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 امللخص :

 احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:

، ويطرح منهجية مقرتحة يف كيفية االستمداد من التجويدعلم ناول الثابت واملتغري يف حبث لطيف يتفهذا 
تناولت فيه قضااي أدائية جعلته يف مبحثني تسبقهما مقد ِّمة وتتلومها خامتة،  ،مصنَّفات علم التجويد

ٍد من النتائج، من أمه ِّها أن وتوصَّلت فيه إىل عدومنهجية مهمة تنال معل ِّمي القرآن الكرمي ومتعل ِّميه . 
الثابت يف علم التجويد هو الذي تقوم عليه عملية التلق ِّي للقرآن الكرمي واملشافهة به بني املعل ِّم واملتعل ِّم، 

يتفاوت أخذهم للقرآن الكرمي مبقدار تشبُّثهم وأن الناس  . واملعايري املوزونة اليت ينقلها املعل ِّم إىل املتعل ِّم
أن املعارف العلمية ، و نُّطقية وختل ِّيهم عنها، ومبقدار مهمهم يف الطلب والتحصيل واجلد ِّ واالجتهادبعاداهتم ال

األسانيد، وهو ذكر الر ِّواية واألداء و توصيف ب خاص ٍ  : قسمٍ يف كتب التجويد والقراءات تنقسم إىل قسمني
إىل غري ذلك من  والكشف عن معانيه خاص  بتوجيه القسم األول، اثنٍ قسم و رافٌد مهمٌّ للتلق ِّي املنطوق، 

النتائج، وأن املنهجية املقرتحة اليت يقد ِّمها البحث يف االستمداد من مصنَّفات علم التجويد إمنا تقوم يف 
مع هذا ، والكشف عن مصطلحاهتا وداللتها أساسها على اختيار علماء موثوقني ومصنَّفاٍت موثوقة

 ، وابهلل التوفيق.أتصيليٍ  معاصربناء علٍم جتويديٍ   يف االستفادة من معطيات العصر احلديث

 القراءات القرآنية ،التجويد ،األداء القرآين ،القرآن الكرميالكلمات الدالة : 
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 مقدمة

 زن رن مم ام يل ُّٱبسر ِّه املكنون يف قوله:  العظيمالقرآن  حفظالذي  هلل رب العاملني،احلمد 

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ، وجعله كتااًب منيعًا بسر ِّ قوله:  ٩احلجر:  َّ نن من

من متسَّك به فقد أفلح، ومن ختلَّى  ، ٤٢ - ٤١فصلت:  َّ ين ىن نن من زنرن  مم ام يل ىل
 مجعني، وبعد:على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أ التسليم متُّ الصالة وأ وأفضل   عنه فقد خاب وخسر.

يصٌة هو  -على مر ِّ العصور  –للقرآن العظيم الذي يقوم به السادة القراء املتقنون  وت  النَّقل الصَّ فإن  خص ِّ
األدائيَّة الكيفية  وفقا القرآن ومحايتِّهأصوات أساس متنٌي وركن مكنٌي يف حفظ من خصائص هذه األمة، و 

 .ضرة األفصحية النبوية صلى  هلل عليه وسلَّماملتلقَّاة من احل

رائسة الشؤون ل التابعةهيئة تدقيق املصاحف والقراءة جاء تلبيًة وامتثااًل لدعوة كرميٍة من هذا حبث لطيف و 
يف تناوله لقضااي أدائية ومنهجية  يتهوترجع أمه. التجويدعلم  يف يتناول الثابت واملتغري ِّ ، و الدينية إبسطنبول

مقرتحة يف كيفية االستمداد من مصنَّفات  يطرح منهجيةهو و  ،مهمة تتعلَّق مبعل ِّمي القرآن الكرمي ومتعل ِّميهم
أسأل  هلل عز وجل أن يكون هذا البحث انفعًا ومتقباًل،  .لٍم جتويديٍ  أتصيليٍ  معاصرلبناء ع علم التجويد

 وابهلل التوفيق.

 البحث أسئلة

 ؟التجويدعلم ما الثابت واملتغري يف تتضمن هذه الدراسة سؤاالً رئيساً هو :  -

 السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية مرتبة كاآلت:ويتفرَّع عن هذا 

 ما هي مواصفات الشيخ املتقن، والطالب املتقن، واإلجازة املتقنة؟ -
 إذا كانت الصورة األدائية حمفوظة فلماذا نلحظ بعض التفاوت على ألسنة القارئني؟ -
 هل األداء القرآين  اتبٌع للنصوص أم العكس أم األداء مستقٌل بذاته ؟ -
 ؟يف رفد عملية التلقي واملشافهة نصوص الكتب ما أمهية -
 ملاذا تتفاوت عبارات املصن ِّفني يف كتبهم؟ -
 ما العوائق اليت متنع من قراءة الكتب التجويدية التأصيلية؟ -
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 هل هناك منهجية مقرتحة يف االنتقاء من كتب التجويد؟  -
 ؟هلا وبني العلم والتحقيقلعبارات العلماء ما الفرق بني األدب والتقديس  -

 البحث حدود

يف الفرتة الزمنية اليت متتد من القرن  القراءاتو  التجويدالعربية و كتب  تنوَّعت معارف هذا البحث لتشمل
 .تقريباً  العاشر اهلجريجري ِّ إىل القرن الثاين اهل

 هأهدافأمهية البحث و 

ل لكيفية التعامل مع قضااي أدائية خيتلف القراء املعاصرون حوهلا، ويهدف  ترجع أمهية البحث إىل أنه يؤص ِّ
 إىل ما أيت: 

 الكشف عن املواصفات القياسية للشيخ املتقن، والطالب املتقن، واإلجازة املتقنة؟ -
 الكشف عن علة تفاوت األداء القرآين على ألسنة القارئني؟ -
 ة نصوص كتب التجويد األصيلة، وسبب تفاوت عبارات املصن ِّفني يف كتبهم؟الكشف عن أمهي -
 كتب التجويد؟ مصنَّفات   من االستمدادالبحث عن حلول مقرتحة حتكم عملية األداء القرآين وكيفية  -
من جهٍة ومناقشة آرائهم من جهٍة وتوقريهم مع العلماء والقراء  االلتزام األديب حكمالكشف عن  -

 أخرى؟

 السابقةالدراسات 

 –موضوع األداء القرآين وحبثت يف نصوص الكتب غري أنين ال أجد  عامة تناولت جتويديةدراسات  هناك
 . ، وابهلل التوفيقردت هذا املوضوع ابلبحث والتحليلدراسة خاصًة أف -يف حدود تقصريي 

 وخطَّته منهجية البحث

حتنهما عدد من  مبحَثني فانتظم هذا البحث يف  ،التحليلي  الوصفي املنهج  املختصر يف هذا البحث اتبعت
 وهذه املباحث هي: ا خامتة.ا مقدمة وتتلومهمتسبقهاملطالب، 

 املبحث األول: الثابت يف علم التجويد )عملية النقل الصوتيِّ للقرآن الكرمي(
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 لشيخ املتقن .املواصفات املعيارية لاملطلب األول: 
 لطالب املتقن .املعيارية ل املواصفاتاملطلب الثاين: 

 املطلب الثالث: ثبات األداء القرآين وتفاوته عرب العصور

 املبحث الثاين: املتغري يف علم التجويد )توصيف األئمة للظواهر األدائية(

 املطلب األول: أمهية نصوص كتب التجويد األصيلة يف ضبط عملية األداء
 يف كتبهماملطلب الثاين: تفاوت عبارات املصن ِّفني 

 املطلب الثالث: منهجية االستمداد من مصنَّفات علم التجويد

 اخلامتة وأبرز النتائج
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 (عملية النقل الصوتيِّ للقرآن الكرميالثابت يف علم التجويد )املبحث األول: 

كان َعْرض  النب ِّ صلَّى  هلل عليه وسلَّم القرآَن ـ أبمٍر من رب ِّه ـ على أيب ِّ بن كعب ـ رضي  هلل عنه ـ تعليماً 
ا على الكيفية القرآن ومحايتِّهأصوات لألمَّة مجيعًا أبنَّ النَّقل الصَّوتَّ هو أساس متنٌي وركن مكنٌي يف حفظ 

 .صلى  هلل عليه وسلَّم املتلقَّاة من احلضرة األفصحية النبوية

ونَقلوا القرآن ملن بعدهم غض ًا طراي ً كما  -صلى  هلل عليه وسلم  –فَحَمل الصَّحابة  هذه األمانة من النَّب ِّ 
وسار األمر  كذلك من بعدهم فكان لعلماء القراءة يف  -صلى  هلل عليه وسلم  –مسعوه من فم املعل ِّم األول 

التلق ِّي الشفوي ِّ مناهج  دقيقة، وكانوا يـَع دُّون أفواَه الرجال أهمَّ مستودعات العلم احلقيقية، ويـََرون أنَّ النَّقَل 
 من األفواه هو النَّقل  السليم الذي ي ظهر كلَّ زيٍف يَعرتيه.

، فقد من أيخذ  القرآن من املصحف ابمل صحف، وينَعتون كلَّ من امل يـَْنهون أن ي ؤخذ القرآن كانواو  صحفي 
، قال: "التقرؤوا ( بسنده إىل سليماَن بنِّ موسىم1174/ هـ569ت ذََكر احلافظ أبو العالء اهلمذاين )

 .(1)ف"صحفي ِّني، وال أتخذوا العلم عن الصُّح  القرآن على امل

قبل احلديث عن املواصفات القياسية و 
ي القرآن الكرمي اليت حتكم عملية تلق ِّ 

هامٍ  يف عملية أن أشري إىل مبدأ  بدَّ ال
يف اللُّغات اإلنسانية  التواصل اللُّغوي

ل املرسِّ أساس قوم على ي عامة، والذي
، قال بينهما املشرتكةغة ل واللُّ واملستقبِّ 

 ابن حزم األندلسيُّ اإلمام 
:"والوجه م(1064هـ/ 456)ت

 ، الثالث: إيقاع  كلماٍت مؤلَّفاٍت من حروف مقطَّعات َمكَّن احلكيم  القادر  هلا املخارَج من الصَّدر، واحللقِّ
ماخ وأانبيبِّ الرئة، واحلنك، والل ِّسان، والشفَتني، واألسنان، وهي أ هلا اهلواَء املند فَِّع بَقرع الل ِّسان إىل صِّ

ل بذلك  ، وينقل ها إليه نفس املخاَطبمثَل ما قد استبانـَْته واستقرَّ منها إىل  نفُس املتكليِّماآلذان، في وصِّ
، فَيستبني  من ذلك ما قد استبانَته نْفس  املتكل ِّم، وَيستقِّرُّ للغٍة اتَّفقا عليهابصوٍت مفهوٍم بَقبول الطَّبع منها 

                                                           

 . 246ص التمهيد يف معرفة التجويد  (1)

 

 الذي نبه عليه ابن حزم قبل كتب علم اللغة احلديثمبدأ التواصل اللغوي  1صورة رقم 



(7) 
 

هو املبدأ الذي حَتَتفِّل  به كتب  علم اللُّغة و  .(1)املخاَطب مثَل ما قد استقرَّ يف نفس املتكل ِّم"يف نفس 
 (.1)انظر الصورة رقم (2)املعاصر يف أوَّل مباحثِّها

املعل ِّم واملتعل ِّم، لقرآن الكرمي واملشافهة به بني التلق ِّي لالذي تقوم عليه عملية ذاته املبدأ  –أيضًا  –وهو 

  خم حم جم ُّٱقال تعاىل: . وهو الثابت يف علم التجويد،   املوزونة اليت ينقلها املعل ِّم إىل املتعل ِّمعايريوامل

 .1٨ – 17القيامة:  َّ جه هن من خن حن جن مم

 املتقن للمعليِّماملطلب األول: املواصفات املعيارية 

 شروط: أربعةميكن تلخيص هذه املواصفات يف 

عن املعل ِّم اها حملفوظة اليت تلقَّ األصوات اسالمة ، مبعىن ماغيف الد ِّ قاييس الصوتية الدقيقة سالمة امل .1
   .د  عليه من املتعل ِّمنياألصواَت اليت ترِّ  هبا، ويستطيع أن يعرض ، وأجازوه هبامشاخيه

، ومتنع مبعىن أن تكون خاليًة من اآلفات اليت تصيب اجلهاز النطقيَّ والسمعيَّ  .سالمة أعضاء النطق .2
 .إىل املتعل ِّم األصوات بشكٍل سليمٍ من نقل 

واليت هبا يستطيع املتعل ِّم أن  .ماغيف الد ِّ  تطبيقية ملا هو حمفوظٌ سالمة املوجة الصوتية يعين القراءة ال .3
 .(2)انظر الصورة رقم حياكَي لفَظ املعل ِّم .

