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 ملخص البحث:

من حيث الّدراسة والتّحقيق يف بعض  "علم التجويد"يتناول هذا البحث موضوع: 

: يف أدلة وجوبه، والثاين: يف معنى التجويد، األولمواضعه، مقّساًم إىل أربعة فصول، 

: يف األخطاء الشائعة التي يقع القّراء فيها وخاّصة والرابعيف اللحن والكالم عليه،  :والثالث

 يف بالد الّروم. 

ولقد جنيُت بفضله وتوفيقه فوائد كثرية من خالل القراءة يف كتب التجويد، والقراءات، 

 وكتب اللغة، والرجال، وغريب األلفاظ، وغريها من املراجع.

ز هذا املخطوط يف علم التجويد عىل املسائل األصوليّة املّطردة التي ُيبنَى عليها غريها،  كام ُيركِّ

وهيتّم بتقويم اللفظ، وكيفّية أداِئه؛ أي: مالحظة الصوت عند النّطق باحلرف، وهو ما يتعّلق 

بصفات احلروف وخمارجها، وغري ذلك من املسائل، مما يؤكد أّن علم التجويد البد أن يكون 

 عّلمه وُيعلِّمه؛ حفاظًا عىل القرآن الكريم من الضياع واالندثار.يف األّمة من يت

 الكلامت االفتتاحية: 

 القواعد. –القراءة  –القرآن  –التجويد  -العلم
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 مقدمة:

احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة اإليامن واإلسالم، وجعلنا خري أمة أخرجت للناس، ومّن 

تجويده بإعطاء كلِّ حرٍف بعد إخراجه من خمرجه ما علينا بحفظ كتابه الكريم، وأمرنا ب

يستحّقه من الصفات، وما يرتتب عىل ذلك كالرتقيق والتفخيم، وأشهد أن ال إله إال اهلل وأّن 

قدره: )وإنك لعىل خلق سيدنا حممدًا عبده ورسوله، الذي أنزل اهلل تعاىل تعريفًا وترشيفًا ل

متّان األكمالن عىل سيدنا حممٍد أفصح العرب، [، والصالة والسالم األ4: لمقعظيم( ]ال

املنّزل عليه أرشف الكتب؛ ملا فيه من األرسار واهلدى والعلوم النافعة والرصاط املستقيم، 

وعىل آل سيدنا حممٍد وأصحابه الذين برعوا يف الفصاحة والبالغة فهمسوا اهلاء وجهروا 

 بامليم.

 وبعد..

اهلل تعاىل من أعظم الطاعات، وال يكون ذلك إال بمراعاة إّن تالوة القرآن الكريم كام أنزل 

قواعد التجويد، من تفخيٍم وترقيق، وإظهاٍر وتشديد، وقد أّلف يف فّن التجويد عدٌد كبرٌي من 

فيام عىل القارئ أن "العلامء، وكان من هذه املنافع: ما تداوله الطالب والقراء املنظومة املساّمة: 

لشيخ اإلسالم واملسلمني يف علوم التجويد،  "املقدمة اجلزرية"املشهورة بــ:  "يعلمه

والقراءات، وأستاذ القراء واملحدثني، أيب اخلري حممد بن حممد بن حممد اجلزري، رىض اهلل 

عنه وأرضاه، وجعل اجلنة منزلته ومأواه، وقد أقبل العلامء يف شّتى األعصار عىل رشحها 

حوت من لطائف عىل صغر حجمها جّل أبحاث وإخراج ما فيها من كنوز، وإبراز ما 

 التجويد اهلاّمة.
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وقد أكرمني اهلل تعاىل باحلصول عىل نسخة خمطوطة يف علم التجويد، فعزمُت مستعينة باهلل 

 تعاىل عىل دراسة وحتقيق هذه املخطوطة املباركة.

حث القرآن وعىل صعيد آخر، فقد ترك علامؤنا األعالم ثروة من املخطوطات التي ُتعنَى بمبا

الكريم وعلومه، وإنه ملن املؤسف أّن بعض املخطوطات ال تزال حبيسة اخلزائن واملكتبات 

 اخلاصة والعامة، خصوصًا تلك املتعلقة بكتاب اهلل سبحانه وتعاىل. 

لذا كان لتحقيق املخطوطات ودراستها أمهّية خاصة يف العلوم اإلسالمية بشكل عام، 

هام مصدر الثقافة ومنبع العلوم واملعارف، وكل أّمــــة والقرآن الكريم بشكل خاص، ف

 تفتخر برتاثها، وبام أبدعه علامؤها يف شتى ميادين العلم واملعرفة. 

وأسأل اهلل تعاىل أن ينفعنا مجيعًا بالقرآن العظيم، وأن جيعله لنا إمامًا ونورًا وهدى ورمحة، وأن 

إنه تعاىل سميع قريب جميب، وأن جيعل هذا يطلق ألسنتنا بتالوته عىل النّحو الذي يرضيه، 

العمل املتواضع يف ميزان حسناتنا وحسنات مشاخينا، وأن يكتب له القبول، وأن يكون علاًم 

 ينتفع به بإذن اهلل تعاىل.

 أوالً: موضوع البحث:

تتبع أمهية املوضوع من مكانة كتاب اهلل العزيز؛ إذ ال كتاب وال موضوع أرشف من هذا 

جيد، الذي هو اهلداية لإلنسان يف كل أبعاده، وشؤونه، وقد تناول البحث موضوع الكتاب امل

علم التجويد يف عدة حماور، وهي: معنى التجويد وخمارج حروفه، وأدلة وجوبه، وكذلك 

 تناول اللحن، واألخطاء الشائعة التي يقع القراء فيها وخاّصة يف بالد الروم.  

سلمني به أكثر من غريهم؛ كونه رسالة نبوية، وقد أفاض ومن الطبيعي أن يكون اهتامم امل 
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يف احلّث عىل تعلم القرآن الكريم وتعليمه، ومما ورد يف ذلك ما رواه عثامن بن  الرسول

1)"خريكم من تعّلم القرآن وعّلمه"حيث قال:  عفان  ملن تعلم القرآن  فضاًل عن بشارته ( 

وته السيدة عائشة رىض اهلل عنها قالت: قال رسول وأتقن تالوته حتى أصبح ماهرًا به فيام ر

املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه ":اهلل 

2)"شاّق له أجران ، وهي بشارٌة عظيمٌة ملن تعّلم القرآن الكريم، وأتقن مهارات تالوته حتى (

سل أو املالئكة املقربون؛ الّتصافه بصفتهم التي أصبح ماهرًا به فهو مع السفرة، وهم الر

ترّشفوا هبا، وهي محل كتاب اهلل تعاىل، أما من تشّق عليه التالوة ويثقل لسانه عنها ويبذل 

اجلهد دون تردد يف تعلم القرآن الكريم وتالوته فهذا له أجران، أجر التالوة، وأجر املشّقة 

اهر بالقرآن الكريم، ينال منها أجورًا كثرية؛ هلذا احلاصلة، ولكنّه أقّل بكثري من منزل امل

حرص الصحابة ريض اهلل عنهم ومن تبعهم من الصاحلني إىل زمننا هذا عىل االشتغال 

 بالقرآن الكريم ورعايته وتعّلم مهاراته. 

 ثانيًا: أمهية البحث:

 تكمن أمهية هذه الدراسة يف األمور التالية: 

غٌة؛ حيث إّن علامءنا وقراءنا قد بذلوا يف احلفاظ عىل القرآن أرى أّن البحث له أمهيٌة بال-

ُ جهود العلامء  الكريم من حيث قراءته وتعليمه جهدًا عظياًم، ومن املهّم كتابة بحٍث يبنيِّ

                                 
ل القرآن )1) تاب فضائ ، ك خاري حيح الب 2( ص ، با1 ه، حديث )( م القرآن وعلم ن تعل م م 50ب خريك 2 7.) 

بس )2 ورة ع ، س سري تف تاب ال حه، ك حي خاري يف ص ه الب 6/1أخرج ، حديث )66 )4 93 حه، 7 حي م يف ص سل ، وم )

ه ) ع في تعت ت ل املاهر بالقرآن والذي ي ، باب فض ضع الصالة وا ساجد وم تاب امل 2/1ك ، حديث )95 )798 .) 
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 وحمافظتهم عىل هذا العلم.  

يعترب علم التجويد من العلوم املهمة؛ حيث إنه من أرشف العلوم وأجلها هدفًا، وتكمن  _

ته يف صون اللسان عن اخلطأ يف كتاب اهلل تعاىل، ومن ثّم قرر العلامء أّن اإلملام بأصوله ثمر

بإقامة  وأحكامه فرض كفاية، وتطبيق ذلك عىل التالوة القرآنية فرض عني؛ هلذا ألزم نبيه 

 چی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبچ :أصوات حروفه، فقال يف حمكم كتابه

 [  18-17]القيامة: 

ذا املخطوط يصُف حلال الكثريين من القراء يف بالد الروم يف القرن العارش اهلجري، إّن ه_

 التجويد 
ِ
ويصف كذلك تطور اللحن يف قراءة القرآن الكريم يف هذه البالد، وحماوالُت علامء

 والقراءات يف تصحيح هذا اللحن وتقويمه؛ استنادًا إىل الّرواية والّدراية.

م املغنيساوي تعّد من أوائل هذه املحاوالت يف التنبيه عىل هذه كام أّن حماوالت اإلما _

األخطاء الشائعة هبذه البالد، وتصحيحها واالستدالل عىل ذلك من كتب علمي التجويد 

 والقراءات األصيلة. 

 ثالثًا: أهداف البحث.

 هيدف هذا املوضوع إىل أهداٍف متنوعة، منها ما ييل: 

وأصوله يمّكن املسلم من تالوة القرآن الكريم بطريقٍة سويٍة من  إّن اإلملام بأحكام التجويد _

 غري إفراط وال تكّلف. 

وال ريب يف ذلك فتطبيق قواعده وأصوله هو خري وسيلٍة لتحقيق األداء السليم بغية  _

 الوصول إىل الغاية املنشودة املتمثِّلة يف حفظ اللسان عن اخلطأ يف التالوة القرآنيّة. 
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 راسات السابقة:رابعًا: الد

بعد الدراسة والتحري يف دليل املكتبات وعىل شبكة العنكبوت االلكرتونية تبني يل أّن هذا 

املخطوط مل يسبق إليه أحد يف حتقيقه، ومل أعثر عىل رسالة علمية حمكمة تناولت حتقيق هذه 

 املخطوطة.

 خامسًا: منهجي يف الدراسة والتحقيق: 

نهج التارخيي واملنهج التحلييل؛ حيث درست تاريخ املصنف، عىل امل سلكت يف قسم الدراسة

ونسبة املخطوط اليه، ثم درست جهود أهل الروم يف علم التجويد، ثّم باملنهج التحلييل 

 درست الدوافع للتأليف، ودرست بعض مسائل املخطوط التي فيها جّدة يف البحث.

 أما قسم التحقيق فقد سلكت فيه اخلطوات التالية:

 النص وفق قواعد اإلمالء احلديث مع مراعاة عالمات الرتقيم. نسخت-

عزوت اآليات القرآنية إىل مواضعها يف املصحف الرشيف مع بيان رقم اآلية واسم -

 السورة. 

ّرجت األحاديث الرشيفة، فإذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها قمت بتخرجيه خ-ـ

ا مل يرد فيهام أو يف احدامها اجتهدُت يف خترجيه من منهام أو من أحدمها، واكتفيت بذلك، أما إذ

 بقية كتب السنَّة األخرى، ذاكرًا ما وقفُت عليه من كالم العلامء من التصحيح أو التضعيف. 

 خّرجت اآلثار الواردة يف النص من مظاهنا. -

 رشحت األلفاظ، والكلامت الغريبة، وبعض املصطلحات الواردة، والتي حتتاج إىل بيان،-

معتمدًة يف ذلك عىل كتب اللغة وكتب الغريب التي ُألِّفت يف رشح األلفاظ عند علامء 

 القراءات. 

 عّرفت باملواقع، واألماكن اجلغرافية التي ذكرها املؤلف يف النّص. -
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عّرفت باختصار لألعالم الوارد ذكرهم، ثم أعقبت الرتمجة بذكر املصادر ملن أراد اإلطالة -

 والتوّسع. 

 ت األلفاظ والكلامت التي حتتمل اللبس. ضبط-ـ

 سادسًا: خطة البحث:

 لقد قسمت خطة العمل يف البحث إىل قسمني: قسم الدراسة، وقسم التحقيق.

 : الدراسة، ويشتمل عىل مقدمة، ومبحثني، وخامتة، عىل النحو التايل:القسم األول

ت السابقة، ومنهجي يف : وتشتمل عىل موضوع البحث،وأمهيته، وأهدافه، والدراسااملقدمة

 الدراسة والتحقيق، وخطة البحث.

 التعريف باملؤلِّف.املبحث األول:

 : دراسة املؤلَّف، وفيه مخسة مطالب.املبحث الثاين

 : حتقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل مؤّلفه.املطلب األول

 موضوع الكتاب، وسبب تأليفه. املطلب الثاين: 

 ؤلِّف يف كتابه.منهج امل املطلب الثالث:  

 وصف النسخة اخلطيّة وعرض نامذج منها.    املطلب الرابع:  

قسم التحقيق، ويتضمن حتقيق النّص من أوله إىل آخره، واشتمل عىل فصول، القسم الثاين:

 وهي كالتايل:

: يف اللحن الفصل الثالث: يف أدلة وجوبه، الفصل الثاينيف معنى التجويد،  الفصل األول:

 : يف األخطاء الّشائعة التي يقع القراء فيها وخاصة يف بالد الروم.الفصل الرابعليه، والكالم ع

 وفيها أهّم النتائج والتوصيات. اخلامتة
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 املبحث األول

 التعريف باملؤلِّف

 من خالل غالف الرسالة، فقد ورد ما ييل:

وهذه رسالة  رسالة املرحوم واملغفور له موالنا صادق خواجة املغنيساوي من التجويد،"

لطيفة جامعة من لطائف هذا الفّن هلل دّره، لقد أحسن يف حتريره وتدقيقه، والنهي عن 

منكرات قّراء الزمان عموًما خصوًصا يف بالد الروم، ومن أمعن النظر فيها وأنصف فقد أّدى 

حق القراءة، ولقد القيت من تالميذه موالنا نجيش خليفة اخلطيب، وموالنا خليل إمام 

ان مراد خان، وشيخ القراء يف املدينة املرقومة، وقرأت منهام املقدمة اجلزرية، والقصيدة سلط

 -رمحة اهلل تعاىل عليهم -الشاطبية، مع رشحها ملوالنا جعربي 

 وىف مقدمة املؤلف. بسم اهلل الرمحن الرحيم.

