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ABSTRACT 

The science of Tajweed is the midpoint between the Koranic and linguistic studies. 

It is recommended to the post-graduation and graduation students who are working 

in those two fields to have a strong interest in the art of Tajweed , in order to reform 

their tongues to utter  both of the Holy Koran verses  and the Arabic text correctly 

and eloquently whatever the type is , discourse ( prose or poetry) ,  fiction or parable  

The research is based on three principals converging together in the uttering method 

of the Arabic letter. I wrote it , benefited from those who mastered this field, to 

contribute in preserving the letters of revelation from the sounds of intruders who 

don’t  know the rules of Tajweed , and to participate in purifying the Arabic tongue, 

taming it to utter correctly and eloquently and to mend its vocal path to be up to the 

standard of the Arabic language which is merited by Allah and his worshipers.  

For this purpose , I made the following research , entitling it by “Adjusting the 

Tongue  and  Correcting its Vocal Path through through the  Science of Tajweed ”,  

with four main titles , introduction and conclusion including the important results 

obtained.  

The titles are : the definition of  the science of Tajweed and its inception, the relation 

between the sciences of Tajweed  and recitation modes, the ranks of recitation and 

its effect on the uttering, the articulation of sounds and its features and effect on the 

voice.  
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 ملخص ال

يا وطالب بطالب الدراسات العةلإنَّ عةلم التجويد هو العقد الذي يتوسط الدراسات القرآني  والدراسات الةلغوي ، وحرّي 
التدرج ممن يشتغةلون هبذين العةلمني أن تكون هلم قدم راسخ  يف فّن التجويد، حىت تستقيم ألسنتهم بالنطق الصحيح 

 الفصيح آلي الذكر احلكيم ولةلنص العريب مهما كان نوعه، خطابًا من نثر  أو شعر، أو قصًصا أو مثاًل...
ذا اجملال س كةلها تةلتقي يف طريق  النطق باحلرف العريب، كتبته مستفيًدا ممن أتقنوا هوهذا البحث ينبين عةلى ثالث أس

ألساهم يف احلفاظ عةلى حروف الوحي من أن تطاهلا أصوات املتطفةلني الذين ال عةلم هلم بقواعد التجويد وألسهم كذلك 
صحح مسار  السةليم الفصيح وأل يف تنقي  الةلسان العريب مما شابه من دخيل احلرف والصوت، وترويضه عةلى النطق

الصويت كي يرقى إىل مكان  الةلغ  العربي  وما هلا من فضل ومزي  عند اهلل وعباد ، ولبةلوغ ذلك طرحت هذا البحث الذي 
 ".ضبط اللسان وتعديل مساره الصوتي من خالل أحكام التجويدعنونته بــــ " 

 منتها أهم النتائج املتوصل إليها، والعناوين هي:والبحث قائم عةلى أربع  عناوين رئيس  ومتهيد وخامت  ض
نشأته عةلم التجويد وعالقته بعةلم األصوات، الصةل  بني عةلمي التجويد والقراءات، مراتب القراءة وأثرها يف النطق، خمارج 

 احلروف وصفاهتا وأثر ذلك عةلى الصوت.
، فقد قرأ د نزلجربيل عةليه السالم به ق األمنيك ألن ذل، لةلزيادة واالجتهاد عةلم التجويد توقيفيٌّ كةله، ال جمال فيه إنّ 

م ما مسعه، وعةلّ كحرفًا حرفًا وكةلمً  كةلمً   مه اهلل إياها، فتةلقاها منه النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم جربيل األمني قراءة عةلّ 
 ل.أصحابه القرآن الكرمي كما تةلقا  من جربيل عةليه السالم، وحثهم عةلى قراءته كما أنز 

قوام ال تستقيم ال تعرف الةلغ  العربي ، وتكةلم بالقرآن أ كثرية  اأقطارً وتوسعت رقعته حىت مشةلت انتشر اإلسالم  إال أنه ملا
ع اخلطأ، فخاف عةلماء املسةلمني عةليه من التغيري والتحريف، فقام بعضهم بوضفشا  كثر الةلحن و،  ألسنتهم حبروفه

  د".عةلم التجوي"أصول وقواعد تتضمن صح  النطق بالقرآن الكرمي، ومسوها 

و  عند أنفسهم، بل كان غاي  ما فعةلهواهم أو من ا من بوضع قواعد التجويد وضعً الفطاحةل  ومل يقم هؤالء العةلماء  
فوضعوا لةلمتأخرين  ةلمصةلى اهلل عةليه وس منهتةلقو  شافهو  و ، وهم يتةلونه كما والضابطني النظر إىل ألسن  القراء املتقنني

ني حني بعمل النحويما يكون اليت كان يقرأ هبا املتقدمون، فكان عمةلهم أشبه  الصحيح  قواعد القراءةمن بعدهم 
 .عراباإلكالم العرب، ووضعوا قواعد الةلغ  العربي  و   إىلاستمعوا 
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م، عامل الكتب، بريوت، 1996هـ = 1417سن   1ط  2/99هـ، خمتصر العني، 379( أبو بكر،  حممد بن احلسن الزبيدي األندلس ت  1) 
 مادة: جود، الرباعم لإلنتاج الثقايف. 49حتقيق: نور حامد الشاذيل، وحممد بن أيب بكر الرازي/ خمتار الصحاح ص 

 
ل أشعارها وتعهد  خالسان العريب، فقد كانت العرب تعرف ذلك، ةللاا عةلى وال ريب أن أحكام التجويد ليست بدعً 

وكانت تدغم وتقةلب، وختفي، وتظهر، غري أن ذلك مل يكن عةلى وجه منسق وحاسم، مها وأمثاهلا، وخطاباهتا وحك
 ذت شكةلها حىت أخحبيث تعرفه العرب مستقاًل عن أدائهم ونطقهم، بل كانت هذ  القواعد مما يزين أصل كالمهم، 

ا من ل إلينا سةليمً كتاب اهلل تعاىل حىت وص  وقد أفادت قواعد التجويد هذ  احملافظ  عةلى، النهائي يف تالوة القرآن الكرمي
 ، وكانت هذ  القواعد حصًنا متيًنا حافظ عةلى سالم  النطق بالقرآن الكرمي.التحريف كما أنزل

وجتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل ضرورة التنويه مبا كتبه احمُلَدثون من عةلماء الدراسات الصوتي  من كتابات كانت تسري 
واعد التجويد تكّمةلها بل وتشرتك معها يف احلفاظ عةلى الوحي ولغته، ليكون هذان العةلمان صمام جنبا إيل جنب مع ق

األمان حلروف الذكر ولةلسان العريب من أن تناله أيدي العابثني أو تةلوكه ألسن  املغرضني  حري هبذ  الدراسات أن تسجل 
ذكر تبه عةلماء التجويد والصوتيات الكبار، أكتفي بمباء الذهب وأرى أن زبدة البحوث يف هذا اجملال انتهت إىل ما ك

ثالث  منهم عةلى سبيل التمثيل ال احلصر، وإال فهم عدد كبري ال يُعدُّ وال حيصى: من أمثال األستاذ الدكتور عبد الصبور 
رئ اجلةليل قشاهني رمحه اهلل وتةلميذ  عامل األصوات والتجويد األستاذ الدكتور غامن قدوري احلمد حفظه اهلل وكذا امل

 أستاذ القراءات الدكتور أمحد القضاة كل هؤالء وغريهم  كانت هلم عدة إسهامات يف جمال الدراسات القرآني  والةلغوي . 
 نشأة علم التجويد وعالقته بعلم األصوات

 تعريف علم التجويد : -1
أي  ،ءجّيد، أي حسن، وجّودت الشيوهو اإلتيان باجلّيّد أو الّتحسني، يُقال: هذا شيء التجويد مصدر جوَّد جيود، 

هل الةلغ  ، قال أكان أو عةلماً   حّسنته، ويُقال: جاد الشيء َجودة وُجودة، أي صار جّيداً، واجلود: بذل املقتنيات مااًل 
 ( 1: " جاد الشيء جيود جودة فهو جيد، وأجاد الرجل وجّود، وجاد جوداً فهو جواد، وقوم جود وأجواد ".)

تالوة القرآن الكرمي حق تالوته أي بإعطاء كل  والتجويد يعين بةلوغ الغاي  يف اإلتقان والضبط وحسن األداء، أو هو 
ومن ذلك  ،حرف من القرآن حّقه ومستحّقه، مبقتضى أصول معهودة، واإلتيان بالقراءة جمّودة بريئ  من الّرداءة يف النطق

هو معرف  القواعد والضوابط اليت وضعها عةلماء التجويد، وهذا القسم يسمى جاء املعىن االصطالحي لتجويد القرآن، أو 
 بالتجويد العةلمي أو النظري.
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م،  1988 -هـ1407،  مطبع  اخلةلود، سن  1، ط 70هـ، التحديد يف اإلتقان والتجويد ص  444 ( الداين أبو عمرو، عثمان بن سعيد،  ت 2)
 حتقيق : غامن قدوري محد.

م 1986هـ = 1406سن   1ط 59هـ،  التمهيد يف عةلم التمهيد، ص 833( ابن اجلزري، مشس الدين حممد بن حممد بن عةلي الدمشقي ت  3)
 دار الكتب العةلمي ، بريوت، بدون تاريخ. 1/212محد، والنشر يف القراءات العشر، مؤسس  الرسال ، حتقيق: غامن قدوري 

  215 -210( النشر/ املرجع السابق،  4)
 رسال   دكتورا  غري منشورة، حتقيق: سامل قدوري محد. 83هـ، جهد املقل ص 1150( املرعشي، حممد بن أيب بكر، ت  5)
هـ مقال 1421لةلبحوث والدراسات اإلنساني  التابع  جلامع  الزرقاء باألردن اجملةلد الثاين العدد األول ربيع األول  ( الدكتور أمحد القضاة، جمةل  الزرقاء 6)

 . 38بعنوان "عةلم التجويد وأثر  يف تقومي الةلسان وتصحيح النطق" ص

 
هـ( بقوله:" هو إعطاء احلروف حقوقها وترتيبها مراتبها، ورد احلرف من حروف املعجم إىل 444فقد عرفه الداين)ت

 إسراف وال نطق به عةلى حال صيغته وهيئته من غريخمرجه وأصةله، وإحلاقه بنظري  وشكةله، وإشباع لفظه، ومتكني ال
  (2)تعسف وال إفراط وال تكةلف، وليس بني التجويد وتركه إال رياض  من تدبر  بفكه". 

وشرحه يف كتابه الشهري " النشر يف القراءات العشر"  (3)هـ( يف بعض كتبه 833وهبذا التعريف قال ابن اجلزري )ت 
 . (4)شرحاً مفصاًل 

هـ (: " عةلم يُبحث فيه عن خمارج احلروف وصفاهتا، وقد يطةلق عةلى إعطاء احلروف حقوقها 1150املرعشي )ت وقال 
 (5)من املخارج ومستحقها من الصفات".

