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 :ط ملــد

ث الدراسة المكازنة كالتجكيد مف حي ،عف عممي القراءات كاف ىذا البحث في مكضكع
ا، ثـ نشأتيما،  بينيما، كقد قمت فيو بالتعريؼ أكًلن بعممي القراءات كالتجكيد لغةن كاصطالحن
كأىـ المؤلفات فييما، كبعد ذلؾ عرجت إلي بياف أكجو اًلتفاؽ كأكجو اًلختالؼ بينيما، فقد 

ا كاحدنا، رغـ مظنة أنيما عمـ كاحد؛ لمتشاب و كالتداخؿ الشديد تكصمت إلى أنيما ليسا عممن
ا كمكضكعنا، كلكنيما يتفقاف في مكاضع أخرل، مثؿ اليدؼ الذم  بينيما، فإنيما يختمفاف منيجن

مى الكجو الصحيح الذم أراده يسعى إليو كالىما، أًل كىك خدمة النص القرآني، كقراءتو ع
 لو. -تعالى-اهلل

غير ذلؾ، فعمـ  كأخيرنا بينت حكـ األخذ بكؿ منيما، ىؿ ىك كاجب؟ أـ فرض؟ أـ
القراءات فرض كفاية لمحفاظ عمى تعمـ القرآف الكريـ كتعميمو، ككذلؾ عمـ التجكيد عمى رأم 

 المتأخريف مف عمماء القراءات كالتجكيد.    
 Abstract: 

The research focuses on the study of Qur'anic readings and its 

phonetic rules of recitation, as well as the points of similarity and difference. 

The study elaborates on the linguistic and terminological definition of 

Qur'anic readings and recitation, their emergence, and influential literature. 

Furthermore, the research delves into points of similarity and difference, 

concluding that both are not one science. Despite their close resemblance and 

overlapping, both are different in approach and theme. On the other hand, 

they share common points such as their purpose, i.e., the service of Qur'anic 

text, and its correct reading. Finally, the study illustrates judgment 

concerning introduction of Qur'anic readings and recitation. Is it required? or 

obligatory? or otherwise?  Science of Qur'anic readings is a collective duty in 

order to preserve the learning of holy Quran and its teachings as well as 

Qur'anic recitation, according to late scholars of Qur'anic readings and 

recitation. 
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 مقدمة :

ًل ييدم إلى خيرىا إًل ىك، كالصالةي الحمد هلل اليادم إلى خير األعماؿ، 
كالسالـي عمي سيدنا محمدو البشيرو النذير، اليادم إلي الخير كالصراط المستقيـ، الذم 
بمَّغ، فصدَّؽ فيما بمغ، حتى تركنا عمى المحجًة البيضاًء الناصعة، كىك القائؿ صمى اهلل 

ٍمتيـٍ  ًإفً  مىا ًفيكيـٍ  تىرىٍكتي  قىدٍ  ًإنّْي النَّاسي  أىيُّيىا يىا .عميو كسمـ: "..  :أىبىدنا تىًضمُّكا فىمىفٍ  ًبوً  اٍعتىصى
سينَّةى  المَّوً  ًكتىابى  مَّى نىًبيّْوً  كى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  .(ُ)"كى

فمقد اىتـ عمماء الصدر األكؿ بالقرآف الكريـ، كحرصكا عمى تكصيمو كما أراد 
لو سكاء أكاف ذلؾ تأليفنا أك تحقيقنا أك قراءة أك إقراءنا، كذلؾ تحقيقنا لكعد  -تعالى -اهلل 
 من زن رن مم ام يلُّ  لو الذم تكفؿ بحفظو في محكـ قكلو: -تعالى -اهلل

َّنن
(ِ)

. 
عمـ القراءات أحد العمكـ اإلسالمية التي شغؼ بيا سمفنا الصالح، كأفنكا 

، كشطرنا في التدريس كاإلمالء، كشطرنا في أعمارىـ فييا، شطرنا في الطمب كالتدقيؽ
خراجيا اإلخراج  التأليؼ كالنشر، ككذلؾ عمـ التجكيد الذم ىك العناية بنطؽ األلفاظ كا 

