتبع دراسة األحكام أو الظواهر الصوتية يف كتاب سيبويه،

والوقوف عند تأكيده عىل أهنا كانت معروفة يف كالم العرب ،وأنه استند إىل
كالمهم يف احلديث عنها ،وأهم تلك الظواهر:

 -1اهلمز والتسهيل :عقد سيبويه باب ًا للهمزة َ ،ذك ََر مذاهب العرب يف
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نطقها (التحقيق  ،والتخفيف  ،والبدل).

وقد نص سيبويه عىل أن تسهيل اومزة من خصائص لغة أهل احلجاز،

وأن حتقيق اومزة من خصائص لغة أهل نجد.
 -2اإلمالة والفتح :ومها من خصائص لغة قبائل رشقي اجلزيرة العربية،

والفتح من خصائص لغة غريب اجلزيرة العربية.

وقد عقد سيبويه بابا واتني الظاهرتني ،وذكر فيه ما متيله العرب من
الكلامت ،وذكر أهل اإلمالة وأهل الفتح ،وهو ما يؤكد أن وجود هذه الظاهرة
يف القراءات القرآنية هو امتداد لوجودها يف كالم العرب.

 -3اإلدغام :وعقد سيبويه لإلدغام باب ًا طوي ً
ني فيه
ال ختم به الكتابَ ،ب ا َ

مذاهب العرب فيهام ،يمكنك مراجعة الباب والوقوف عىل تفاصليه،
ومالحظة أن ظواهر اإلدغام يف كالم العرب ويف القراءات القرآنية والتجويد

َ
حتك ُُم َها قواعد واحدة ،ويمكننا من خالل ذلك القول إن قواعد التجويد
تنطبق عىل كالم العرب قبل اإلسالم.

 -4اإلخفاء :وقد ذكره سيبويه يف باب اإلدغام عىل نحو واضح ،يف

قوله« :وتكون النون مع سائر حروف الفم حرفا خفيا ،خمرجه من اخلياشيم
… وذلك قولك َ :من كان ،و َمن قال ،و َمن جاء».

ْصح بمواضع
 -5املدود :ذكر سيبويه حروف املد وأحواوا ،لكنه مل ُي َ ِّ
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رص َح ابن جني بذلك يف كتابه« :اخلصائص» يف باب مطل
املد الزائد ،وقد َ ا

احلروف.

وهذه فقط مفاتيح جلواب هذا السؤال ،يمكن أن ُيبني عليها ،وإذا أردت

مزيدا من املصادر التي تعزز ما تقدم من أفكار ،وتؤصل لظواهر التجويد

والقراءات القرآنية يف كالم العرب؛ فيمكن الرجوع إىل طائفة واسعة من
املصادر ،منها:
أ -كتب النحو والرصف ،ويف مقدمتها« :كتاب سيبويه» ،و«املقتضب»

للمربد ،و«األصول» البن الرساج ،و«رس صناعة اإلعراب» البن جني،
و«اخلصائص» له ،ورشوح كتاب« :املفصل» ،ورشوح «كتاب سيبويه»،
وغريها من كتب علامء العربية التي بحثت يف الظواهر الصوتية.

ب -املعجامت اللغوية ،مثل كتاب« :العني» للخليل ،و«هتذيب اللغة»

أليب منصور األزهري ،و«لسان العرب» البن منظور ،وغريها.
جـ -الدراسات اللغوية التي قامت لدراسة اللهجات العربية القديمة،
والدراسات املتعلقة بالشعر اجلاهل.

د -جمموعة دراسات حديثة عن الظواهر الصوتية ،فهناك كتب خاصة

بكل ظاهرة.
قد تكون اإلشارة إىل هذه الكتب متعبة لك ،وقد ال جتد فيها إال القليل
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الذي يتعلق باإلجابة عىل سؤالك  ،لكن املوضوع يستحق بذل اجلهد يف

الوصول إىل نتيجة مرضية حوله ،وإن كنت أتوقع أال جتيب املصادر عن
مجيع التساؤالت املتعلقة باملوضوع عىل وجه التفصيل .واهلل أعلم» اهـ
باختصار.