هي تعاريف كثرية إال أّن أكثرها تةلتقي يف جمموع  نقاط حددها ُشرَّاح هذا الفن ُأمجةلها يف هذ  العبارات " هو عةلم 
احلروف، والعناي  مبخارجها وصفاهتا، وما يعرض هلا من أحكام، وما يتعةلق بذلك وقفاً وابتداًء  يبحث يف كيفيات نطق

 .(6)ووصالً وقطعاً، وغاي  العةلم به بةلوغ أفضل درجات إتقان التالوة وحتسني القراءة
 نشأته وعالقته بعلم األصوات : (2

التجويد القدمي  تكاد تكون جمهول  لدى معظم  كتب عةلمأن ّ  الباحث أن يعةلمالنشأة البد  قبل اخلوض يف حديث
املشتغةلني بدراس  عةلوم  تكاد تكون جمهول  أيضا لدى معظم بل ،بالدراسات الصوتي  العربي  يف الوقت احلاضر املشتغةلني

 . القرآن عام  وعةلم التجويد خاص 
د، أو أن صورة هذا العةلم مل تكتمل بع ال أّدعيا عن متناول أيدي الباحثني، ا بعيدً الكتب خمطوطً  تةلك أغةلبوال يزال 

إن هناك أحكاًما ال تزال غائبً  عنا، بل املقصود من ذلك التصّور الصويت القدمي لبعض القضايا التجويدي  الصوتي  اليت 
ع  من اختالف يف الوصف العام، كصوت التفخيم والصوت الدقيق لةلتقةليل واإلمشام وحركات الشفا ..وغريها، فيها سَ 
 إىل ما كتبه اصرين الباحثني املعالقضايا ال تزال بعض معاملها عائم  وال سبيل لتجميد الصورة وحبسها إال برجوع فهذ  
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 (. 3.57برقم ) 225، واحلديث روا  أبو عبيد يف فضائل القرآن، ص 1/212( النشر  7)
 م.1986ه 1406مطبع  اخلةلود، بغداد سن   15غامن قدوري، الدراسات الصوتي  عند عةلماء التجويد، ص  ( محد: 8)
 القرن الثاين اهلجري –( مؤسس  آل البيت، الفهرس الشامل لةلرتاث العريب واإلسالمي املخطوط، خمطوطات التجويد  9)
ريوت رواي  قالون وكتاب اإلدغام الكبري طبع عدة طبعات آخرها طبع  عامل الكتب بب ( ينظر املرجع السابق نفسه واألرجوزة هي اجلوهر املكنون يف 10)

 حتقيق د.زهري غازي زاهد .

 
الذي كان  هم فهم أقرب منا إىل التصور احلقيقي لصوت احلرفواالستفادة من املادة الصوتي  اليت تضمنتها كتباألوائل 

  بينهم وبني خري القرون.يُتةلى حبكم أشواط الزمن القصرية اليت تفصل 
التجويد كانت من بني األسباب اليت  ويبدو أن الرسائل املتأخرة املوجزة اليت كتبها املتأخرون وبعض املعاصرين يف عةلم

لغةلب  واالعتماد عةليها، وذلك وشرحها واالستفادة منها ودراستها  دارسني عن تتبع كتب عةلم التجويد القدمي أهلت ال
 أحيانًا.العبارات  مما أدى إىل غموض كثري من عةلى تةلك الرسائل املخل اإلجياز 

ومع ذلك يرى كثري من أساتذة هذا الفن وعةلى رأسهم اإلمام ابن اجلزري عةليه رمحه اهلل أن عةلم التجويد قدمي جداً، بةّلغه 
ى اهليئ  اليت نزل عةليها، ته عةلالرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم  وبّينه يف تالوته عةلى أصحابه الكرام، ودعوته إياهم إىل قراء

يعين  (7) «من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فةليقرأ قراءة ابن أم عبد   »وإىل هذا يشري قوله صةلى اهلل عةليه وسةلم: 
عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه، وكان قد أعطي حظاً وافراً  يف إتقان القراءة وضبط معاملها وحسن الصوت بالقرآن 

   وحتقيقه وترتيةله كما أنزله اهلل تعاىل.وجتويد
ومما جتدر اإلشارة إليه أن عةلم التجويد مل يظهر مستقالً مبسائةله وحدود  ومعامله كعةلم يضاهي باقي العةلوم األخرى كعةلم 

 .(8)مصطةلح احلديث مثاًل إال يف وقٍت متأخر، حيث بدأت معامل هذا العةلم تتضح يف حدود القرن الرابع اهلجري
فهارس املخطوطات وعناوينها الكثرية واملنتشرة يف خزائنها عرب نقاط واسع  من العامل العريب واإلسالمي إىل وجود  وتشري

مث  (9)هـ (154عدد من الرسائل يف عةلم التجويد، أقدمها رسال  يف اإلدغام الكبري أليب عمرو بن العالء البصري)ت 
 (10) هـ ( 220أرجوزة حول تالوة القرآن لقالون املدين ) ت 

وكان عةلم التجويد يُدرس قبل ذلك مع القرآن مشافهً ، دون الوقوف عةلى فروعه وقوفًا مفصوال عن منطوق القرآن 
ةلح  إليه كأن يكون املالكرمي، بل كان الطالب يتةلقا  صوتا ُمَسةلًَّما به دون التطرق إىل تفاصيةله إال إذا دعت الضرورة 

املتةلقي أعجمًيا مثال، رمبا شرح له الشيخ قاعدة كتوضيح خمرج أو إشارة إىل صف  حبرك  شفا  وحنوها، فيتةلقى التةلميذ 
 القرآن من شيخه ويقرؤ  عةليه مرة بعد مرة إىل أن يتقن القراءة ويضبط أداءها.
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 . 39( مقال الدكتور القضاة، ص 11)

 
يها قواعد يث كون الكةلمات القرآني  هي األرض اليت تطبق عةلفعةلم التجويد يتصل اتصااًل وثيًقا بالنص القرآين من ح

هذا العةلم، وقد درج العةلماء عةلى حصر تطبيق هذ  القواعد يف الكةلمات القرآني  رغب  يف أدائها وترتيةلها بدرج  عالي  
ا من الضبط واإلتقان، وكانت طريقتهم يف ذلك التةلقي مشافهً ، بأن ينظر التةلميذ إىل شفيت شيخه هو يةلقنه و  جدًّ

احلروف، وكذا التمرُّس بالرياض  الفكي  حىت يصبح األداء سجيً  وطبعاً ومةلك ، مث االحتياط لذلك بتةلقي القواعد النظري  
 اليت تتكفل حبراس  سالم  النطق من أن يطرأ عةليه خةلل أو نسيان فيفوت منه شيء.

عربي  ه ، ويبدو أن أهم أسباب هذا التأخري كون عةلماء الومرحةل  تةلقي القواعد النظري  متأخرة عن مرحةل  التةلقي واملشاف
 يضطةلعون بدور كبري يف تعةليم الناس طرائق النطق الصحيح وبيان قواعد ، دون أن خيصصوا لذلك كتباً أو حبوثاً 

يشكالن  نمستقةل ، فكان أكثر املباحث التجويدي  يُبحث من الوجه  الةلغوي ، وخمارج احلروف وصفاهتا مها العنصران الةلذا
 .(11)أساس عةلم التجويد

هـ ( واملربد ) ت  180هـ ( وسيبويه ) ت  170وال خيفى عةلى املشتغل بعةلم الةلغ  أن جهود اخلةليل بن أمحد ) ت 
هـ ( وغريهم هي البدايات األوىل والةلبنات األساسي  اليت استند إليها الباحثون يف التجويد فيما بعد، فطّوروها  285

إليها وتصرفوا فيها حىت أضحت تشكل مباحث عةلم مستقل هو عةلم األداء القرآين الذي ُعرف فيما ووسعوها وأضافوا 
 بعد بعةلم التجويــد.

ومن اجلهود اليت تستحق الثناء واالعرتاف باجلميل، ما قام به اخلةليل بن أمحد من وصف اجلهاز الصويت وتقسيمه إىل 
الصوت، كما أن االلتفات  وت الةلغوي يعد إدراًكا مبكرًا لطبيعي  هذارجوع إىل مصدر إنتاج الصمناطق ومدارج، وهذا ال

يف فكر اخلةليل الةلغوي بعام ، وحبثه الصويت  مشوليامةلمًحا  عكس، يإىل بداي  إخراج الصوت الةلغوي وهنايته يف هذا اجلهاز
أن معجمه هذا من أهم يرى وهو خمرًجا إىل آخرها خمرًجا،   هاأعمق انطالقا مناألصوات  خباص ، فهو حيصر كل

لغوي دقيق، فةلقد أحّس اخلةليل بكثري من جوانب املشكةل   عن حسّ  نمُّ اليت تَ  الدراسات الصوتي ، وخاص  مقدمته
بني   حتدث عن خمارج احلروف وصفاهتا من مهس وجهر وشدة ورخاوة وحنوها، وعما حيدث لةلصوت يف الصوتي ، إذ

ف أو اإلعالل أو اإلبدال أو اإلدغام، وذكر عددًا من القوانني الصوتي ، الكةلم  من تغيري يفضي إىل القةلب أو احلذ
 سل وهو عمل له قيمته عند حتةليل الظواهر الةلغوي  والتعرف عةلى السال، وعدداً من املسائل الصوتي  والةلهجي  والقراءات
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الناتىء يف منتصف  ز( فتح  املزمار: هي الفراغ الكائن بني الوترين الصوتني املمتدين باحلنجرة أفقياً من اخلةلف إىل األمام حيث يةلتقيان عند الربو  12)
 .126الرقب  من أمام، الدراسات الصوتي ، ص 

دد والشدة ( عةلى الرغم مما توصةلوا إليه من اخرتاع أجهزة صوتي  دقيق ، تعطي وصفا حتةليةلياً لةلكالم أو املنطوقات من نواح عدة، كقياس الزمن والرت  13)
 والطاق ..

 
الكةلم ، كحروف العةل  أو  ا بينها يف بني دورانًا، واألقل تردًدا، وكذلك األصوات اليت ميكن أن تتبادل فيم الصوتي  األكثر

 .أصوات احلةلق أو غريها
وقد سار يف كتابه العني عةلى الرتتيب الصويت، بعد أن انتقد ترتيب احلروف وفق األشبا  والنظائر الذي ال ينبين عةليه 

ملبدأ كان املنطةلق ، وهذا اعمل وأكد رمحه اهلل أن الةلغ  قومها النطق واألداء، فخرج عةلى الدنيا برتتيبه الصويت الكبري
احلقيقي لةلدراسات الصوتي  يف الةلغ  العربي ، فقد جنح عةلماء العربي  بعد اخلةليل جناحًا كبرياً، فأخذ عنه سيبويه فكرة 
الرتتيب الصويت وطورها، وخالفه يف كثري من جزئيات هذا الرتتيب كما يف موقفه من اهلمزة حيث جعةلها أول األصوات 

ها خمرجاً، وقال بأهنا حرف ال يستقر عةلى قرار، وقد أثبت البحث الصويت احلديث صح  ما ذهب إليه العربي  وأبعد
، والوتران الصوتيان عند النطق هبا ال يوصفان (12)سيبويه، فاهلمزة هي أول األصوات العربي  خمرجاً فهي من فتح  املزمــار

 باالهتزاز وال بعدمه.
قد أدرج فصوال مهم  لةلحديث عن عةلم األصوات، مسجال فيها آراء  الصوتي  حول واملطةلع عةلى كتاب سيبويه يرا  

خمارج احلروف، وما يطرأ عةليها من تغريات تناسب كل حرف عةلى حدة، حمدًدا لكل صوت ما يناسبه من اصطالح، 
ذي أحدثه سيبويه لوغرّي من تصنيف اخلةليل لألصوات إىل جمموعات حبسب قرهبا أو بعدها يف املخارج، وهذا التغيري ا

ال يعدو أن يكون تصورًا عامًّا ألصوات احلروف بعد مساعها اجليد والدقيق وحماول  التقرب من املخرج احلقيقي لكل 
حرف ومعرف صفته، ونقل عنه كثرياً من املصطةلحات والعبارات الصوتي ، وكان هذا التطوير هو األساس لعةلماء العربي  

  يف جمال األصوات.
هـ ( هو أول من جعل األصوات عةلًما 392اخلةليل مكتشف عةلم األصوات وسيبويه مطور  فإن ابن جين )ت ولئن كان 

، وهو من قدَّم تفصيالت وتفريعات، ووضع (13)مستقاًل وأطةلق عةليه هذا الةلفظ الواضح الصريح قبل الغربيني بقرون
ي، وذلك الةلغويني يف القرن الرابع اهلجر  مناهج وحتةلياًل لألصوات ساعدت عةلى اكتمال نضج الدراسات الصوتي  عند

 من خالل كتابه " سرُّ صناع  األعراب" وأبرز مباحث الدراسات الصوتي  يف كتابه هذا: 
 عدد حروف املعجم وترتيبها وذوقها. (أ
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 ( أي وصفا وتصورا بدائيا مبنيا عةلى دق  السماع. 14)
 م.1983 -هـ 1404مصر سن   -،  مطبع  األمان 11، 14( أبو سكني، عبد احلميد حممد، دراسات يف التجويد واألصوات الةلغوي ، ص  15)
، له ( ملن أراد مزيد عةلم يف جانب الدراسات القرآني  والصوتي  يقرأ لةلفطاحل الكبار من أمثال األستاذ الدكتور عبد الصبور شاهني رمحه اهلل 16) 

لعريب أبو عمرو بن اإسهامات كثرية يف اجملال الةلغوي والقرآين ولعل أشهر ما يةلخص اجنازاته العةلمي  كتابه الشهري "أثر القراءات يف    =األصوات والنحو 
تور أمحد القضاة فةله كالعالء" أما األستاذ الدكتور غامن قدوري احلمد فكتابه " الدراسات الصوتي  عند عةلماء التجويد" يغين عن التعريف به  أما األستاذ الد 

ومي الةلسان وتصحيح النطق" ةلم التجويد وأثر  يف تقحبث رصني يف هذا اجملال كتبه بطريق  حسن  بديع  اعنتين عةلى تذليل كثري من الصعوبات، والبحث " ع
 . 1421موجود يف جمةل  الزرقاء لةلبحوث والدراسات اإلنساني  التابع  جلامع  الزرقاء باألردن العدد األول ربيع األول 

 
 دقيقاً. (14)ب( وصف خمارج احلروف وصفاً تشرحيياً 

 خمتةلف .ج( بيان الصفات العام  لةلحروف العربي  وتقسيمها إىل أقسام 
 د( ما يعرض لةلصوت يف بني  الكةلم  من تغري يؤدي إىل اإلعالل أو اإلبدال أو اإلدغام أو النقل أو احلذف.