: " إف -صمى اهلل عميو كسمـ -الصحيح، كىؤًلء ىـ أىؿ القرآف كخاصتو؛ لقكؿ الرسكؿ
ف، ىـ أىؿ اهلل هلل أىميف مف الناس، قيؿ: مىف ىـ يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ: أىؿ القرآ

  .(ّ)كخاصتو"
فقد أينزؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ؛ تكسعة مف اهلل تعالى عمى عباده، كرحمة 

 لو كمراجعتو ليـ، إٌياه - كسمـ عميو اهلل صمى - النبي سؤاؿ ندليـ، كتخفيفنا عنيـ ع
 كاستصعاب المغات، اختالؼ مف عميو ىـ بما -كسمـ عميو اهلل صمى - لعممو ؛فيو

 عنيـ -تعالى– اهلل فخٌفؼ غيره، إلى الكالـ في كالعادة الطبع منيـ فريؽ كؿ مفارقة
 .(ْ)كالميـ في كعادتيـ طبعيـ مألكؼ عمى أقٌرىـ بأف عمييـ كسٌيؿ
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امرئو مسمـ قرأ القرآف أف  عمى كؿ احقن ككما سيؿ اهلل عمينا بتمؾ األحرؼ، كاف 
عف حركفو كاإلفصاح لجميعو ككماؿ ترتيمو يكمف في تفخيـ ألفاظو كاإلبانة  يرتمو،

بالتدبر، حتى يصؿ بكؿ ما بعده، كأف يسكت بيف النفس كالنفس حتى يرجع إليو نفسو، 
في ذلؾ أف ييسقط مف حسناتو بعضيا، كينبغي  كأًل يدغـ حرفنا في حرؼ؛ ألف أقؿ ما

 .(ٓ)لمناس أف يرغبكا في تكثير حسناتيـ، فيذا الذم كصفت أقؿ ما يجب مف الترتيؿ "
ف ف في مسائؿ، كيفترقاف في مسائؿ، مف عممي القراءات كالتجكيد يمتقيا كالِّ  كا 

كىذا ىك ما يجعميما متشابييف كمتداخميف إلى الحد الذم يجعؿ البعض قد يظف أنيما 
عمـ كاحد، فنحف عندما ننظر في كتاب مف كتب القراءات نجد مكضكعات، مثؿ أحكاـ 

كنجد نفس المكضكعات في كتاب مف كتب  لؾ،النكف الساكنة، كغير ذ كأحكاـ اإلدغاـ،
التجكيد، كفي المقابؿ نجد مكضكعات انفردت بيا كتب القراءات، مثؿ فرش الحركؼ 

 كغيرىا، كمكضكعات أخرل انفردت بيا كتب التجكيد. 
 أصباب اختيار املوضوع: 

إلى جانب ما ىك معيكد لنا مف أف شرؼ العمـ بشرؼ معمكمو، كلما كاف 
ـ مف أفضؿ العمـك كاف البحث فيو كمدارستو كذلؾ مف أفضؿ العمكـ، أٌما القرآف الكري

عف السبب األخص ًلختيار ىذا المكضكع ، فيك أنني عندما كضعت أحد كتبي 
عمكـ القرآف(، كأدرجت فيو فصالن عف أحكاـ التجكيد، )لمتدريس في الكمية في تخصص 

ات، كالسائؿ يقصد بذلؾ أنو كعمـ فقيؿ لي كيؼ ذلؾ؟! كىك ييدرس بالفعؿ في عمـ القراء
القراءات سكاء ًل فرؽ بينيما؛ كلذلؾ أردت أف أخكض في ىذا المكضكع بالتفصيؿ 

 لمعرفة أكجو اًلتفاؽ كأكجو اًلختالؼ بيف ىذيف العمميف. 
 الدراصات الضابقة: 

بعد  -كيتبت دراسات عف كال العمميف بشكؿ مستقؿ، كلكف لـ أجد أبحاث
 ارنة أك مكازنة بينيما.مق -البحث كالتقصي
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 منوج البخح: 

، بتتبع كتب القراءات كالتجكيد، ككتب يعتمد البحث عمى المنيج اًلستقرائي
 عمكـ القرآف بصفة عامة؛ لجمع ما كيتب حكؿ ىذيف العمميف. 