وذكر الشيخ سمري زبوجي اجلزائري يف مقال له يف ُملة اإلصالح

عددا من األحكام التجويدية التي كانت موجودة يف لغة العرب ،وعزا كل
تفخيم املفخم ،واالبتدا ُء
واحدة منها إىل مصادرها من كتب اللغة ،وهي:
ُ

والوقف عىل الساكن ،والرو ُم واإلشامم ،واالبتدا ُء بكالم مفهوم،
باملتحرك،
ُ
ُ
وترك التكلف يف كل ذلك.
صحيح مقصود،
والوقف عىل عبارة وا معنى
ُ
ٌ

وقد ذكر الدكتور أيمن سويد أن النص القرآين مل يتميز يف أحكامه

الصوتية عن لغة العرب إال بأربعة أمور:
 -1تطويل املدود(.)1

عل ومل يتبني يل مقصده هبا؛ وذلك ألن َ
أصل املدِّ الفرعي
( )1هذه النقطة أشكلت ي
َ
ضبط املدود
موجو ٌد يف لغة العرب -كام ذكر ابن جني وغريه ،-فلعله َق َصدَ بذلك
غري ذلك ،أو لعله
عىل املقادير الثابتة ،أو قصد بالتطويل مرتب َة اإلشباع ،أو قصد َ

مل يقف أصال عىل كالم ابن جني وغريه ممن ذكر هذا األمر .اهلل أعلم بحقيقة
األمر .ولعل بعض القراء يفيدنا يف ذلك -مشكورا.-
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 -2تطويل الغنن.

 -3السكت فيام ورد فيه السكت.
 -4التغني (وهو حتسني الصوت).
اجلهة الثانية :ثبوت هذه األحكام باملتواتر يكفي يف إثباهتا ،ولو أن

هؤالء القوم تفطنوا لذلك وتأملوا فيه ألدركوا ذلك ،ولكن من مل جيعل اهلل
نورا فام له من نور.
له ً
الشبهة اخلامسة:

احتج بعضهم بام ورد عن بعض األئمة املتقدمني من الكالم يف قراءة

محزة ،واستجازوا ألنفسهم -اعتامدا عىل ذلك -أن يطعنوا يف ثبوت أحكا ٍم

التجويد مجل ًة!

اجلواب عىل هذه الشبهة:
لضيق املقام أكتفي هبذه النقول املجملة يف الدفاع عن قراءة محزة:

قال احلافظ الذهبي« :قد انعقد اإلمجاع بأخرة عىل تل ِّقي قراءة محز َة

بالقبول ،واإلنكار عىل من تكلم فيها[... ،و]يكفى محز َة شهاد ُة مثل اإلمام

سفيان الثوري له؛ فإنه قال :ما قرأ محز ُة حر ًفا إال ٍ
بأثر» اهـ.

الس َلف ا ُ
وقال شيخ اإلسالم ابن تيميةَ « :والق َرا َء ُة ا َ
مل َواف َق ُة
ملع ُرو َف ُة َعن ا
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ني ق َرا َءة
ني األَئ امةَ ،و َال َفر َق عندَ األَئ امة َب َ
هبا ب َال ن َزا ٍع َب َ
جت ُ
لل ُمص َحف َ ُ
وز الق َرا َء ُة َ
َأيب جع َف ٍر ويع ُقوب و َخل ٍ
مح َز َة َوالك َسائ ِّي َو َأيب َعم ٍرو َو ُن َعي ٍم.
ني ق َرا َءة َ
فَ ،و َب َ
َ َ
ََ
َ

َو َ
مل َي ُقل َأ َحدٌ من َس َلف األُ امة َو َأئ امت َها :ا
إن الق َرا َء َة ُ
السب َعة [وأن]
خمت اَص ٌة بال ُق اراء ا
السب َعة َف ُه َو َباط ٌل »...اهـ.
َما َخ َر َج َعن َهذه ا

وقفت عليها
وأما التفصيل فأحيل القارئ إليه يف بعض املؤلفات التي
ُ

حول هذا األمر خصوصا ،وهي:

ٍ
قراءة ِمن املتواترات» ،للسيد بن
 -1رسالة« :رد الكالم والشبهات عن

وقرظها الشيخ عل بن عبد الرمحن
أمحد بن عبد الرحيم ،وقد قرأها ا

احلذيفي والشيخ عبد الرافع رضوان وآخرون.