تصحيح ألفاظه احلمد هلل الذي أنزل القرآن املعجز ببالغة معناه وفصاحة لفظه، وأمر قارئه ب

 [ أفضل رسله.4ل:املزم]چٿ  ٿ    ٿ  چ وإقامة حروفه بام أمربقوله: 

والصالة والسالم عىل من نّزل عليه فعجز البلغاء عن أن يأتوا بسورة من مثله،سيدنا حممد 

الذي عّلمه كام أنزل عليه من رّبه، وعىل آله وأصحابه الذين تلّقوه برتتيله وتصحيحه.أما 

 د املفتقر الضعيف صادق بن يوسف رمحهام اهلل الرؤوف اللطيف.بعدفيقول العب

من خالل ما سبق نقف عىل ترمجته، فهو: اإلمام حممدبن صادق بن يوسف خواجة 

، وهو "املغنياوى"هــ(، وقد ورد يف الشقائق النعامنية:997املغنيساوي املقرئ، املتوىف بعد )

طاء قراء الروم،قال عنه طاش كربى زاده: من بالد الروم؛ حيث إنه وقف يف رسالته عىل أخ
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العامل الفاضل املوىل صادق خليفة املغنياوي: كان رمحه اهلل تعاىل رحلة الطالبني يف علم "

القراءات، وكان يقرئ النّاس بالقراءات الّسبع، وانتفع به كثري من الناس، وكان عابدا صاحلا 

1). "زاهدا مباركا حمبا للخري رمحه اهلل تعاىل  ) 

 املبحث الثاين

 دراسة املؤلَّف

 املطلب األول: حتقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل مؤّلفه

رسالة املرحوم واملغفور له موالنا صادق خواجة "من خالل غالف الرسالة، فقد ورد ما ييل:

املغنيساوي من التجويد، وهذه رسالة لطيفة جامعة من لطائف هذا الفّن هلل دّره، لقد أحسن 

ريره وتدقيقه، والنهي عن منكرات قّراء الزمان عموًما خصوًصا يف بالد الروم، ومن يف حت

أمعن النظر فيها وأنصف فقد أّدى حق القراءة، ولقد القيت من تالميذه موالنا نجيش خليفة 

اخلطيب، وموالنا خليل إمام سلطان مراد خان، وشيخ القراء يف املدينة املرقومة، وقرأت 

ليهم رمحة اهلل تعاىل ع-اجلزرية، والقصيدة الشاطبية، مع رشحها ملوالنا جعربي منهام املقدمة 

" 

ويف مقدمة املؤلف فقد ُذكِراسمه، وأنَّ هذه الرسالة له يف موضوع تصحيح أخطاء القراء يف 

 زمانه.

 

 

                                 
ق النعامنية يف علامء ثامنية )ص ينظر: الشقائ 2الدولة الع 53 .) 
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 املطلب الثاين: موضوع الكتاب، وسبب تأليفه

 : موضوع الكتابأوالً 

الشائعة أثناء تالوة القرآن الكريم يف املجتمعات غري العربية، يتناول هذا البحث األخطاء 

بسبب القصور يف معرفة اللغة العربية، والذي يؤدِّي إىل اللحن الذي يعكس املعنى أحيانا، 

 ومن هنا وجد املؤلف الدافع الّّضوري ملعاجلة األخطاء وتصويبها وتعليمها.

يف حد التحقيق، وهناية التجويد، وما جاء عنهم الغلطات الشائعة يف بالد الروم بني األلفاظ 

اعلموا أّن التحقيق الوارد ": -رمحهاهللمن الكراهة يف التجاوز عن ذلك، قال ابن اجلزري 

عن أئمة القراء َحّده أن توىّف احلروف حقوقها، من املد إن كانت ممدودة، ومن التمكني إن 

تشديد إن كانت مشددة، ومن اإلدغام إن كانت ممكنة، ومن اهلمز إن كانت مهموزة، ومن ال

كانت مدغمة، ومن الفتح إن كانت مفتوحة، ومن اإلمالة إن كانت ممالة، ومن احلركة إن 

كانت متحركة، ومن السكون إن كانت مسكنة، من غري جتاوز، وال تعسف، وال إفراط، وال 

ن أهل األداء من تكلف، عىل ما نبينه فيام بعد، فأما ما يذهب إليه بعض أهل اجلهل وم

اإلفراط يف التمطيط والتعسف يف التفكيك، واإلرساف يف إشباع احلركات، وتلخيص 

السواكن إىل غري ذلك من األلفاظ املستبشعة، واملذاهب املكروهة، فخارج عن مذاهب 

األئمة ومجهور سلف األمة، وقد وردت اآلثار عنهم بكراهة ذلك، وبكيفية حقيقته، ونحن 

1)"ذلك ليعمل عىل ما حددناه ووصفناه ما رويناه من  ) . 

                                 
بقات القراء ) 1/3ينظر: غاية النهاية يف ط 92.) 
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1)حدثنا ابن جماهد، حدثنا عيل بن احلسن سمعت حممد بن اهليثم يقول: حدثني عبد الرمحن ( 

بن أيب محاد قال: سمعت محزة يقول: إّن هلذا التحقيق منتهى إليه، ثم يكون قبيحًا مثل البياض 

اجلعودة هلا منتهى تنتهي إليه، فإذا زادت له منتهى ينتهي إليها، فإذا زاد صار برصا، ومثل 

2)صارت قططاً  ) . 

3)حدثنا عبيد اهلل بن موسى قال يل محزة: إين أكره ما جتيئون به، يعني من التشديد  ) 

قال حممد بن اهليثم: واحتج من عاب قراءة محزة بعبد اهلل بن إدريس أنه طعن فيها، وإنام كان 

حّض جملس عبد اهلل بن إدريس فقرأ، فسمع ابن  سبب هذا أن رجالً ممن قرأ عىل سليم

إدريس ألفاظًا فيها إفراط يف اهلمز واملد وغري ذلك من التكلف املكروه، فكره ذلك ابن 

إدريس وطعن فيه، وقال حممد: وهذا الطريق عندنا مكروه مذموم، وكان محزة يكره هذا 

4)وينهى عنه، وكذلك من أتقن القراءة من أصحابه ). 

فإذا حكم القارئ النطق بكل حرف عىل حقه، موفيًا حقه "ام ابن اجلزري يف النرش: قال اإلم

فليعمل نفسه بإحكامه حالة الرتكيب؛ ألنه ينشأ عن الرتكيب ما مل يكن اإلفراد، وذلك ظاهر، 

فكم ممن حيسن احلروف مفردة ال حيسنها مركبة بحسب مما جياورها من جمانس، ومقارب، 

ومرقق، فيجذب القوي الضعيف، ويقلب املفخم املرقق،  وقوي، وضعيف، ومفخم،

                                 
بعة يف القراءات )ص س تاب ال  (. 77ينظر: ك

ي )ص  ن اخلف ح حن اجليل والل ه عىل الل بي تن 2ينظر: ال 61.) 

بقات القراء ) 1/3ينظر: غاية النهاية يف ط 92.) 

بعة يف القراءات )ص س تاب ال ،77ينظر: ك بقات القراء ) ( 1/2غاية النهاية يف ط 63.) 
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فيصعب عىل اللسان النطق بذلك عىل حقه إال بالرياضة الشديدة حالة الرتكيب، فمن أحكم 

1)"صحة اللفظ حالة الرتكيب حصل حقيقة التجويد باإلتقان والتدريب ) . 

2)بلد املصنف ـنامذج للخلل يف قراءة أهل الروم   غنيساوي يف التصحيح:ودور الشيخ امل ـ (

قال اإلمام املغنيساوي: إّن اخللل حاصل يف قراء بالد الروم، وبالد سائر األعاجم، ويف ألسنة 

قراء العرب؛ بسبب استعامهلم التفخيامت والتغليظات عىل طريقة َألَِفْتها طباعهم، من حيث 

خ أّن أكثر غلطات قراء إهنم مل يتعلموا الصواب من األستاذ احلاذق، وقد تبني من كالم الشي

3)الزمان يف تفخيم احلروف واملرققات ) 

كام أراد أن يبنّي قوانني صحيحة يعرف هبا مقادير الرتقيق، ويتميز هبا اإلفراط والتفريط، 

فاعلم أّن احلروف املستفلة كلها مرّققة، ال جيوز تفخيم "فرشع يف بيان قوانني مهمة، وقال: 

4) "هلل تعاىل بعد فتحة أو ضمة إمجاعاً يشء منها إال الالم من اسم ا . قال رمحه اهلل: احلروف (

                                 
21-1/214النرش يف القراءات العرش ) 5 .) 

ن هلل  ف هذا الف ن لطائ ، فقال: وهذه رسالة لطيفة جامعة م ي: بالد الروم ه ه وط أّن بلدت خط ف يف أول امل ذكر املصن

ومًا خص ن منكرات قراء الزمان عم ي ع ه والنه ن يف حتريره وتدقيق س ، لقد أح ن النظر دره ن أمع ، وم ًا يف بالد الروم وص

ل إمام  والنا خلي جيش خليفة اخلطيب وم والنا صادق ن ن تالميذه م ، ولقد القيت م ق القراءة ف فقد أّدى ح فيها وأنص

والنا  رشحها مل ع  بية م ومة وقرأت منهام املقدمة اجلزرية والقصيدة الشاط سلطان مراد خان وشيخ القراء يف املدينة املرق

مرمح-جعربي  ه. ينظر: )ص 691حرره ) -ة اهلل تعاىل عليه ى عن ق.9ه( عف حقي سم الت ن ق  ( م

ق ) ساب 1/21املصدر ال 5 .) 

1/21ينظر: النرش يف القراءات العرش ) 5 .) 
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1)املستعلية كلها مفخمة ال يستثنى يشء منها يف حال من األحوال ) . 

 تقسيم املؤلف ألخطاء أهل زمانه واحلكم عليهم:

األكثرون من قراء الزمان يتلفَّظون ببعض احلروف غري مطابقلقواعد جتويد القرآن الكريم، 

أكثر غلطهم تغليظ احلروف املرّققات، وتغيري الفتحاملتوّسط باستعامل الفتح الشديد،  وكان

 وهو مكروه يف مجيع القراءات.

 بعضهم اليشعرون بركاكة حاهلم ويزعمون أهنم حيسنون لفًظا.ـ 

بعضهم يشعرون هبا، ولكنيتكاسلون وال يتعّلمون من املجّود احلاذق، وال جيدون جّدا ـ 

 حسنًا.

ضهم تعلموا مناملجّود، وال يراعون بام رصفوا مهمهم إىل أن يرفعوا صوًتا ويراعوا وبعـ

 مقاًما، وبام ضيقوابأن أمهلوا رياضة ألسنتهم إمهااًل.

وبعضهم يعرفون احلق ويعاندون أهله، ويصّوبونغلطاهتم حسًدا واستكبارًا، وال يتفّكرون ـ 

2)أهنم برّدهم احلق يرتكبون أمرًا عظياًم  ) 

 : سبب تأليف الكتابياً ثان

يقرر املصنف أنه كتبهذا املخترص يف التجويد ألصحاب األخطاء السابق ذكرها يف التجويد، 

وفيها: إيقاظ من نومة الغفلة للفريق األول، وحتريض للفريق الثاين عىل تعّلم الوجه الفصيح 

يق الرابع رجاء أن بال كسل، وحتذير للفريق الثالث من التغيري وإيراد اخللل، وتبكيت للفر

 ينصفوا، وال يزعم الناس صحيًحا سقيم العمل.

                                 
ق ) ساب 1/21املصدر ال 5 .) 

1ينظر )ص ق.7 حقي سم الت ن ق  ( م
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 املطلب الثالث: منهج املؤلِّف يف كتابه

 حيدد املصنف منهجه يف هذه الرسالة فيقول:

مل أورد فيه مجيع القواعد التجويدّية، بل اقترصت عىل بيان التجويد ووجوهبعىل من يقرأ "

القواعد الدالة عىل الغلطاتالشائعة من بني األلفاظ القرآن من األمة املحمدية، وعىل ذكر 

الرديئة، ورتبته عىل أربعة فصول؛ ليسهل أخذ املعنيوالوصول، فرحم اهلل من نظر إليه بعني 

  )1(اإلنصاف والرضا، وأصلح بال من نظر بعني العناد والتعّصب واملراء.

: يف أدلة وجوبه، لفصل الثاينا : يف معنى التجويد،الفصل األولوهو مقسم إىل أربعة فصول، 

: يف األخطاء الشائعة ايل يقع القراء الفصل الرابع: يف اللحن والكالم عليه، الفصل الثالث

 فيها وخاصة يف بالد الروم.

 املطلب الرابع: وصف النسخة اخلطّية وعرض نامذج منها

(، 4368هي نسخة فريدة حمفوظة يف مكتبة عيل أمريي بإسطنبول،ضمن جمموع، برقم: )

 وهذا املخطوط هو الرسالة األوىل من هذا املجموع.

( كلمة 11( سطرا، ويف كل سطر )21( ورقات، ومسطرهتا )9تقع الرسالة يف )

تقريبا.مكتوبة بخط النسخ، وهي نسخة مقابلة ومصححة، وعليها بعض التعليقات 

 والتصحيحات يف اهلوامش.