 ُخطة البخح: 

 البحث إلى مقدمة ك أربعة مباحث كخاتمة، كىي كالتالي: ينقسـ 

  ت عمى:كقد اشتمم المقدمة: -أولا 

 الدراسات السابقة.  - أسباب اختيار المكضكع.  -

 خطة البحث. -   منيج البحث.  -

 كىي كالتالي:  البحث: محتويات -ثانياا 
 بعممي القراءات والتجويد، وفيه ثالثة مطالب:التعريف في المبحث األول: 

ا.المطمب األول:       التعريؼ بعمـ القراءات لغةن كاصطالحن
ا. اني:المطمب الث      التعريؼ بعمـ التجكيد  لغةن كاصطالحن
 أىـ المؤلفات في عممي القراءات كالتجكيد.  المطمب الثالث:    

  .: أوجه التفاق بين عممي القراءات والتجويدالمبحث الثاني
 .عممي القراءات والتجويدالمبحث الثالث: أوجه الختالف بين 

 والتجويد.  المبحث الرابع: حكم األخذ بعممي القراءات

 كقد اشتممت عمى: الخاتمة:  -ثالثاا
 أىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا.  -
 التكصيات المقترحة.  -

 كقد اكتفيت بذكر فيرس المصادر كالمراجع. الفهارس: -رابعاا
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 املبخح األول: يف التعزيف بعلني القزاءات والتجويد

يف العمميف ثـ نتعرؼ عمى التعريؼ المغكم ككذلؾ اًلصطالحي بيذكفيو 
 التأليؼ فييما، كما يمي:

 املطلب األول: التعزيف بعله القزاءات لغًة واصطالًحا.

 أواًل: التعزيف بعله القزاءات من حيح اللغة: 

ًمٍنوي  ،كقيٍرآننا ًقراءىةن  الكتابى  قىرأتي كمنو:  ، كأىٍقرىأىه ،اٍلقيٍرآفي  سيمّْيى  كى . ميٍقًرئه  فىييكى  القيرآفى
رى : ثيراألى  اٍبفي  قىاؿى  ًديثً  ًفي تىكىرَّ  .(ٔ)كالقيٍرآف كالقاًرئً  كاًلٍقتراءً  الًقراءىة ًذٍكري  اٍلحى

ْـّ  )قىرىأى( اٍلًكتىابى )ًقرىاءىةن( كى )قيٍرآننا( ًبالضَّ ا، كى ْـّ أىٍيضن )قىرىأى( الشٍَّيءى )قيٍرآننا( ًبالضَّ  : أمكى
مَّوي  مىعىوي كىضى ًمٍنوي سيمّْيى اٍلقيٍرآفي  ،جى مُّيىاأًلىنَّ  ؛كى يىضي قىٍكليوي تىعىالىى: ،وي يىٍجمىعي السُّكىرى كى  حم جمُّ  كى
 َّمم  خم

ـى  ،أىٍم ًقرىاءىتىوي : (ٕ) مىٍيؾى السَّالى فه )قىرىأى( عى فيالى ـى  ،كى ( السَّالى )أىٍقرىأىؾى ٍمعي  ،كى كىجى
كىفىرىةو  ،قىرىأىةه  :اٍلقىاًرئً  ْـّ كىاٍلمىدّْ  ،ًمٍثؿي كىاًفرو كى ا يأتي كى )اٍلقيرَّاءي( ًبالضَّ ٍمعى أيضن  .(ٖ)قىاًرئو لمجى

 ثانًيا: التعزيف بعله القزاءات من حيح االصطالح:

ا: ك القراءات عمـ ألف لو رجاًلتو كمؤلفاتو كأصكلو كمصطمحاتو، ك  ىك "اصطالحن
عمـ يعرؼ منو اتفاؽ الناقميف لكتاب اهلل تعالى، ككذلؾ اختالفيـ في الحذؼ كاإلثبات 