 -2كتاب« :قراءة محزة ور ّد ما ر ِ
اعُتض به عليها» ،لعبد اهلل بن صالح

درسوين،
ال ُع َبيد التميمي ،وقد أرشدين إليه أحدُ األساتذة اجلامعيني الذين ا
وأخربين بأنه ٌ
بحث جيدٌ -يف اجلملة.-
ولعل فيهام كفاية -إن شاء اهلل.-

الشبهة السادسة:

قول بعضهم :إن قراءة القرآن بالتجويد تلهي وتشغل عن تدبر اآليات.
اجلواب عىل هذه الشبهة:
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هذا تصور خاطئ ناشئ عن اجلهل بحقيقة التجويد وطريق حتصيله

واكتسابه .التجويد ال يمنع من التدبر ،بل يعني عليه؛ فإن القرآن متى قرئ
ُمودا مصححا؛ تلذذت األسامع بتالوته ،وخشعت القلوب عند قراءته،
ا

وحصل التدبر ملعانيه؛ ألن األلفاظ قوالب املعاين ،فكلام كانت األلفاظ

أثره يف املعاين .ولذا قال رسول اهلل ×« :زينوا
أفصح وأقوى؛ كان لذلك ُ
القرآن بأصواتكم؛ فإن الصوت احلسن يزيد القرآن حسنا»( .)1وذلك أن

األلفاظ إذا ُأجل َيت عىل األسامع يف أحسن معارضها ،وأحىل جهات النطق
ُ
وإقبال النفوس عليها بمقتىض زيادهتا يف احلالوة
هبا؛ كان تلقي القلوب وا

واحلسن عىل ما مل يبلغ ذلك املبلغ منها .وقيل قديام :اخلط احلسن يزيد
احلق وضوحا.

قال ابن اجلزري« :فالتجويد هو حل َي ُة التالوة ،وزينة القراءة ،وإىل ذلك

غضا كام ُأنزل فليقرأ قراءة ابن
أشار النبي × بقوله« :من أحب أن يقرأ القرآن ًّ
أم عبد» ،يعني عبد اهلل بن مسعود ،وكان

قد ُأعطي حظ ًا عظي ً
ام يف جتويد

ب الن ُّبي
القرآن وحتقيقه وترتيله كام أنزله اهلل -تعاىل! ،-وناهيك برجل َأ َح ا

َ
َ
رسول اهلل × -كام ثبت يف
القرآن منه ،وملا قرأ أبكى
× أن يسمع
( )1انظر تـخرجيه يف «سلسلة األحاديث الصحيحة» (ج 2ص 401ر.)771
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ابن
الصحيحني ،-وروينا بسند صحيح عن أيب عثامن النهدي قال :صىل بنا ُ
ٍ
املغرب بـ(قل هو اهلل أحد ،وواهلل لوددت أنه قرأ بسورة البقرة من
مسعود
َ
حسن صوته وترتيله.

ٍ
ولقد أدركنا من شيوخنا من مل يكن له ُحس ُن
صوت ،إال أنه كان جيدَ
ٍ
األداءَ ،ق ِّي ً
ام باللفظ ،فكان إذا قرأ َأط َر َب املسامع ،و َأ َخ َذ من القلوب
أمم
باملجامع ،وكان اخللق يزدمحون عليه ،وجيتمعون عىل االستامع إليهٌ ،

من اخلواص والعوام ،يشرتك يف ذلك من يعرف العريب ومن ال يعرفه من
ٍ
مجاعات من ذوي األصوات احلسان؛ خلروجهم عن
سائر األنام ،مع تركهم
التجويد واإلتقان... .و َب َل َغنَا عن األستاذ اإلمام أيب حممد عبد اهلل بن عل
البغدادي املعروف بـ(سبط اخلياط) -مؤلف (املبهج) وغريه يف القراءات-

أنه كان قد ُأعطي من ذلك حظ ًا عظي ً
ام ،وأنه أسلم مجاعة من اليهود

والنصارى من سامع قراءته .اهـ بتْصف.

نعم؛ يف بداية تعلم اإلنسان التجويدَ وتدربه عليه سيجد يف نفسه ُشغال

عن التدبر ،وهذا أمر طبيعي؛ ألن كثريا من أحكام التجويد ال توجد يف لغاتنا

العامية ،فلسنا معتادين عليها ،بخالف العرب األقحاح الذين نزل القرآن

بلغتهم؛ فقد كانت أغلب هذه األحكام موجود ًة عندهم سليق ًة ،ينطقوهنا يف

كالمهم املعتاد ،فلم ُيتاجوا إىل ما نحتاج إليه نحن من التدرب عليها
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ورياضة األلسن هبا .وأنت إذا استم َررت يف التدريب ،ووفقك اهلل؛ سيصبح

التجويد ملكة من ملكاتك ،دون تكلف وال مشقة ،حتى إنك ستجد نفسك

ص من أي كتاب باللغة الفصحى  -تنطق احلروف
حتى عند قراءة أي َن ٍّ

فصيح ًة ،وهذا أيضا أمر حممود وال شك.