 هـ( نظري  الفصاح  يف الةلفظ املفرد كيف أهنا راجع  إىل الةلفظ  من أصوات متباعدة املخارج.
وهكذا تبني أن الذي وضع البذرة األوىل يف جمال الدراسات الصوتي  هو اخلةليل بن أمحد الفراهيدي، وتعهدها 
بالرعاي  والعناي  والسقاي  العةلمي  تةلميذ  سيبويه، مث نضجت وحان قطافها لتستقل مبسماها عةلى يد ابن جين يف القرن 

 .(15)الرابع اهلجري 
 ةلم األصوات كتابًا مفتوًحا قاباًل لةلنقد والتغيري والتبديل إىل أن جاء عةلم التشريحوبقيت هذ  الدراسات النظري  لع

ض البيولوجي الذي استطاع أن يفصل يف كثري من القضايا املتأرجح  واملتعةلق  بالصوتيات كالفصل يف ترتيب الصويت لبع
كتاب   م كتاب وصل إلينا من كتب القراءات هواحلروف اليت تنازع فيها العةلماء األقدمون، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن أقد

 هـ( الذي حققه 324)السبع  يف القراءات( أليب بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد البغدادي )ت
الدكتور شوقي ضيف، وال جند يف هذا الكتاب أبوابًا مستقةل  تعاجل موضوع األصوات العربي ، وإمنا جاءت املالحظات 

 ثنايا ..الصوتي  متناثرة يف 
ما يزيد عةلى مائ    "الدراسات الصوتي  عند عةلماء التجويد" :وقد أحصى األستاذ الدكتور غامن قدوري احلمد يف كتابه

كتاب ورسال  يف عةلم التجويد، منها ما هو خمطوط، ومنها ما هو مطبوع، ورتبها من بداي  التأليف حىت أواخر القرن 
 .(16)الثالث عشر اهلجري حبسب وفاة مؤلفيها

هذ  الدراسات الصوتي  كان هلا أثر واضح يف مسرية عةلم التجويد وذلك عةلى مستوى وصف القواعد  إن وخالص  القول:
 النظري  وبياهنا، لتكون هذ  األخرية ضمانً  لةلنطق السةليم بالكةلمات القرآني ، مما يعين أن الدراسات الصوتي  أسهمت 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 
 156 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 . 40( أمحد القضاة، جمةل  الزرقاء ص  17)
م. والدراسات 1988هـ =  1408سن   1بغداد. ط –مطبع  أسعد  11، 14( محد، غامن قدوي، عةلم التجويد دراس  صوتي  ميسرة، ص  18)

 .71الصوتي ، ص 
هـ 1393حتقيق: أمحد حسن فرحات. دمشق سن   52و 51( القيسي، مكي بن أيب طالب، الرعاي  لتجويد القراءات وحتقيق لفظ التالوة، ص  19)

 م. 1973= 

 
وتأصيل قواعد  ومباحثه، وليس من غرض هذا البحث التفصيل يف هذ  إىل درج  كبرية يف خدم  عةلم التجويد، 

 .(17)القضي 
 الصلة بين علم التجويد وعلم القراءات 

 :يف مسائلعن اآلخر يةلتقي عةلم التجويد وعةلم القراءات يف مسائل وينفرد كل منهما 
 .أن كةليهما يرتبط بألفاظ القرآن من جه  خيتةلف فيها عن اآلخر-1

ي  اجملوَّدة اليت أُنزِل منفكً  عن الكيفبعيدة و ال ميكن قراءهتا من السَّادة الُقرّاء أن القراءات القرآني  املعزوَّة إىل ناقةليها -2
 .ا  مبعىن أن األوجه املنقول  نُِقةَلت  جموَّدةً الكرمي هبالقرآن 

نقسم إىل يهذا األخري القراءات عةلى اعتبار أن من عةلم ال يتجزأ يـَُعدُّ جزًء وفن القراءة واألداء عةلم التجويد  أن-3
 .اءالُقرَّ  تُنسب إىل األصول اليت  يبحث فصولهوأن عةلم التجويد يف كثري من وفرش،   أصولقسمني: 

ال ميكن أن تعد الكتب اليت ألفها القرّاء يف وصف القراءات القرآني  بدًء لةلتأليف يف عةلم التجويد، ألن عةلم القراءة -4
 التجويد، وإن كان كل منهما يرتبط بألفاظ القرآن، خيتةلفان يف املوضوع كما خيتةلفان يف املنهج.وعةلم 

من حيث املوضوع : يعتين عةلم التجويد بدراس  حقائق األصوات وأصوهلا والبحث يف خمارج حروفها وصفاهتا، أما -5
 هلل عةليه وسةلم .عةلم القراءات فيعتين بوجو  النطق املرويــ  املسندة إىل النيب صةلى ا

من حيث املنهج : تعتمد كتب القراءات عةلى الرواي ، فهي تبحث عن اإلسناد يف القراءة وحتاول دوما ربط الكةلم  -6
صوتًا ورمسًا بالراوي الذي نُقل عنه حىت تنتهي إىل النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم،  بينما تعتمد كتب التجويد عةلى الدرايــ  

وقد أشار العةلماء السابقون إىل الفرق بني الِعةلمني، ويف هذا يقول مكي بن أيب   (18)رياض  األلسناملبني  عةلى املشافه  و 
 هـ(: 437طالب )ت 

"عةلم القراءات عةلم يُعرف فيه اختالف أئم  األمصار يف نظم القرآن يف نفس حروفه أو يف صفاهتا، فإذا ذكر فيه شيء 
ق الغرض به، وأما عةلم التجويد فالغرض منه معرف  ماهيات صفات من ماهي  صفات احلروف فهو تتميم، إذ ال يتعةل

 . (19)احلروف، فإذا ذكر فيه شيء من اختالف األئم  فهو تتميم"
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 . 41( أمحد القضاة، جمةل  الزرقاء ص  20)
 3، مطبع  مصطفى البايب احلةليب، ط21، 22هـ ( غيث النفع يف القراءات السبع، ص  1118يل اهلل سيدي عةلى النوري ) ت ( الصفا قسي، و  21)

 م. هبامش كتاب: سراج القارىء املبتدىء .1954هـ = 1373سن  
 .22احلمد، غامن قدوري، الدراسات الصوتي ، ص  )22)

 
من هنا ميكن القول إن بدء التأليف يف عةلم القراءات ال ميثل بدء التأليف يف عةلم التجويد، فكل من العةلمني له خصائصه 

 .(20)اخلاص  بهوموضوعه ومنهجه ومميزاته 
والصةل  بني عةلمي التجويد والقراءات تربز أن عةلم التجويد هو أحد العةلوم السبع  اليت هي وسائل لعةلم القراءات، وهذ  
العةلوم هي: عةلم العربي ، التجويد، الرسم، الضبط، الوقف واالبتداء، الفواصل: َعدُّ اآلي، عةلم البدء واخلتم، وهو 

 (21) ومتعةلقاهتا .االستعاذة والبسمةل  والتكبري

وهبذا يتبني أن العةلمني جيتمعان يف أنَّ ميداهنما واحٌد هو قراءة القرآن الكرمي، وبينهما عموم وخصوص وعةلم التجويد 
 أخصُّ من عةلم القراءات.

 خالصة القول
صل واضح، كما ال أأّن تأخر ظهور التأليف يف عةلم التجويد ال يعين أن القراء كانوا ينطقون القرآن قبل ذلك عةلى غري 

يعين أن عةلماء التجويد اختةلقوا هذ  األصول أو ابتدعوها، فالواقع هو أن قراء القرآن كانوا يـُع َنوَن غاي  االعتناء بتجويد 
األلفاظ وإعطاء احلروف حقها منذ عصر الصحاب  وهةلم جرا حىت عصر ظهور املؤلفات يف عةلم التجويد، وكانوا يستندون 

   األكيدة واألصول املرعي  عند العرب يف نطق لغتهم.يف ذلك إىل الرواي
فأصول عةلم التجويد و قواعد  إذن كانت موجودة يف الكالم العريب، حيرص عةليها القراء ويعتمدون عةليها يف قراءهتم 

ق، حوإقرائهم، وإن مل تكن مدون ، شأهنا يف ذلك شأن قواعد النحو والصرف اليت استنبطها عةلماء العربي  يف وقت ال
فعةلم التجويد الذي يدرس النظام الصويت لةلغ ، كان موضوعه حتةليل ذلك النظام واستخالص ظواهر  ووضعها يف قواعد 
تساعد املتعةلم عةلى ضبطها وإتقاهنا حني يستخدم الةلغ ، وهم يف ذلك يسريون عةلى خطى عةلماء العربي  الذين سبقوهم 

 (22)يف هذا امليدان.
 ومي النطق مراتب التالوة وأثرها يف تق

 هنَّ:و لتالوة القرآن الكرمي ثالث مراتب، وتقسَّم مراتب التالوة بالنظر إىل سرع  األداء وبطئه إىل ثالث مراتب 
 أ. التحقيق        ب. احلدر       ج. التدويــر .
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 .72( الداين،  التحديد،  ص  23)
 .61التمهيد، ص  ( ابن اجلزري، 24)
 م.  1982هـ = 1402سن   6، دار النفائس، بريوت ط306، رقم احلديث 98( مالك بن أنس، املوطأ. رواي  حيىي بن حيىي الةليثي، ص  25)
 دار الريان لةلرتاث،  القاهرة. 2/181هـ، سنن النسائي، 304( النسائي، أمحد بن عةلي شعيب، ت  26)

 فه إال من حديث ليث بن سعد عن ابن أيب مةليك  عن يعةلى بن ممةلك عن أم سةلم .قال الرتمذي حسن صحيح غريب ال نعر 
 كتاب فضائل القرآن.  6/112هـ، اجلامع الصحيح 256( البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن امساعيل بن ابراهيم ت  27)

 
 وفيما يأيت بيان كل مرتب  منها:

 أ( التحقيق: 
ةلى غري زيادة وال نقصان، وهو كذلك بةلوغ حقيق  الشيء والوقوف ع لغ  : هو املبالغ  يف اإلتيان بالشيء عةلى حقه من

ماهيته، وقد عرفه الداين بقوله:" التحقيق مصدر حققت الشيء، أي عرفته يقيناً، والعرب تقول: بةلغت حقيق  هذا 
 (23)قصان منه".ناألمر، أي بةلغت يقني شأنه، واالسم منه احلق، فمعنا  أن يؤتى بالشيء عةلى حقه من غري زيادة فيه وال 