لكصؿ، كغير ذلؾ مف ىيئة النطؽ، أك مف ىيئة السماع، كالتحريؾ كالتسكيف كالفصؿ كا
 ا إلى ناقمو.  اء كممات القرآف، كاختالفيا معزكن أك كما يقاؿ فيو: ىك العمـ بكيفية أد

كلذلؾ فإف مكضكعو ىك كممات القرآف الكريـ مف حيث أحكالييا كالمد، 
 كالقصر، كالنقؿ.
 انب فكائد أخرل. : صكف الكالـ عف التحريؼ كالتغيير، إلي جوفائدته

: معرفة ما يقرأ بو كيؿُّ إماـ مف أئمة القراء، كالمقرئ مف عمـ بالقراءة هـــغايت
أداءن، كركاىا مشافية، كلذلؾ فإف القارئ لك حفظ كتابنا امتنع عميو إقراؤه بما فيو إف لـ 
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د ىنا يشافيو؛ كذلؾ ألنو في القراءة ًل ييحكـ إًل بالسماع كالمشافية؛ كذلؾ ألف المقصك 
  . (ٗ)كيفية األداء، فميس كيؿُّ مف سمع مف لفظ الشيخ يقدر عمى األداًء"

 نبينا عمى -تعالى– اهلل نزلوأ كما كنصو، لفظو، ليناإ نقؿ «القرآف» فأ كذلؾ
صمى اهلل  الرسكؿ بيا نطؽ كما أدائو كيفية الينا كنقمت ،-كسمـ عميو اهلل صٌمى -محمد

 منيـ فكؿُّ  ؛الناقمكف الركاة اختمؼ كقد الٌسالـ، عميو يؿجبر  عممو لما اكفقن  ،عميو كسمـ
 .(َُ)كالسالـً  الصالة عميو النبي لىإ صحيح سنادإب يركيو ما يعزك

 إلى ككٌجييا المصاحؼ -رضي اهلل عنو -عثماف كتب لما أنو ذلؾ، كبياف
 ًل التي األخرل األحرؼ مف خالفيا ما بترؾ كأمرىـ فييا، ما عمى كحمميـ األمصار

 خط خالؼ ما كؿ بيا يقرءكف كانكا التي قراءاتيـ مف الناس ترؾ -معيا تفؽت
 المتكاتر بالسند ركايتو كثبتت الخط يخالؼ ًل مما بسائرىا يقرءكف كاستمركا المصحؼ،

 .(ُُ)ـً كسم عميو اهلل ىصم اهلل رسكؿ عف
 .لقراءاتبا عيرفت ما ىك بيا، القراءة عمى كالتابعكف الصحابة استمر التي األكجو فيذه

 أف يجكز كًل يقع لـ آخر إلى كجو مف القراءة اختالؼكلكف يجب أف نعمـ  أف 
 النطؽ كيفية مف آخر كجو إلى أك مرادفيا إلى الكممة قارئ كؿ يغٌير بأف بالتشيي، يقع
 قكؿ إليو يشير كما ـ،كسم عميو اهلل ىصم منو السماع عمى مقصكر ذلؾإف  بؿ ،بيا

األحرؼ السبعة  حديث في (ُِ)اهلل عنيما( )رضي حكيـبف  كىشاـ عمر فكؿ م
 الشيير، كسكؼ يرد ذكره فيما بعد. 

 الفزق بني القزاءات والقزآن: 

مف التعريؼ المغكم لمقراءات التي ىي مف قرأ، قراءة، كقرآننا؛ فيككف القرآف 
كالقراءات نفس الشيء، كلكف بدر الديف الزركشي يرل أنيما شيئاًف مختمفاف؛ فيقكؿ: 

-اعمـ أف القرآف كالقراءات حقيقتاف متغايرتاف، فالقرآف ىك الكحي المنزؿ عمى محمد"ك 
لمبياف كاإلعجاز، كالقراءات ىي اختالؼ ألفاظ الكحي المذككر  -صمى اهلل عميو كسمـ

 .(ُّ)في كىتىبىًة الحركؼ، أك كيفيتيا مف تخفيؼ أك تثقيؿ أك غيرىما "
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نما مشيكرة، كالتحقيؽ كعمى ىذا القكؿ فتككف ىذه القراءات ليس ت متكاترة، كا 
ففيو نظر،  -صمى اهلل عميو كسمـ-أنيا متكاترة عف األئمة السبعة، أما تكاترىا عف النبي

فإف إسناد األئمة السبعة بيذه القراءات السبعة مكجكد في كتب القراءات، كىي نقؿ 
 . (ُْ)الكاحد عف الكاحد ...