وهذا يشبه حال املبتدئ يف تعلم قيادة السيارة مثال ،فهو يف البداية

يتكلف وجيد مشقة يف القيادة ،ويكون فكره مركازا يف التحكم بالسيارة ،لكنه

بعد مدة من التدريب سيصبح األمر عنده ملك ًة بحول اهلل وقوته ،فيقود السيارة
بانسيابية ،بال تكلف وال تركيز .بخالف ما يتومهه أولئك الناس من أن الذي
يقرأ بالتجويد يظل طول عمره يركز عليها وتشغله عن تدبر القرآن!
لو نظرنا إىل الذي يتعلم صفة الصالة أو صفة احلج ،جيد يف بداية

تطبيقها شغال بذلك؛ ألهنا ليست أمرا سليقيا -بطبيعة احلال ،-حتى إذا ما

اعتاد عليها سيجد نفسه يطبقها بال تكلف وال تركيز ٍ
فكر ،فهل هذا األمر
جيعلنا نقول للناس :ال تتعلموا صفة الصالة وال صفة احلج؟!
كذلك الذي ُيفظ القرآن؛ يف بداية األمر إذا قرأ من حفظه سيجد يف

ُ
القرآن يف ذاكرته فلن جيد
نفسه شغال باستحضار ما يقرأ ،حتى إذا رسخ
صعوبة يف االستحضار ،وسيجد نفسه يقرأ بسالسة ويتدبر ما يقرأ .فهل هذا
جيعلنا نقول للناس :ال حتفظوا القرآن؟!
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ثم إين أريد أن أمهس هبذه الكلامت يف أذن من يزهدون الناس يف علم

التجويد وهم ينتسبون إىل منهج السلف:

ما با ُلكم تدعون الناس إىل االلتزام هبدي النبي × يف مجيع أحواله

وترتكون هد َيه يف قراءة القرآن الكريم؟! وما بالكم حترصون عىل أن تنبهوا
الناس األخطاء اخلفية يف الصالة واحلج والعمرة بل ويف اللغة والنحو

و َتدَ عون بيان اللحون اخلفية يف تالوة كتاب رب الربية؟!

واملشكلة أنك جتد كثريين من هؤالء يقعون هم أنفسهم يف أخطاء من

اللحن اجلل وهم ال يشعرون؛ وذلك لعدم اهتاممهم بتجويد القرآن ،مما

أدى إىل جهلهم به .فتجد منهم من يقرأَ { :ف َرضتُم} بإبدال الضاد ثا ًء مفخمة

عرضتم} بإبدال الضاد تاء (ع ار ُّتم) ،ويقرأ {فمن اضطر}
( َف َرث ُتم) ،ويقرأ { ا

بإبدال الضاد طاء وإدغامها يف الطاء األخرى (فمن ا ُّط ار) ،...ومل يقف احلال
ببعضكم عند هذا احلد ،بل تعدى إىل اإلنكار عىل من يشتغل هبذا العلم أو
التنقص منه أو غمزه! مع أن االشتغال به من فروض الكفايات بال خالف -

وغريه .-فال حول وال قوة إال باهلل.
كام ذكر عل القارئ
ُ

وأود أن ُأذك َِّر الذين قد يستصعبون مراعاة قواعد التجويد يف القراءة،

و َير َغ ُبون يف التحرر منها  -بأن هذه القواعد قد أسهمت يف حتقيق أمرين:

األول :احلفاظ عىل قراءة القرآن التي قرأها رسول اهلل × وصحابته،
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بأصواهتا وأحكامها ،من خالل التلقي الشفهي والتلقني ،ويف ذلك حفظ

للقرآن الكريم ذاته.

واآلخر :احلفاظ عىل اللغة العربية من التغري والتبدل ،وذلك من خالل
تلقني الناشئة النطق الصحيح وهم يتعلمون قراءة القرآن ،فتعتاد ألسنتهم عىل

النطق الفصيح.