حقها من إشباع  إعطاء احلروفوعرفه عةلماء التجويد بأنه اإلتيان بالقراءة حمقق  يف أعةلى درجات اإلتقان والتأين، أو هو 
املد وحتقيق اهلمز وإمتام احلركات وتوفي  الغنات وتفكيك احلروف وهو بياهنا، وإخراج بعضها من بعض بالسكت والتؤدة، 

 و .ائزة واإلتيان باإلظهار واإلدغام عةلى وجهوالوقف عةلى الوقوف اجل
وزاد ابن اجلزري مبيًنا موضعه بدق  بأنه إمنا يكون: " لرياض  األلسن، وترقيق األلفاظ الغةليظ ، وإقام  القراءة، وإعطاء  

  (24)كل حرف حقه ".
َما  » ت:ضي اهلل عنها أهنا قالواألحاديث الدال  عةلى قراءة التحقيق كثرية منها ما روا  مالك عن حفص  أم املؤمنني ر 

َرأُ َصةلَّى ِِف ُسب َحِتِه قَاِعًدا َحىتَّ َكاَن قـَب َل َوفَاتِِه بَِعاٍم،  َفَكاَن ُيَصةلِّى ِِف ُسب َحِتِه قَاِعدً  رَأَي ُت َرُسوَل الةلَِّه  ا،  وََكاَن يـَق 
َهابِالسُّورَِة فـَيـَُرتِـّةُلَها َحىتَّ َتُكوَن َأط َوَل ِمن  َأط َوَل   .(25)  «ِمنـ 

 َما  »فقالت:  وروى النسائي بإسناد  عن يعةلى بن ممةلك أنه سأل أم سةلم  عن قراءة رسول اهلل 

َر َما نَاَم، مُثَّ يـََنام َر َما َصةلَّى، مُثَّ ُيَصةلِّي َقد    ،َلُكم  َوَصاَلتَُه، َكاَن ُيَصةلِّي مُثَّ يـََناُم َقد 

َعُت ِقرَاَءًة ُمَفّسرًَة َحر فاً َحر فاً مُثّ نـََعَتت  ِقرَاَءتَُه، فَِإَذا    (.26) « ِهَي تـَنـ 
ا مُثَّ قـَرَأَ ِبس   »وروى البخاري  ِم الةلَِّه الرَّمح َِن الرَِّحيِم ُسِئَل أََنٌس َكي َف َكاَن ِقرَاَءُة النَّيبِّ َصةلَّى الةلَُّه َعةَلي ِه َوَسةلََّم فـََقاَل َكاَنت  َمدًّ
ِم الةلَِّه وَ   .(27) « مَيُدُّ بِالرَّمح َِن َومَيُدُّ بِالرَِّحيمِ مَيُدُّ بِِبس 
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 .89( الداين، التحديد /  28)
اإلمارات )أصل الكتاب رسائل ماجستري من جامع  أم  –جامع  الشارق   605ص 2( جامع البيان يف القراءات السبع أليب عمرو الداين ج 29)

 م( 2007 -هـ  1428القرى ومت التنسيق بني الرسائل وطباعتها جبامع  الشارق ( الطبع : األوىل، 
 .514الزخمشري، ص:  القطيع: ضعيف الكالم.  ينظر: أساس البالغ ،(  30)
 (.1/223ابن اجلزري، غاي  النهاي  )(  31)
  43( أمحد القضاة، جمةل  الزرقاء ص  32)

 
وقد ثبتت قراءة التحقيق باألسانيد الصحيح  املتصةل  إىل رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم ويف هذا يقول أبو عمرو 

 الدانــي:
اإلسراف يف التفكيك و "فأما ما يذهب إليه بعض أهل الغباوة من أهل األداء من اإلفراط يف التمطيط، والتعسف يف 

إشباع احلركات.. إىل غري ذلك من األلفاظ املستبشع  واملذاهب املكروه ، فخارج عن مذاهب األئم ، ومجهور سةلف 
 . (28)األم  "

لكن هذا التحفظ الذي نبه عةليه العةلماء ال مينع من إلزام الطةلب  بالقراءة احملقق  املتقن  اليت فيها تكةلف وشدة وصعوب  
موا ويتقنوا، بل كان هذا منهجاً لدى كثري من العةلماء، يأخذون به طةلبتهم، ويشددون عةليهم فيه، وهذ  بعض حىت يتعةل

 النصوص اليت تشهد لذلك:
 . (29)هـ(: "كان الكسائي صاحب مهز شديد وحتقيق لةلقراءة " 201قال قتيب  بن مهران )ت 

ومنح اإلجازة، جاء يف ترمج  احلسني بن عةلى بن حممد، أبو ويظهر ذلك جةليًّا عند من ُعرفوا بالتشّدد حال اإلقراء 
هـ(، قال ابن اجلزري: " روى عنه الداين أنّه قال: مل مينعين من أن أقرأ عةلى أيب طاهر  380العباس احلةليب املتوِف سن  )

ذلك، فةلم  حلن فخفتُ  وكان جيةلس لإلقراء وبني يديه مفاتيح، فكان رمبا ضرب رأس القارئ إذا (30) إالّ أنّه كان قطيعاً 
 (31)أقرأ عةليه، ومسعت منه كتبه".

فاهتمام عةلماء التجويد منذ وقٍت مبكر بإتقان نطق احلروف وحتقيقها، والتشديد عةلى تالمذهتم فيها حىت يكون نطقهم 
  هبا صحيحاً بنّي املعامل اليت رمسها عةلم التجويد يف الةلسان حىت يستقيم النطق ويزدان جرس حروفه، يوضح إىل

كما يوضح النص ( 32)درج  كبرية أثر عةلم التجويد يف تقومي النطق، فمن جهٍ  اعتنوا بنطق احلروف بطريق  سةليم  حمقق  
السابق عن أيب عمرو الداين: " أن توِف احلروف حقوقها من املد إن كانت ممدودة، ومن اهلمز إن كانت مهموزة، ومن 

 التشديد إن كانت مشددة .."
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 .70( الداين، التحديد ص 33)
، حتقيق: غامن قدوري محد، جمةل  اجملمع العراقي، واملفيد 261( انظر مثاًل: السعيدي، عةلي بن جعفر، التنبيه عةلى الةلحن اجلةلي والةلحن اخلفي ص  34)

هـ = 1411سن   2دمشق ط –بريوت، ومكتب  الغزايل  –، مؤسس  مناهل العرفان 64هـ ( شرح اجلزري  ص  926، وزكريا األنصاري ) ت 150ص 
 م. 1990
، والزبيدي ) حممد مرتضى ( تاج العروس من جواهر القاموس، 1/207، والنشر 1/285( انظر:  أبا بكر الزبيدي األندلسي، خمتصر العني،  35)

 مادة : حدر طبع  دار اجليل . 10/554
 .73( الداين، التحديد، ص  36)

 
  أكدوا عةلى ضرورة أن يكون التحقيق وما فيه من كةلف  ومشق  تابعا لةلحدود اليت وضعها عةلماء التجويد ومن جه  ثاني

  (، 33)حبيث ال خترج القراءة عن حدها كما أشار إىل ذلك قول الداين: " من غري جتاُوز وال تعسف وال إفراط وال تكةلف "
كما حرصوا عةلى بيان أن هذ  القراءة إمنا يُقرأ هبا لرياض  األلسن ، وتعويد املبتدئني عةلى إتقان القراءة وحتسني األداء،  

 كما تقدم بيانه عن محزة الزيات والكسائي.
ركات، وال حلوالتحقيق املبالغ فيه بقصد متييز احلروف وتقشريها ال يدعو إىل اإلفراط يف التمطيط،  واإلسراف يف إشباع ا

شك أن هذا اإلنكار يف موقعه، وله أمهيته، فالقراءة ال جيوز حبال أن خترج عن حدودها اتباعاً لنغم، أو رعاي  لطرب أو 
   (34)حسن صوت، وقد نّبه كثري من عةلماء التجويد عةلى هذا األمر كما نبه الداين

 احلــدر: ب(
ي هو اهلبوط من عةلو إىل أسفل، واإلسراع من لوازمه خبالف لغً  : مصدر حدر حيدر إذا أسرع، فهو من احلدر الذ

الصعود، واحلدر يف األذان والقرآن، يقال: حدر القراءة حدراً، أي أسرع فيها من غري إخالل باحلروف وخمارجها وصفاهتا، 
 . (35)مع مراعاة عدم برتها

 وقد اجتمعت كةلم  عةلماء التجويد عةلى أمرين رئيسني يف قراءة احلدر مها:
 اإلسراع يف القراءة.-
 مراعاة أحكامها من غري تضييع وال إخالل.-

 ولبيان ذلك أُورد ما ذكر  أرباب هذا الفن.
 . (36)عرّفه أبو عمرو الداين احلدر بقوله: " سرع  القراءة مع تقومي األلفاظ ومتكني احلروف "
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 .156، 157املرادي، املفيد، ص(  37)
 .1/207( ابن اجلزري، النشر 38)
 .93( الداين، التحديد ص 39)
 . 44( أمحد القضاة، جمةل  الزرقاء ص  40)

 
هـ(": : "وأما احلدر فهو القراءة السهةل  السمح  العذب  األلفاظ الةلطيـف  املعىن اليت ال خترج القارئ 749وقال املرادي )ت

 (37)عن طباع العرب، وعما تكةلمت به الفصحاء". 
 وقال ابن اجلزري:

فيف اهلمز وحنو م الكبري وخت"عبارة عن إدراج القراءة وسرعتها وختفيفها بالقصر والتسكني واالختالس والبدل واإلدغا
ذلك، مما صحت به الرواي ، ووردت به القراءة، مع إيثار الوصل، وإقام  اإلعراب ،ومراعاة تقومي الةلفظ ومتكني احلروف، 

 (38)وهو عندهم ضـد التحقيق". 
  واضحا جةلّيا، اً وهذ  النقول تؤكد عةلى أمهي  العناي  باحلروف، وإخراجها من خمارجها، والنطق بالكالم صحيحاً فصيح

دون مضغ حلرف أو تضييع حلرك  أو شّد أو مهز أو غن  يف غري موضعها، إذ البد أن ُتستودع احلروف مقارَّها، لتخرج 
 سةليم  سةلس  صحيح ، ومن عدل إىل غري ذلك فقد أفسد القراءة وخرج عن أصوهلا.

رأ ؟ فقال نافع: ما احلدر؟ ما أعرفها، أمسعنا، فقروي الداين بسند ، قال:" جاء رجل إىل نافع فقال: تأخذ عةلّي احلدر
الرجل، فقال نافع: احلدر أن ال نسقط اإلعراب، وال ننفي احلروف، وال خنفف مشدداً، وال نشدد خمففاً، وال نقصر 

، كممدوداً، وال مند مقصوراً، قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم، سهل جزل ال منضغ وال نةلو 
ننرب وال نبتهر، نسهل وال نشُدد، نقرأ عةلى أصح الةلغات وأمضاها، وال نةلتفت إىل أقاويل الشعراء وأصحاب الةلغات ... 