املعتربين املشهود هلم ابلتحقيق الدراية والعلم بوجوه ما يقرؤه، والتدليل عليه من نصوص األئمَّة العلماء  .4
، وايةَ م الر ِّ وعلِّ  م التالوةَ ومنهم من فهِّ  واإلتقان، قال اإلمام ابن جماهد بعد أن ذكر أنواعًا من القراء:"

 .(3)"وي قَصد للقراءة من النَّحو واللغة، فتؤَخذ منه الر ِّواية   وأخذ حظ ا من الد ِّرايةِّ 

 نُظر فيها: ماغيةمعية أو الديِّ طقية أو السَّ الن   املعليِّم إحدى اآلفات أصابفإن 

 ابحملفوظ، فيلجأ إىل أقرانه أو شكٌّ أبن أصابه نسياٌن ملا قرأ  ماغابملقاييس احملفوظة ابلديِّ فإن كانت تتعلَّق 
)ت  ما ذكره اإلمام أبو يوسف األعشى ذلك ودليل   يستذكر منهم ما قرأه على شيخه، أو أثبت تالمذته

 م(٨09هـ/  193)ت  بن عياش شعبةأيب بكر ، وكان من أجل ِّ من قرأ على اإلمام م( ٨16هـ /  200

                                                           

 .4( التقريب حلد ِّ املنطق ص 1)
 . 13( دراسة السمع والكالم لسعد مصلوح ص 2)
 .10ص منجد املقرئنيابن اجلزري،  (3)
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هـ/ 3٨1ت قال اإلمام ابن مهران )، م(745هـ/ 127)ت  راوي قراءة اإلمام عاصم بن أيب النَّجود
أبو يوسف  :هم لقراءتههم وأتقن  هم وأحفظ  ذ عنه، وأضبط  من قرأ على أيب بكر وأخَ  وأجلُّ ": (م991

قال:  ،ثين أبو يوسف األعشىثوين عن القاسم بن أمحد قال: قال حممد بن حبيب: حدَّ وحدَّ .. .األعشى
ومل أعلم  ،قراءت  عليَّ د وقد غريَّ بين السي ِّ  ي خلف إمامَ اي أاب يوسف: إين أصل ِّ  :عياش قال يل أبو بكر بن  

ومايل  ،عليه أدرس   وجلست   ،عريس يف أصحاب الشَّ . فجلَ ةً عرض ض عليَّ للقراءة منك فاعرِّ  أضبطَ  أحداً 
 . (1)"سيرْ من دَ   بكرٍ يبعن أ اس يكتبون قراءة عاصمٍ عليه والنَّ  إليه، فقرأت   حاجةٌ 

فعليه قطع  لعارٍض طبيعيٍ  ككِّرَب سنٍ ، حبيث تعذَّر عليه ضبط  املقاييس احملفوظة  ب االستذكارعُ فإن صَ 
املكي )ت  راوي قراءة ابن كثري م(904هـ/ 291)ت  قنبلر اإلمام الذهب يف ترمجة اإلمام ذكَ اإلقراء مجلًة، 

 اهـ . (2)"، وقطع اإلقراء قبل موته بسبع سننيوشاخَ  مث إنه طعن يف السن ِّ : "(م73٨هـ/ 120

اإلقراء، وأشكُّ يف خرٍب ذكره أصحاب  املتعل ِّم فعليه قطع   أبن تعذَّر عليه مساع   وإن أصابته آفة مسعية  
أبنه أصابه صمٌم شديٌد، فكان ينظر إىل شفيَت القارئ فريدُّ  (م٨35هـ/  220)ت  الرتاجم عن اإلمام قالون

؛ ألن من احلروف ما هو جمهوٌر ومهموٌس كالذال والثاء، ومها من املخرج نفسه، (3)اللَّحَن واخلطأعليه 
 .و هلل أعلم إال أن تكون كرامًة خاصًة لقالون، ؟!إن مل يسمعهما التمييَز بينهمافكيف يستطيع من به صمٌم 

واألسنان  اليت تصيب الل ِّسانتلك ك لكرب سنٍ  أو عارٍض مفاجٍئ، أبعضاء النطق ة  خاصَّ  وإن أصابته آفة  
القرآن الكرمي، فإمَّا أن وكانت متنعه من النقل الصوت ِّ الدقيق ألصوات   ،واحلنجرة وأعضاء اجلهاز التنفسي  

لجأ إىل أثبت طالَّبه فيجلسه يف جملسه مع حضوره، ويكون هذا الثبت  قائماً مقامه مجلًة، أو يَ  قطع اإلقراءَ يَ 
 .(4)يف عملية الرد ِّ والتصحيح

 املطلب الثاين: املواصفات املعيارية للطالب املتقن

 شروط: مخسةميكن تلخيص هذه املواصفات يف 
                                                           

قال: قال يل أبو بكر، : "333 – 332/ 1. وهناك رواية أخرى ابملعىن نفسه تقريباً ذكرها الذهبُّ يف معرفة القراء الكبار 45املبسوط ص( 1)
ظ ها اي أاب يوسف أان أصل ِّي خلف فالن، وهو يقرأ قراءة محزة. فقد شكََّكين يف بعض احلروف اليت أقرؤها، فاعرِّض علي عرضًة تكون لك، أحتفَّ 

 " اهـ .عنك. قال: فجلس له يف أصحاب الشعري فقرأ واجتمع الناس حوله يكتبون احلروف
 .450/ 1معرفة القراء الكبار ( 2)
 .616/ 1غاية النهاية ( 3)
خر سنتني من عند كرب سن ِّه، يف آ –شيخ  اجلامع األمويَّ بدمشق  -فعل ذلك فضيلة  العالمة املقرئ الشيخ عبد الرزاق احللبَّ رمحه  هلل  ( 4)

ثين بذلك. .حياته، وعجزه عن الرد ِّ والتصحيح  أوكل بذلك إىل فضيلة الشيخ اجلامع املقرئ زايد حوراين حفظه  هلل، وهو الذي حدَّ
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ومعىن اإلدراك هو الوعي  الصوتُّ هلذا احلرف  .ملة من املعل ِّ لألصوات املستقبَ  اإلدراك السمعي ِّ سالمة  .1
 وكيفية نطقه.

 أبن تكون خالية من اآلفات النطقية والسَّمعية . .سالمة أعضاء النطق .2
  .مل من املعل ِّ املستقبَ  القدرة على تقليد الصوت املثايل ِّ  .3
 .غيف الدما  القدرة على ختزين هذه األصوات .4
 .ابلتحقيق واإلتقانجوه ما يقرؤه وأدلته من كالم األئمَّة املشهود هلم الدراية والعلم بو حتصيل  .5

 .(2)انظر الصورة رقم عملية التلقي واملشافهة .املتعل ِّم هلذه الشروط يكون جناح  حتقُّقوبقدر 

حال ك  عادٍة نطقيٍَّة متحك ِّمة، أو ،قي ٍ لْ خَ  بسبب عيبٍ واحٍد فقط ز الطالب عن أداء حر  عجَ  نفإ
جييد وصف أبنه يف اإلجازة  ينصُّ لكن  فللمعل ِّم أن جييز قراءته، األلثغ ابلراء، وكان جييد وصَف الراءِّ نظرايً 

 ر عليه عملياً.واب نظرايً، وإن يكن قد تعذَّ الصَّ 

وصحَّة  سان،ودة الفك واعتدال الل ِّ كجَ   وشخصٍ  فردية بني شخصٍ  اً هناك فروقيلزم التنبيه هنا إىل أن و 
لكن هذه الفروق يلزم أن ال تؤثر يف املقاييس واملعايري املتفق عليها بني القراء، ورسول  هلل صلى  ،(1)األسنان

                                                           

وت، إنِّ انضاَف إىل ذلك ح سن  الصَّ و "أمورًا  يتميز هبا بعض القراء عن غريهم، قال:هـ (  569ذَكر اإلمام أبو العالء اهلمذاينُّ ) ت  (1)
، وَذرابة  ال ِّلسان، وصحَّة  األسنان،كان الكمال"  ./ ب(50)التمهيد يف معرفة التجويد ل وَجودة  الفك ِّ

 

 عملية النقل الصوت بني املعل ِّم واملتعل ِّم 2صورة رقم 
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 أيبُّ  وأقرؤهم لكتاب  هلل: " هلل عليهم يف قولهضوان  هلل عليه وسلم قد أثبت الفروق الدقيقة بني الصحابة ر 
 .(1)"بن كعب

انضباط املعايري واملقاييس اليت تلقاها الطالب من الشيخ املتقن، يكمن يف القراءة املتقنة  ميزانأنَّ  واخلالصة
ها املعلم بذلك أجازه، ومعىن أجزتك من اجمليز للمجاز: أشهد أن املقاييس الدقيقة اليت نقلت   فإذا أحسَّ 
كة احملفوظة اليت تلقيتها من مشاخيي، وهنا تكمن بر  ا املقاييس  هي ذاهت   كاملةٍ   هبا يف ختمةٍ  تَ إليك ولفظْ 

 (2)انظر الصورة رقم اإلسناد؛ لعظم أمانة التلقي .

 األداء القرآين وتفاوته عرب العصور ثباتاملطلب الثالث: 

 سنَّة الل غات:الل غوي   التطو رأواًل: 

بيئته يكتسب منها العادات  واإلنسان  ابن  انموٌس من نواميس احلياة ي صيب  اللُّغاتِّ مجيعاً، اللُّغويُّ  التطوُّر
من رَّان بسلسلة اخلاصَّة مي وال شكَّ أنَّ اللُّغة العامة واللَّهجة النُّطقية، اليت متك ِّنه من التحدُّث بلغته بطالقٍة.