فيك يرل أف القراءات متكاترة، كمنيـ  أما مىف قاؿ إف القرآف ىك نفس القراءات،
 عدـ إلى يؤدم ألنو ؛السبع القراءاتمف بالغ في ذلؾ، بؿ قاؿ بكفر مف أنكر تكاتر 

 فرج سعيد أبي األستاذ األندلسية البالد مفتي إلى الرأم ىذا عزلكيي ، جممة القرآف تكاتر
 رد مف عمى كالرد مذىبو تأييد في كبيرة رسالة كألؼ اكثيرن  لرأيو تحمس كقد ،لب بفا

 .(ُٓ)عميو
مرشده(: "كقد شاع عمى ألسنة جماعة مف )قاؿ اإلماـ الكبير أبك شامة في 

المقرئيف المتأخريف كغيرىـ مف المقمديف أف القراءات السبع كميا متكاترة، أم كؿّّ فرد فرًد 
كم عف ىؤًلء األئمة السبعة، قالكا كالقطع بأنيا منزلة مف عند اهلل كاجب، ك  نحف ما ري

بيذا نقكؿ، كلكف فيما اجتمعت عمى نقمو عنيـ الطرؽ، كاتفقت عميو الفرؽ مف غير 
 .(ُٔ)نكير لو مع أنو شاع كاشتير كاستفاض"

 ما الفائدة من تعدد القزاءات؟ 

مى أكثر لمف قرأ ع ،قراءة عمى أكثر مف حرؼال هفإف سأؿ سائؿ، ما الذم تفيد
 مف حرؼ؟

 :فاجلواب

عمييـ  اا في دينيـ، كًل ضيقن يجعؿ عمى عباده حرجن لـ  -عز كجؿ-أف اهلل " 
ككانت لغات مف أنزؿ عمييـ القرآف مختمفة، كلساف كؿ صاحب ، فيما افترض عمييـ

لغة، ًل يقدر عمى رده إلى لغة أخرل إًل بعد تكمؼ كمئكنة شديدة، فيسر اهلل عمييـ أف 
ختمفة، ليقرأ كؿ قـك عمى متفقة كم أنزؿ كتابو عمى سبع لغات متفرقات في القرآف بمعافو 
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فقكـ جرت ، لغتيـ، عمى ما يسيؿ عمييـ مف لغة غيرىـ، كعمى ما جرت بو عادتيـ
و عراب كاختالفككذلؾ اإل ،كقكـ باإلمالة ،كقكـ بالفتح ،كقكـ بالتخفيؼ ،عادتيـ باليمز
 كغير ذلؾ. ،في لغاتو االحركات كاختالفيفي لغاتيـ، ك 

، كقرءكا عمى طبعيـ كلغتيـ كلغة مف قرب منيـ، ككاف في  فتفصح كؿ قـك
 يـ.عمي اكثيرن  ابيـ، كتيسيرن  اعظيمن  اذلؾ رفقن 

كنظير ىذا في القرآف، مما رفؽ اهلل بو عباده، كيسر عمييـ نزكؿ الفرائض 
كاألحكاـ، كاألكامر كالنكاىي لشيء بعد شيء في أكثر مف عشريف سنة، فكانكا لذلؾ 

و مرة كاحدة لصعب عمييـ كاشتد، كلمحقيـ في إذ لك نزؿ كم ؛أقبؿ، كىك عمييـ أسيؿ
كا بالفرض، سي نً فإذا أى  ،اهلل عمييـ بنزكؿ شيء مف الفرائض فمفٌ  ؛ذلؾ عنت كصعكبة

هلل دينو في آخر، حتى أكمؿ ا نزؿ فرضه  ،كعممكا بو، كطاؿ األمر، كصار عندىـ عادة
 . (ُٕ)"حصىًل تي  سبحانو اهلل فنعـ ،يسر عمى عباده