نسخها يف الثامن من مجاد األول، سنة  وقد كتب هذه النسخة: حسن بن مراد، وانتهى من

 هــ(.997)

                                 
1ينظر: )ص ق.8 حقي سم الت ن ق  ( م
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 القسم الثاين 

 قسم التحقيق، ويتضمن حتقيق النّص من أوله إىل آخره

موالنا صادق خواجة املغنيساوي من التجويد، وهذه رسالة لطيفة  رسالة املرحوم واملغفور له

 حتريره وتدقيقه، والنهي عن منكرات قراء جامعة من لطائف هذا الفّن هلل دّره، لقد أحسن يف

الزمان عموًما وخصوًصا يف بالد الروم، ومن أمعن النظر فيها وأنصف فقد أّدى حّق القراءة، 

ولقد القيت من تالميذه موالنا نجيش خليفة اخلطيب، وموالنا خليل إمام سلطان مراد 

دمة اجلزرية، والقصيدة الشاطبية مع خان، وشيخ القراء يف املدينة املرقومة، وقرأت منهام املق

 هــــــ( عفى عنه.691حرره ) -رمحة اهلل تعاىل عليهم-رشحها كنز املعاين ملوالنا جعربي

احلمد هلل الذي أنزل القرآن املعجز ببالغة معناه وفصاحة لفظه، وأمر قارئه بتصحيح ألفاظه 

ضل رسله، والصالة [ أف4مل:املز]چٿ  ٿ    ٿ  چ وإقامة حروفه بام أمر بقوله: 

ز البلغاء عن أن يأتوا بسورة من مثله، سيدنا حممٍد الذي عّلمه  والسالم عىل من َنّزل عليه فعجَّ

 كام أنزل عليه من رّبه، وعىل آله وأصحابه الذين تلّقوه برتتيله وتصحيحه.

 أما بعد:

ملا رأيت  :-الرؤوف اللطيف _رمحهام اهلل_فيقول العبد املفتقر الضعيف صادق بن يوسف 

اء الزمان يتلفَّظون ببعض احلروف غري مطابق لقواعد جتويد القرآن، وكان  األكثرين من قرَّ

أكثر غَلطِهم تغليظ احلروف املرّققات، وتغيري الفتح املتوّسط باستعامل الفتح الشديد، وهو 

نون مكروه يف مجيع القراءات، ورأيت بعضهم ال يشعرون بركاكة حاهلم، ويزعمون أهنم حيس

د احلاذق، وال جيدون  لفًظا، وبعضهم يشعرون هبا، ولكن يتكاسلون وال يتعّلمون من املجوِّ
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َمهم إىل أن يرفعوا صوًتا  د وال يراعون بام رصفوا مِهَ جّدا حسنًا، وبعضهم تعّلموا من املجوِّ

ّق ويراعوا مقاًما، وبام ضيَّقوا بأن أمهلوا رياضة ألسنتهم إمهااًل، وبعضهم يعرفون احل

رون أهنم بردِّهم احلّق  ويعاندون أهله ويصّوبون غلطاهتم حسًدا واستكباًرا، وال يتفكَّ

 يرتكبون أمًرا عظياًم.

كتبت هذا املخترص إيقاًظا من نومة الغفلة الفريق األول، وحتريًضا الفريق الثاين عىل تعّلم 

اخللل، وتبكيًتا الفريق  الوجه الفصيح بال كسل، وحتذيًرا الفريق الثالث من التغيري وإيراد

 الرابع رجاء أن ينصفوا، وال يزعم الناس صحيًحا سقيم العمل.

ومل أورد فيه مجيع القواعد التّجويدّية، بل اقترصت عىل بيان التجويد ووجوبه عىل من يقرأ 

ة عىل الغلطات الشائعة من بني األلفاظ  القرآن من األمة املحمدية، وعىل ذكر القواعد الدالَّ

 ديئة.الر

ورتبته عىل أربعة فصول؛ ليسهل أخذ املعنى والوصول، فرحم اهلل من نظر إليه بعني 

1)اإلنصاف والرضا، وأصلح بال من نظر بعني العناد والتعّصب واملراء  أ[ /2] (

 

 

 

 

                                 
تاب  ي الك بدو حرص مؤلف تشهاد هبا يف  وي ، ويف االس تاب وعات الك ض ن أبيات املقدمة يف بناء مو عىل اإلفادة م

ن أبيات املقدمة.  ول مل يرد فيها أّي بيت م ي الفص ، وباق  فصلني
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 الفصل األول

 يف بيان التجويد

1)قال الشيخ اإلمام العامل العالمة حممد بن اجلزري التجويد "ب النرش: يف كتابه املسمى بكتا (

2)مصدر من جّود جيّود جتويًدا، واالسم منه اجلودة ضد الرداءة ، يقال: جّود فالن يف كذا إذا (

3)فعل ذلك جيًدا وقال: فهو عندهم عبارة عن اإلتيان بالقراءة جمّودة األلفاظ بريئة من الرداءة  (

4)"التحسنييف النطق، ومعناه انتهاء الغاية يف التصحيح وبلوغ النهاية يف  ). 

أقول: وهذا إنام يكون بإخراج احلروف من خمارجها وإعطائها حقها ومستحقها من ترقيق 

املرقق، وتفخيم املفخم، وغريمها من الصفات، واإلظهار،واإلدغام،واإلخفاء، واإلقالب، 

                                 
بعامئة  سني وس ي، ولد سنة إحدى ومخ ي الشافع ف الدمشق وس ن ي ن عيل ب ن حممد ب ن حممد ب و اخلري حممد ب و أب ه

، كان إماما يف الق751) ، )ت:ه( حديث ه، حافظًا لل 83راءات ال نظري ل ن عمر 3 ه بمدينة شرياز يف إيران ع ، بمنزل ه(

تعاىل( سنة 82يناهز ) ، وإن كان   -رمحهالله وم اإلسالمية ن العل م م ن عل ثر م ف يف أك تألي تاج يف ميدان ال كان غزير اإلن

ه: املقد م مؤلفات ن أه ه، م تهر ب م الذي اش و العل جويد ه م القراءات والت ، عل سري يف القراءات العرش تي بري ال ، حت مة اجلزرية

ومة الدرة املضيئة يف  ، املنظ بني ، ومرشد الطال جد املقرئني ، من جويد م الت تمهيد يف عل ، ال بقات القراء غاية النهاية يف ط

بقات احلفاظ )ص ، ينظر: ط بة النرش ومة طي ضية يف منظ تممة للعرش املر ثالث امل 54القراءات ال جم املؤلفني9 ، مع ) 

(1 1/2 بقات القراء )91 ، غاية النهاية يف ط )2/24 ع )7 تاس ل القرن ال ع أله وء الالم ، الض )9/2 ع 55 بدر الطال ، ال )

ع ) ساب ن بعد القرن ال ن م حاس 2بم 0/2 57  .) 

1رشح الفصيح )ص 52 .) 

ط يف الل1/210النرش يف القراءات العرش ) حي ، امل جويد وي للت ف اللغ تعري ن اجلزري لل ه أشار اب (، 2/130غة )( وب

سان العرب ) 3/13ل 5 .) 

ن اجلزري.1/210النرش يف القراءات العرش ) ي عند اب ف االصطالح تعري و ال  ( وه
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ات.  واملدَّ

1)وقال الشيخ يف مقدمته ): 

َها  َوُهَو إْعَطاُء احْلُُروِف َحقَّ
 

 
 

َهاِمْن ِصَفةٍ    هَلَا َوْمستََحقُّ
 

 َوَرُدت ُكلِّ َحْرفأٍَلْصلِهِ 
 

 
 

ه َكِمْثلهِ  لْفُظ يِف َنظِرْيِ  َوالَّ
 

2)ُمكّمالً  لِف  (  ِمْن َغرْيَ َما َتكُّ
 

 
 

لْطِف  3)بِالُّ ِف  ( 4)يف النُّْطِق باِلَ َتَعسُّ ) 
 

مراتبها، ورّد وهو إعطاء احلروف حقوقها، وترتيبها يف "يف النرش:  -رمحه اهلل-قال الشيخ 

احلرف إىل خمرجه وأصله، وإحلاقه بنظريه، وتصحيح لفظه، وتلطيف النطق به عىل حال 

 .(5)"صيغته وكامل هيئته من غري إرساف وال تعّسف، وال إفراط وال تكّلف

أقول: حاصل الكالم أّن قراءة القرآن بالتجويد قراءته بالفصاحة، وال حيصل ذلك إال 

ي من فم املحس  ن برياضة األلسن بال تكلُّف.بالتلقِّ

وال أعلم سبًبا لبلوغ هناية التجويد، ووصول غاية التصحيح "وقال الشيخ يف النرش: 

ى من فم املحِسن، وأنت ترى  والتسديد، مثل: رياضة األلسن، والتكرار عىل اللفظ املتلقَّ

                                 
ن ) ه، األبيات م ومة املقدمة فيام عىل قارئ القرآن أن يعلم 3منظ 1_ 33 .) 

، )ص "مكمال" رس، قال عىل القارئ يف املنح الفكرية تح والك 1بالف 2 م: 1 رس املي ، بك ل ( ظ مكم ون الالف أي حال ك

ف. ن غري تكل ل األداء خمرجًا وصفة م وظ مكم ون امللف م، أي: حال ك تح املي ، أو بف ً حقاقا  الصافات حقًا واست

سان العرب ) ُ، ل ق ْ ف: الرَّف 1اللط 1/22 8.) 

ق. ساب ، املصدر ال ق بال تدبري وال رؤية ، أو الطري وب األمر ُ، ورك ْر و َ ُ: اجل ُّف َعس ت  ال

 (. 1/212القراءات العرش ) النرش يف
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1)"جتويد حروف الكتابة كيف يبلغ هبا الكاتب بالرياضة وترقيق األستاذ ). 

أّول ما جيب عىل مريد إتقان قراءة القرآن تصحيح إخراج كّل حرف "قال الشيخ يف النرش: و

من خمرجه املختّص به تصحيًحا يمتاز به عن مقاربه، وتوفية كّل حرٍف صفة املعرفةتوفيًة 

2)"خُتِرجه عن جمانِسه، ُيعِمل لسانه وفمه بالرياضة يف ذلك عماًليصري ذلك له طبًعا وسليقة ). 

 ل الثاينالفص

 يف بيان وجوب التجويد

3) "جتويد القرآن واجب عىل كلِّ من يقرأ القرآن"قال العلامء:  ). 

4)قال الشيخ يف مقدمته  ب[ /2: ](

 

                                 
 (. 1/213النرش يف القراءات العرش )

 (.1/214النرش يف القراءات العرش )

َدَقاُت  ، )إِنَّاَم الصَّ ، فقرأ ً ود يُقرئ رجال سع ن م ، قال: كان اب ن يزيد الكندي ى ب وس ن م بت ع ك ما ث ن األدلة عىل ذل م

، فقال  َاكنِِي( مرسلة س َْ  َوامل
ِ
ي لِْلُفَقَراء ، ما هكذا أقرأنِيها النب ود سع ن م ن؟ قال:  اب بد الرمح فقال: )أقرأكها( يا أبا ع

بري ) جم الك ين يف املع ه الطربا ، أخرج ، فمّدها َاكِنيِ( س َْ  َوامل
ِ
َدَقاُت لِْلُفَقَراء اَم الصَّ 9/1أقرأنيها: )إِنَّ 3 ثمي يف 7 ، وذكره اهلي )

ع الزوائد ) 7/1جمم ين، وقال: 55 ن رواية الطربا ه ثقاتر"( م ظ "جال ق لف جويد القراءة وحتقي ، وينظر: الرعاية لت

تالوة )ص 2ال ول املفيد )ص54 هناية الق  ، ً ينظر: 7( ودا م قراءة القرآن جم وال األئمة األربعة يف حك ، وملراجعة أق )

ل ) ترص خلي رشح خم ل يف  واهب اجللي تاب األم )2/101م ، ك )1/10 وع املهذب )9 جم ، امل )3/34 ، كشاف القناع 7 )

ن م ن االقناع )ع 1/33ت 7.) 

ن ) ه، األبيات م ومة املقدمة فيام عىل قارئ القرآن أن يعلم 2منظ 7:2 8 .) 
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 واألَْخُذ بِالتَّْجِويِد َحْتٌم الِزمُ 
 

 
 

ْ يصححالُقَرآَن آثِمُ   َمْن مَل
 

ُه بِِه اإِلَلُه َأْنَزالَ   ألَنَّ
 

 
 

 نَا َوَصالَ َوَهَكَذا َعنُْه إَليْ 
 

1)وقال الشارح 2)أخرب أّن مراعاة قواعد التجويد واألخذ بذلك، أي: العمل به فرض": ( عني،  (

ح القرآن آثم؛ أي: من مل ُيَراِع قواعد  الزٌم لكّل من قرأ القرآن، ثم أخرب أّن من مل يصحِّ

3) "د حرامالتجويد يف قراءته عاٍص آثٌم بعصيانه، واآلثم معاقب، فعلم أّن ترك التجوي ، وقال (

4)"ثم عّلل كون القارئ آثاًم برتك التجويد، فقال: ألنه به اإلله أنزال"الشارح:  ، وقال (5()

فإذا كان القرآن عربًيا فينبغي أن يراعى فيه قواعد لغة العرب، من ترقيق املرّقق، "الشارح: 

 املمدود، وقرص وتفخيم املفّخم، وإدغام املدغم، وإظهار املظهر، وإخفاء املخفي، ومدّ 

املقصور، وغري ذلك ممَّا هو الزٌم هلم يف كالمهم الذي سليقة هلم ال حيسنون غريه، فإذا مل يراع 

                                 
 ، وعيني األتراك وس ن مشاهري امل ، م ل، املعروف بطاش كربى زاده ن خلي ى ب ن مصطف و اخلري أمحد ب و أب الشارح: ه

، عام ) 90ولد يف برصة وىل ق1 ، وت ول تانب م اس ل إىل أنقرة ث تق م ان ، ث ه(. ينظر: األعالم 968ضاء حلب )ت: ه(

(1/2 57 .) 