 ( 39)نسمع يف القرآن وال نستعمل فيه بالرأي"
و ه وهذا النص األخري بنّي أمهي  العناي  باحلروف خمرجا وصف  حال القراءة السريع ، فإعطاء احلروف حقها يف النطق

األصل و األساس، سواء أكانت القراءة بطيئ  أم سريع ، كما يظهر مدى عناي  عةلماء القراءة باحملافظ  عةلى الصوت مبا 
فيه من تشديد وختفيف ومهز ومد وقصر، واملالحظ أن املرجع دوما فيما نقل هؤالء العةلماء وفيما شددوا عةليه هو الرواي ، 

رض، وال مدخل فيه لةلرأي واالجتهاد وإمنا يكون االجتهاد يف تأصيل األصول ورسم وأن ذلك كةله مت تةلقيه بالسماع والع
 .(40)القواعد اليت حَتفظ السماع، وحترس النقل من الضياع
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 ظ .88والتمهيد لةلعطار ورق   67نقالً عن اإليضاح البن أيب عمر ورق   561( محد، غامن، الدراسات الصوتي ،  ص 41)
 .43، وهداي  القاري، ص1/207( ابن اجلزري، النشر 42)
 .1/207( ابن اجلزري، النشر 43)
 .38( وإىل هذا أشار املرادي يف مفيد ، ص 44)
 .6/112. وصحيح البخاري 822رقم احلديث  1/564هـ، صحيح مسةلم 612( مسةلم بن احلجاج النيسابوري ت 45)

 
وإنكار نافع لةلحدر إمنا حصل عند مساعه لقراءة الرجل الذي سأله، وليس معنا  أن نافًعا ال يعرف معىن احلدر كما يبدو 

، لعل نافًعا كان يسمع احلدر لكثري من الَقَرأَة فكان ال يعجبه طريق  اإلتيان به، لذلك طةلب من من خالل ظاهر النص
السائل أن يقرأ عةليه ظنًّا منه أنه من زمرة أولئك الذين ال يتقنون فن احلدر، بدليل أنه ملا قرأ عةليه وقع يف حماذير كثرية:  

 ف وختفيف املشدد. ولذلك نبه عةلى أمهي  أن كإسقاط اإلعراب، وتضييع بعض احلروف، وتشديد املخف
يراعي قواعد النطق وصح  إيقاع الكالم إذا قرأ قراءة سريع ، مشرياً إىل أن قراءة القرآن ال تكون بالرأي والتشهي، وإمنا 

 هي حمكوم  بالنقل والسماع من العةلماء املتقنني.
 (41)س؟ فقال: من حقق يف احلدر".هـ( أنه ُسئل : "من أقرأُ النا324وقد روي عن ابن جماهد )ت

 ج( التدوير:
  (42)لغ  هو التوسط بني األمرين، وهو اإلتيان بالقراءة متوسط  بني التحقيق واحلدر.

قال ابن اجلزري: "وهو الذي ورد عن أكثر األئم ، ممن روى مد املنفصل ومل يبةلغ فيه إىل اإلشباع، وهو مذهب سائر  
 ، وهو أسرع من التحقيق وأبطأ من احلدر. (43القراء، وصح عن مجيع األئم ، وهو املختار عن أكثر أهل األداء"

واحلدر ليسا ترتيالً،   لكان التدوير مستقةل ً  مرتب ً  -أعين الرتتيل  –كةلها إذ لو كان   هذ  املراتب الرتتيل يعمُّ : توضيح
تكون القراءة هبما  وبناء عةليه] 4املزمل:[﴿َوَرتِِّل ال ُقر آَن تـَر تِي اًل﴾ :وجل به يف قوله تعاىل ا أمرنا اهلل عزوعند ذلك ال يكونا ممّ 

تكون كةلها صةلى اهلل عةليه وسةلم، فإنه البد أن يشمةلها الرتتيل فتب الثالث نُِقةَلت عن الرسول ااملر  نّ إا و مَ غري جائزة،  أَ 
 (44) .ترتيالً 

هذ  هي مراتب القراءة اليت ذكرها العةلماء يف مؤلفاهتم، وذكر بعضهم مرتبتني مها: اهلذُّ والزمزم ، ومها نوعان أو مرتبتان 
 النطق وتقومي الةلسان. من مراتب القراءة، نذكرمها من باب بسط الفائدة يف كل ما له تعةلق مبسار 

َفصَّل البارح  كةله، فقال ابن 
ُ
فاهلذُّ لغً  : سرع  القطع وسرع  القراءة، ويف احلديث أن رجالً قال البن مسعود: "قرأُت امل

ا، أي يقرؤ  قراءة (  45)مسعود: هّذاً كهّذ الشعر!". فكأن ابن مسعود أنكر عةلى الرجل أن يقرأ املفصل يف ليةل  يهذُّ  هذَّ
 هـ(:" معنا  أن الرجل أخرب بكثرة حفظه وإتقانه، فقال ابن مسعود: هتذُّ  هّذاً، وهو بتشديد 676سريع ، قال النووي )ت



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 
 163 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 دمشق.  -بريوت، ومكتب  الغزايل -، ومؤسس  مناهل العرفان105، 6/104هـ، شرح صحيح مسةلم 676( النووي، حيىي بن شرف الدين ت  46)
بريوت بال تاريخ. والفريوز أبادي، جمد الدين  -ار صادرد 12/274( ابن منظور اإلفريقي، مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب، مادة زمم  47)

 م.1983-هـ1403بريوت سن   -، فصل الزاي، باب امليم،  دار الفكر4/126حممد بن يعقوب، القاموس احمليط 
دراس   م1992-هـ1412سن   1. ط32هـ،  التةلخيص يف القراءات الثمان، ص478( أبو معشر الطربي،  عبد الكرمي بن عبد الصمد، ت 48)

 . 157، 1/158وحتقيق: حممد حسن عقيل موسى، واملوضح، 
 . 46( أمحد القضاة، جمةل  الزرقاء ص  49)
 38( املرادي،  املفيد،  ص 50)

 
هور ، واحلث عةلى الرتتيل والتدبر، وبه قال مجالذال، وهو شدة اإلسراع واإلفراط يف العجةل ، ففيه النهي عن اهلذّ 

 .(46)العةلماء"
والزمزم  : صوت خفي ال يكاد يُفهم، يقال: زمزم العةلج، إذا تكةلف الكالم عند األكل وهو مطبق فهمه والزمزم : 

 (47)الصوت البعيد تسمع له دوياً.
هـ( والشريازي 478ر الطربي )توإىل هذين النوعني أشار عدد من عةلماء التجويد والقراءة،  منهم أبو معش

هـ(، والزمزم  عندهم هي: القـراءة يف النـَّف س بصوت خفي، سواء أكان هذا الصوت بتؤدٍة وأناٍة أم كان بعجةل  565)ت
 (48)وإسراع.

ن و وإذا كان عةلماء التجويد مل يغفةلوا عن العناي  باألداء الصويت يف أثناء القراءة هّذًا أو زمزم ، فمن باب أوىل أن تك
َر َوِإنَّا َلُه حَلَاِفظُونَ ِإنَّا حَن ُن نـَزَّل َنا ا ﴿عنايتهم به يف أثناء القراءة بصوت مسموع متأٍن، وهنا ندرك معىن قوله عّز وجّل    لذِّك 

هذ  الرعاي  الفائق  باألداء الصويت لكةلمات القرآن الكرمي عةلى مجيع مستوياته هي من باب العناي  بالوحي، [  9] احلجر ﴾
فاهلل تعاىل سخر هؤالء العةلماء ليضربوا بأصوار من النصوص حتمي صوت القرآن الكرمي من أن خيالطه ما ليس منه، وهو 

 .(49)تا ورمسا، عرب أزمان عديدة ما ميثةله التواتر يف نقل القراءة إلينا غض  طري  صو 
قال املرادي:" والقراء جممعون عةلى التزام التجويد يف مجيع أحوال القراءة، من ترتيل وحدر وتوسط، ورمبا توّهم قوم أن 
 التجويد إمنا يكون مع الرتتيل؛ العتقادهم أن التجويد إمنا هو اإلفراط يف املد وإشباع احلركات وحنو ذلك مما ال يتأتى مع
احلدر، وليس كما تومهو ، وإمنا حقيق  جتويد القراءة ما قدمته لك، وذلك متأٍت مع احلدر كما يتأتى مع الرتتيل، وال 
يُنَكر أن األخذ بالرتتيل أمتُّ مداً وحتريكاً وإسكاناً من األخذ باحلدر، ولكن البد يف مجيع ذلك من إقام  خمارج احلروف 

 .(50)وصفاهتا"
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 .104( التحديد،  ص 51)
 .138( يرجى النظر يف تعةليق غامن قدوري، شرح املقدم  اجلزي  ص  52)
 .1/241( ابن اجلزري، النشر 53)

 
 مخارج الحروف وصفاتها وأثرهما على الصوت 

 دعائم علم التجويد: .1

رى كثري من الباحثني أن دراس  عةلماء التجويد لألصوات كانت ترتبط بشكل أساسي مبعاجل  ما مّسو  بالةلحن اخلفي، ي
ل النحاة ن عموالةلحن عندهم قسمان: الةلحن اجلةلّي: وهو اخلطأ الظاهر الواضح الذي يعرتي احلركات خاص   وهذا ميدا

والصرفيني، والةلحن اخلفي: وهو اخلةلل الذي يطرأ عةلى األصوات من جرّاء عدم توفيتها حقوقها من املخارج أو الصفات، 
أو ما يطرأ هلا من األحكام عند تركيبها يف الكالم املنطوق، وقالوا بأن هذا هو ميدان عمل عةلماء التجويد، وهو يستةلزم 

 :يف نظرهم دراس  ثالث  أمور
 أحكامها الرتكيبي ، وهذ  هي عناصر عةلم التجويد األساسي . -صفاهتا جـــ -خمارج احلروف ب -أ 

وقد نص العةلماء قدميا وحديثا عةلى أمهي  دراس  املخارج والصفات، فهذا أبو عمرو الداين يقول: "اعةلموا أن قطب 
 (51) املخرج"بعضها من بعض، وإن اشرتك يف التجويد ومالك التحقيق معرف  خمارج احلروف وصفاهتا اليت هبا ينفصل

 :(52)ويف هذا يقول ابن اجلزري يف مقدمته
 ُم ... قـَب َل الُشُروِع أَوَّاًل َأن  يـَع ةَلُمواــــــــــإذ  َواِجٌب َعةَلي ِهُم حُمَتّ 

ُُروِف َوالصَِّفاِت ... لِيَـةل ِفظُوا بِأَف صَ   ِح الةُلَغاتِ ــــــــــــــخَمَارَِج احل 

 يف نشر  كذلك:  ويقول
"أول ما جيب عةلى مريد إتقان قراءة القرآن تصحيح إخراج كل حرف من خمرجه املختص به تصحيحًا ميتاز به عن 
مقاربه، وتوفي  كل حرف صفته املعروف  به توفي  خترجـه عن جمانسه، يعمل لسانه وفمه بالرياض  يف ذلك إعمااًل يصري 

 غري  يف خمرج فإنه ال ميتاز عن مشارِكِه إال بالصفات وكل حرف شارك غري  يفذلك له طبعاً وسةليق ، فكل حرف شارك 
 (53)صفاته فإنه ال ميتاز عنه إال باملخرج".

 مخارج الحروف: .2

إن دراس  خمارج احلروف قد حضيت برعاي  فائق  من لدن عةلماء التجويد بدًء بتعريف املخرج وحتديد   مث عروًجا عةلى 
 خلالف فيها بني الةلغويني، مث انتهاء بيان كيفي  إخراج احلروف وذوقها لفحص صح  خروجها.ذكر عدد املخارج وبيان ا
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 .96، وجهد املقل، 104، ص( الداين، التحديد 54)
 .96 -95، وجهد املقل ص31، وشرح املقدم  اجلزري  ص198، 1/199( ابن اجلزري، النشر 55)
 .31( األنصاري، شرح املقدم  اجلزري  ص 56)
-96هد املقل ص هـ، وج1322املطبع  امليمني  مبصر سن   8، واملال عةلي القاري، املنح الفكري  عةلى منت اجلزري  ص32( املرجع السابق ص 57)

97. 

 
فاملخرج هو املكان أو احليز الذي يتولد فيه صوت احلرف حال اصطدام أعضاء النطق، ويعرفه عةلماء التجويد بأنه : 

 (54)عن غري "."املوضع أو احليز الذي ينشأ منه احلرف، أو هو موضع ظهور احلرف ومتييز  
 أو هو الرحم الذي تتشكل فيه معامل احلرف حال اصطدام آالت النطق.