في فكائد تعدد القراءات ما قالو شيخ القراء ابف الجزرم:" ما قيؿ أحسف مف ك 
ؼً  فىاًئدىةي  كىأىمَّا تىنىكًُّعيىا، اٍلًقرىاءىاتً  اٍخًتالى ٍيرى  فىكىاًئدى  ذىًلؾى  ًفي فىًإفَّ  كى  سىبىبً  ًمفٍ  قىدٍَّمنىاهي  مىا غى

مىى كىالتٍَّخًفيؼً  كىالتٍَّسًييؿً  التٍَّيًكيفً   .اأٍليمَّةً  عى

ًمٍنيىا ًة، ًنيىايىةً  ًمفٍ  ذىًلؾى  يفً  مىا كى غى كىمىاؿً  اٍلبىالى ازً  كى ٍعجى اًر، كىغىايىةً  اإٍلً  كىًجمىاؿً  اًًلٍخًتصى
ازً  يجى ٍنًزلىةً  ًقرىاءىةو  كيؿُّ  ًإذٍ  ؛اإٍلً ـى  تىقيكـي  ًبكىًممىةو  المٍَّفظً  تىنىكُّعي  كىافى  ًإذٍ  اٍْليىًة، ًبمى قىا ، مى لىكٍ  آيىاتو ًعمىتٍ  كى  جي
لىةي  مىى آيىةن  ظو لىفٍ  كيؿّْ  دىًلى ا يىخىؼٍ  لىـٍ  ًحدىًتيىا عى  .التٍَّطًكيؿً  ًمفى  ذىًلؾى  ًفي كىافى  مى

ًمٍنيىا لىةً  كىكىاًضحً  اٍلبيٍرىىافً  عىًظيـً  ًمفٍ  ذىًلؾى  ًفي مىا كى  ىىذىا كىٍثرىةً  مىعى  ىيكى  ًإذٍ  ؛الدًّْلى
ؼً  تىنىكًُّعوً  اًًلٍخًتالى ادّّ  ًإلىٍيوً  يىتىطىرَّؽٍ  لىـٍ  كى ، كىًلى  قيضه تىنىا كىًلى  تىضى اليؼه دّْؽي  كيمُّوي  بىؿٍ  تىخى وي  ييصى  بىٍعضي

ا، ييبىيّْفي  بىٍعضن وي  كى ا، بىٍعضي يىٍشيىدي  بىٍعضن وي  كى مىى ًلبىٍعضو  بىٍعضي ، كىأيٍسميكبو  كىاًحدو  نىمىطو  عى مىا كىاًحدو  كى
بيٍرىىافه  بىاًلغىةه، آيىةه  ًإًلَّ  ذىًلؾى  مىى قىاًطعه  كى اءى  مىفٍ  ًصٍدؽً  عى مَّى ًبوً  جى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  .كى
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ًمٍنوي  تىٍيًسيري  ًحٍفًظوً  سيييكلىةي  كى مىى نىٍقًموً  كى مىى ىيكى  ًإذٍ  ؛اأٍليمَّةً  ىىًذهً  عى فىةً  ىىًذهً  عى  ًمفى  الصّْ
غىةً  ازىًة، اٍلبىالى وو  ذىاتى  كىًممىةن  يىٍحفىظي  مىفٍ  فىًإنَّوي  كىاٍلكىجى مىٍيوً  أىٍسيىؿي  أىٍكجي  كىأىٍدعىى ًموً فىيٍ  ًإلىى كىأىٍقرىبي  عى
مىالن  ًحٍفًظوً  ًمفٍ  ًلقىبيكًلوً  ـً  ًمفى  جي  ًفيمىا ًسيَّمىا ًلى  اٍلميٍختىًمفىاًت، اٍلًقرىاءىاتً  ًتٍمؾى  مىعىاًنيى  تيؤىدّْم اٍلكىالى
طُّوي  كىافى   .لىٍفظنا كىأىٍيسىري  ًحٍفظنا أىٍسيىؿي  ذىًلؾى  فىًإفَّ  كىاًحدنا، خى