ل الشارح كلمة  تعم ى  "فرض"واس م الزم"يف بيان معن م "حت ول فل ور األص م مرتادفان عند مجه ، والفرض واحلت

ه )ص ول الفق وجيز يف أص وا بينهام. ينظر: ال 3يفرق 0 .) 

ترصف )ص ، ب ، لطاش كربي زاده 1رشح املقدمة اجلزرية 0 يش امل6 وا ، احل رشح املقدمة )ص(  (.63فهمة يف 

م ) بيت رق ه أنزال: ووصال: يف ال ول 2وق ف فيهام 8 ه، فإّن األل ومة املقدمة فيام عىل قارئ القرآن أن يعلم ن منظ ( م

ه  ه اإلل ه ب ه: ألن ول واب بق ع اجل وق جويد؟ ف ت جيب علينا ال ن  ن أي ه: م سأل ، وكان سائاًل ي م األزهري ، قال: الدائ إلطالق ل

رشح املقدمة )صأنزال أي: أّن  جويد. ينظر: الطرازات املعلمة يف  ت 1اهلل تعاىل أنزل القرآن بال 2 9 .) 

، لطاش كربى زاده )ص 1رشح املقدمة اجلزرية 0 7.) 
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ذلك فكأّنه قرأ القرآن بغري لغة العرب، والقرآن ليس كذلك، فهو قارئ وليس بقارئ بل 

ْنَيا َوُهمْ  ِذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم يِف احْلََياِة الدُّ ِسنُوَن ُصنْعًا(  هاٍذ، وهم )الَّ ُْم حُيْ حَيَْسُبوَن َأهنَّ

رب قارٍئ يقرأ القرآن والقرآن ": -عليه السالم-[، ومن الداخلني يف قوله 104]الكهف:

1)"يلعنه ()2 ). 

وال شك أّن األمة كام هم متعّبدون بفهم معاين القرآن وإقامة حدوده، "وقال الشيخ يف النرش: 

وفه عىل الصفة املتلّقاة من أئّمة القراءة املّتصلة باحلّضة متعّبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حر

النبوية األفصحية العربية، التي ال جيوز خمالفتها وال العدول عنها إىل غريها، والناس يف ذلك 

 آثم ومعذور، فمن قدر عىل تصحيح كالم اهلل تعاىل باللفظ 
ٍ
بني حمسٍن مأجور، وميسء

للفظ الفاسد العجمي والنبطي القبيح، استغناء بنفسه الصحيح العريب الفصيح، وعدل إىل ا

واستبداًدا برأيه وحْدِسه واتكااًل عىل ما ألِف من حفظه، واستكباًرا عن الرجوع إىل عامل 

3) "يوقفه عىل صحيح لفظه، فإنه مقرّص بال شك وآثم بال ريب وعاص بال مرية ، قال رسول (

صيحة هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني الدين الن": -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-اهلل 

4)"وعامتهم ، أما من كان اليطاوعه لسانه، أو ال جيد من هيديه إىل الصواب فإّن اهلل )ال ُيَكلُِّف (

                                 
ك، فقال (1) ن مال ن ألنس ب وم الدي ه: إحياء عل تاب سب هذا احلديث الغزايل يف ك ك رّب تاٍل للقرآن "ن ن مال قال أنس ب

ه ن ). إحياء عل"والقرآن يلعن 1/2وم الدي 74 .) 

، لطاش كربى زاده )ص(2) 1رشح املقدمة اجلزرية 0 7 .) 

 (.1/210النرش يف القراءات العرش )(3)

حه بدون لفظة: (4) حي خاري يف ص ه الب ه"أخرج تاب حه )1/21) "وك حي م يف ص سل ، وم ه، حديث: 1/74( ( بلفظ

ه )ص55) ، والرتمذي يف جامع )3 2 1( حديث: )4 92 ه )ص6 ي يف سنن سائ ، والن )4 4 ، حديث: )1 )4 200.) 
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1) اهللَُّ َنْفسًا إاِلَّ ُوْسَعَها( قال اإلمام أبو عبد اهلل نرص بن عيل بن حممد "، قال الشيخ يف النرش: (

2)الشريازي ()3 4)كتابه املوضح يف القراءاتيف  ( أ[ بعد ذكر الرتتيل /3يف فصل التجويد منه ] (

واحلدر ولزوم التجويد فيهام، قال: فإنَّ حسن األداء فرض يف القرآن، وجيب عىل القارئ أن 

، ودليل (6()5)"يتلو القرآن حقَّ تالوته صيانة للقرآن عن أن جيد اللحن والتغيري إليه سبياًل 

زال اهلل تعاىل هلعىل الفصاحة، وهو معنى قول الشيخ يف مقّدمته؛ ألنه به وجوب التجويد إن

 .، والكتاب والسنّة.(7)اإلله َأْنَزالَ 

: فقد ُعَلِم بأنَّ القرآن أنزل عىل اصطالح فصحاء العرب، وأنه معجٌز ببالغة معناه، أما األول

لوجه الفصيح ال بالوجه با أنزل القرآن -عليه السالم-وفصاحة لفظه، ومعلوٌم أنَّ جربيل 

 القبيح، فوجب أن ُيقرأ كام ُأنزل، وقد ُعلَِم أّن التجويد قراءة القرآن بالفصاحة.

                                 
 ( وما بعدها. 1/210النرش يف القراءات العرش )(1)

يس (2) ، الشريازي الفار بد اهلل و ع ن أب خر الدي م ف ن أيب مري ، يعرف باب ن حممد ن عيل ب ، نرص ب بد اهلل و ع و أب ه

بقات القراء )565)ت: وه القراءات وعللها. ينظر: غاية النهاية يف ط ضح يف وج ه: املو ن مصنفات 2/33ه( م 7 .) 

ن اجلزري (3) ه -رمحهاهللوكان اب تاب م قال:  "يف القراءات العرش النرش" قدنقلكالمالشريازيفيك وهذا اخلالف عىل "ث

واب عىل ما قدمناه. ينظر: النرش يف القراءات  ل الص ، ب حيح و الص ين ه ثا ، واملذهب ال ه الذي ذكره غريب وج هذا ال

 (.1/212العرش )

و( 4) ضح يف وج واب: املو تصاراً.الص ه ذكره اخ ّ ، ولعل  ه القراءات وعللها

وه القراءات وعللها )ص) ضح يف وج 1( املو 56 .) 

 (. 1/211النرش يف القراءات العرش )

بيت )  ه، ال ومة املقدمة فيام عىل قارئ القرآن أن يعلم 2منظ 8.) 
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 [.4املزمل:]چٿ  ٿ    ٿ  چ : -تعاىل-وأما الكتاب فقوله  

: )َوَرتِّْل -تعاىل-أنه سئل عن قوله  -ريض اهلل عنه-وجاء عن عيّل "وقال الشيخ يف النرش: 

1)"الرتتيل جتويد احلروف ومعرفة الوقوف"[ وقال: 4تِيالً( ]املزمل: اْلُقْرآَن َترْ  ، وقال القايض (

2) "اقرأه عىل تؤدة وتبيني حروف"البيضاوي: يف تفسري هذه اآلية:  ، وقال شارح مقّدمة (

3)وروى مقسم"الشيخ:  4) "عن ابن عباس، أي: يبيّنه تبيُّناً  ( فتقول: كامل التبيني إنَّام حيصل  (

 ج كّل حرف من خمرجه املختّص به، وتوفية كلِّ حرف صفته املعروفة.بإخرا

ا السنة: فتعليم الرسول  القرآن أصحابه عىل التجويد، فأخذه التابعون عن الصحابة،  وأمَّ

وتلقته أئمة القراءة من الصحابة والتابعني والرواة عن القراء هكذا خلٌف عن سلف، وهذا 

 .هكذا عنُْه إَلْينَا َوَصالَ معنى قول الشيخ يف مقّدمته: و

                                 
تاب: النرش يف القراءات   ه، منها ك تب ن ك ضع م وا ن اجلزري يف عدة م 1/20العرش )أورده اب ، وأثر عيل 9 )  ذكره

ل ) ى الرتتي ضع األول: يف بيان معن ضعني: املو و ه النرش يف م تاب ك يف ك ن اجلزري كذل 1/20اب ه: 9 ول و ق ن "( وه وجاء ع

، فقال:  ْ الُْقْرآَن َتْرتِيالً( ل ِّ ه تعاىل: )َورَت ول ن ق ل ع ه سئ وف"عيل أن وق ويد احلروف ومعرفة ال ل جت ثاين:"الرتتي ضع ال  ، واملو

ف ) وق 1/22يف أول باب ال ه: 5 ول و ق ن أيب طالب  "( وه ن عيل ب ه، كام قدمنا ع ه ومعرفت ض األئمة عىل تعلم ك ح ولذل

ويد احلروف ، وجت وف وق ل معرفة ال ه: الرتتي ول م "ق و القاس ه، ذكره أب ن أخرج ه عىل إسناد وال عزو إىل م ف ل ، ومل نق

4اهلذيل )ت تداء )ص65 ف واالب وق تاب: ال ، يف ك 3ه( 77 .) 

ل )  تأوي رسار ال ل وأ تنزي وار ال 5/2أن 55 .) 

 ، ه له باس للزوم ن ع وىل اب ه: م ، ويقال ل ن احلارث بد اهلل ب وىل ع ، م ثرية الكندي ن ق ن حارثة ب م ب و القاس و أب ه

1)ت 2 ـ(. ينظر: هتذيب الكامل )1 2ه 8/4 حابة )61 ، اإلصابة يف متييز الص )3/4 55 .) 

ل القرآن ) (4) بيان يف تأوي ع ال 2جام 3/681 .) 
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 الفصل الثالث

 يف بيان اللحن

1)اللحن: اخلطأ 2)، وهو يف األصل: اإلمالة( 3)، والتعويج( 4)، قاله اجلاربردي( يف رشحه لشافية  (

 ابن احلاجب.

قال صاحب الكشاف: اللحن أن تلحن بكالمك، أي: متيله إىل نحو من اإلنحاء؛ ليفطن له 

 :(6)ورية قالوالت(5)صاحبك كالتعريض

 واللحُن َيْفَهُمُه َذوو األَْلَباب  َوَلْقد حَلنُت َلُكْم لِكي َما َتفَقهوا

                                 
حن: ) ون اخلاء-( الل سك ، يقال: -ب تغريد تطريب وال ، ومعناه ال حون و واحد األحلان والل ، وه ً حن حلنا ن يل : مصدر حل

ه  ن وج ه ع ه إذا مال ب ن يف كالم ، وحل حن أيضًا اخلطأ يف اإلعراب ، والل م قراءة وغناء سنه ن الناس إذا كان أح و أحل ه

، و ، ويقال: فالن حلان وحلانة وحلنة واب ، الص رساج واعد اللغة وآالت األدب لل باب يف ق خطئة.  الل حني: الت تل ال

2)ص 2 0.) 

ف اإلمالة فيام بعد إن شاء اهلل تعاىل.     سيأيت تعري

حاح العربية.   حاح تاج اللغة وص ه: الص وجت ول: أملت الرمح؛ أي: ع ، تق ين اإلمالة لغة ن معا ويج م تع ال

(6/2 1 93 .) 

ن   و املكارم أمحد ب و أب رشح ه ه:  ، ل وىف يف تربيز تهر وت ي، اش ه شافع ، فقي ن اجلاربردي خر الدي ف، ف وس ن ي ن ب س احل

، )ت: ن احلاجب رشح شافية اب ه، و ول الفق بيضاوي يف أص 74منهاج ال ، األعالم )6  (. 1/111ه(

بني. غريب القرآن )ص ف وال ت ن غري كش ويح م تل ض: اإليامء وال تعري 3ال و31 ف، وي تعري ، والرصيح: خالف ال م (

حاح العربية. ) حاح تاج اللغة وص حاب. الص ه س 1/3مرصح: أي ليس في ن 82 ، م ع معراض ض: مج ، واملعاري )

ك يف  ، يقال: عرفت ذل ول ن الق ترصيح م و خالف ال ض، وه تعري ه. ينظر: النهاية يف ال ه ومعرض كالم معراض كالم

(. 3/212غريب احلديث واألثر )

ن (6) بد اهلل ب سيب الشاعر ع بيت أليب امل 70جميب. الشعر والشعراء )ص ال ، اخلزانة )5 )3/667.) 
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1)وقيل للمخطئ: الِحن؛ ألنه يعدل بالكالم عن الصواب إىل اخلطأ انتهى كالمه ). 

فاللحن يف القرآن: أن يقرأ القارئ بوجه خيلُّ بالفصاحة، ويورث القباحة، كنقص احلرف من 

وزيادهتا فيها، وإبداهلا غريها، وتغيريات كيفيَّات احلروف من احلركات والسكنات، الكلمة 

وغري ذلك من صفات احلروف، وكالتفخيم، والرتقيق، وغريمها،وكاإلدغام، واإلخفاء. 

 ب[ /3]

2)قال صدر الرشيعة يف بيان ضابط اللحن يف باب األذان: فال ينقص شيًئا من حروفه، وال  (

حرًفا، وكذا ال يزيد وال ينقص من كيفّيات احلروف، كالسَكنات، واحلركات، يزيد يف أثنائه 

3)واملّدات، وغري ذلك ، إشارة إىل كثرة كيفيَّات احلروف من غري املذكورات، من أراد أن (

 يعرفها بتاممها فليطالع قوانني التجويد.

4)قال العلامء: اللحن حرام ازية"، وذكر يف ( ف أّن اللحن فيه حرام، وال ، واخلال(5)"فتاوى البزَّ

                                 
ن احلاجب لالسرتاباذي ) 1 ، اب 4/1رشح شافية ل )79 تنزي ض ال وام ق غ ن حقائ ، الكشاف ع )4/32 7 .) 