 - ، وكثرة  االستعمال(2)، نتيجة عوامل متعددة منها: التيسريالت الصوتية والداللية عرب خط ِّ الزمنالتحوُّ 
 ،(5)واحلاجة واالضطرار، (4)والظروف املتغرية وازدايد  املعرفة - (3)وهو أصٌل كبري من أصول التحوُّل والتغريُّ 

لكْن هناك من التطوُّرات اللُّغويَّة الفرديَّة ما أتابه اجلماعة  االحتكاك الذي حيصل بني الشعوب املختلفة، و 
اللُّغوية، ويعدُّونَه من االحنرافات النُّطقيَّة، وهذه االحنرافات إمَّا أن تكون عيواًب يف أصل اخلِّْلَقة كالتأأتة 

ملخالطةِّ بغري أبناء اللُّغة أو غري ذلك من الع جمة أو ومنها ما يكون عيواًب مكتسبة كاة، والفأفأة واللُّثغ
 -ومهما يكن من أمٍر هلذه النواميس الطبيعية من أتثرٍي على األلسنة، فقد حرصت األمَّة   األسباب.

 رن مم ام يل ُّٱعلى حفظ الكيفية الصوتية احملفوظة بسر ِّ قوله تعاىل:  -بواسطة القراء املتقنني 
 .9احلجر:  َّ نن من زن

                                                           

 .، وقال عنه : حديٌث حسٌن صحيح 665/ 5(، ج  3791أخرجه الرتمذيُّ يف سننه برقم )( 1)
 .144 - 143ص  للفارايب احلروفينظر: ( 2)
، واألخفش يف 1/ 1، والفرَّاء معاين القرآن 162/ 2و  295/ 1، وسيبويه يف الكتاب 192/ ٨و  319/ 4اخلليل يف العني  ينظر: ( 3)

، والزجاج يف 144/ 2، واملربد يف املقتضب 613، وابن قتيبة يف أدب الكاتب ص 227/ 2، واملازين يف املنصف 214/ 1معاين القرآن 
، والسريايف يف املطبوع من شرح كتاب 1٨3/ 2، والنحاس يف إعراب القرآن 431/ 1وابن السراج يف األصول ، 14٨/ 1معاين القرآن وإعرابه 

 .99: إن أمثلته ال حتصى. والسهيلي  يف نتائج الفكر ص 73/ 1، وقال يف اإلنصاف 93/ 1سيبويه 
 .96/ 16 للقاضي عبد اجلبار املغينينظر: ( 4)
 .57يف املنطق ص معيار العلم ينظر: الغزايل، ( 5)
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 اثنياً : حمافظة األمة على الكيفية األدائية احملفوظة:

ضمون مب  أبن تقرأ القرآن العظيم على الكيفية األدائية احملفوظة اليت نزل هبا ةً ت األمة اإلسالمية متعبَّدملا كان

 (1)معىن الرتتيل هو معرفة الوقوف وجتويد احلروف وكان ،4املزمل:  َّ يه ىه مه ُّٱقوله تعاىل: 
 يف احملافظة على الكيفيَّة املتلقاة عن النب ِّ صلى  هلل عليه وسلَّم. –العصور  مر ِّ  على –حرص القراء املتقنون 

من هذا  فإزاحت ه(، على وضٍع معنيَّ )هلجته اخلاصة أن املبتدئ قد اعتادت أعضاؤه النُّطقيةوكانوا يَرون 
األداء القرآين(، ليس ابألمر اليسري، وحيتاج إىل رايضة كثرية، حىت تعتاد لوضع )الَّلهجة( إىل وضع آخر )ا

يَّة. من عرَّف التجويد أبنه من العلماء وهناك  أعضاؤه الوضَع اجلديد، وتصرَي له تالوة القرآن طبعًا وَسجِّ
بل  ،ذا مل تكن راسخًة يف النـَّْفس الت سمى َمَلكةأي كيفيٌة راسخٌة يف النـَّْفس، فإن الكيفيَّة إ -َمَلكٌة "

ي قَتدر هبا على إعطاء كل ِّ حرف حقَّه ومستحقَّه" -ت سمَّى حالة 
(2 ). 

 :  ؟ألسنة القارئنيبعض فلماذا نلحظ التفاوت على  كانت الصورة األدائية حمفوظةً   إنوهنا ينشأ سؤال 
النُّطقية وختل ِّيهم عنها، ومبقدار مهمهم يف  أخذهم للقرآن الكرمي مبقدار تشبُّثهم بعاداهتم يتفاوت الناس يف

األصل  يف الصورة األدائية املنقولة عن رسول  هلل صلى  هلل عليه طلب والتحصيل واجلد ِّ واالجتهاد؛ إذ ال
، غري أن قراء (3)بعةمتَّ  ةٌ أبمانة ودقٍة وينقلوهنا جياًل عن جيل؛ ألن القراءة سنَّ  اء  ظ عليها القرَّ وسلم أن حيافِّ 

القرآن الكرمي متفاوتون يف محله وأدائه قوًة وضعفاً، قال ابن اجلزري ِّ رمحه  هلل تعاىل:"ونقل أبو القاسم اهلذيلُّ 
 طبقات:عن أيب بكر بن جماهد أنه قال: ال تغرتُّوا بكل ِّ مقرئ إذ الناس على 

  ْم له غري ذلك فال تؤَخذ عنه القراءة، وال فمنهم من حفِّظ اآلية واآليتني والسورة والسورتني، وال عِّل
 قرأ عليه.ت نقل عنه الرواية وال ي  

  ِّ ذ عنه؛ م معانيها وال استنباَطها من لغات العرب وحنَوها، فال تؤخَ واايت، ومل يعلَ ومنهم من حفِّظ الر
ف.  ألنه رمبا يصح ِّ

 ؛ ألنه رمبا حسَّنْت له واية  ل عنه الر ِّ نقَ ع األثر واملشايخ يف القراءة فال ت  بِّ العربية، وال يتَّ  م  علَ م من يَ ومنه
 ل.ر عن األوَّ أيخذها اآلخِّ  ةٌ بعة والقراءة سنَّ العربية حرفاً ومل يَقرأ به، والرواية متَّ 

                                                           

 . 225/ 1ينظر : النشر   .يُّ بن أيب طالب رضي  هلل عنهكما فسَّره سيدان عل (1)
 / أ .27 شرح رسالة الدر اليتيمالرومي،  (2)
(. وينظر: الداين، 512/ 4شرح السنة للبغوي ) ." اهـ ر وَِّي َعْن َخارَِّجَة ْبنِّ َزْيدِّ ْبنِّ اَثبٍِّت، َعْن َزْيدِّ ْبنِّ اَثبٍِّت، قَاَل: اْلقِّرَاَءة  س نٌَّة م تـَّبـََعةٌ " (3)

 .  35/ 1، وابن اجلزري، النشر  ٨60/ 2جامع البيان 
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  ِّ واية ذ منه الر ِّ حو واللغة، فتؤخَ النَّ راية من ومنهم من فهم التالوة وعلم الرواية، وأخذ حظ ا من الد
 د للقراءة.قصَ وي  

 .(1)قلت ]أي: ابن اجلزري[: فحسبك متسكاً بقول هذا اإلمام يف املقرئ الذي يؤخذ عنه ويقصد"

 اثلثاً: أثر التدريبات النطقية يف احملافظة على الكيفية األدائية احملفوظة:

اهتمَّ علماء البالغة والبيان هبذا اجلانب وبيَّنوا العربِّ يف كالمِّها، و  ن س َننِّ التدريب  وتصحيح  النُّطقِّ س نٌَّة م
التدريب النُّطقي ِّ يف الكالم يف حفظِّ ألسنتهم من  كانوا يـَْعَلم ون أمه ِّيةَ و  ،ه يف حتقيق الفصاحة يف الكالمأمهيتَ 
د  الل ِّساَن،واالحنرافِّ النُّطقي ، ويـََرْوَن أنَّ طوَل الصَّْمتِّ ي   ؤ اللُّغوي ِّ التلكُّ  وأنَّ العضو إذا مل يستعمل  فسِّ

مبي ِّنًا أمه ِّية الر ِّايضةِّ  (م٨69هـ/ 255)ت  قال اجلاحظ   سيؤد ِّي ذلك إىل هزاله وضعفه وضموره،
د  الل ِّسان َسَد وإذا تـََرَك اإلنسان  الَقْوَل ماَتْت َخواطِّر ه ، وتـَبَـلََّدْت نـَْفس ه، وفَ … النُّطقيَّة:"وطول  الصَّْمتِّ يـ ْفسِّ

، وحتقيقِّ اإلعرا ناَقاَلت، وأَيْم رونـَه م بَِّرْفعِّ الصَّوتِّ
 
بَياهَنم األرجاَز، ويـ َعل ِّموهنم امل سُّه . وكان وا يـ َروُّوَن صِّ ب؛ ألنَّ حِّ

 ذلك يـَْفتِّق  اللََّهاَة ويـَْفَتح  اجلِّْرَم.

وأيَّة جارِّحٍة َمنَ ْعَتها والل ِّسان  إذا َأْكثـَْرَت تـَْقلِّيَبه  َرقَّ واَلَن، وإذا أَقْـَلْلَت تـَْقلِّيَبه  وأطَْلَت إسَكاتَه  َجَسَأ وَغل َظ. 
، أصاََبا من التَعق دِّ على حسب ذلك املَْنعِّ   .(2)"احلركَة، ومل ُُتَريِّْْنا على االعتِّمالِّ

اإلمام ، قال ها البالغة يف تصحيح التالوةات النطقية العناية الفائقة، والحظوا أمه ِّيتَ التدريبأهل  التجويد  وأوىل
: "فتجويد  القرآن هو إعطاء  احلروف حقوَقها، وترتيب ها مراتَبها، وردُّ احلرفِّ م(1052هـ/ 444ت ) الداينُّ 

ه وأصلِّه، وإحلاق ه بنظريِّه وَشْكلِّه، وإشباع   عَجم إىل خمرجِّ
 
لفظِّه، ومتكني  النُّطقِّ به على حال  من حروفِّ امل

وليس َبنَي التجويدِّ وتَ رْكِّه إالَّ رايضُة صيغتِّه وهيئتِّه، مِّن غري إسراٍف وال تـََعسٍُّف، وال إفراٍط وال َتَكلٍُّف، 
 .(3)"َمن َتَدب ََّره بَِّفكيِّه

يقول معل ِّقًا على كالم  م(1430هـ/ ٨33ت اإلمام ابن اجلزري ِّ ) وهذا ما جعل إمام الكل ِّ ومشس القراء
لبلوغ هناية اإلتقان والتجويد،  سبباً  وال أعلم   : "، ومنب ِّهًا على أمه ِّية التدريب النطقي ِّ اإلمام الداين ِّ رمحه  هلل

                                                           