وعدد املخارج فيه خالف بني عةلماء التجويد، واملختار عندهم أهنا سبع  عشر خمرجاً، وهو مذهب اخلةليل بن أمحد 
 وابن اجلزري وغريهم. هـ(537هـ( وأيب احلسن بن شريح )ت465ومكي بن أيب طالب القيسي وأيب القاسم اهلذيل )ت

ومذهب سيبويه أهنا ست  عشر، وقد أخذ هبذا القول كثري من النحاة والقراء، والفرق أن هؤالء أسقطوا خمرج اجلوف 
ووزعوا حروفه عةلى نظرياهتا، فاأللف من أقصى احلةلق مع اهلمزة، والواو املدي  من خمرج الواو اجلامدة  والياء املدي  من 

 .خمرج الياء اجلامدة
ومذهب قطرب واجلرمي والفراء وغريهم أهنا أربع  عشر، حيث جعةلوا النون والالم والراء من خمرج واحد وأسقطوا خمرج 

 (55)اجلوف.
والراجح أن خمارج احلروف سبع  عشر وهو القول األصوب واألدق، ملا فيه من متييـز احلروف املدي  عن غريها، ومتييز 

  كل منها مبخرج، مث إن التشريح قد فصل يف املسأل  وأغةلب الدراسات الصوتي  احلديثالالم والنون والراء حبيث يستقل  
 ترجح هذا الرأي بل تغةّلط ما عدا . 

، وال خيفى ما يف هذا القول من مبالغ ، فاملعروف  (56) وقد ذهب بعض أهل التجويد إىل القول: "إن لكل حرف خمرجاً"
وف ز بينها إال الصفات، ومع ذلك يبقى هذا الرأي قويا، إذ إن اشرتاك بعض احلر أن هناك حروفاً تشرتك يف املخرج وال ميي

يف خمرج واحد ال يعين بالضرورة تطابقهما تطابقا كامال يف ذات املكان، يكفي أن يتزحزح خمرج احلرف قيد أمنةل  ليتحقق 
 املراد من هذا الرأي، واهلل أعةلم.

ق ع خروج احلرف بطريق  عمةلي  تطبيقي ، وقد وصف عةلماء التجويد ذو أما قضي  ذوق احلروف فيقصد منها معرف  موض
احلروف بقوهلم: "وإذا أردت معرف  خمرج احلرف فسكِّنه وأدخل عةليه مهزة الوصل، وأصِغ إليه فحيث انقطع صوته كان 

 وهو ما أشار إليه اخلةليل يف عينه.( 57) خمرجه"
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 .98( املرعشي، جهد املقل ص 58)
 .97( املرعشي، جهد املقل ص 59)
 .343( محد، غامن قدوري، الدراسات الصوتي  ص 60)
 ظ.74وقد نقل هذا عن اإليضاح البن أيب عمر ورق   343( املرجع السابق ص 61)
 .1/199والنشر 142و16( القيسي، الرعاي  ص 62)
، حتقيق عبد السالم هارون. والتحديد، 1975اهليئ  املصري  العام  لةلكتاب، القاهرة سن   4/101هـ، الكتاب 180( سيبوي ، عمرو بن عثمان ت 63)

 .1/204والنشر 109ص
 .346( محد، غامن قدوري، الدراسات الصوتي  ص 64)

 
 عتماداً عةلى آلي  مرور اهلواء الذي حيدث منه الصوت  فاملخرج املقدر هوكما فرقوا بني املخرج احملقق واملخرج املقدر، ا

أما املخرج احملقق فهو املوضع  (58) الذي ال ينضغط فيه الصوت انضغاطًا ينقطع به الصوت، بل ميكن لك قطعه فيه"
 الذي ينقطع الصوت عند  بسبب انضغاطه، ولذلك كانت خمارج احلروف مجيعاً حمقق  باستثناء أحرف املد فإن خمرجها 
مقدر، وسبب ذلك كما يقول املرعشي: " أن حروف املد ال تنضغط أصواهتا يف موضع انضغاطاً ينقطع به الصوت، بل 

 (59) أن تقطعه بإرادتك.متتد بةلني بال تكةلف إىل
وهو ما حدا ببعض عةلماء التجويد إىل تقسيم األصوات إىل ذائب  وجامدة، فاألصوات الذائب  هي أحرف املد الثالث ، 

 (60)واجلامدة ما عداها.

 قال صاحب اإليضاح:"
بةله، وهذ  احلروف ال مفتوحاً ما قواحلروف الذائب  ثالث : الياء املكسور ما قبةله، والواو املضموم ما قبةله، واأللف وال جييء إ

 .(61)حروف املد والةلني، مسيت بذلك ألهنا تذوب وتةلني ومتتد، وما عداها جامد ألنه ال يةلني وال يذوب وال ميتد"
كما أطةلق عةلماء التجويد عةلى حروف املد لقب اجلوفي ؛ خلروجها من اجلوف، واهلوائي  خلروج النفس معها حبرّي ، دون 

، ومل يُغفل هؤالء العةلماء موضوع الربط بني هذ  األصوات وبني (62)مينع انسيابه خالل احلةلق والفم أن يعرتضه عائق
 (63)احلركات، فقد قرروا أن الفتح  من األلف، والضم  من الواو، والكسرة من الياء.

د، والكسرة او املوعةلـى هذا التقسيم تكون األصوات الذائب  ثالث  من حيث نوعها، وهي الفتح  واأللف، والضم  وو 
وياء املد، وست  من حيث الكمي ، فاأللف والواو والياء املدي  أصوات طويةل ، والفتح  والضم  والكسرة أصوات 

 (64)قصرية.
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 . 49( أمحد القضاة، جمةل  الزرقاء ص  65)
 .115، 143( القيسي، الرعاي  ص 66)
 .107( الداين، التحديد ص  67)
 .111، 108( املرجع السابق ص 68)
م، 1987-هـ1407سن   1دار الكتاب النفيس ط 152هـ، حرز األماين ووجه التهاين ص590( انظر مثاًل: الشاطيب، القاسم بن فري  ت 69)

 .114، 118وجهد املقل ص 45، 55وشرح املقدم  اجلزري  ص 202، 1/205والنشر

 
  وخالصة القول

:أن عةلماء التجويد حينما أدرجوا موضوع خمارج احلروف عةلى بساط البحث والدراس  دققوا يف تفصيل مجيع األصوات 
إىل درج  البحث يف احلرك  وجزء احلرك ، حرصًا عةلى سالم  األداء وجودة القراءة، وحفظًا لةلرواي  كي تنقل وخمارجها 

 .(65)بتوقيف األساتذة اجملودين، والقراء املتقنني مشافه  دون إخالل بشيء مهما كان يسرياً 
 صفات الحروف:. 3

صوات، من الةلغويني والنحاة واألدباء وفقهاء الةلغ  وعةلماء األ األصوات يشهد هلا به أهةلها يف جمالواضح لةلعربي  تفّرد 
ال ذوق وخاّص  يف جم  كثري من جوانب هذا التفّرد، و ألوانه  ، و قد أفصح عةلماؤها األوائل عـنبل واألبعدون كذلك

وافي  دقيق ،   من ذلك صفات احلروف فقد درسها عةلماء التجويد دراس ،احلروف املفردة، وتركيب الكـةلمات، و العبارات
إذ أدركوا منذ البداي  ماهلا من أمهي  بالغ  يف امليز بني احلروف، وال سيما اليت تشرتك يف خمرج واحد، كما أدركوا أن صف  
الصوت ليست أمرًا مستقاًل عنه، بل هي جزء منه، وال يتم خروج الصوت حبالته الصحيح  ما مل يكن متصفًا جبميع 

 صفاته الالزم  له.
، وملا كان بعض تةلك  (66) مكي بن أيب طالب قد تتبع صفات وألقاب احلروف حىت وصل هبا إىل أربع  وأربعنيوهذا 

الصفات واأللقاب اليت ذكرها ال ميثل كيفيات نطق احلروف واألصوات، فإن العةلماءمل يتابعو  عةلى مجيع ذلك، فهذا 
أبو عمرو الداين وهو معاصر ملكي يقتصر عةلى ست عشرة صف ، فيقول:" اعةلموا أن أصناف هذ  احلروف اليت تتميز 

يناها ست  عشر صنفاً: املهموس  واجملهورة والشديدة والرخوة واملطبق  واملنفتح  هبا بعد خروجها من مواضعها اليت ب
 (67)واملستعةلي  واملستفةل ، وحروف املد والةلني، وحروف الصفري والتفشي واملستطيل واملتكرر واملنحرف واهلاوي وحرفا الغن .

وهبذا (  68) لقةلقةل  يف باب صفات احلروفويضيف صفتني مها التوسط أو الةلني الذي هو بني الشدة والرخاوة، وكذا ا
 (69)تكون الصفات اليت حتدث عنها مثاين عشرة صف ، وتابعه العةلماء عةلى ذكر هذ  الصفات واالقتصار عةليها.
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 . 55، واألنصاري: شرح املقدم  اجلزري  ص53( املرجع السابق ص 70)
 .211و164( القيسي، الرعاي  ص 71)
 .1/214( ابن اجلزري، النشر 72)
 .139( املرعشي، جهد املقل ص 73)

 
وهنالك تقسيم آخر لةلصفات حبسب قوهتا وضعفها، فالصفات القوي  هي: اجلهر والشدة واإلطباق واالستعالء 

ري والتفشي واالحنراف والتكرير والغن ، والصفات الضعيف  هي: اهلمس والرخاوة واالستفال واالستطال  والقةلقةل  والصف
 . (70)واالنفتاح والةلني وهناك صف  التوسط بني الشدة والرخاوة

وعةلى إثر هذا التقسيم متيز عةلماء التجويد بدراس   كل صف  من صفات احلروف مبينني الفرق بينها وبني الصف  املقابةل  
هلا مقابل، وهو ما يعرب عنه بالصفات اليت هلا ضد والصفات اليت ال ضد هلا، ويسجةلون مةلحوظاهتم حول  إن كان

 احلروف ونطقها، وما الذي يفعةله اإلخالل بالصفات من تغيري يف احلروف وأجراسها.
ياً، كذلك: كانت زايقول مكي:" لوال اجلهر الذي يف العني لكانت حاًء، ويقول كذلك:  لوال اهلمس الذي يف السني ل

لوال اجلهر الذي يف الزاي لكانت سيناً، إذ قد اشرتكا يف املخرج والصفري والرخاوة واالنفتاح والتسّفـــل، وإمنا اختةلفا يف 
 (71)اجلهر واهلمس ال غري".

 ويقول ابن اجلزري:
ردت التاء ت مع الدال يف اجلهر وانف"والتاء والدال والطاء اشرتكت خمرجاً، وانفردت الطاء باإلطباق واالستعالء، واشرتك

 (72)باهلمس، واشرتكت مع الدال يف االنفتاح واالستفال".
 ويقول املرعشي:

"ويفتـرق الطاء عن الدال باالنطباق واالستعالء والتفخيم، فةلوال هذ  الثالث لكانت دااًل، ولوال أضدادها يف الدال 
 (73)فةلوال هذ  األربع لكانت تاًء، ولوال أضدادها يف التاء لكانت طاًء".لكانت طاًء، وعن التاء هبذ  الثالث وباجلهر، 

وقد بةلغ عةلماء التجويد الغاي  يف التدقيق وتوضيح النطق الصحيح باحلروف واألصوات، حىت  إهنم ذهبوا إىل ما هو أدق 
ليت تشرتك يف  ني احلروف اوألطف وأرق من ذلك فيما يسمونه مبحث "استعمال احلروف" إذ نبهوا عةلى ضرورة التفرق  ب

كثري من الصفات وال سيما إذا التقت يف سةلسةل  الكالم، وهلذا جند اإلمام أبا احلسن السعيدي املتوِف يف مطةلع القرن 
 اخلامس يقف مع كثري من القضايا الصوتي  مبيناً الطريق  الصحيح  لنطق احلروف، وحمذراً من الةلحن فيها فيقول: 
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منشور يف جمةل   حتقيق: غامن قدوري محد، 274، 275( السعيدي، أبو احلسن عةلي بن جعفر، التنبيه عةلى الةلحن اجلةلي والةلحن اخلفي، ص 74)
 اجملمع العةلمي العراقي.