ي، صاحب   خاري احلنف ويب الب حب ن أمحد امل ود ب ن حمم بيد اهلل ب ن ع ن عمر ب ود ب سع ن م بيد اهلل ب و صدر الرشيعة ع ه

تن ، ال وقاية ه )ت: رشح ال ول الفق ضيح يف أص ه التو رشح 74قيح و 4/1ه(.  األعالم )7 97 .) 

ي )ص  ق وحاشية الشلب رشح كنز الدقائ ق  بيني احلقائ  (. 90ت

ويب وعمرية )  تا قلي ، حاشي ً حن حرام عىل العامل العامد القادر مطلقا 1/2الل ل )65 ، حاشية اجلم )1/52 هناية 7  ، )

ن )ص 1الزي 2 8 .) 

بزازي (5) ن ال و اب ن )كردر(  ه ه م ي، أصل ه حنف ي، ففي وارزم ي اخل برييقين ف الكردي ال وس ن ي ن شهاب ب ن حممد ب حممد ب

، )ت: ه احلنفية تاوى يف فق ، ف وجيز ع ال ه اجلام تب ن ك ، م وارزم جهات خ 82ب  (. 7/54ه(. األعالم )7
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-يظّن أحد أّن املراد بالرتجيع املختلف املذكور اللحن، فإّن اللحن حرام بال خالف، قال 

1) : )ُقرآنًا َعَربِّيًا َغرْيَ ِذي ِعَوٍج(-تعاىل [ انتهى كالمه. كذا يف كتب الفتاوى، وال 28]الزمر:(

ا وتنافًيا، فإذا كان التجويد واجًبا كان حيصل اللحن بالقراءة بغري جتويد؛ ألّن بينهام تضادً 

منافيه وخمّله حراًما، ويدّل عىل أّن اللحن خيّل التجويد، ما ذكر علامء العربية يف تفسري 

يقال: فصح األعجمي  "املطول رشح التلخيص"الفصاحة من عدم اللحن، وذكر يف 

2)وأفصح، إذا انطلق لسانه وخلصت لغته من اللُّكنة وجادت فلم يلَحن ، وذكر يف (

3)فصح العجمي وجادت لغته حتى ال يلحن "الصحاح" ، وقال الشيخ يف النرش: عّد العلامء (

وا القارئ به حلّاًنا، وقسموا اللحن إىل جيّل وخفّي، واختلفوا يف  القراءة بغري جتويد حلنًا، وعدُّ

أّن اجليل خيّل  حّده وتعريفه، والصحيح أّن اللحن فيها خلٌل يطرأ عىل األلفاظ فيخّل، إال

إخالاًل ظاهًرا يشرتك يف معرفته علامء القراءة وغريهم، وأّن اخلفّي خيّل إخالاًل خيتّص 

بمعرفته علامء القراءة وأئمة األداء الذين تلّقوا من أفواه العلامء، وضبطوا عن ألفاظ أهل 

الصحيحة األداء، الذين يرتيض تالوهتم، وُيوَثُق بعربيتهم، ومل خيرجوا عن القواعد 

4)والنصوص، فأعطوا كل حرف حقه، وينزلوه منزلته ). 

ِفه املسّمــــــى بكتاب : اعلم أّن اللحن عىل "التمهيد يف علم التجويد "قال الشيخ يف مؤلَّ

                                 
تاوى اهلندية ) (1) ه يف الف ه، ووقفت علي ه يف املصدر املشار إلي ف: علي 5/3مل أق 1 7 .) 

وم. )صا (2) تاح العل ص مف خي رشح تل ول  1ملط 3 8 .) 

حاح العربية. ) (3) حاح تاج اللغة وص 1/3الص 91 .) 

 (. 1/211النرش يف القراءات العرش.  ) (4)
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رضبني، حلن جيّل، وحلن خفّي، ولكّل واحد منهام حّد خيّصه وحقيقة يمتاز هبا عن صاحبه، 

عىل األلفاظ فيخل باملعنى والعرف، وأما اللحن اخلفي، فأما اللحن اجليل، فهو: خلل يطرأ 

فهو: خلل يطرأ عىل األلفاظ فيخّل؛ إال أن اجليّل خيّل باملعنى والعرف،واخلفي ال خيّل باملعنى 

، هو: تغيري كل واحد من املرفوع واملجرور  وإّنام خيل بالعرف، بيان ذلك أّن اللحن اجليلَّ

غريه، أو حتريف املبنى عن ما ُقِسم له من حركة أو  أ[ بإعراب/4واملنصوب واملجزوم ]

سكون، واللحن اخلفي، هو: مثل تكرير الراءات وتطنني النونات، وتغليظ الالمات، 

دة، ممّا سنذكربعُد،  وأسامئها، وترشيبها الغنّة، وإظهار املخفي، وتشديد اللنّي، وتليني املشدَّ

1)ل عىل اللفظ فساد رونقه وحسن طالوتهوذلك غري خمّل باملعنى، وإنَّام اخللل الداخ انتهى (

 كالمه.

فحاصل ما ذكر: أّن اللحن اجليّل: خلل يطرأ عىل األلفاظ، خيتص به تغيري املعنى، وإن مل يغرّي 

يف بعض املواضع، واللحن اخلفي: خلل يطرأ عىل األلفاظ، ليس من شأنه أن يغرّي املعنى 

 ما يغرّي املعنى، وما ال يغرّي من اللحن اجليّل.حيث وقع، وإذا تقّرر هذا فلنذكر أمثلة 

ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       چ نحو: إن قرأ القارئ:  ،فمام يغرّي املعنى من نقص احلرف

[)ليعلمها( 59األنعام:]چوئ  ۇئ چ [ بإسقاط الواو، ونحو إن قرأ: 3-2، ]الليل: چڻ

 بحذف األلف.

[،)وقال امرأة 9القصص:]چڎ  ڎ  ڈ   چومما ال يغرّي املعنى منه، نحو: إن قرأ: 

                                 
جويد. )ص) م الت تمهيد يف عل  (. 63-62( ال
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:                    ومما ال يغري املعنى من زيادة احلرف، نحو: إن قرأ.فرعون( بحذف تاء )وقالت(

[ 234البقرة:]چٿ  ٿ  چ [ بزيادة األلف، ونحو إن قرأ: 7إبراهيم:]چڄچ 

 بزيادة األلف.

[)وأهنى عن املنكر( 17ن: لقام]چ   ى  ائ  ائ   چ نحو: إن قرأ:  ومما ال يغّّي املعنى منها،

[ بإثبات مهزة الوصل 2امللك:]چڀ   ڀ  چ :بزيادة األلف لفًظا والياء خًطا، ونحو إن قرأ 

 يف الوصل.

[)واهنر( باهلاء، 2الكوثر:]چڑ     چ :، نحو: إن قرأومما يغّي املعنى من إبدال احلرف غّيها

 [)والسيف( بالسني.2قريش:]چپ   چ :ونحو إن قرأ

                     [)الشيتان( بالتاء،36البقرة:]چى  چ :نحو: إن قرأ ومما ال يغّي املعنى منه،

[)للظاملون( 270البقرة:]چٺ    چ [،)ولوتا( بالتاء، ونحو: 86األنعام: ]چگچ 

 بالواو.

ۀ   ہ  چ  ومما يغري املعنى من تغيري احلركات اإلعرابية، نحو: إن قرأ:

 ب )داود( ورفع)جالوت(.[ بنص251البقرة:]چہ

 [ بالرفع فيهام.1املعارج:]چۇ  ۇ            چ :ومما ال يغري ّاملعنى، نحو: إن قرأ

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  چ نحو: إن قرأ:  ،ومما يغري من تغيري احلركات البنائية

ەئ   وئ  وئ  چ [،)وإن كنت( بضم التاء، ونحو إن قرأ: 3يوسف:]چۅ
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 ( بكرس الذال.[، )صباح املنذرين177الصافات:]چ

[ بضم اهلمزة، 14األحزاب:]چەئ  وئ  وئ     چ نحو: إن قرأ:  ومما ال يغّّي املعنى منه،

 ب[ /4[ بكرس الفاء. ]23التكوير:]چے  ۓ   چ ونحو إن قرأ: 

َكنَات اإلعرابية، [، 70األنفال:]چپ  ڀ  ڀ   چ نحو: إن قرأ:  ومما يغّّي املعنيمن تغيّي السَّ

 ائ   ائې   ې  ى        ى  چ فع تكون امليم نافية، كقوله تعاىل: برفع امليم؛ إذ بالر

  کڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        چ [، وكقوله تعاىل: 19القصص:]چ

[، وباجلزم تكون رشطية وأصل ميم )إِْن َيْعَلْم( جزم عىل الرشط حركت 40فاطر:]چ

  .بالكرس اللتقاء الساكنني

ومما يغّي املعنى من تغيّي  [ بالرفع.14العلق:]چۆ   ۈ  چ رأ: نحو: إن ق ومما ال يغّي املعنى منه،

 [ بفتح الالم.13النبأ:]چڇ  ڇ  ڍ  چ نحو: إن قرأ:  السكنات البنائية،

وليس من تغيري  [ بفتح الذال.3طه:]چڇ   چ :، نحو: إن قرأومما ال يغّي املعنى منه

قيق، غري املؤّدين إىل اإلبدال، اإلدغام، واإلخفاء، واإلظهار، واإلقالب، والتفخيم، والرت

 وغريمها من صفات احلروف الواجبات يف مواضعها قراءة، ولغة.

ومن ترك املد الفرعي الالزم والواجب ما بِقَي يغري املعنى، لكن تغيري هذه املذكورات خيّل 

الفصاحة، ويورث القباحة، وال قائل بعدم فصاحة القرآن من أهل اإليامن؛ وألجل هذا 

م املستفلة التي اعتاد هذه التغيريات، ويشاهد قباحة تفخيم احلروف املستفلة من تفخيحّرمت 
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 [،144الصافات:]چہچو [،1املسد:]چڈچ:حروف نحو برتقيقها،

[، وعدم مشاهدة البعض 40األعراف:]چڱ  ڱ  چ [، و195األعراف:]چوئچو

                               [، 3املائدة:]چژچ :قباحة تفخيم بعض املستفلة، كتفخيم امليم من نحو 

 [31الزمر:]چحت  چ [، والتاء من نحو 4الفاحتة:]چٺچ و

حاصل من أن يكون مأُنوًسا بالتفخيم، وكذلك يشاهد قباحة تغيري مجوع هذه املذكورات 

أهل الفصاحة، ولذلك ذكر علامء العربية يف فّن الترصيف خمارج احلروف والصفات، وسائر 

 صاحة، من نحو اإلدغام، واإلخفاء، واإلظهار، واإلقالب.ما جيب عند أهل الف

 الفصل الرابع

 يف بيان الغلطات الّشائعة من بني األلفاظ الرديئةوإيراد قانون صحيح وميزان مستقيم

: فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف عىل حدمهوفيا حقه، فلُيعِمل "النرش"قال الشيخ يف 

ينشأ عن الرتكيب ما مل يكن حالة اإلفراد، وذلك ظاهر، نفسه بإحكامه حالة الرتكيب؛ ألنه 

فكم ممن حيسن احلروف مفردة ال حيسنها مركبة، بحسب ما جياورها من جمانس، ومقارب، 

وقوي، وضعيف، ومفخم، ومرقق، فيجذب القوي الضعيف، ويقلب املفخم املرقق، 

أ[ فمن /5ة الرتكيب ]فيصعب عىل اللسان النطق بذلك عىل حقه إال بالرياضة الشديدة حال

1)أحكم صحة اللفظ حالة الرتكيب حصل حقيقة التجويد باإلتقان والتدريب ). 

فحاصل ما ذكر الشيخ: أّن القارئ ال يكون جمّودا إالّ بأن يصّحح تلفُّظ احلروف مركبة، كام 

                                 
2-1/214( النرش يف القراءات العرش. )) 1 5 .) 
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يصّحح تلفظها مفردة، فلو كان احلرف من املستفلة جيب عليه أن يرققها مركبة كرتقيقها 

                                   [،3املائدة:]چژ  چ ردة فال فرق بينهام، مثاًل: جيب عليه أن يرقق ميم مف

[، من 38هود:]چپ    چ [، و26البقرة:]چڇ  چ [، كرتقيق ميم 90الكهف:]چڱچ و

غري فرق بينهام، وكذا ترقيق سائر احلروف املستفلة، ولو كانت من مستعلية، جيب عليه 

بني تفخيمها مركبة، وتفخيمها مفردة، مثاًل: جيب عليه أن يفّخم قاف كتفخيم قاف  التطبيق

[، وقال الشيخ عقيب قوله هذا: وسنورد من ذلك ما هو كاف إن شاء 28عبس:]چې  چ 

اهلل تعاىل بعد قاعدة نذكرها، وهي: أّن أصل اخللل الوارد عىل ألسنة الّقراء يف هذه البالد وما 

طالق التفخيامت والتغليظات عىل طريقة ألَِفْتها الطِّباعات، تلقيت من التحق هبا، هو: إ

العجم، واعتادهتا النَبُط واكتسبها بعض العرب، حيث مل يوقفوا عىل الصواب ممن يرجع إىل 

1)علمه، ويوَثُق بفضله وفهمه : أراد به بلدة الروم بداللة تأليفه النرش "يف هذه البالد"، وقوله: (

2)يف بالد بروسة 3)، وقد رّصح به يف آخره( ، وقوله: وما التحق هبا أراد بالد سائر األعجام، (

فحاصل معنى قول الشيخ هذا: أن اخللل حاصل يف ألسنة قراء بالد الروم وبالد سائر 

                                 
1/21النرش يف القراءات العرش. ) 5.) 

ي مدي  ، تعرف يف املصادر وه ل امليالد ين قب ثا هنا أنشأت يف القرن ال ل أ ور القديمة قي ود إىل العص خيية مهمة تع نة تار

ع يف منطقة مرمرة  م، تق ته ثامن واختذوها عاصمة لدول ن ع ون يف عهد أورخان ب ثامني حها الع ، فت م بروسا القديمة باس

ف الديانة الرت وعة وق وس ك، م ل إيناجل ، خلي ، بُْرصَة ي )برتكيا 6/4ك 4 5-4 4 ول )9 1( اسطنب 992.) 