 .10ص منجد املقرئنيابن اجلزري،  (1)
 . 1٨4/ 1البيان والتبيني ( 2)
 . 6٨التحديد ص ( 3)
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، نى من فم احملسِّ فظ املتلقَّ رايضة األلسن، والتكرار على اللَّ ووصول غاية التصحيح والتشديد، مثل 
 .ايضة وتوقيف األستاذابلر ِّ  غ الكاتب  بل  الكتابة كيف يَ  حروفِّ  وأنت ترى جتويدَ 

ره ملن تدبَّ  حيث يقول: ليس بني التجويد وتركه إال رايضةٌ  -رمحه  هلل  - احلافظ أيب عمرو الداين ِّ  وهلل درُّ 
 ر.ر، وأوجز يف القول وما قصَّ ق وبصَّ ه، فلقد صدَ بفك ِّ 

وت، وال بتمطيط ، وال برتعيد الصَّ ، وال بتعويج الفك ِّ (2)الفم ، وال بتقعريِّ (1)سانفليس التجويد بتمضيغ الل ِّ 
ها جُّ باع، ومتَ عنها الط ِّ  ر  ، قراءة تنفِّ (4)اءاتمة الرَّ رَ صْ ، وال حبَ (3)ات، وال بتطنني الغنَّ ، وال بتقطيع املد ِّ الشد ِّ 

ف وال ك، وال تعسُّ وْ فيها وال لَ  غَ ضْ طيفة، اليت ال مَ وة اللَّ لْ احل   هلة العذبة  السَّ  القلوب واألمساع، بل القراءة  
من وجوه القراءات  العرب وكالم الفصحاء بوجهٍ  ، ال خترج عن طباعِّ عَ وال تنطُّ  عَ ف، وال تصنُّ تكلُّ 

 .(5)"واألداء

اهليئَة احملمودة والطريقَة املقص ودَة يف األداء،  (م107٨هـ/  471ت ) ووَصف ابن  البنَّاء البغداديُّ 
ضيُّ على سنٍن واحٍد  فقال:"أمحد  

 
األشياءِّ عاقبًة، وأسدُّها اثقبًة، وأعدهل ا طريقًة، وأمجل ها خليقًة، هو امل

 يـَْقبَـل ه  الغائب  والشاهِّد :

يع، وال مَتْطِّيَط وال تقطيع، وال ع ل وَّ صوٍت وال خ ف وت، وال خروَج من ن طٍق إىل  ال متضيَغ وال َتْضجِّ
س ك وت"

(6). 

البنَّاء أنَّ الطريقة احملمودة يف القراءةِّ هي إمَّا ابلطَّبعِّ أو االكتساب، واالكتساب  يكون  مبجالسةِّ وذكر ابن  
بْت له تلك الطريقَة احملمودةَ   . (1)القرَّاء، والر ِّايضةِّ مبجالِّس العلماء، والسماعِّ ممَّن و هِّ

                                                           

ْضغِّ املبالغة والتكلُّف يف إخراجِّ احلروف؛ ألنَّه يف مقابلِّ اللَّوك، وهو هو  (1)
َ
. ينظر : املصطلحات الصوتية يف الرتاث اللغوي ِّ عند أْهَون  امل

 . 954/ 2العرب 
 . 571/ 1هو التكلُّف والتزيُّد يف الكالم، وأيت على معاٍن أخرى أيضاً. ينظر : املصطلحات الصوتية يف الرتاث اللغوي ِّ عند العرب  (2)
َرْت َصْوٌت طنني التالقرطبُّ املقصود من  بنيَّ اإلمام (3) تَنَب فيها الطنني ، وهو أن ي لَحَق هبا إذا سَكَنْت وأ ظهِّ يف النُّون، بقوله:"ويَنَبغِّي أن جي 

م يقصدون هبذا املصطلح النَّهَي عن التلوينِّ الصَّوت ِّ يف الغ نَّة،  (.120املوضح صي ضاهِّي َصوَت الصَّْنَجةِّ تـ ْلَقى يف الطَّْست") وأغلب  الظن ِّ أهنَّ
. ينظر : املصطلحات الصوتية يف الرتاث اللغوي ِّ عند نتقال من طبقة صوتيَّة إىل أخرى أثناء التلفُّظ ابلنُّون وامليم الساكنَتني واملشدَّدتنيأي اال
 . 374/ 1العرب 

ٌط جيري فيه الصوت  واحل ْصرم أوَّل  العنب، ويكون ايبساً وفيه محوضة،  وهو جماٌز، وأظن أنه يعين أال تكون الراء  شديدًة؛ أل (4) هنا حرف متوس ِّ
لطَّاءِّ  (: "219/ 1زماانً. بدليل قول ابن اجلزري ِّ يف النشر ) َا حم َْصَرَمًة َشبِّيَهًة ابِّ  " اهـ .فـََيْأتِّ هبِّ

 .213/ 1النشر ( 5)
 . 39بيان العيوب ص ( 6)
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 رابعاً : العيوب اليت يلزم اجتناَبا عند القراء:

ابلعوامل  اهتمُّوا طبَّاءُ فاأل، عموماً  لعربية اإلسالمية بوصف عيوب الكالم واضطراابتهت املعارف ااهتم
أوراٍم  عيوب الكالم عندهم حتدث نتيجة:و ، وكيفية مداواهتا العالجية، اليت تصيب اجلهاز النُّطقيَّ  العضويَّة

 تشنُّجٍ  َترجع إىل: و الليِّسان أمراضِّ أو إىل . ممَّا قد ينتج عنه التلكُّؤ النطقيُّ يف الكالم تصيب الديِّماغ
ا  عَصب الل ِّسان. أو َقطعِّ  ضربٍة أو سقطٍة أدَّت إىل تضرُّرٍ  نتيجةِّ ، أو خلٍل يف أصل اخلِّْلقةه، أو عَصب ورمبَّ

ع  إىل أ عَِّظمه ك هتشوُّهه، أو قَِّصر الوَترة اليت حتتيف عضلته، أو  اسرتخاء أو تشنُّجٍ ه، أو ورام أو قروٍح فيَترجِّ
، احلَنجرة أمراضِّ ، أو إىل (3)ا نتيجة إصابتها حبادثة أو جراحة، وقطعهأمراض اللَّهاة، أو إىل (2)قَِّصره أو

ع إىل  آفةٍ ، أو حَتد ث يف عَضل احلنجرة، كابتالهلا عقب النزالت، أو لورٍم فيها، أو َعقِّب الصياح آفةٍ : وترجِّ
يف عَضل  ، لعلَّةٍ اجلهاز التنف سيي  أمراضِّ أو إىل  .(4)حتلُّ ابلعَصب، نتيجَة جراحٍة، أو لضربٍة وسقطٍة عليها

 .(6)، أو انكسار الثناايأمراضِّ األسنان، كَقْلعِّ األضراسأو إىل  .(5)التنفُّس، أو الر ِّئة وقَصبتها

 .(7)اءِّ وصنعةِّ الغِّن وق والنـََّفس لتأثريها املباشر على الصَّوتل  واحل  ة رَ نجَ ون بعيوب احلَ املوسيقيُّ واهتمَّ 

، والتجويد والقراءات والبالغة وأما علماء الل غة ، فقد اهتمُّوا بوصف عيوب اجلهاز السَّمعي ِّ والكالمي ِّ
تتكلَّم به العرب  وقت سواء  أكانت عيوابً َخلقيَّة، أو مكتَسبة، أو خارجًة على اخلط ِّ األدائي ِّ الذي كانت 

ية اليت تساعِّد على تصحيح نزول القرآن، وقد اهتموا ـ وخاصًة اجملو ِّدون منهم ـ ابلتمرينات والتدريبات النُّطق
 كما تقدم احلديث عنه يف النقطة السابقة .   الكالم

يَلَزم  القارئ  - قراء زماننايفعلها بعض  فعلها بعض قراء زمانه، و  – ذَكر ابن البنَّاء البغداديُّ عدَّة عيوبٍ و 
يٌّ، أن حَيرتَِّز عنها عند أداء القرآن، ونبَّه على أنَّ هذه  منها ما هو أدائيٌّ صوتٌّ، ومنها ما هو حركيٌّ حس ِّ

كرهها العلماء  ابلقراءةِّ وَذو و املعرفةِّ ابألخذِّ، وذَكروا فيها التصانيَف، وانهيك بصاحبِّنا أيب "العيوَب قد 

                                                                                                                                                                          

 . 40بيان العيوب ص ( 1)
 . 46/ 1لصناعة الطبية وكامل ا .531ص  للكندي   رسالة يف اللُّثغةانظر: ( 2)
، ال اللَّحمة املسرتخية ويبدو أهنم يقصدون ابللَّهاة احلنَك اللَّحميَّ )صفاَق احلنك( واإلضرار به. 25/ 1التصريف ملن عَجز عن التأليف ( 3)

 (151/ 1عند العرب على احللق؛ إذ ال يضرُّ قطعها ابلصوت. )ينظر يف هذه النقطة كتاب: املصطلحات الصوتية يف الرتاث اللُّغوي 
 . 170/ 3احلاوي للرازي ( 4)
 . 170/ 3احلاوي يف الطب للرازي ( 5)
 . 47/ 1البيان والتبيني ( 6)
 .55 – 49 ( حاوي الفنون ص 7)
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( فإنَّه  أَخَذ من احلظ ِّ األوفرِّ م947/ هـ336ت بن جعفر بن حممد بن عبد  هلل بن املنادي )احلسني أمحد 
 .(1)والنَّصيبِّ األكثَر"

 قال ابن البنَّاء:"وأمَّا عيوب  األصوات اليت جَيب  أن جيتنَبها، فمن ذلك:

 اجلهر  الصَّاعِّق. .1
 والَغضُّ الزَّاهِّق. .2
ا أفضى به ذلك واستكداد  الصَّوتِّ حىت يَنَقطِّع،  .3 ونقل ه  من حاٍل إىل حاٍل يف تباع دِّ االنتقال، ورمبَّ

 .(2)إىل اختالجِّ الصَّدر والكتَِّفني، وتغريُّ اللَّون والعني، وَتدِّرُّ عروق ه، وتَفس د  حروف ه"
 "اسرتاط  الر ِّيق. .4
 .(3) إخراج  الصَّوتِّ من قصبةِّ احلْلقِّ خمتَلساً إىل )الرََّفه(" .5

البنَّاء عيوَب اهليئاتِّ حتت ابب: )العيوب الَفظِّعة يف النـَّْفس اليت جيِّب  أن جَيتنَبها القارئ حني ذَكر ابن  مثَّ 
 قال: "من ذلك:، القراءة والدَّْرس(

، أو حَتريك ه  بَِّزْعَزَعٍة مِّن س ْفٍل إىل ع ْلٍو أو ع ْلٍو إىل س ْفٍل،   .1 حتريك  الرَّأس عن مينٍي ومشاٍل، كااللتِّفاتِّ
 بنَـَعْم وال يف املخاطَبات. كاإلمياءِّ 

 ومنه ع ب وس الَوْجهِّ وتَقطيب ه. .2
 وَتصغري  الَعيَنني. .3
 وتـََعايل أعايل اخلدَّين. .4
َبني. .5  وتـَْلوِّين  احلاجِّ
 وتـَْعوِّيج  الشفَتني. .6
 وإقامة  العن قِّ وإحناؤه مبا خَير ج  عن العادة املألوفة والشاكِّلة املعروفة. .7
ْلسَ  .٨  ٍة إىل خالفِّها كثرياً.والزَّْحف  والتنقُّل  مِّن جِّ
 .(4)والَعبث  ابألصابعِّ والشََّعر" .9