وحاجة األمة مستمرة إىل كال هذين األمرين ،مما يدعو إىل العناية
بتعليم علم التجويد وأحكام القراءة الصحيحة ،والعناية بالرتاث العلمي الذي
تركه علامء القراءة والتجويد ،وتيسري االستفادة منه.
إىل هنا نصل إىل هناية هذه املقدمة.
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني!

واحلمد هلل رب العاملني.

كتبه
عل بن أمري املالكي
 1438 / 1 / 17هـ
مدينة البيضاء – ليبيا.
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أهم املصادر واملراجع
« -1أبحاث يف علم التجويد» لغانم قدوري احلمد.
« -2أبحاث يف علوم القرآن» لغانم قدوري احلمد.
« -3أثر القراءة بالتجويد يف تدبر القرآن املجيد» لباسم بن محدي بن
حامد السيد.

« -4أحكام قراءة القرآن الكريم» ملحمود خليل احلْصي.
« -5اإلتقان يف جتويد القرآن» لعبد اهلل بن صالح العبيد.

« -6التأصيل يف علم التجويد» ملساعد بن سليامن الطيار.
« -7التجويد املصور» أليمن رشدي سويد.
« -8التحديد يف اإلتقان والتجويد» أليب عمرو الداين.

« -9التقعيد للوصول إىل احلكم الرشعي للتجويد» لسمري زبوجي.
« -10التمهيد يف علم التجويد» البن اجلزري.
« -11احلوايش املفهمة يف رشح املقدمة» أليب بكر أمحد بن اجلزري.
« -12الدراسات الصوتية عند علامء التجويد» لغانم قدوري احلمد.

« -13الدقائق املُحك ََمة يف رشح املقدمة» لزكريا بن حممد األنصاري.

« -14الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة» َ
ملك يِّي بن أيب طالب.
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« -15العني» للخليل بن أمحد الفراهيدي.

« -16الفريد يف إجازات وأسانيد بعض متون وكتب التجويد» حلسن
الوراقي.
« -17املعجم الوسيط» الصادر عن ُممع اللغة العربية بالقاهرة.

« -18املنح الفكرية يف رشح املقدمة اجلزرية» لعل بن سلطان القاري.
« -19املنري يف أحكام التجويد» ملجموعة من املتخصصني.
« -20املوسوعة الفقهية» الصادرة عن وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
بالكويت.

« -21املوضح يف التجويد» لعبد الوهاب القرطبي.
« -22النرش يف القراءات العرش» البن اجلزري.

« -23أمهية علم األصوات اللغوية يف دراسة علم التجويد» لغانم قدوري
احلمد.
« -24هتذيب وترتيب اإلتقان يف علوم القرآن» ملحمد بن عمر َباز ُمول.
« -25جهد املقل» ملحمد املرعيش ،املعروف بساجقل زاده.
« -26سلسلة اودى والنور» ملحمد نارص الدين األلباين.

« -27سمري الطالبني يف رسم وضبط الكتاب املنري» لعل بن حممد
الضباع.
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« -28رشح املقدمة اجلزرية» أليمن رشدي سويد.

« -29رشح املقدمة اجلزرية» لغانم َقدُّ وري احلَ َمد.

« -30رشح مشكاة املصابيح» لعل بن سلطان القاري.
« -31علم التجويد دراسة صوتية ميرسة» لغانم قدوري احلمد.

« -32فتح الباري برشح صحيح البخاري» ألمحد بن عل بن حجر
العسقالين.
« -33لسان العرب» البن منظور.

ُ« -34مموع الفتاوى» ألمحد بن عبد احلليم بن تيمية.
« -35خمتْص العبارات ملعجم مصطلحات القراءات» إلبراهيم بن سعيد
الدورسي.

« -36مقاييس اللغة» ألمحد بن فارس.
« -37مقدمات يف علم القراءات» ملحمد أمحد مفلح القضاة وأمحد خالد
شكري وحممد خالد منصور.
« -38مقدمة يف علم التجويد» لعبد الرمحن الشهري.

« -39منجد املقرئني ومرشد الطالبني» البن اجلزري.
« -40هناية القول املفيد يف علم التجويد» ملحمد مكي نْص.

« -41هداية القاري إىل جتويد كالم الباري» لعبد الفتاح ا َ
ملر َصفي.
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