ه قال:   تاب  "حيث قال رمح ن ك ه م ه وتأليف ع "النرش"وهذا آخر ما قدر اهلل مجع ل شهر ربي ه يف أوائ تدأت يف تأليف ، واب

، بعد ثالثني سنة  ورة سنة املذك ن ال جة احلرام م ه يف ذي احل بعامئة بمدينة برصة وفرغت من سعني وس سع وت األول سنة ت

ن تأليف تمهيد )م تاب ال 2/4ه، ك 69 .) 
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األعاجم ويف ألسنة بعض قراء العرب بسبب استعامهلم التفخيامت والتغليظات عىل طريقة 

 َألَفتها طباعهم.

لطريقة تلقيت من األعاجم واعتادهتا النبط، وهم قوم ينزلون بالبطائح بني وأّن هذه ا

1)العراقنْي  ، واكتسبها بعض العرب، وأّن هذا اخللل صدر عنهم من حيث إهنم مل يتعلموا (

الصواب من األستاذ احلاذق، وقد تبني من كالم الشيخ أّن أكثر غلطات قراء الزمان يف 

2)تفخيم احلروف املرققات وإذا انتهى احلال إىل هذا فالبد من قانون  "قال رمحه اهلل:، و(

صحيح يرجع إليه، وميزان مستقيم يعّول عليه، نوّضحه مستوفيًاإن شاء اهلل يف أبواب اإلمالة 

3)والرتقيق ) 

ونشري إىل مهمة هنا: أراد رمحه اهلل أن يبني قوانني صحيحة، ويضع موازين مستقيمة يعرف هبا 

ويتميز هبا اإلفراط والتفريط فرشع يف بيان قوانني مهمة، وقال: فاعلم أّن مقادير الرتقيق، 

ب[ /5احلروف املستفلة كلها مرققة ال جيوز تفخيم يشء منها إال الالم من اسم اهلل تعاىل]

بعد فتحة أو ضمة إمجاعًا، أو بعض حروف اإلطباق يف بعض الروايات، وإال الراء املضمومة 

أكثر الروايات، والساكنة يف بعض األحوال، كام سيأيت تفصيل ذلك يف  أو املفتوحة مطلقًا يف

4)بابه إن شاء اهلل تعاىل ). 

                                 
حاح العربية. )  حاح تاج اللغة وص 3/11الص 62 .) 

1/21النرش يف القراءات العرش ) (2) 5 .) 

1/21النرش يف القراءات العرش. ) (3) 5.) 

1/21النرش يف القراءات العرش. ) (4) 5.) 
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أراد رمحه اهلل أّن هذه املستثنيات من املستفلة كله مرقق، قال رمحه اهلل: احلروف املستعلية كلها 

1)مفخمة ال يستثنى يشء منها يف حال من األحوال ). 

 ساكنة، جاورت مستفلة أو غريها. أقول: سواء كانت متحركة أو

وقال: وأما األلف فالصحيح أهنا ال توصف برتقيق وال تفخيم، بل بحسب ما يتقدمها، فإهنا 

2)تتبعه ترقيقًا وتفخيامً  ). 

أفرد رمحه اهلل األلف بالذكر وهو من املستفلة؛ لتبعيتها ما قبلها يف الرتقيق والتفخيم، وإنام 

تبعت ما قبلها لعدم استقالهلا، الحتياجها أبدا إىل حرف مفتوح قبلها، فإذا وقع قبلها حرف 

م، وال مرقق ترقق ترقيقا موافقا لرتقيق فتحة ما قبلها، أي: من غري أن تعّوج إىل جانب التفخي

إىل جانب الياء، وهذا هو املراد بالفتح املتوسط املذكور يف باب اإلمالة، وإذا وقع قبلها حرف 

3)مفخم تفخيام موافقا لتفخيم فتحة ما قبلها ). 

[، 13البقرة:]چھ  چ [، و4الفاحتة:]چٺ  چ مثال األلفات الواقعة بعد املستفلة كــــــ: 

                                 
1/21النرش يف القراءات العرش. ) (1) 5.) 

1/21( النرش يف القراءات العرش. )) 5.) 

م   ه إبراهي و مذهب أخذ ب ، وه تفال تعالء أو بعد حرف اس واء وقعت بعد حرف اس ، س ف مرققة وع فكرة أن األل شي

، )ت ن عمر اجلعربي 73ب ، )ت:2 ن اجلندي و بكر ب ه أب ، وسار علي ن 769ه( ك اب بت ذل ، فأث ن اجلزري ، شيخ اب ه(

تاب  تمهيد"اجلزري  يف ك ه يف "ال وخ ك بعد رس ن ذل ع ع ه تراج ، ويدل  لكن تمهيد ه يف ال بت ه النرش ما أث تاب م، فذكر يف ك العل

ن الدهر. النرش يف  م حينًا م به م يف مذه م، وقلده ن أخذ عنه ه الذي وخ ه شي ف في ل، وإن خال ه الدلي باع تهاده وات عىل اج

1/21القراءات العرش. ) 5-2 1 و 6 واب ه ل الص حيح ب ل أّن الص سألة: واحلاص (. وقال القاري معلقًا عىل هذه امل

ن اجلزري يف النرش. املنح الفكرية )ص م، أي: اب ه الناظ ى علي 1الذي مش 3 6 .) 
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                                          [،13املجادلة:]چڄ  چ [، 95:املائدة]چی  چ [، 177البقرة:]چٿ  چ 

 [. 43النساء:]چۋچ 

                                   ومن أراد أن يعرف مرتبة ترقيق األلف الواقعة بعد املستفلة فليتلفظ بميم 

[، 2األنعام:]چڤ  چ [، ومهزة 38هود:]چپ    چ [ و26البقرة:]چڇچ 

م ــــــــــــــــــــ[، وجي137البقرة:]چڑ  چ [، وتاء 27هود:]چۋ   چ اءـــــــــوب

[، وليشبع فتحها عىل حال ترقيقها فيتولد منه األلف فلريققها 148األعراف:]چڭ  چ 

موافقة لرتقيق فتحة ما قبلها مستقيمة من غري تعويج، وسيفهم منه حد ترقيق ألف )َمالِِك(، 

(، و)َوَباَل(، و)َتاَب(، و)َجاَء(، وكذا حال ترقيق األلفات الواقعة بعد سائر و)َآَمنَّا(، )َوَآَتى

 احلروف املرققات.

ومن استعمل هذا امليزان من صاحبي الذوق السليم والطبع املستقيم يتخلص من اإلفراط 

 والتفريط، ويتبني عنده أهل الغلط وأهل التجويد.

، ويفخمون ألفها، ويتبعون أصلها، أي: ما ورأيت بعض أهل الغلط يرققون ميم )َمالِِك(

قبلها وهم قليلون، وغلطهم من جهة واحدة، وهي من جهة تفخيم ألفها، ورأيت بعضهم 

يفخموهنا من ألفها وهم األكثرون، وغلطهم من جهتني: تفخيم األلف، وتفخيم ما قبلها، 

 [.44األنبياء:]چ  ېچ [، و30البقرة:]چٻ  چ ومثال األلفات الواقعة بعد املستعلية نحو:

وخطَّأ الشيخ يف النرش من ال يفّرق بني ألف )قال(، و)حال(، وقال: والدليل عىل غلظ طبعه 
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1)چۉ  چ أنه ال يفرق يف لفظه بني ألف)َقاَل( و والدليل عىل ِغَلِظ طبعه "[، وقال: 43]هود:(

2) أنه ال يفرق يف لفظه بني األلف )قال( و )حال(  فرق ألف )قال(، ب[ حالة التجويديف/6]  (

و)حال(، ومعلوم أّن الفرق ال حيصل إال بتفخيم ألف )َقاَل(، وترقيق ألف )َحاَل(، فكثري من 

قّراء الزمان يتلفظون ألف )َحاَل( مفّخام، كألف )َقاَل(، وبعضهم يتلفظون ألف )َقاَل( مرققا 

 كألف )َحاَل(، وكالمها خمالفان للقاعدة.

ان تبعية األلف ما قبله ترقيقا وتفخيام: وما وقع يف كالم بعض وقال الشيخ رمحه اللهبعد بي

أئمتنا من إطالق ترقيقها فإنام يريدون التحذيرمما يفعله بعض الَعَجم من املبالغة يف لفظها إىل 

 أن يصريوها كالواو، ويريدون التنبيه عىل ما هي مرققة فيه.

فخم بعد احلروف املفخمة، فلم هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال: إذا كان األلف ت

 أطلق بعض األئمة ترقيقها ومل يعتدوا ترقيقها برتقيق ما قبلها؟

فأجاب بقوله: فإنام يريدون التحذير بام يفعله بعض العجم من املبالغة يف لفظها إىل أن 

3)يصريوها كالواو، ويريدون التنبيه عىل ما هي مرققة فيه ). 

خراج معنى هذا القول، وزعم أن حد ترقيق األلف وقد غلط بعض أهل التفخيم يف است

الواقعة بعد احلروف املرققة أال جيعل األلف كالواو، وقال: ما دام األلف ال جتعل كالواو فهو 

ترقيق كام تلفظ أكثر قراء الزمان بألف نحو مالك، وما حتت هذه املرتبة من ترقيق األلف 

                                 
1/21النرش يف القراءات العرش. )  6 .) 

1/21النرش يف القراءات العرش. )  6 .) 

1/21النرش يف القراءات العرش. )  5 .) 
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 إفراط يف الرتقيق، وهذا غلط فاسد من وجوه:

: إىل انتهاء الغاية يلزمه ابتداء الغاية، فإذا كان انتهاء تفخيم األلف املمنوع التصيري ألولا

كالواو، يلزم أن يكون ابتداء تفخيمها املمنوع ما دون التصيري كالواو، فلزم أن يكون مرتبة 

 ترقيقها ما دون التصيري كالواو.

[، وإن مل يكن كالواو، 4الفاحتة:]چٺ  چ :: أن تلفظ أكثر قراء الزمان بألف نحووالثاين

ولكن خيالف القاعدة من جهة عدم مطابقة ميمه ميَم )َمثاَلً( يف الرتقيق، وعدم مطابقة ألفه 

امليم املرققة، بل يوافق ألفه امليم املفخمة، ومن جهة عدم مطابقة ألفه ميمه أن يرققامليم 

تلفظ أكثر قراء الزمان يف هاتني كرتقيق ميم )مثال(، يشهد الذوق السليم عدم املطابقة يف 

 الصورتني.

:أنه لو كان حّد ترقيق األلفبعد املرققة أن ال جيعل كالواو، يلزم أن يكون حّد تفخيم الثالث

األلف الواقعة بعد املفخمة أن جيعل كالواو، ومل يقل به أحد من املشايخ القراء، بل مل يسمع 

ٌظ هبذه املرتبة من أحٍد من قراء هذاا لزمان، وأيضا هو إخراج األلف وفتحة ما قبلها عن تلفُّ

حدمها؛ ألّن األلف إذا جعل كالواو يلزمه أن جيعل فتحة ما قبلها كالضم، وهم غري جائزين، 

فكام ال جيوز جعل األلف يف حمل الرتقيق كالياء، وفتحة ما قبلها كالكرسة، كام نبني ذلك إن 

ا ال جيوز جعل األلف يف حمل التفخيم كالواو، ب[ يف بيان اإلمالة، فكذ/6شاء اهلل تعاىل]

 وفتحة ما قبلها كالضم، ومل يقل بجوازه أحد من العلامء القّراء وعلامء العربية.

: أّن تلفظ أكثر قراء الزمان باأللف يف حمل الرتقيق كألف )مالك( هو عىل مرتبة الرابع

بأّن تلفظهم بألف )مالك(  التفخيمأن ال جُيعل كالواو، ومع ذلك قد رصح الشيخ يف النرش
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هو عىل التفخيم، بقوله: فإن أتى بعده ألف كان التحرز من التفخيم آكد، فكثريًا ما جيري 

1)ذلك عىل األلسنة خصوصًا األعاجم ). 

وإذا تقرر هذه املذكورات تبني أن الشيخ مل يرد بقوله: فإنام يريدون التحذير مما يفعله بعض 

إىل أن يصرّيوها كالواو، وتعنيُّ حدِّ الرتقيق، بل أراد به أّن األلف  العجم من املبالغة يف لفظها

ل عليه قوله: ويريدون التنبيه عىل ما  ليس ُترقَّق مطلَقًا، وإّنام ترّقق إذا وقعت بعد املرّققة، يدُّ

هي مرققة فيه، أي: يريد األئّمة بإطالقهم ترقيق األلف، وحتذيرهم به مما يفعله بعض العجم 

 بالغة يف لفظها إىل أن يصريوها كالواو.من امل

التنبيه عىل أهنا ترقق يف حمل ترقيقها، فيكون قول األئمة أرادوا بإطالقهم ترقيق األلف 

التحذير من تفخيمها يف حمل الرتقيق، وما ذكره الشيخ من قيد مبالغة العجم يف لفظها إىل أن 

2)م يف ذلك الزمان ال قيد احرتازييصريوها كالواو قيد اتفاقي حكاية عن ما وقع يف لفظه ) 

ا حد ترقيق األلف الواقعة بعد املرققة فيعلم بتطبيقها ما قبلها يف الرتقيق عىل االستقامة وأمّ 

 من غري تعويج إىل جانب وال إىل جانب الياء كام ذكرنا.