                                                           

 . 39بيان العيوب ص ( 1)
 . 37بيان العيوب ص ( 2)
 . 3٨بيان العيوب ص ( 3)
 . 36بيان العيوب ص ( 4)



(16) 
 

َتَكل ِّفني، ممَِّّن اءِّ عْصرِّهِّ الذين نَعَتهم ابملفقد عاَب بعَض قـ رَّ م( 1174هـ/  569)ت أمَّا أبو العالء اهلَمذاينُّ 
ية ون طقيَّة ليست من التجويد يف شيء، قال:"مثَّ إين ِّ أْلَفيت   و ِّدون القرآن ابلقيام حبركاٍت حس ِّ م جي  َيظنُّون أهنَّ
 ، ، ويف علومه على الصُّح فِّ صحفِّ

 
فظِّ القرآن على امل مجاعًة من املتكل ِّفِّني من قرَّاء زماننا قد اعَتمدوا يف حِّ

َرَط يف ، وأفْـ واحَتدَّ مزاُجهُ ، وَدرَّْت َأْوَداُجه، وَضيََّق عند القراءة أنفاَسهُ ، حرََّك رأَسهُ إذا فاملتناهي منهم 
، وَرعََّد امل ، يَرى أنَّه قد ابَلَغ يف جتويدِّ القراءةِّ وترتيلِّها وحتقيق التالوةِّ احلركاتِّ ، وَغلََّظ الرَّاءاتِّ والالَّماتِّ دَّاتِّ

 .(1)وترسيلِّها"

هو تنبيه ه م على العيوبِّ من علماء العربية الذي يتميَّز به علماء  التجويد عن سابقِّيهم أن  واخلالصة
م لكتاب  هلل تعاىل، وكذا تنبيه ه م على االحرتازات  النُّطقيَّة اليت جَتري هبا عادات  الناس اللُّغويَّة عند قراءهتِّ

يف تلك العيوب، ومن هنا كانت حياة  علم التجويد إىل النُّطقية اليت جَيب  استعماهل ا حىت ال يـََقع اإلنسان  
عصران هذا، فكلُّ عامٍل كان يَرص د  األخطاَء األدائيَّة اليت جَتري يف عصرِّه مِّن قَِّبلِّ متعل ِّمي القراءة، وَيصِّف  

َ هلا. اس النطقيَّة بصوٍت وهنا مالحظة مهمَّة يلزم التنبيه هلا، وهي أنه كلَّما حتكَّمت عادات الن الدَّواء الشَّايفِّ
ما، وخرجت عن اخلط ِّ األدائي ِّ املعياري ِّ للقرآن الكرمي كلَّما زادت عناية القراء برصد هذا االحنراف والتنبيه 
على كيفية االحرتاز منه، ولعلَّ قضيَّة مثل قضية الضاد واحنرافها على ألسنة الناس شغلت علماء العربية 

 .  ر الدَّاء أيت الدواءوعلى قدْ صران هذا، إىل ع (2)والتجويد منذ عهد سيبويه

، وبعد يف شرحه للمقد ِّمة اجلزرية لإلمام ابن اجلزري ِّ  -ومن أمثلة ذلك الرَّصد ما نقله اإلمام ابن غازي 
ن مشاهداته لبعض من ينطق ابلضاد نواًن مفخَّمة، وأنه مل مِّ  - تعداده لالحنرافات األدائيَّة يف نطق الضاد

اس يف النَّ  (: "اختلفت ألسنة  م1673/ هـ10٨4ابن غازي )ت، قال يف زمن ابن اجلزري ِّ يكن موجودًا 
، ومنهم من يبدهلا المًا مفخمة، ومنهم من طق هبا، فمنهم من خيرجها من غري خمرجها، فيبدهلا طاءً النُّ 

ة واختالف ألهنا تشاركها يف الصفات وتزيد عليها ابالستطالة، فلوال االستطال ؛مطلقاً  خيرجها ظاءً 
لو أبدل ضاداً  جها ظاء فقط، فإنه الغالب، وهلذامن إخرا (3)ر الناظم، وهلذا حذَّ املخرجني لكانت ظاءً 

اي، ومنهم من ه الزَّ مُّ شِّ ال، ومنهم من ي  زجه ابلدَّ قراءته لتلك الكلمة. ومنهم من ميَ  يف الفاحتة مل تصحَّ  بظاءٍ 
ذ به، ال جيوز أن يؤخَ  منه حمضٌ  . وهو خطأٌ هو خمرجها، وأنه صوابٌ  مة، وادَّعى أن هذااء املعجَ وهبا ابلظَّ ش  يَ 

                                                           

 . 130ص  التمهيد يف معرفة التجويد( 1)
منذ تصنيفه للضاد الضعيفة ضمن احلروف الفرعية اليت ال تستحسن يف تالوة القرآن واألشعار، ويف حديثه عن إبداهلا الماً يف ابب ما ما  ( 2)

 (.4٨3و  432/ 4كان شاذًّا ممَّا خفَّفوا على ألسنتهم وليس مبطَّرٍد . )الكتاب 
 أي ابن اجلزري ألنه يشرح مقد ِّمته. (3)
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ان من خيرجها نواًن مفخمة. وكان هذا مل يكن وقد شاهدْ ل عن خمرجها، واالستطالة اليت فيها. وقد غفَ 
 .(1)ذلك ال جيوز" ، وكلُّ موجوداً يف زمن الناظم

 للظواهر األدائية(املتغري يف علم التجويد )توصيف األئمة املبحث الثاين: 

 املطلب األول: أمهية نصوص كتب التجويد األصيلة يف ضبط عملية األداء

تكمن أمهية النصوص يف أمور عدة، أمهها: االطمئنان إىل سالمة الرواية املنقولة، والتعليل هلا، والنظر إىل 
 .د الفهوم جتاه الظاهرة األدائية واالستفادة منهاتعدُّ 

 إىل قسمني:القراءات التجويد و كتب علم يف  املعارف العلمية تنقسم و 

، لتلق ِّي املنطوقرافٌد مهمٌّ ل، وهو األسانيدذكر الريِّواية واألداء و توصيف ب خاص   قسم  :  األولالقسم 
ع إليه القرَّاء  يف  .عليه أبنه من الثابت يف علم التجويد احلكمِّ و  ه بهوميكن إحلاق    األداءترجيح وهو الذي يَرجِّ

 عند االختالف ، ويتضمَّن هذا القسم عدة صور خاصَّة ابألداء، منها:

اختلف أداءان يف وجه من أوجه القرآن العزيز، وكل  واحد منهما يقول لصاحبه: إذا ما احلكم أواًل: 
 ؟"هكذا قرأتُ "

ر نص  ليت تَ ا األصيلة صوصوجٍه أدائيٍ  دون اآلخر. والثاين: شهرة النُّ  حينئذ أن ينظر إىل أمرين: شهرةِّ  احلكم  
حىت يكون كالم ه صواابً، بل ال بدَّ أن  "هكذا قرأت  "ال َيكفي القارئ أن يقول: و  أحد األداءين فيؤخذ هبا.

، م(1045هـ/ 437)ت القيسي ِّ  بن أيب طالبٍ  ي ساعَِّده  النصُّ يف ذلك، عماًل بكالم اإلمام اجلليل مكي ِّ 
ا تـََعلَّ  َق الق رَّاء  قال:"وما ن قَِّل بتالوٍة ومل يـ َؤي ِّْده  نصُّ كتاٍب، فالوْهم  والَغَلط  مم ْكٌِّن ممَِّّن نَقَله ، إذ هو َبَشٌر، وإمنَّ
، فليس روايٌة يَ  ا عندهم أثَبت  يف احلِّفظ، ألنَّ احلِّفَظ يَْدخ ل ه الوهم  والشكُّ ْصَحب ها بنصوصِّ الكتب؛ ألهنَّ

رين مثَل روايٍة ال َيْصَحب ها غري أن يقوَل انقِّل ها: كذلك  النـَّْقل  والنصُّ يف الكتبِّ من أتليف املتقد ِّمني واملتأخ ِّ
، وال َيْدخ ل  َقول ه  بنص ِّ كت يكون من اخلالف يمكن أن ، فمعاً  يناألداءَ  صوص  إن وافقت النُّ ف .(2)اب"قرَأت 

 اجلائز املقبول.

 أم األداء؟ ص ؛ النَّ هما املعترَب أي  ، بني القراء املتَّفق عليه األداءَ  خالف النَّص   ما احلكم إذااثنياً: 
                                                           

 /أ.130الدرر املنظمة البهية يف حل ألفاظ اجلزرية  (1)

 .  4٨ - 47متكني املد ص (2)
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فلو ، به من نصيٍ  مقروءٍ  أداء  غريُ  طُ ستنبَ وال يُ  واملعتدُّ به، والنُّصوص  اتبعٌة له، هو املعترَب  القرآينُّ  األداء  
دُّ إذا رَ أو تـ   صوص  النُّ  ل  لألداء وتؤوَّ  صوص، فاحلكم  النُّ  ه ظاهر  وخالفَ متفٌق عليه بني املشايخ منقوٌل  جد أداءٌ و  

من أتويله ملا  (م1145 /هـ 540 )ت ودليل ذلك ما قام به اإلمام ابن الباذِّشمل يوجد للتأويل سبيٌل . 
امليم بغري يف نوين الساكنة والتورد يف بعض نصوص األئمَّة من أن اإلماَمني عاصمًا ومحزَة يدغِّمان النون 

من الغنة، إال ما  ها يف امليم فال بدَّ : "فأما إدغام  شقال ابن الباذسائر أهل األداء،  نطق ، وهو خمالٌف لغنة
ثنا أبو ثنا أبو داود، حدَّ ة. فحدَّ مان عند امليم بغري غنَّ جاء عن عاصم ومحزة أن النون الساكنة والتنوين يدغَ 

ة بة غنَّ بغري غنة؛ لغلَ  ﴾نن مَّ عَ ﴿ أن أيت بـ أحدٌ  ر  دِّ قْ اهد قال: ال يَـ ابن جمثنا ثنا أبو مسلم، حدَّ عمرو، حدَّ 
ثنا ثنا أبو عبد  هلل اجلرجاين، حدَّ ثنا أبو معشر، حدَّ ثنا أبو القاسم قال: حدَّ امليم، يعين: املنقلبة. وحدَّ 

إال مبا عليه  سان  وال ينطاع الل ِّ ة عند امليم، واخت لف عن بعضهم، فقوا على إظهار الغنَّ قال: واتَّ  ،اخلزاعيُّ 
 اجلماعة.