 .39املرادي، املفيد ص -(  75)
 . 52( أمحد القضاة، جمةل  الزرقاء ص  76)

 
َتِنُبوا الرِّج سَ ﴿، و[6]يوسف  ﴾وََكَذِلَك جَي َتِبيكَ ﴿بيان اجليم عند التاء يف قوله: " ومما حيفظ أيضًا   [..30] احلج     ﴾فَاج 

يؤمر القارئ ببيان ذلك جيدًا لئال ختتةلط بالشني، ومما حيفظ أيضًا بيان الالم عند اجليم وختفيف اجليم بعدها يف مثل 
َملُ ﴿قوله تعاىل:  .. لئال تدغم الالم يف اجليم، ومما حيفظ أيضاً بيان الغني عند القاف يف قوله [40]األعراف  ﴾َحىتَّ يةَِلَج اجلَ 

ُهم   ﴿    .. وبيان احلاء إذا سكنت عند العني يف قوله:[8]آل عمران  ﴾ اَل تُزِغ  قـُةُلوبـََنا﴿تعاىل:  [ 89الزخرف ] ﴾  فَاص َفح  َعنـ 

 ( 74)لئال تدغم".
املشكالت اليت عرضت لعدد من احلروف كالضاد واجليم واهلمزة والطاء، وبينوا بدق  متناهي  كما درس عةلماء التجويد 

 صفات هذ  احلروف، وكيف يتم إخراجها بشكل صحيح، وهلم يف ذلك مؤلفات وحبوث ال يتسع اجملال لةلحديث عنها.
أنقل نصًا جامعًا لةلمرادي وقد أضاف العةلماء عناصر أخرى، وعدوها أساسي  يف عةلم التجويد، ويف هذا املقام 

 هـ( يقول فيه:" إن جتويد القراءة يتوقف عةلى أربع  أمور:749)ت
 أحدها: معرف  خمارج احلروف.  -
 والثاين: معرف  صفاهتا.  -

 والثالث: معرف  ما يتجدد هلا بسبب الرتكيب من األحكـام.  -

 والرابع: رياض  الةلسان بذلك وكثرة التكرار. -

وأصل ذلك كةله وأساسه تةلقيه مـن أوىل اإلتقان، وأخذ  عن العةلماء هبذا الشأن، وإن انضاف إىل ذلك حسن الصوت،  
 (75)وجودة الفك، وذراب  الةلسان، وصح  األسنان كان الكمال".

 ويعد هذا النص من أمشل النصوص وأكثرها وفاًء باحلديث عن أسس عةلم التجويد.
كرها املرادي ترجع إىل العنصرين الرئيسني: املخارج والصفات، فمعرف  ما يتجدد لةلحروف واحلق أن هذ  األمور اليت ذ 

بسبب الرتكيب من األحكام، ال يستقل عنصراً ثالثاً، بل هو من قبيل الصفات العارض  كاإلدغام واإلظهار واملد والقصر 
 .(76) سةلسةل  الكالموحنو ذلك، ألن هذ  األحكام ال تكون لةلحروف إال إذا اتصل بعضها ببعض يف

 قال ابن اجلزري:
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 .214، 1/215( ابن اجلزري، النشر 77)
سادس، ثاني  العدد ال، حبث منشور يف جمةل  البحوث الفقهي  املعاصرة، السن  ال30( الفنيسان، سعود بن عبد اهلل، حكم القراءة بالتغين والتجويد ص 78)
 هـ. 1411
 .1/215( ابن اجلزري، النشر 79)
 .61، 60( املرادي، املفيد ص 80)

 
"فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف عةلى حدته، موف حقه، فةليعمل نفسه بإحكامه حال  الرتكيب؛ ألنه ينشأ عن 
الرتكيب ما مل يكن حال  اإلفراد، وذلك ظاهر، فكم ممن حيسن احلروف مفردة وال حيسنها مركب   حبسب ما جياورها من 

وقوي وضعيف ومفخم ومرقق، فيجذب القوي الضعيف، ويغةلب املفخم املرقق، فيصعب عةلى الةلسان جمانس ومقارب 
النطق بذلك عةلى حقه إال بالرياض  الشديدة حال  الرتكيب، فمن أحكم صح  الةلفِظ حال  الرتكيب حّصل حقيق  

 (77)التجويد باإلتقان والتدريب".
ظهار فينشأ من ذلك أحكام املد والقصر والرتقيق والتفخيم واإل والنطق يف الرتكيب يكون إما برتكيب حرف مع حرف،

 )واإلدغام .. وحنو ذلك، أو برتكيب كةلم  مع كةلم  فتنشأ من ذلك أحكام الوصل والقطع والوقف واالبتداء وحنو ذلك.

78) 
جلزري يف نشر  اوأوضح نص يعرض قانون التجويد وميزانه الدقيق الذي تقاس عةليه القراءة الصحيح  هو ما ذكر  ابن 

حني قال:" إن أصل اخلةلل الوارد عةلى ألسن  القراء .. هو إطالق التفخيمات والتغةليظات عةلى طريق ألفتها الطباعات، 
تةلّقَيت  من العجم واعتادهتا النبط، واكتسبها بعض العرب، حيث مل يقفوا عةلى الصواب ممن يُرجع إىل عةلمه، ويوثق 

 (79)ل إىل هذا فالبد من قانون صحيح يُرجع إليه، وميزان مستقيم يُعوُّل عةليه".بفضةله وبفهمه، وإذا انتهى احلا
جيد يف النظم والتجويد (643وإىل هذا يشري اإلمام عةلم الدين السخاوي )ت

ُ
 هـ( بقوله يف منظومته )عمدة امل

 ال ِميزَانِ  ُك خُم ِسرَ ـــــــــــــــِفيه َوالَ تَ  ...ِميزَاٌن َفالَ َتُك طَاِغياً  لةل َحر فِ 
 قال املرادي يف شرح هذا البيت:

"يعين أن لكل حرف ميزاناً يُعرف به مقدار  وحقيقته، وذلك امليزان هو خمرجه وصفته، فإذا ُأخرج من خمرجه معطًى ماله 
 (80)من الصفات عةلى وجه العدل يف ذلك، من غري إفراط وال تفريط، فقد ُوزن مبيزانه، وهذا هو حقيق  التجويد".
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 . 53( أمحد القضاة، جمةل  الزرقاء ص  81)
 .70( الداين، التحديد ص 82)
 .170( املرجع السابق ص 83)
 .1/213( ابن اجلزري، النشر 84)
 كتاب فضائل القرآن.  101، 6/102( البخاري، صحيح البخاري  85)

 
ورياض  الةلسان بالتجويد وسيةل  نافع  لزيادة اإلتقان وتسهيل النطق بالقراءة وهي الفيصل بني إتقان التجويد وعدمه، 

 .(81)فمن أخذ نفسه بالرياض  أتقن وأجاد، ومن تركها نسي وضيَّع
 (82)يقول أبو عمرو الداين: "وليس بني التجويد وتركه إال رياض  من تدبر  بفكه".

 كتابه )التحديد(:  ويضيف يف آخر 
"فهذ  حروف التجويد بأصوهلا وفروعها عةلى مراتبها وخمارجها، قد شرحناها وبينا حقائقها لُتحفظ بكماهلا، ويقاس 
عةليها أشكاهلا، ومجيع ذلك ُيضطر يف تصحيحه إىل الرياض ، وحُيتاج يف أدائه إىل املشافه  لينكشف خاصُّ سرِّ ، ويتضح 

 (83)وباهلل التوفيق".طريق نقةله، 
 ويقول ابن اجلزري:

"وال أعةلم سبباً لبةلوغ هناي  اإلتقان والتجويد، ووصول غاي  التصحيح والتشديد مثل رياض  األلسن  والتكرار عةلى الةلفظ 
 (84)املتةلقى من فم احملسن، وأنت ترى جتويد حروف الكتاب  كيف يبةلغها الكاتب بالرياض  أو التكرار وتوقيف األستاذ".

وقضي  التةلقي واملشافه  من أفوا  الضابطني أمر البد منه لةلجمع بني الدراي  والرواي ، فقضي  التةلقي تعين الرواي  الصحيح  
والتةلقني املباشر الذي حيصل باملشافه  والنظر، وهي الطريق  الصحيح  ملعرف  القراءة وإتقان التالوة، من أجل ذلك أرسل 

قارئا توافق قراءته ما ُخّط يف املصحف ليبني األصل يف القراءة، أال وهو الرواي   سيدنا عثمان مع كل مصحف نسخه
 والتةلقي واملشافه ، وعدم االكتفاء بالقراءة حاضرا من املصحف.

فالقرآن الكرمي تواتر نقةله مساعًا وعرضاً حيث كان الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم يسمعه من جربيل، مث يعرضه عةليه مرة 
يقرأ صةلى اهلل عةليه وسةلم القرآن عةلى أصحابه، ويطةلب منهم أن يقرؤوا عةليه، يؤيد ذلك ما ثبت من أحاديث  بعد مرة، مث

 كان النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم أجود الناس    »صحيح ، منها ما روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: 
رض عةليه ةل  يف شهر رمضان حىت ينسةلخ، يعباخلري، وأجود ما يكون يف شهر رمضان، ألن جربيل كان يةلقا  يف كل لي

 (85).«رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم القرآن، فإذا لقيه جربيل كان أجود باخلري من الريح املرسةل 
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 .6/102( املرجع السابق  86)
 .800رقم احلديث  1/551، وصحيح مسةلم 6/113( املرجع السابق  87)
 .799رقم احلديث  1/550( مسةلم، صحيح مسةلم  88)
م. حتقيق: د. أمين 1991-هـ1412سن   1وما بعدها ط 1/11ن هـ، التذكرة يف القراءات الثما399( انظر مثالً: احلةليب، طاهر بن غةلبون، ت 89)

وما بعدها، وابن القباقيب، مشس الدين حممد بن خةليل احلةليب، إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز يف القراءات  89رشدي سويد، والطربي، أبو معشر، التةلخيص ص
هـ، مصطةلح 801غري مطبوع، وابن القاصح البغدادي، عةلي بن عثمان توما بعدها. رسال  دكتورا ، حتقيق: أمحد خالد شكري.  17األربع عشرة ص

 وما بعدها. رسال  ماجستري، حتقيق: أمحد حممد القضاة. )غري مطبوع(. 5اإلشارات يف القراءات الزوائد املروي  عن الثقات، ص
 .وصححه األلباين رمحه اهلل.1342يث  رقم احلد 1/426وسنن ابن ماج   1016رقم احلديث  180 -2/179( النسائي، سنن النسائي  90)
( 1021، 1020،  1019األحاديث ذوات األرقام ) 180 -2/181، وسنن النسائي 793رقم احلديث  1/546( مسةلم، صحيح مسةلم  91)

 (.1341رقم احلديث ) 524، 1/426وسنن ابن ماج ، 

  
، بل كانوا مـسةلصةلى اهلل عةليه و وكان الصحاب  رضوان اهلل عةليهم يسارعون إىل األخذ واملشافه  والتةلقي عن رسول اهلل 

 واهلل لقد  » ألنه السبيل إىل توثيق قراءهتم واالستشهاد لصحتها، فعن عبد اهلل بن مسعود قال:يفاخرون بذلك، 
 ةلى اهلل عةليه وسةلمصبضعاً وسبعني سورة، واهلل لقد عةلم أصحاب النيب  صةلى اهلل عةليه وسةلمأخذت من يف رسول اهلل 

 (86).«أين من أعةلمهم بكتاب اهلل وما أنا خبريهم
يطةلب من أصحابه أن يقرؤوا عةليه ليسمع القرآن منهم غضا طريا كما مسعو  منه  اهلل عةليه وسةلمصةلى وكان الرسول 

بت ، مبيناً هلم أن هذا التوجيه إمنا يتم بأمر اهلل سبحانه، فسبيل تةلقي القرآن السماع والعرض، فقد ثصةلى اهلل عةليه وسةلم
ك أُنزل القرآن، قةلت أي ابن مسعود: أأقرأ عةليك وعةلي اقرأ عةليّ  »البن مسعود:  صةلى اهلل عةليه وسةلميف احلديث قوله 