 : أن ترقيق األلف يعَلُمه بتطبيِق قاعدِة: بتقيداأللف بام قبله؛ فهم لبيب.واحلاصل

ثم رشع الشيخ رمحه اهلل يف بيان تصحيح حروف التهجي حالة الرتكيب عىل القواعد  

املذكورة، وقال: فاهلمزة إذا ابتدأ هبا القارئ من كلمة فليلفظ هبا َسلَسة يف النطق سهلة يف 

چ [،2الفاحتة:]چپ  پ  چ الذوق، وليتحفظ من تغليظ النطق هبا نحو: 

                                 
 (. 1/222النرش يف القراءات العرش. ) 

جويد )ص  م الت تمهيد يف عل 1ال 2 9-12 ، والنرش يف القراءات العرش )8 )1/2 1 5-2 1 6 .) 
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و: ـــعده ألف، نحـــــوال سيام إذا أتى ب [،6البقرة:]چپ  چ [، 17البقرة:]چٻ

[، فإن جاء حرف 2املائدة:]چڭ  چ [ و99البقرة:]چڤ  چ [، 177البقرة:]چٿ  چ 

و: ـــــــفخم، نحــــ[، أو م26مران:ــــآل ع]چڈ      چ مغلظ كان التحفظ آ كد نحو:

1)[39املائدة:]چڄ  چ [، 132البقرة:]چے  چ [، 227البقرة:]چڄ  چ  ). 

[، 118راف:ــاألع]چىئ  چ رمحه اهلل: وكذا الباء إذا أتى بعدها حرف مفخم نحو:  قال

[، فإن حال بينهام ألف كان التحفظ 61البقرة:]چۓچ [، و278البقرة:]چھ  چ و

ڦ  چ [، 173البقرة:]چڱ  چ [، 139األعراف:]چڦ   چ برتقيقها أبلغ، نحو:

[، 19البقرة: ]چڦ  چ ، نحو: أ[حرفان مفخامن/7[، فكيف إذا وليها ]136البقرة:]چ

2)[، عند من أدغم155النساء:]چٺ  ٺ  چ [، 70البقرة:]چڀ   چ و ). 

ثم قال يف بيان امليم: حرف أغن تظهر غنته من اخليشوم إذا كان مدغام أو خمفي فإن أتى 

و: ــــــخم، نحــــيام إذا أتى بعده حرف مفــــــــــمتحركا فليحذر من تفخيمه، والس

ۈ  ٴۇ  چ [، 87قرة:ـالب]چڭ  چ [، و43النساء:]چۆ  چ [، و3املائدة:]چژ  چ 

[، فإن أتى بعده ألف كان التحرز من التفخيم آكد، فكثريا ما جيري ذلك 74البقرة:]چۋ  

ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ [، 4الفاحتة:]چٺ  چ عىل األلسنة خصوصا األعاجم نحو: 

                                 
1/21النرش يف القراءات العرش. )  6 .) 

1/21النرش يف القراءات العرش. )  6 .) 



        لإلمام حممد بن صادق املغنيساوي املقرئ  مقدمة يف التَّجِويد 

 م 2022هـ ـــ 1444العدد الستون                             جملة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية         

 

568 

1) [4البقرة:]چڦ ) 

ثلة، وحذر من تفخيمها؛ لغلبة تفخيم هذه احلروف، ونحوها من ام أورد الشيخ هذه األموإنّ 

املستفلة عىل ألسنة أكثر قراء الزمان، كام قال من قبل إّن أصل اخللل الوارد عىل ألسنة القراء 

يف هذه البالد وما التحق هبا هو التفخيامت والتغليظات عىل طريقة ألفتها الطباعات ... إىل 

ال يف ألسنتهم يعرتض بعضهم عىل الذين أخذوا القرآن من آخره،  ومع كون اخللل حاص

املجود واحلاذق، وأعطوا احلروف حقها ومستحقها من التفخيامت والرتقيقات وسائر 

الصفات عىل حدها، ويقدحون فيهم العتيادهم بالتفخيامت بجهلهم أو عنادهم، ويقولون 

اإلمالة، وليس تلفظهم عىل هم يرققون املرققات عىل اإلفراط، ويتلفظون األلفات عىل 

اإلفراط وال عىل اإلمالة، بل هو عىل احلد املعني، يفهمه من ما له ذوق سليم بتطبيقه القواعد 

املذكورة، بل تلفظ القادحني عىل التفريط والفتح الشديد، وهو مكروه يف القراءة وكالم 

مل يف املجاوزة الفصحاء، وأكثرهم ال يعلمون معنى اإلفراط والتفريط، واألول: يستع

باليشء عن حده، والثاين: يستعمل يف عدم تأديته إىل حده، فإذا تقرر هذا فلنذكر الفتح 

 الشديد املمنوع، والفتح املتوسط املقبول، واإلمالة املستعملة عند بعض أئمة القراءة.

ا عبارة قال الشيخ يف النرش: فيباب مذاهبهم يف الفتح واإلمالة وبني اللفظني قال: والفتح هن

عن لفظه بلفظ احلرف، وهو فيام بعده ألف أظهر، ويقال له أيضًا: التفخيم، وربام قيل له: 

2)النصب ). 

                                 
 (. 1/222النرش يف القراءات العرش. ) 

2/2النرش يف القراءات العرش. )  9 .) 
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ام قال فيام بعده ألف أظهر، أي: أكثر ظهورًا؛ ألنه ظاهر فيام مل يقع بعده ألف، كفتح نون وإنّ 

ريه من املفتوحات؛ ألّن [، وإنام مثلناه بنون )َنَأى( وإن كان ممكنا يف غ83)َنَأى( ]اإلرساء:

 ب[ قرءوا نونه بالفتح وبعضهم باإلمالة فكان أنسب بالتمثيل للتفهيم. /7بعض القراء ]

وقال: وينقسم إىل فتح شديد، وفتح متوسط، فالشديد: هو هناية فتح الشخص فمه بذلك 

لُفرس احلرف، وال جيوز يف القرآن، بل هو معدوم يف لغة العرب، وإنام يوجد يف لفظ عَجم ا

والسيام أهل ُخراسان، وهو اليوم يف أهل ما وراء النهر أكثر، وملا َجرى طباعهم عليه من 

لغتهم استعملوه يف اللغة العربية، وَجرْوا عليه يف القراءة، ووافقهم عىل ذلك غريهم، وانتقل 

هذا هو ذلك عنهم حتى فشا يف أكثر البالد، وهو ممنوع منه يف القراءة كام نص عليه أئمتنا، و

1)التفخيم املحض ) 

ودّل قول الشيخ ووافقهم عىل ذلك غريهم، وانتقل ذلك عنهم حّتى فشا يف أكثر البالد، عىل 

ح من قبل بورود  أّن ما استعمل قراء أكثر بالد الروم من الفتح هو الفتح الشديد، كام رصَّ

اء"اخللل عىل ألسنتهم بقوله:  يف هذه البالد وما التحق  إّن أصل اخللل الوارد عىل ألسنة القرَّ

يت من العجم 2)هبا هو إطالق التفخيامت والتغليظات عىل طريقةألفتها الطباعات ُتلقِّ ). 

3)وقال الشيخ: وممَّن نبه عىل هذا الفتح املحض األستاذ أبو عمرو الداين 1)يف كتابه املوضح ( ) ،

                                 
2/2الرش يف القراءات العرش.  )  9-30 .) 

1/21القراءات العرش ) النرش يف   ( وما بعدها.6

م، املعروف يف   ي، اإلمام العل م القرطب واله ، م وي ن عمر األم ن سعيد ب ثامن ب ن ع ن سعيد ب ثامن ب و عمرو ع و أب ه

ه  ، ومعاني سريه ه وتف م القرآن روايات ، أحد األئمة يف عل ه بدائية ين، لنزول ، ويف زماننا بأيب عمرو الدا ه بأيب الصرييف زمان
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، وهذا الذي يستعمله قال: والفتح املتوسط هو ما بني الفتح الشديد واإلمالة املتوسطة

2)أصحاب الفتح من القراء  انتهى كالم الداين. (

وقال الشيخ: ويقال له الرتقيق، وقد يقال له أيضًا: التفخيم بمعنى أنه ضد اإلمالة، واإلمالة: 

أن تنحو بالفتحة نحو الكرسة، وباأللف نحو الياء كثريًا، وهو املحض. ويقال له: البطح، 

 "قليال"يضًا، وقلياًل وهو بني اللفظني، ويقال له: وبني بني. وقوله: وربام قيل له: الكرس أ

، ثم قال: فهي هبذا االعتبار تنقسم أيضًا إىل قسمني: إمالة شديدة، وإمالة "أكثر"عطف عىل 

طة، وكالمها جائز يف القراءة جاريتينفي لغة العرب، واإلمالة الشديدة 3)متوسِّ . انتهى كالم (

 الشيخ.

4)اإلمالة فحاصل تفسري : أّن اإلمالة أن ترصف الفتحة إىل جانب الكرس واأللف إىل جانب (

                                                                                  
ه، ولد سنة: )وطرق 3ه، وإعراب ف 71 وق تداء يف ال ، االه تالف القراء يف الياءات ، اخ تالف القراء ه: اخ ، مصنفات ه(

سري  تي ، ال جويد حديد يف صناعة االتقان والت ، الت بعة س م القراء ال ، تذكرة احلفاظ لرتاج بيان يف عد آي القرآن تداء ال واالب

سب بيان يف القراءات ال ع ال ع، جام سب ف.يف القراءات ال ن مائة مؤل ه تزيد ع ه حيث مؤلفات ض مؤلفات ، هذه بع  ع وطرقها

ين )ص 1 ، للدا تح واإلمالة م يف الف تالفه ضح ملذاهب القراء واخ 1املو 52 .) 

 (. 2/30النرش يف القراءات العرش. ) 2

 (. 2/30النرش يف القراءات العرش. ) 

ل ي  ل، عىل زنة أفع ل أمال يمي ه ومالت اإلمالة لغة: مصدر الفع ثل غ م ، والزي ن اليشء و العدول م ل ه ل، واملي فع

 ، ل( ط، مادة )مي حي وس امل ، القام ن القصد حراف ع و االن ل، ه سامء وكذا املي بد ال ن ك ، إذا زالت ع الشمس للغروب

1)ص سان: 0 ، وجاء يف الل ل ميالً ومماالً "( ، ومال اليشء يمي ك امليالن ه، وكذل بال علي ل: العدول عىل اليشء واإلق  املي

سان العرب. ) ، ل ً حو الياء 1/236وممياًل ومتياال ف ن ، وباألل رسة حو الك حة ن حو بالفت ، واإلمالة اصطالحًا: أن تن )

، أما  ، و)أسد( م( جد كــ )متي ل ن حققة عند أه ون مت ، وإنام تك ع العرب ست دأب مجي ض، واإلمالة لي و املح ، وه ً ثريا ك
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الياء كانت جانب الكرس غالبا عىل جانب الفتح، وجانب الياء عىل جانب األلف فهي إمالة 

أ[ /8شديدة، أي إمالة كربى، وإن كان جانب الفتح غالبا عىل جانب الكرس وجانب األلف ]

ي إمالة متوّسطة، أي: إمالة صغرى وبني بني، فاإلمالة الصغرى غالبا عىل جانب الياء، فه

ط.  فوق الكربى والفتح املتوسط فوق الصغرى، والفتح الشديد فوق املتوسِّ

وبعض من استعمل الفتح الشديد من أهل التفخيم يزعم أّن الفتح املتوسط، ويغلط من قول 

ه بذلك احلرف، ويقصد هناية فتح املشايخ يف تفسري الفتح الشديد هو هناية فتح الشخص فم

فمه، ويمثل الفتح الشديد بتلفظه اخلارج عن حد الفتح، والقريب إىل جانب الضم والواو، 

فينسب من استعمل الفتح املتوسط إىل اإلمالة كال أنه غلط وجتاوز عن حد الفتح؛ ألن الفتح 

نه قسم من الفتح، إذا رصف إىل جانب الضم خيرج عن حد الفتح فيخرج عن فتح الشديد، أل

ط، وكذلك إذا رصف إىل  فكام إذا رصف الفتح إىل جانب الكرس خيرج عن حد الفتح املتوسِّ

 جانب الضم خيرج عن حد الفتح الشديد.

 واحلاصل: أن الفتح الشديد املمنوع ما ليس بخارج عن حد الفتح.

حيرتز من الفتح الشديد، نعم جيب عىل القارئ أن حيرتز يف حمل الفتح املتوسط من اإلمالة كام 

لكن يعلم ذلك غري أن القاعدة ال بالنطق عن اهلوى، فام دام فتح احلرف ثابتا عىل حاله، أي: 

خالصا من التفخيم ومن امليل إىل الكرس، فهو فتح متوسط، أي: بني الفتح الشديد وبني 

                                                                                  
ب ، ويقال هلا أيضًا: ال جازيني ق عند احل حق تح فمت تاب الف ، الك وية باإلجناح رس، وعرب عنها سيب ضجاع أو الك طح أو اإل

(4/11 ، )ص7 سري تي ، وال )4 ، )ص6 وم تاح العل ، ومف )1 ، والنرش )73 )2/2 ، واإلحتاف )ص9 ل املقال 74( ، فص )

ل املامل. )ص واص ن غازي ف م اب 2عىل نظ 5.) 
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 .اإلمالة الصغرى

لينظر من له ذوق سليم إىل فتحة [، ف83اإلرساء:]چۆ  چ واملعيار يف هذا الباب فتحة نون 

نونه كيف يتلفظ بالرتقيق، وال يقول له أحد من القوم هو إمالة، بل يعرتفون بأنه فتح 

ط، ويقرون هبذا الفتح ألهل الفتح املتوسط من القراء، وبإمالة هذا  خالص، أي: فتح متوسِّ

چ رتبة ترقيق ألف، نحو الفتح إىل جانب الكرس إلمالة أهل اإلمالة من القراء، وليفهم منه م

[ بإتباع ألفه ما قبله بتلفظه مطابقا ملا قبله 95النساء:]چڤچ [ و97األعراف:]چڤ  

من غري تعويج إىل جانب التفخيم وال إىل جانب الكرس والياء عىل  مستقيامً  يف الرتقيق، مستوياً 

 ب[/8يط ] قاعدة تبقيةاأللف ما قبله فيتحقق عنده الفتح املتوسط بال إفراط وال تفر

واحلاصل: أّن صاحب الذوق السليم والطبع املستقيم يتخلص من مرتبة الفتح الشديد، 

 .ومرتبتي اإلمالة بتطبيق القاعدتني قاعدة تبعية األلف ما قبلها، وقاعدة اإلمالة أي: بإجرائها