ه على ، إال أن توجَّ ط  ها الغلَ ظاهر   ومحزةَ  عن عاصمٍ  : احلكاية  ]يعين ابن الباذش معل ِّقاً ومؤو ِّاًل[ قال أبو جعفر
اإلدغام، وذلك أن اخلالف بني  ة للميم اليت أ بدال إليها حبق ِّ ة للنون والتنوين، وإمنا الغنَّ أن املعىن: بغري غنَّ 

ة يه إىل أن الغنَّ جماهد يف أحد قولَ  املنادي وابن   يسان وابن  كَ   ، فذهب ابن  أهل النظر يف هذا املوضع موجودٌ 
 اهـ . (1)وهو الصواب" -رضي  هلل عنه-ة للميم، وهو قول أيب ون والتنوين، وذهب اجلمهور إىل أن الغنَّ للنُّ 

، وما يرفد ذلك من علوم متصلة بتوجيه القسم األول، والكشف عن معانيه خاص   قسم  : الثاينالقسم و 
يتغري بتغري منطية العصر علوم القرآن... إخل، وهو الذي به كالنحو والصَّرف واللغة وما يتعلَّق به بسبب من 

مفر ِّقًا بني الصورة  وثقافته وانفعال الناس جتاه القسم األول، قال ابن الباذِّش عن القسم الثالث من اإلدغام
 .(2)على مرويٍ " األدائية والتوصيف:" وهذا الباب طريق ه الر ِّواية، وإمنا يرتدف التعليل  

 املطلب الثاين: تفاوت عبارات املصنيِّفني يف كتبهم

ختتلف إزاء  همالناس وفهومَ  ملكاتِّ  ضعفاً؛ ألنَّ يف عبارات املصن ِّفني قوة و  األدائية   الصورة   يتفاوت توصيف  
( عن سؤال م7٨6/ هـ 170ل بن أمحد الفراهيديُّ )ت الظواهر اليت ينفعلون جتاهها. ومن هنا أجاب اخللي

ه إليه عن العلل اليت يذكرها يف كالم العرب مقر ِّرًا قابليةَ  التفاوت يف التوصيف، قال السُّيوطيُّ:" وذكر  وج ِّ
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فقيل له: عن  ،حوعتلُّ هبا يف النَّ ئل عن العلل اليت يَ س   -رمحه  هلل  -بعض شيوخنا أن اخلليل بن أمحد 
 أم اخرتعتها من نفسك؟العرب أخذهَتا 

مواقع كالمها، وقام يف عقوهلا علل ه،  تْ على سجيَّتها وطباعها. وعرفَ  فأجاب رمحه  هلل: إن العرب نطَقتْ 
منه. فإن أكن أصبت  العلََّة فهو الذي  وإن مل ي نقل ذكٌر عنها. واعتللت  أان مبا عندي أنه علَّة ملا علَّْلته

، وإن تكن هناك علَّة له.  التمست 

مة البناء، عجيبَة النظم واألقسام، وقد صحَّت عنده حكمة  كَ دخل داراً حم   حكيمٍ  رجلٍ  فمثَلي يف ذلك مثل  
الدار على شيء ف هذا الرجل يف ما وقَ ابنيها، ابخلرب الصادق أو ابلرباهني الواضحة واحلجج الالئحة، فكلَّ 

سَنحْت له بباله حمتملًة لذلك، فجائٌز أن  ؛كذا كذا  منها قال: إمنا فعل هذا هكذا لعل ة كذا وكذا، ولسببِّ 
يكون احلكيم  الباين للدار فَعل ذلك للعلَّة اليت ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائز أن يكون فَعله لغري 

حمتمٌل أن يكون علَّة لذلك، فإن سنح لغريي علَّة ملا علَّْلته... تلك العلة. إال أن ذلك مما ذَكره هذا الرجل  
 .(1)هي أليق مما ذكرته ابملعلول فليأت هبا"

ألمانة والنقل اختيار كتٍب بعينها اشتهر أصحاهبا ابلدقَّة والضبط واإىل  ومن أجل هذا يَلجأ احملق ِّقون
 .  يف املطلب القادم ، كما سيأت؛ لتكون مراجع يف هذا العلمالصحيح يف التوصيف

 علم التجويد مصنَّفاتاملطلب الثالث: منهجية االستمداد من 

 ؟ما العوائق اليت ُتنع من قراءة الكتب التجويدية التأصيلية:  املقصد األول

 من قراءة الكتب األصيلة، منها:طالب العلم هناك عوائق متعددة متنع 

 القاصرة   م  "اهلمَ :  هلل رمحه اجلزري ابن اإلمام قال واالكتفاء مبلخَّصات العلم وخمتصراته، ،اهلمة ضعف .1
 .(2)داثرة" العلوم سائرَ  تصري ِّ  

يف عدم التفرقة بني يف أمر بعض الباحثني والطالب  والعجب العربية والتجويد. ابللغة امللكات ضعف .2
كني واملتهافتاألصيل والدخيل، وبني الغث ِّ والسمني، وبني 

َ
يف نقل كالفرق بني الرسَّام البارع  .امل
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فتجد بعض طالب العلم ينقلون معلوماهتم التجويدية من كتب غري موثوقة يف ، الصورة والرسَّام اهلاوي
 .لعلم يرى نفسه أهاًل للتأليف فيهشدا شيئاً من ا منأصبح الشديد ومع األسف معلوماهتا ومصادرها. 

   .تبسيطها بلغة تناسب منطية العصر؛ ممَّا يستلزم وداللتهاكتب التجويد مصطلحات  صعوبة  .3
بعض ، أدَّى إىل عزوف النحوية والصرفيةيف بعض املسائل، كاملسائل  األصيلة الكتببعض استطراد  .4

  .طالب العلم عن قراءهتا

ومعاجلةِّ العوائق اليت ُتنع ، ما املنهجية املقرتحة لالستمداد من مصنَّفات علم التجويد :املقصد الثاين
 ؟ من االستفادة منها

 :  ما أيتها على منهجقوم ي من كبار القراء املتقنني والعلماء احملق ِّقني خنبةٍ  اختيارَ  يقرتح الباحث

 قل الصحيح يف التوصيف،مانة والنَّ ا ابلدقَّة والضبط واألهر أصحاهب  اشتَ أصيلٍة يف الفن ِّ كتٍب  اختيار  :  أوالً 
بتوجيه القسم  اص ِّ اخلقسم الأو  ،األسانيدذكر الر ِّواية واألداء و توصيف ب اص ِّ اخلقسم اليف ذلك سواء أكان 

 .العلم، ويستقون منها بغيتهم طالب لتكون مراجع يرجع إليها ،األول، والكشف عن معانيه

فمن أمثلة ذلك من تقدميهم كالم سيبويه على غريه  أئمَّة العربية والتجويدما فعله مثاًل يف ذلك  األسوةو 
ا، قال ابن جين :"فهذا هو ترتيب  احلروفِّ على َمذاقِّها وَتَصعُّدِّها ممَِّّا رتَّبه … ترتيب ه ملخارج احلروف وصفاهتِّ

لموا أنَّ وقال الداينُّ:"اع .(1)سيبويه وتاله أصحاب ه عليه، وهو الصَّواب  الذي َيْشَهد  له التأمُّل  بصحَّتِّه"
ل  بعض ها من بعٍض وإن اشرتَك  ا اليت هبا يَنَفصِّ ق ْطَب التجويدِّ ومِّالَك التحقيقِّ معرفة  خمارجِّ احلروفِّ وصفاهتِّ
َعوَّل  عليه، إن شاء  هلل 

 
يف املخرج. وأان أذك ر ذلك على َمْذَهب سيبويه خاصًَّة؛ إذ هو الصَّحيح امل

ها، وذِّكر  مراتِّبِّها يف االط ِّرادِّ فنذك ر ه   وقال القرطبُّ:"أمَّا حتقيق   .(2)تعاىل" ها، وتبيني  أجناسِّ ا وذِّْكر  خمارجِّ ذواهتِّ
عتَمد "… على ما ذَكرَه  سيبويه ـ رضي  هلل عنه ـ ورتَـَّبه

 
ريَن عليه؛ ألنَّه امل  .(3)وتاله  أصحاب ه وغري هم من املتأخ ِّ

 ب زمنياً كاآلت:هذه الكتب، وترتَّ يف  واألسانيدالر ِّواية واألداء : جتمع املعارف اليت وصَّفت  اثنياً 
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حات االختيار عندوهو  .التوصيفات املتفقة وشروحاهتا -أ  ، إذ كثرياً احملق ِّقني أكثر القراء أحد مرج ِّ
 .  (1)اجلماعة اجلمهور أو ما يكون احلسم  يف النُّصوص ملا عليه أكثر القراء أو

أو سبق  أو خطأٍ  رمبا تكون من سهوٍ ف ،االنفراد إن وجدتحاهتا وعلَّة التوصيفات املنفردة وشرو  -ب 
لفظ، وقد ، وقد يكون يف الَّ قد يكون يف اخلط ِّ  هو  قال اإلمام ابن اجلزري ِّ رمحه  هلل: "والسَّ ، قلمٍ 

د ما عليه اجلماعة  -فهذه التوصيفات املنفردة  .(2)يكون يف احلفظ" ال يسلَّم هبا،  -إن مل تعض ِّ
الغفري  د هبا عن اجلم ِّ انفرَ  رواية شخصٍ  أنَّ  مٍ فغري مسلَّ وقد قال اإلمام ابن اجلزري رمحه  هلل تعاىل: " 

 .(3)"هاة هلا ورد ِّ تقضي عليهم مع إعالل األئمَّ 
يف غاية األمه ِّية، إذ يلزم قراءة  نقطةٌ وهذه  .ودالالهتاغة املستعملة املصطلحات أو الل   -ج 

)الثابت  ؛ وخاصة فيما يتعلَّق بتوصيف األوجه األدائيةعصورها ودالالهتا يفالنصوص مصطلحات 
: مصطلح  "التشديد"، إذ الشائع استعمال ه مبعىن اإلدغام، لكن بعَض ة ذلكمن أمثليف التجويد(، 

 الكلمة القرآنية يفالداينُّ  حكى .مبعىن املتحر ك من احلروفاملتقد ِّمني قد استعمَله 
َوتَعِّيَـَها وروى سليمان  بن  منصوٍر عن س َليم: التاء : نصٌب، والعني : خفٌض، والياء : َنْصٌب":

قال الداينُّ: والتشديد  الذي هو إدخال  حرٍف ساكٍن يف حرف متحر ِّك، ورفع  الل ِّسان  . مشدََّدة
واحدًة حلٌن. وقد جَيوز أن ي راد به ههنا حتريك  الياء، على االتساع واجملاز، كما قال هبما رفعًة 

وقال هشاٌم  .مشدَّدة: يـَْوَم َظَعنِّك مْ و  َأَحَد َعَشَر َكوَْكباً يونس  عن َوْرٍش عن انفع يف قوله: 
العني. وإذا أريد به ذلك  ، يريدان: حركةَ مشدََّدة: تِّْسَعة َعَشرو  َأَحَد َعَشرَ عن ابن عامر: 

 .(4)يف القراءة" صار اختالفاً يف العبارة ال اختالفاً 
كلُّه من   العبارات وغريها نبَّه الداينُّ على ذلك بقوله:"وذلكداللة ومن أجل هذا االختالف يف 