 (87).«يا رسول اهلل؟ قال: إين أحب أن أمسعه من غريي 
 (88).«إن اهلل أمرين أن أقرأ عةليك. قال: آهلل مساين لك؟ قال: اهلل مساك يل، قال: فجعل ُأيّب يبكي »وقوله أليّب بن كعب: 

ل اهلل أهنم يثبتون أسانيدهم اليت تةلقوا هبا القرآن رجاًل عن رجل إىل رسو  وقد بةلغ حرص العةلماء عةلى التةلقي واملشافه 
 89)، يثبتون هذ  األسانيد يف مؤلفاهتم وكتبهم زيادة يف توثيق الرواي ، وبياناً لصح  النقل.صةلى اهلل عةليه وسةلم

وأما حسن الصوت ومجال القراءة وجودهتا، وسالم  الفك، وصح  أعضاء النطق، فهي شروط ومكمالت حىت يكون 
 »:  عةليه وسةلمصةلى اهللاألداء يف غاي  اإلتقان واحلسن، وقد ورد يف حتسني الصوت بالقرآن أحاديث كثرية منها قوله 

 (90).«زينوا القرآن بأصواتكم
مزامري  لو رأيتين وأنا أستمع لقراءتك البارح ، لقد أوتيَت مزماراً من »يب موسى األشعري: أل صةلى اهلل عةليه وسةلموقوله 

 إيل  " لو كنت أعةلم أنك تستمع صةلى اهلل عةليه وسةلموالعجيب رد أيب موسى حني مسع مقال النيب  (91) «آل داود
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 ( أي ما استمع . 92)
 (.1017رقم احلديث ) 2/180النسائي، ( وسنن 792رقم احلديث ) 1/545( املرجع السابق،  93)
 .57( ابن اجلزري، التمهيد ص 94)
م. وسيبويه، 1980-هـ1400الكويت  -بغداد، ومطابع الرسال  -دار الرشيد لةلنشر 51، 1/52هـ، العني 170( الفراهيدي، اخلةليل بن أمحد ت 95)

 م.1983-هـ1403سن   3بريوت ط -، عامل الكتب4/431هـ، الكتاب 180أبو بشر عمرو بن عثمان ت
، والقسطالين، أمحد بن حممد بن أيب 113، 163، وابن اجلزري، التمهيد ص41، 46، واملرادي، املفيد ص104، 106( الداين، التحديد ص 96)
م حتقيق: د. عبد الصبور شاهني وعامر 1972-هـ1392القاهرة  -جلن  إحياء الرتاث اإلسالمي 1/183هـ، لطائف اإلشارات لفنون القراءات 923بكر ت

ظ، خمطوط يف مكتب  املتحف العراقي، 12، خالص  العجال  يف بيان مراد الرسال ، ورق  هـ1327السيد عثمان، والدركزيل، حسن بن إمساعيل املوصةلي ت
 .23513بغداد رقم 

 
اهلل لشيء ما أذن لنيب حسن الصوت يتغىن بالقرآن جيهر  (92)ما أذن » صةلى اهلل عةليه وسةلمحلربته لك حتبريا"  وقوله 

 (93).«به

  .اجلهُر به مع حتِسني الصوِت واخلشوِع فيِه، حىتَّ حُيرك القةلوبَ 
  "وت بالقراءةباب حسن الص"وحتسني الصوت عند قراءة القرآن مطةلوب،  بل خرَّج البخاري بابًا يف صحيحه بعنوان 

 .وقد أجاز العةلماء التغين بالقرآن بضوابط
وحتسني الصوت بالقراءة يزيدها حسنًا ومجااًل وهباء ويضفي عةليها هيب  ووقارا، ويعطيها رونًقا وزين  وكماال، ويرّغب 
 السامعني يف اإلنصات واإلقبال، والبد من مراعاة أن تكون القراءة سهةل  عذب ، ال تكةلف فيها وال تنطع، وال تعسف

 وال تصنع.
قال ابن اجلزري: "وأما قراءتنا اليت نقرأ ونأخذ هبا، فهي القراءة السهةل  املرتةل  العذب  األلفاظ، اليت ال خترج عن طباع 

  (94)العرب، وكالم الفصحاء، عةلى وجه من وجو  القراءات، فنقرأ لكل إمام مبا نُقل عنه .."
فهو مهم ومفيد جدًا يف دراس  عةلم التجويد، وقد أدرك عةلماء  أما احلديث عن أعضاء النطق ووصفها وبيان أجزائها

وزادوا عةليه فتحدثوا ( 95) التجويد ذلك، فأفادوا مما ذكر  عةلماء الةلغ  يف هذا الباب، كاخلةليل وسيبويه وابن جين وغريهم
 (.96) عن أعضاء النطق يف أثناء وصفهم ملخارج احلروف حديث اخلبري املطةلع والعارف املتقن

ديث عن أعضاء النطق وختّيل حركاهتا املخبئ  داخل جتويف الفم أو احلةلق مل تعد كتابا يقرأ أو خياال يُتصور، فعةلماء فاحل
 التشريح مع عةلماء التصوير ومهندسي احلاسوب استطاعوا بالصوت والصورة واألبعاد الثالثي  تقريب هذا 

 -ن سويد والذي أّلفه عالم  العصر األستاذ الدكتور أمي املوضوع وتبسيطه، ولعل كتاب التجويد املصور املشفع بقرص
 قد أزال كثريا من اإلشكاالت وقرب عةلم التجويد إىل حد كبري. -حفظه اهلل 
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 ( النتائج السبع  السابق  استةلهمتها من وحي وإبداعات عامل الصوتيات الكبري سيدي الدكتور أمحد القضاة حفظه اهلل واليت ضمنها حبثه. 97)

 
 الخاتمة

 وقبل طّي آخر صفحات هذا البحث هذ  أهم النتائج املتوصل إليها، أمجةلها يف النقاط اآلتي :
الدراسات الةلغوي  والدراسات القرآني  ومن الصعوب  مبكان الفصل بني هذين  أواًل: عةلم التجويد هو األداة الرابط  بني

العةلمني املتالزمني، وعةليه يكةلف طةلب  الدراسات الشرعي  بدراس  متكامةل  معمق  لةلدراسات الةلغوي  مبا يضمن هلم سالم  
ال يقل أمهي  عن  نحو والةلغ  واألدبوالبالغ  يف كتاباهتم وخطاباهتم، وأن يكون اهتمامهم بال  النطق مع حتقيق الفصاح

 اهتمامهم بالفقه والتفسري والعقيدة واحلديث...
ثانياً: يكةلف كذلك طةلب  الدراسات الةلغوي  واألدبي  بدراسات معمق  لةلمسائل الشرعي  حبيث يكون هلم احلد األدىن 

 ويكتمل عقد نربهتم.الكبري من الثقاف  اإلسالمي  وباألخص عةلم التجويد والقراءة لتزداد فصاحتهم 
 ثالثاً: ال جيب اخلةلط بني عةلمي التجويد والقراءات، فالفروق بينهما أضحت واضح  جةلي .

رابعاً: عةلماء التجويد مل يهمةلوا طرائق القراءة ومراتبها املأذون هبا من حتقيق وحدر وتدوير وغريها، وكل هذ  املراتب من 
 لنطق وتقومي الةلسان.شاهنا أن تكون سببا مباشرا يف تصحيح مسار ا

خامساً: عةلم التجويد أساسه األول باب املخارج والصفات، وهذان أصالن لغويان صوتيان يسهمان بشكل واضح 
وكبري يف تفصيح الةلسان وتدريبه وترويضه عةلى النطق السةليم، وهذا كةله مرهون بالتةلقي واملشافه  عن أويل اإلتقان، 

ودين، حىت يبةلغ القارئ الكمال، وال سبيل لتحقيق ذلك إال إذا عقل ركبتيه بني واألخذ املباشر عن املهرة احلفاظ اجمل
 يدي شيخه طالبا اإلجازة وعةلو السند يف القراءة.

سادساً: حسن الصوت ومجال القراءة واملبالغ  يف تزيينها داخل حدود األداء املأذون به يصل بصاحبه إىل مرتب  الكمال، 
 ادة كةلما كان من السفرة الكرام الربرة أقرب.وكةلما حرص الطالب عةلى اإلج

 .(97)سابعا: سالم  أعضاء النطق من العيوب اخلةلقي  رصيد كبري ملن أراد أن يبةلغ مرحةل  الكمال
امتداد ذراع الدراسات الصوتي  احلديث  يتدخل يف العديد من عةلوم الةلغات عموماً ومنها العربي   وكان لعةلم التجويد  ثامًنا:

 من هذا التدخل، وما نريد أن نثبته هنا هو أن حروفنا العربي  حمفوظ  األصول، معروف  األنساب.نصيب واضح 
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قام عةلماء التجويد باستخالص املادة الصوتي  من مؤلفات النحويني والةلغويني وعةلماء القراءة وصاغوا منها هذا  تاسًعا:

يها وا أحباثهم الصوتي  مستندين إىل تةلك املادة، وأضافوا إلالعةلم اجلديد، الذي اختاروا له اسم )عةلم التجويد(، وواصةل
 خالص  جهدهم حىت بةلغ عةلم التجويد منزل  عالي  من التقدم يف دراس  األصوات الةلغوي .

ن حق القرآن عةلينا حنن املسةلمني أن جنُِيد تالوته وترتيةله؛ حىت يكون عونًا لنا عةلى تدبُّر ، وتفهُّم معانيه، وال عاشرًا: م
تأتَّى ذلك إال باالهتمام بدراس  عةلم التجويد، ومعرف  أحكامه وتطبيقها، إما باالستماع إىل قارئ جميد، أو القراءة عةلى ي

 .شيخ حافظ متقن
إحدى عشر: هناك الكثري من الدراسات الصوتي  اجلادة اليت ختدم القرآن الكرمي وجتدد طرائق التصويت به مبا ال خيرج 

العام  اليت وضعها عةلماء التجويد، هذ  الدراسات حتتاج إيل من يهتم بطباعتها وإيصاهلا إىل أكرب  عن القواعد التجويدي 
 عدد ممكن من املهتمني مبجال القراءة والدراسات الصوتي  .

اثنا عشر: التكةلف يف القراءة مذموم إن كان عةلى الدوام، لكنه مطةلوب يف بداي  طريق املتعةلمني حىت تتعود ألسنتهم 
 حتقيق احلروف وختةليصها من صفات ما جاورها. عةلى

ثالث  عشر: عةلم الصوتيات احلديث، مهما كانت النتائج اليت يتوصل إليها فإهنا غري خمول  وال مؤهةل  لةلتدخل يف تغيري 
 حكم من أحكام التجويد أو التعديل عةليه مبا خيرجه عن صورته اليت مت نقةله عةليها، أو تغيري نطق حرف حبرف.

ضرورة االستعان  مبا توصل إليه العصر احلديث من أجهزة صوتي  حديث ، وبالتكنولوجيا املعاصرة، واالستفادة  عشر:أربع  
منها يف الفصل  يف كثري من القضايا املتعةلق  بالدراسات الصوتي  القرآني ، شريط  أن ال خيرج ذلك عن الضوابط واألصول 

 خصصون يف عةلم التجويد والقراءات يف كل عصر.اليت وضعها عةلماؤنا األقدمون ويعرفها املت
مخس  عشر: هناك هوة كبرية بني عةلم الصوتيات احلديث وبني املنتسبني إىل التجويد، نتيج  األسس املختةلف  اليت يقوم 

 عةليها عةلم الصوتيات، ونتيج  تباين وتغاير املفاهيم واملصطةلحات واملنطةلقات بني العةلمني  وعةليه ال بد من ظهور 
راسات جادة حتاول تقريب وجهات النظر بني العةلمني وتذليل الصعوبات يف حماول  لةلتسهيل عةلى املنتسبني إىل عةلم د

 التجويد االستفادة  قدر اإلمكان من عةلم الصوتيات احلديث.
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