ًمٍنيىػػا ـي  كى ػػكرً  ًإٍعظىػػا ػػةً ا ىىػػًذهً  أيجي ٍيػػثي  ًمػػفٍ  أٍليمَّ ػػكفى  ًإنَّييػػـٍ  حى ٍيػػدىىيـٍ  ييٍفًرغي  قىٍصػػدىىيـٍ  ًليىٍبميغيػػكا جي
ٍكـً  كىاٍسًتٍنبىاطً  ذىًلؾى  مىعىاًني تىتىبُّعً  ًفي لىةً  ًمفٍ  كىاأٍلىٍحكىاـً  اٍلحي ، كيؿّْ  ًدًلى  أىٍسرىاًرهً  كىًميفً  كىاٍسًتٍخرىاجً  لىٍفظو

ًفػػػػيّْ  ػػػػػارىاًتًو، كىخى ـي  ًإشى ٍنعىػػػػػاًمًي ـي  ظىػػػػػرى النَّ  كىاً  ٍمعىػػػػػاًنًي ػػػػػفً  اٍلكىٍشػػػػػؼى  كىاً  ػػػػػوً  عى  كىالتَّػػػػػٍرًجيًح، كىالتٍَّعًميػػػػػؿً  التَّكىجُّ
ا ًبقىٍدرً  كىالتٍَّفًصيؿً  ايىػةي  يىٍبميغي  مى ، غى ـٍ يىًصػؿي  ًعٍمًمًيػ ابى  فىٍيًمًيػـٍ  ًنيىايىػةي  ًإلىٍيػوً  كى بُّييػـٍ  لىييػـٍ  فىاٍسػتىجى  أىنّْػي رى

اًمؿو  عىمىؿى  أيًضيعي  ًلى  ـٍ  عى مىى كىاأٍلىٍجري  أيٍنثىى، أىكٍ  ذىكىرو  ًمفٍ  ًمٍنكي  .اٍلمىشىقَّةً  قىٍدرً  عى

ًمٍنيىا ًفيىا اأٍليمَّةً  ىىًذهً  فىٍضؿً  بىيىافي  كى شىرى مىى كى ، سىاًئرً  عى ـً ٍيثي  ًمفٍ  اأٍليمى  ًكتىابى  تىمىقّْيًيـٍ  حى
بًّْيـٍ  ٍقبىاليييـٍ  التَّمىقّْي، ىىذىا رى مىٍيوً  كىاً  ، ىىذىا عى ٍقبىاؿى  عىفٍ  كىاٍلكىٍشؼي  لىٍفظىةو، لىٍفظىةو  عىفٍ  ثي كىاٍلبىحٍ  اإٍلً

بىيىافي  ًصيغىةو، ًصيغىةو  كىاًبًو، كى بىيىافي  صى ٍتقىافي  تىٍصًحيًحًو، كى تَّى تىٍجًكيًدًه، كىاً  مىٍكهي  حى مىؿً  ًمفٍ  حى  خى
ًفظيكهي  التٍَّحًريًؼ،  كىًلى  تىٍفًخيمنا كىًلى  ًكيننا،تىسٍ  كىًلى  تىٍحًريكنا ييٍيًمميكا فىمىـٍ  كىالتٍَّطًفيًؼ، الطٍُّغيىافً  ًمفى  كىحى

تَّى تىٍرًقيقنا، بىطيكا حى قىاًديرى  ضى تىفىاكيتى  اٍلمىدَّاتً  مى تً  كى مىاًلى كا اإٍلً يَّزي مى كؼً  بىٍيفى  كى فىاًت، اٍلحيري  ًبالصّْ
، ًمفى  أيمَّةو  ًفٍكري  ًإلىٍيوً  يىٍيتىدً  لىـٍ  ًممَّا ـً ؿي  كىًلى  اأٍليمى ـً  بىاًرئً  ًبًإٍليىاـً  ًإًلَّ  ًإلىٍيوً  ييكصى  .النَّسى