هِّ عن االستعمالِّ والعاَدةِّ،  ، خل روجِّ االت ساعِّ الذي قد يـَْغَلط  يف أتويلِّهِّ وكيفيَّةِّ حقيَقتِّهِّ كثرٌي من الناسِّ
فال يَنَبغِّي لذي ُلبٍي وفَ ْهٍم أن ََيَعل اختالَ  ألفاظِّ النَّاقِّلني يف هذا وحنوِّه اختالفًا يف القراءة، 

يَّما إذا احَتَمل التأويلَ   .(5)، وابهلل التوفيق"، بل يَ ْلَزُم َرد ُه إىل اإلمجاعوال سِّ

                                                           

، 55٨و 550، و534وغريها. واهلذيل ، الكامل ص 415و 405و  395، و273/ 1ينظر على سبيل املثال: الداين، جامع البيان ( 1)
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 مجيع الرواايت املنقولة عن أكثر القراء. 
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ال جيوز أن و  ،خيتار من الكتب احلديثة ما يساعد على شرح كالم هؤالء األئمة وتفنيده والبناء عليه: اثلثاً  
عليها يف التوصيف، وال إىل الفرع مقاراًن ابألصل، فال يقال مثاًل نظر  ع بني صاحب املائدة واملقتاتمَ جي  

يوض ِّح ميلك مؤه ِّالت املتقد ِّم وشروطه فسيبويه و)سني( من املعاصرين يف هذه املسألة.. إال إن كان املتأخر 
ص   معرفية حول  مله أو يبني ِّ حدوده املعرفية، أو يضيف إضافةً ه أو جي ْ غامضًا يف توصيف املتقدم أو يلخ ِّ

 .ة ابستنباط صحيح وحجة واضحةاملسأل

حتجاج هلم أو مطلوٌب، والتقرب إىل  هلل مبحبتهم مرغوٌب، لكن مناقشة آرائهم واال العلماءاألدب مع و 
، مع كامل األدب والتوقري هلم ال ينايف األدب، بل هو من خصائص حياة العلم عليهم مع االستدالل

 .وتقدُّمه، وإال مجد العلم وبقي حمصوراً يف مسائل تلوكها األجيال  بفْهٍم وبال فْهمٍ 

ل  إمام من أئمَّة العربية  كالم  ودليل ذلك    له ُفرِّقَ  من فكل  ": يف جين   ابنلنا هذا املنهج الدقيق، قال  يؤص ِّ
 رأيناه الذي هذا مع - أننا إال .فِّْكرِّه عمرو وأاب نفسه، خليلَ  كان نَ ْهَجةٍ  وطريقٍ  صحيحٍة، علَّةٍ  عن

 وتتالتْ  ،هانظر   موتقدَّ  حبثها طال قد اليت اجلماعة خمالفة على ابإلقدام له َنسمح   ال -مرَتكَِّبه  وسوَّْغنا
 - أمساؤه وتقدست سبحانه -  هلل أن يف نشك ال الذين والقومِّ  كالكل، على وأعجازًا أوائل، على أواخرَ 

 وعلى بربكاهتم، وجعله والتعظيم، له[ التوقري] الرتجيب يف احلكمة وجه وأراهم الكرمي، العلم هلذا هداهم قد
 هن ِّي أو به أ مر ما ومعرفة فهمهما، على وَعوانً  املرسل، نبيه وكالم املنزل، للكتاب خادًما طاعاهتم، أيدي

لِّدَ  وال عِّرفااًن، هويـ ثَابتَ  إتقااًن، هيناهضَ  أن بعد إال منهما، الثقالن عنه  من نـَْزَوةٍ  إىل وال خاطِّرِّهِّ، سانِّحِّ  إىل خي 
 من املسألة استغرق: أي] احلال أحناءَ  تصفُّحه إبنعام وابشر املثال هذا على حذا هو فإذا .تفكُّره نـََزَوات
 شيء يف - هلل رمحهم- السلف من غاض ٍ  وال به، معاز ٍ  غريِّ  منه  هلل يريه فيما الرأي أمضى[  جوانبها مجيع
 ،َمظِّنَّةً  التوفيق ومن ،[به اً جدير : أي] َمئِّنَّةً  ابلصواب وكان خاطر ه، وش ي ِّع رأي ه، س د ِّد ذلك فعل إذا فإنه. منه
 لآلخر األوَّل ترك ما: قوهلم من أضرَّ  شيءٌ  الناس على ما:  اجلاحظ حبر بن عمرو عثمان أبو قال وقد
 .(1)"شيئاً 

لر ِّواية اخلاص ِّ اب) بتوجيه القسم األولخاصٍَّة صياغة أهم ِّ ما تضمَّنته هذه الكتب من معلومات :  رابعاً 
ما يصحُّ يف عصٍر من معطياٍت رمبا ال يصحُّ يف عصٍر ألنَّ بعبارة حديثة؛  ، والكشف عن معانيه(واألداء
وعلى الدارس أن يقرأ املعلومات يف عصورها ويبين عليها ويستفيد منها ويلبسها الثَّوب الذي يناسب  آَخر،

اَلف القدمي  إىل ما هو أَْلَيق  ابلوقت وأْشَكل   ويف هذا ،منطية عصرِّه يقول  ابن  رشيٍق القريواينُّ:"قد خي 
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عندها؛ ألن هذا من  حواسيب آلية لوم العصور القدمية بعدم وجود. فنحن ال نستطيع أن ن(1)أبهله"
 .ومنطيَّته معطيات عصران

، كاللَّوحات يف توجيه الكيفية األدائية احملفوظة ومعلوماته : االستفادة من معطيات العصر احلديث خامساً 
 ت يف خمارج احلروف وصفاهتا مثاًل.اليت قد ِّم

معاصر على أسس علمية  أتصيلي ٍ بناء علم وضع لبناٍت ليف وأخريًا لعلَّ هذه املنهجية املقرتحة تساهم 
 .، واحلمد هلل رب العاملنيواضحة متفق عليها بني الباحثني

 اخلاُتة وأبرز النتائج

 ما أيت:، أظهر البحث الثابت واملتغري يف علم التجويدبعد هذا التطواف يف 

هو  -على مر ِّ العصور  –السادة القراء املتقنون به الذي يقوم للقرآن العظيم  وت  النَّقل الصَّ  .1
يصٌة من خصائص هذه األمة، و  ا القرآن ومحايتِّهأصوات أساس متنٌي وركن مكنٌي يف حفظ خص ِّ

 .على الكيفية املتلقَّاة من احلضرة األفصحية النبوية صلى  هلل عليه وسلَّم
به بني املعل ِّم الذي تقوم عليه عملية التلق ِّي للقرآن الكرمي واملشافهة هو الثابت يف علم التجويد  .2

  . واملتعل ِّم، واملعايري املوزونة اليت ينقلها املعل ِّم إىل املتعل ِّم
 .الطالب املتقن، واإلجازة املتقنةلشيخ املتقن، و معيارية يلزم حتقُّقها يف امواصفات  هناك .3
مبقدار مهمهم يتفاوت أخذهم للقرآن الكرمي مبقدار تشبُّثهم بعاداهتم النُّطقية وختل ِّيهم عنها، و الناس  .4

 .يف الطلب والتحصيل واجلد ِّ واالجتهاد
الرواية والدراية صنوان متالزمان، وجعلهما اإلمام ابن جماهد من صفات القارئ املتقن،  .5

من النَّحو واللغة، فتؤَخذ منه  ، وأخذ حظ ا من الد ِّرايةِّ وايةَ م الر ِّ وعلِّ  م التالوةَ ومنهم من فهِّ قال:"
 ".ةوي قَصد للقراء الر ِّواية  

أن الذي يتميَّز به علماء  التجويد عن سابقِّيهم من علماء العربية هو تنبيه ه م على العيوبِّ النُّطقيَّة   .6
م لكتاب  هلل تعاىل، وكذا تنبيه ه م على االحرتازات  اليت جَتري هبا عادات  الناس اللُّغويَّة عند قراءهتِّ

 تلك العيوب، ومن هنا كانت حياة  علم النُّطقية اليت جَيب  استعماهل ا حىت ال يـََقع اإلنسان  يف
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التجويد إىل عصران هذا، فكلُّ عامٍل كان يَرص د  األخطاَء األدائيَّة اليت جَتري يف عصرِّه مِّن قَِّبلِّ 
َ هلا.  متعل ِّمي القراءة، وَيصِّف  الدَّواء الشَّايفِّ

الر ِّواية توصيف ب خاص ٍ  : قسمٍ أن املعارف العلمية يف كتب التجويد والقراءات تنقسم إىل قسمني .7
رافٌد مهمٌّ للتلق ِّي املنطوق، وميكن إحلاق ه به واحلكمِّ عليه أبنه من األسانيد، وهو ذكر واألداء و 

خاص  بتوجيه القسم األول، والكشف عن معانيه، وما يرفد  اثنٍ قسم و الثابت يف علم التجويد، 
ه بسبب من علوم القرآن... إخل، ذلك من علوم متصلة به كالنحو والصَّرف واللغة وما يتعلَّق ب

 .وهو الذي يتغري بتغري منطية العصر وثقافته وانفعال الناس جتاه القسم األول
الناس  ملكاتِّ  يف عبارات املصن ِّفني قوة وضعفاً؛ ألنَّ وتعليلها  األدائية   الصورة   يتفاوت توصيف   .٨

 ختتلف إزاء الظواهر اليت ينفعلون جتاهها. هموفهومَ 
اختيار كتٍب بعينها إىل  العلماء احملق ِّقني منهجية االستمداد من مصنفات علم التجويد جلوءَ أن من  .9

؛ لتكون مراجع يف هذا اشتهر أصحاهبا ابلدقَّة والضبط واألمانة والنقل الصحيح يف التوصيف
 .العلم

كتب   يف عزوفهم عن من العوائق الرئيسة مهاأن ضعف اهلمم وامللكات عند بعض الطالب اليوم  .10
 التجويد األصيلة.

كتب مصنَّفات   من االستمدادمقرتحة حتكم عملية األداء القرآين وكيفية  حلوالً  قدَّم البحث .11
  .التجويد

تعين التوقف عند عباراهتم وعدم ال االلتزام األديب مع العلماء والقراء وتوقريهم من جهٍة  أن .12
مع االستدالل، بل هو من خصائص حياة العلم وتقدُّمه، وإال  حتجاج هلا أو عليهاواال تهامناقش

 مجد العلم وبقي حمصوراً يف مسائل تلوكها األجيال  بفْهٍم وبال فْهٍم.