اء الزمان غري املطابقة لقواعد التجويد تفخيمه م وإذا تقرر هذا فنقول: من تفخيامت قرَّ

ژ  چ [، و273البقرة:]چھ  ے  چ [،و13البقرة:]چۆ  چ :الواوات يف مثل

 [.102البقرة:]چگ  چ [، و26البقرة:]چ

واحلال أن الواو من املستفلة حكمه الرتقيق، فلينظر من له ذوق سليم إىل مرتبة ترقيق امليم 

ڑ  چ  [، وترقيق اهلاء من نحو:23األنبياء:]چوئ چ [، و77البقرة:]چٻ  چ والالم من 

[، ولريقق 64[، و)هَلَْو( ]العنكبوت:88لقصص:ا]چڱ    ڱ     چ [، و22يونس:]چڑ

 الواو ترقيقا موافقا لرتقيق ضمة ما قبلها.
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وبعضهم يرققون ما قبله ويفخمونه وحلنهم من جهة واحدة، وبعضهم يفخموهنام معا، 

أنه جيب  [، واحلال19البقرة:]چچ  چ وغلطهم من جهتني، وبعضهم يفخم واو نحو: 

[، وقد غلطه بعض أهل التفخيم مما ذكر يف بعض رسائل 7البقرة:]چٹ  چ ترقيقه كواو 

التجويد من التحذيرمن تفخيامت العجم، وترقيقات العرب، ومل يفهم ما املراد هبام، وإنام 

املراد بتفخيامت العجم الفتح الشديد املمنوع الذي اعتاد به أهل التفخيم، واملراد برتقيقات 

لعرب اإلمالة الصغرى التي هي لغة بعض قبائل العرب يف حملها، واملراد من التحذيرمنهام ا

1)أن يقرأ بالفتح املتوسط يف حمله ال بالفتح الشديد وال باإلمالة ) 

2)وما ذكر يف كتب القراءة من أّن القراءة بمنزلة البياض، إن قل سمرة وإن زاد صار برصا ) 

اإلفراط والتفريط، وال كالم فيه، واملدعي عدم تأدية أكثر قراء الزمان املراد به احلد املعني بني 

تلفظ بعض احلروف إىل احلد الذي عينه علامء القراءة يف الكتب، واستدل بعض الغافلني عن 

القواعد ومجلة املعاندين عىل أن تلفظهم بالتفخيامت حّق بإمجاع قراء الزمان عليه، وقالوا: 

 يقة، وهذا االستدالل باطل من وجهني:اإلمجاع دليل عىل احلق

أ[ املجتهدين، كام بني /9: أّن املراد باإلمجاع يف قول العلامء اإلمجاع دليل إمجاع العلامء ] األول

                                 
ط.  تح واس تح العريب ف ل: ف  ولذا قي

ن   إلمام محزة ب ول ل سب هذا الق ه كام يف ين ، ومتام بيب الزيات بيان"ح ع ال ن أمحد قال: "وغريه:  "جام حدثنا حممد ب

م  ه، ث ي إلي ته ى ين ته ق من حقي ول: إن هلذا الت م، يق ن اهليث سني قال: سمعت حممد ب ي عىل بني احل ، قال: وحدثن ن جماهد اب

ودة  ل اجلع ه، فإذا زاد صار برصًا ومث ي إلي ته ى ين ته ه من بياض ل ل ال حاً مث بي ون ق ه، فإذا زادت صار يك ي إلي ته ى تن ته هلا من

بعة. )ص س ، ال ً وجيز. )ص76قططا ، املرشد ال )2 1 ع. )2 سب بيان يف القراءات ال ع ال ، جام )1/212 .) 
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 ذلك يف علم األصول وقراء الزمان ليسوا كذلك.

ا ال : أن تلفظهم بالتفخيامت خمالف للقواعد التي بينها علامء القراءة يف الكتب عىل أنالثاين

نسلم إمجاع كل قراء الزمان عىل التفخيامت؛ ألّن املجود عىل مقتىض القواعد يوجد يف بعض 

البالد عىل القلة، ومل يسلم أن القراء أمجعوا عىل التفخيامت فكيف يستدل بإمجاعهم، مع أن 

 .الشيخ اجلزري رصح بغلطات قراء الزمان من التفخيامت وغريها يف كتاب النرش مراراً 

يف النرشيف بيان التجويد: وأما اليوم فهذا باب أغلق، وطريق -رمحهاهلللشيخ اجلزري قال ا

1)ُسدَّ  ) . 

اء الزمان موافقا لقواعد التجويد ملا قال ذلك والغلطات الغري  فلو كان تّلفظ أكثر ُقرَّ

 التفخيامت كثرية يف األلسنة فلنذكر بعضها عىل اإلمجال: 

اف كالكاف يف ـــ[، والق36البقرة:]چى  چ :لفمنها تلفظ الطاء كالتاء يف مث

2)ام يكون ذلك بعدم إيتائها حّقهام من صفة اجلهر[، وإنّ 30البقرة:]چٻ  چ :ثلــــم ، ومنهام (

تلفُّظ احلروف القلقلة واحلروف الشديدة بغري إيتاء حقوقهام من هاتني الصفتني، ومنها تلفظ 

املد عىل املد الطبيعي يف غري حمله كزيادة مد  اهلمزات املخففة بالتسهيل، ومنها زيادة حروف

:                                      [ يف الوقف عىل مقدار األلف وكزيادة نحو11النساء:]چىئ  چ ألف 

[ عىل مقدار األلف يف الوقف ويف الوصل 95النساء:]چڤچ [، و70البقرة:]چڀچ 

                                 
 (. 1/213النرش يف القراءات العرش. ) 

وة   وهتا وق ق هبا لق جيهر هبا عند النط ، وحروف هذه الصفة كلها  وي وت الشديد الق تامد عليها اجلهة يف اللغة الص االع

رساج القارئ )ص  ، جيري معها ع النفس أي  4عند خروجها ومن 0 9 .) 
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إمتام احلركات والسكنات بسبب التلفظ  إذا مل يقع بعدها سبب من أسباب املد، ومنها عدم

1)باالختالس ) 

ومنها: عدم إخالص احلركات بعضها من بعض بسبب إمالة بعضها إىل بعض كإمالة فتحة 

[ وباء 48رة:ـــــــــــــــالبق]چېئ  چ [، وشني 77ران:ــــــآل عم]چجئ   چ نحو الم 

2)، ومنها اإلشامم[ إىل الكرسة28البقرة:]چٴۇ  چ [، وكاف 113البقرة:]چڤ  چ  عىل  (

[، واكتفينا بذكر هذه املذكورات ومل 79البقرة:]چٹ  چ الساكن الذي بعد ضمة لكاف 

نذكر مجيع الغلطات؛ حلصول التنبيه هبذه عىل ورود اخللل عىل األلسنة، ولتوقف فهم أكثرها 

 عىل املشافهة.

وهيدينا وإياهم سبيل ب[ ومجيع املسلمني طرق الصواب، /9نسأل اهلل تعاىل أن يلهمنا ]

السداد، ونحمده عىل آهلالعظام، ونعمه املرتادفة اجلسام، والصالة والسالم عىل خري خلقه 

 سيدنا حممد وآله وصحبه عليهم السالم.

وفقُت إلمتام هذه الرسالة بحمد اهلل وحسن توفيقه يوم اجلمعة وقت الضحى ثامن شهر 

                                 
(1)  ، وزن ي كاملة يف ال بت بينام ه ه أن احلركة قد ذه ع ب سام م ال حيك رساعاً  ق احلركة إ رساع ينط و اإل تالس: ه االخ

ظ لشد ن اللف بت م ه قد ذه ع أن حركت سام ن ال حيث يظ ه، ب ظ ب رسع اللف ه ي ختلس حركت ، يف حني واحلرف امل رساع ة اإل

حديد )ص ط.  الت هنا مل متط وزن تامة يف احلقيقة إال أ هنا كاملة يف ال جويد. 97أ وتية عند علامء الت ، الدراسات الص )

51)ص 2 .) 

ن اجلزري يف النرش )   ، كام قال اب ويت ن غري تص و اإلشارة إىل احلركة م ، ويأيت 2/121اإلشامم يف معناه العام ه )

، منه بد ألربعة معان ن رواية اليزيدي وع ف لقراءة أيب عمرو م سري املصن و تف تالسها وهذا ه ، أو اخ ا: إخفاء احلركة

، )ص سري تي ين يف ال ، وقال الدا وارث 1ال حة اخلاء. 84 تالس فت ، باخ ) 
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1)مجادى األوىل بعد ثالثة أيام من النوروز السلطاين سنة سبع وتسعني وتسعامئة من اهلجرة  (

2)النبوية بمحروسة دار العىل سيواس محيت عن الوسواس، والكاتب العبد الضعيف اللهيف  (

النحيف حسن بن مراد، عفي يوم التناد مع سائر العباد، من أوالد شيخ مرزبان عليه الرمحة 

 والغفران.

3)حميي الدين أفندي األمايس حرر من نسخه أعلم العلامء وأفضل الفضالء رس يف  ( املفتي واملدِّ

4)دار العىل سيواس يف التاريخ املزبور ) 

 امتة.اخل

بعد االطالع عىل جهود علامء التجويد، وجهود قّراء القرآن الكريم عىل مّر السنوات من لدن 

وّصلُت إىل أهّم نزول القرآن الكريم إىل وقتنا احلايل، وبعد النظر يف أثر تلك اجلهود العظيمة ت

 النتائج التي تضّمنها هذا البحث من خالل الدراسة والتحقيق، والتي منها ما ييل: 

                                 
وم منها   وروز"للفرس أعياد ورس ول "الن ه غرة احل ون وم جديد لك ه ي ، واسم ن ماه ن قروردي وم األول م و الي ، وه

وردي. ) اجلديد ن ال ، تاريخ اب سة كلها أعياد  (. 1/71وبعده أيام مخ

ن   بني الذي ث خيها إىل عهد احل ود تار ، يع ول القديمة ض ن مدن األنا ط هبا األتراك مدينة م تلق واس أو سيفاس كام ي سي

حدود ) وا املنطقة ب وطن 1است بيز600 ، سامها ال ثرية وام ك وريات وأق بت عليها إمرباط ، تعاق ل امليالد ب با ( ق ون سياست نطي

ونانية القديمة  ي بالي سطس"تعن ، "مدينة أغ واس ، )سي ولت إىل سيفاس م حت ، ث تا سيفاس سالجقة سميت ب ، ويف عهد ال

ي، ) ف الديانة الرتك وعة وق وس ، م 3عمر دمريال 7/2 78-2 ول )82 ، اسطنب )2 0 0 9.) 

ن اخلط (3) ن ب ي الدي ي، حمي يس احلنف وب األما م بن يعق ن قاس ن اخلطيب حممد ب و اب م، ولد سنة )ه ه، 864يب قاس

14 ويف )60 ، وت ، ولد بأماسية ن علامء الروم )الرتك( ن، م تق ، باحث م 94م(  (. 7/6ه(. األعالم )0

ه أعاله.  (4) ور واملشار إلي ي املذك ور: تعن  املزب
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ْتها من فعل النبي - يف  إن مسألة إقراء القرآن بالتلقي واملشافهة قد تعّلمْتها األّمة وتلقَّ

 تعلُِّمه وتعلِيمه، وأّن األمة قد طبَّقت ذلك اقتداًء به وعماًل بسنَّته.

وتعلِيمهم إياه أسهمْت بشكل واضح يف احلفاظ  ن طريقة القّراء يف تعلُِّمهم كتاب اهلل إ-

ل.   عىل لسان القرآن الكريم من أن يتغريَّ أو يتبدَّ

فات التجويد  إن اللحن وامليل عن الصواب يف اللسان العريبّ - قد ظهر يف وقت مبكر، ومؤلَّ

ى علامء التجويد هل ذه الظاهرة؛ حتى ال يتسلََّل اخلطأ إىل لسان تدلُّ عىل ذلك، وقد تصدَّ

 النَّاس حال قراءة القرآن الكريم.  

لقديمة واحلديثة قد أسهمت يف وضع مقياس للسان العريب اليوم؛ من إن كتب التجويد ا-

 حيث صحة النطق من عدمه، وأنَّ نطق القّراء يف أكثره يوافق اللفظ القديم يف القراءة والكالم.

لقارئ إثم عىل القول الصحيح يف تفويت أحكام التجويد إذا مل خُيّل بأصل ال يلحق ا-

 الكلامت واحلروف واحلركات؛ غري أنه عيٌب من عيوب القراءة وترٌك لعلٍم من علوم األداء.

 التوصيات:

أويص املقرئني واملختصني بعدم التساهل مع طالهبم يف مسألة نطِق ألفاظ القرآن الكريم  _

  يظهر جيٌل ال يستطيع أن يقرأ القرآن الكريم عىل اللسان الذي ُأنِزل عليه.وجتويده؛ لئال

ِرئ املجيد واملتقن، وأن يبتعد عن كام أويص طالب جتويد القرآن الكريم بأن يتخريَّ املق-

عىل الطريقة الصحيحة التي وصلتنا من لدن  الضعيف واملتساهل؛ لُيتِقن قراءة القرآن الكريم

 هلل عليه وسلم.رسول اهلل صىل ا

هذا وأسأل اهلل عز وجل أن أكون قد ُوفِّقت يف إمتام هذا البحث، فقد بذلُت فيه طاقتي وحرصُت 
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أشّد احلرص عىل أن يتناسب اجلهد مع قيمته، فإن حصل ذلك فام هو إال بتوفيق من اهلل عز وجل، 

عاىل املغفرة فيام يراه من سائله اهلل سبحانه وت وإن كان هناك قصور فتلك هي طبيعة اجلهد البرشي.

خلل أو خطأ أو تقصري، كام أسأله تعاىل أن يوفقنا إىل الصواب وأن يسدد خطانا إنه ويل ذلك 

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب  والقادر عليه. 

 العاملني.