 واحلمد هلل رب العاملني. أسأل  هلل عز وجل أن يكون هذا البحث انفعاً لقارئيه، وابهلل التوفيق .
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 اجع العلمية من املخطوط واملطبوعاملر 

 الكتب املخطوطة

عيسى بن غازي األنصاري  كي  الدين منصور بن،  الدرر املنظمة البهية يف حل  ألفاظ اجلزرية  .1
 قراءات1204/ رقم خاص 37615نسخة مصورة عن املكتبة األزهرية رقم عام ، الشافعي  

 الكتب املطبوعة:

هـ(، حتقيق: حممد الدايل ، مؤسسة الرسالة، 276أدب الكاتب، لعبد  هلل بن مسلم بن قتيبة )ت  .1
 م. 19٨5هـ = 1405، 2ط

هـ(، حتقيق: عبد احلسني الفتلي، مؤسسة 316األصول يف النحو، حملمد بن سهل بن السراج )ت  .2
 م.19٨7هـ = 1407، 2الرسالة بريوت، ط

هـ(، حتقيق: زهري زاهد ، عامل الكتب ، 33٨بن حممد النحاس )ت إعراب القرآن، أليب جعفر أمحد  .3
 م.19٨٨هـ = 1409، 3بريوت، ط

هـ(، حققه 911االقرتاح يف أصول النحو، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )ت  .4
،  1وشرحه: د. حممود فجال، ومسى شرحه )اإلصباح يف شرح االقرتاح(، دار القلم، دمشق، ط

 م 19٨9 - 1409

، هـ(540أمحد بن علي الغرانطي أبو جعفر، املعروف اببن الَباذِّش )ت  ،اإلقناع يف القراءات السبع .5
 م . 19٨2 -هـ  1403، 1حققه وقدم له: عبد اجمليد قطامش، جامعة أم القرى، ط

األنباري )ت اإلنصاف يف حل مسائل اخلالف بني النحوي ِّني: البصري ِّني والكوفي ِّني، أليب الربكات  .6
 هـ(، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، دار إحياء الرتاث العريب.577

 م. 196٨هـ(، دار الفكر للجميع،  255البيان والتبيني، أليب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ )ت  .7

هـ(، حتقيق: د. غامن  444التحديد يف اإلتقان والتجويد، أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين  )ت  .٨
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 م . 1999هـ =  1420، 2األردن، ط -ري احلمد، دار عمار، عمَّان قدو 

 400التصريف ملن عجز عن التأليف، للطبيب أيب القاسم خلف بن عباس الزهراوي )ت حوايل  .9
أملانيا، يصدرها  -هـ(، منشورات معهد اتريخ العلوم العربية واإلسالمية يف إطار جامعة فرانكفورت 

(، 502، طبع ابلتصوير عن خمطوطة بشري آغا رقم )31الرتاث، مج فؤاد سزكني، سلسلة عيون 
 مكتبة السليمانية، استانبول .

التقريب حلد  املنطق واملدخل إليه ابأللفاظ العامية واألسئلة الفقهية، ، أليب حممد علي  بن أمحد بن  .10
 . 1959هـ(،  حتقيق إحسان عباس، بريوت،  456حزم الظاهري  )ت 

هـ(، حتقيق د. أمحد  437يف آتى وآمن وآدم وشبهه، ملكي  بن أيب طالب القيسي  )ت متكني املد ِّ  .11
 م . 19٨4هـ =  1404، 1حسن فرحات، دار األرقم، الكويت، ط

هـ(، حتقيق: غامن قدوري 569العالء احلسن بن أمحد اهلمذاين )ت  التمهيد يف معرفة التجويد،أليب .12
 م. 2000هـ = 1420، 1احلمد، دار عمار، األردن، ط

عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين )املتوىف: ، جامع البيان يف القراءات السبع .13
جامعة أم القرى ومت )أصل الكتاب رسائل ماجستري من  اإلمارات –جامعة الشارقة ، هـ(444

 م2007 -هـ  142٨ ،1ط التنسيق بني الرسائل وطباعتها جبامعة الشارقة(،

هـ(، من أول الكتاب  444جامع البيان يف القراءات السبع، أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين  )ت  .14
إىل كل ِّية إىل أوَّل فرش احلروف، إعداد عبد املهيمن عبد السالم طحَّان، رسالة دكتوراه مقدَّمة 

 هـ. 1406الشريعة، جامعة أم القرى، مكة املكرَّمة، 

حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو ، سنن الرتمذي -اجلامع الكبري  .15
 م 199٨ ،بريوت –دار الغرب اإلسالمي ، بشار عواد معروف، حتقيق: هـ(279عيسى )املتوىف: 

 هـ(، حققه حمسن مهدي، دار املشرق، بريوت. 339ت احلروف، أليب نصر الفارايب  ) .16

هـ(، حتقيق حممد علي النجار، دار الكتاب العريب،  392اخلصائص، أليب الفتح عثمان بن جين  )ت  .17
 لبنان. -بريوت 
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 م . 19٨0هـ =  1400دراسة السمع والكالم، لسعد مصلوح، عامل الكتب، القاهرة،  .1٨

هـ(، حتقيق حممد حسان الطيان، ضمن جملة جممع اللغة  260الكندي )ت رسالة يف اللُّثغة، ليعقوب  .19
 م. 19٨5هـ = يوليو  1405، شوال 3، ج60العربية بدمشق، مج 

هـ(، حتقيق: حسن هنداوي، دار القلم ، 392سر صناعة اإلعراب ، أليب الفتح عثمان بن جين  )ت  .20
 م. 19٨5هـ = 1405، 1بريوت، ط -دمشق 

السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي )املتوىف:  حميي، شرح السنة .21
 دمشق، بريوت، -املكتب اإلسالمي ، حممد زهري الشاويش-حتقيق: شعيب األرنؤوط، هـ(516

 م19٨3 -هـ 1403 ، 2ط

 مكتبة الشيخ أمين رشدي سويد، أمحد بن فائز الرومي، شرح رسالة الدر اليتيم  .22

هـ( ، حتقيق: د. رمضان 36٨ب سيبويه )القسم املطبوع منه(، أليب سعيد السريايف )ت شرح كتا .23
 م.1990عبد التواب، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 

هـ(، 456العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده،أليب علي احلسن بن رشيق القريواين األزدي، )ت  .24
 لبنان. -دار اجليل، بريوت 

هـ( ،حتقيق : مهدي املخزومي و إبراهيم السامرائي، 175ن أمحد الفراهيدي ) العني، للخليل ب .25
 م. 19٨٨هـ = 140٨، 1مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، بريوت، ط

 ٨33غاية الن ِّهاية يف طبقات القراء، لشمس الدين أيب اخلري حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري  )ت  .26
 م.19٨2هـ =  1402، 3يَّة، بريوت، طهـ(، نشر ج . برجسرتاسر، دار الكتب العلم

هـ(، منشورات معهد اتريخ 3٨4كامل الصناعة الطبية، أليب احلسن علي  بن العباس اجملوسي )ت  .27
أملانيا االحتادية، يصدرها فؤاد سزكني، سلسلة  -العلوم العربية واإلسالمية يف إطار جامعة فرانكفورت 

 عيون الرتاث.

يوسف بن علي بن جبارة بن حممد بن عقيل بن سواده ، واألربعني الزائدة عليهاالكامل يف القراءات  .2٨
، مجال بن السيد بن رفاعي الشايب، حتقيق: هـ(465أبو القاسم اهل َذيل اليشكري املغريب )املتوىف: 
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 م 2007 -هـ  142٨ ، 1ط مؤسسة مسا للتوزيع والنشر،

هـ(، املطبعة الكربى األمريية، بوالق، 1٨0)ت كتاب سيبويه، أليب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب  .29
 هـ. 1317

هـ(، حتقيق: عبد السالم هارون، عامل 1٨0كتاب سيبويه، أليب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب )ت  .30
 م.  19٨3هـ = 1403،  3الكتب، بريوت، ط

بن على ابن أبو حممد، عبد  هلل بن عبد املؤمن بن الوجيه بن عبد  هلل ، لكنز يف القراءات العشرا .31
، د. خالد املشهداين، هـ(741املبارك الت اجر الواسطي  املقرئ اتج الدين ويقال جنم الدين )املتوىف: 

 م 2004 -هـ  1425 ،1ط القاهرة، -مكتبة الثقافة الدينية 

املبســـوط يف القـــراءات العشـــر، أليب بكـــر أمحـــد بـــن احلســـني بـــن مهـــران األصـــبهاين ، حتقيـــق ســـبيع محـــزة  .32
 م. 19٨٨هـ =  140٨، 2دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، طحاكمي، 

املصطلحات الصوتية يف الرتاث اللغوي عند العرب )من القرن األول إىل القرن السادس اهلجري(،  .33
 م. 2015 -هـ 1436، 1عادل إبراهيم أبوشعر، مركز تفسري للدراسات القرآنية، الرايض، ط

 هـ( ، حتقيق: أمحد جنات وحممد النجار.207الفراء  ) معاين القرآن ، ليحىي بن زايد  .34

هـ( ، حتقيق: د. عبد اجلليل 311معاين القرآن وإعرابه، للزجاج أيب إسحاق إبراهيم بن السري )ت  .35
 م. 19٨٨هـ = 140٨، 1شلب ، عامل الكتب بريوت، ط

الورد، عامل الكتب،  هـ(، حتقيق: د. عبد األمري 225معاين القرآن، لألخفش سعيد بن مسعدة ) ت  .36
 م. 19٨5هـ = 1405، 1بريوت، ط

معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، مشس الدين أيب عبد  هلل حممد بن أمحد الذهب ، حتقيق:  .37
 -هـ 1416 ،3ط ،مركز البحوث اإلسالمية التابع لوقف الداينة الرتكي إبستانبولطيار آليت قوالج، 

 .م1995

هـ( ، شرح: أمحد مشس الدين، دار الكتب  505معيار العلم يف املنطق، أليب حامد الغزايل )ت  .3٨



(29) 
 

 م.1990هـ = 1410، 1العلمية، بريوت، ط

الفرق غري  5هـ(، ج 415املغين يف أبواب التوحيد والعدل، للقاضي أيب احلسن عبد اجلبار )ت  .39
إعجاز القرآن، حتقيق أمني  16م. ج1965اإلسالمية، حتقيق حممود حممد اخلضريي ، القاهرة، 

 م.1965اخلويل، القاهرة 

هـ(، حتقيق: حممد عبد اخلالق عضيمة، وزارة  2٨5املقتضب، أليب العباس حممد بن يزيد املرب ِّد )ت  .40
 م.1399، 2األوقاف، القاهرة، ط

يوسف )املتوىف:  مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن، منجد املقرئني ومرشد الطالبني .41
 م1999-هـ 1420 ،1، طدار الكتب العلمية، هـ(٨33

هـ(، 392ف شرح كتاب التصريف أليب عثمان املازين ، أليب الفتح عثمان بن جين النحوي )ت صنامل .42
هـ 1373، 1حتقيق إبراهيم مصطفى وعبد  هلل أمني ، مطبعة مصطفى البايب احللب وأوالده مبصر، ط

 م. 1954= 

هـ(، حتقيق: د. غامن قدوري احلمد، دار عمار، 461 التجويد، لعبد الوهاب القرطب )ت املوضح يف .43
 م. 2000هـ = 1421، 1األردن، ط -عمان 

هـ(، حتقيق د. حممد  5٨1نتائج الفكر يف النحو، أليب القاسم عبد الرمحن بن عبد  هلل السهيلي  )ت  .44
 إبراهيم البنا، دار الرايض للنشر والتوزيع.

مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف )املتوىف : ، النشر يف القراءات العشر .45
 .املطبعة التجارية الكربى، هـ( 13٨0علي حممد الضباع )املتوىف ، اعتىن به هـ( ٨33
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