ًمٍنيىا رىهي  مىا كى ٍنقىبىةً  ًمفى  المَّوي  ادَّخى ًة، اٍلمى ًميمىةً  كىالنٍّْعمىةً  اٍلعىًظيمى ًسيمىةً  اٍلجى  اأٍليمَّةً  ًليىًذهً  اٍلجى
بّْيىا، ًكتىابى  ًإٍسنىاًدىىا ًمفٍ  الشًَّريفىًة، اؿي  رى لىًييّْ  السَّبىبً  ىىذىا كىاتّْصى ةي  ًبسىبىًبيىا اإٍلً ًصيصى  المَّوً  خى
مًَّديَّةى، اأٍليمَّةى  ىىًذهً  تىعىالىى ٍعظىامنا اٍلميحى ًنيًفيًَّة، اٍلًممَّةً  ىىًذهً  أىٍىؿً  ًلقىٍدرً  كىاً  كيؿُّ  اٍلحى  ييكًصؿي  قىاًرئو  كى
كفىوي  ري يىٍرفىعي  أىٍصًمًو، ًإلىى ًبالنٍَّقؿً  حي ٍصًمًو، قىٍطعنا اٍلميٍمًحدً  اٍرًتيىابى  كى  ًإًلَّ  اٍلفىكىاًئدً  فى مً  يىكيفٍ  لىـٍ  فىمىكٍ  ًبكى

ًميمىةي  اٍلفىاًئدىةي  ىىًذهً  لىكٍ  لىكىفىٍت، اٍلجى اًئصً  ًمفى  يىكيفٍ  لىـٍ  كى ةي  ىىًذهً  ًإًلَّ  اٍلخىصى ًصيصى فىتٍ  النًَّبيمىةي  اٍلخى  .لىكى

ًمٍنيىا لّْيوً  ًفي المَّوً  ًسرّْ  ظيييكري  كى ًصيىانىةى  اٍلعىًزيزً  ًكتىاًبوً  ًحٍفظى  تىكى ًموً  كى  .(ُٖ)" نىزَّؿً اٍلمي  كىالى
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 املطلب الجاني: التعزيف بعله التجويد لغة واصطالًحا

 التعزيف بعله التجويد من حيح اللغة:  -أوًلا

يّْد ك جكدكالتجكيد مف مادة جكد، ك  ، كأىصمو ، ىكجى مىى فىٍيًعؿو : نىًقيضي الرًَّدمًء، عى
تً  اكىرى ميجى ٍيًكد فىقيًمبىًت اٍلكىاكي يىاءن ًًلٍنًكسىاًرىىا كى ٍمعي جى يىا اٍليىاءى، ثيَـّ أيدغمت اٍليىاءي الزَّاًئدىةي ًفييىا، كىاٍلجى

ادى الشيءي ، ًجياد ارى جيّْدن  كىجى ٍكدة أىم صى كدة كجى ادى، كالتَّجكيد ًمٍثميوي اجي ، ، كأىجدت الشيءى فىجى
ٍكدة كأىجاد: أى  ادى جى قىٍد جى ٍكدة. كى كدة كالجى يّْده بىيّْف الجي : ىىذىا شىٍيءه جى ييقىاؿي يّْد ًمفى اٍلقىٍكًؿ كى تى بالجى

ٍكدة ،أىك اٍلًفٍعؿً  ادى عىمىميوي يىجكد جى د كىجى ًمًو كأىٍجكى فه ًفي عىمى : أىجاد فيالى ييقىاؿي كى
 أم حسنو.، (ُٗ)

 

 تعزيف التجويد يف االصطالح: -ثانًيا

كفي اًلصطالح: ىك إعطاء الحركؼ حقكقيا، كترتيبيا في مراتبيا، كرد 
شباع لفظو،  الحرؼ مف حركؼ المعجـ إلى لحاقو بنظيره كشكمو، كا  مخرجو كأصمو كا 

كتمكيف النطؽ بو عمى حاؿ صيغتو، كىيئتو مف غير إسراؼ كًل تعسؼ كًل إفراط كًل 
 .(َِ)تكمؼ

كيصير المفظ مجكدنا، إذا أتى بالقراءة مجكدة األلفاظ، بريئة مف الجكر في 
 .(ُِ)النطؽ بيا، لـ تيجنيا الزيادة، كلـ يىًشنيا النقصاف

 فكٌ مى يي  أف يجب القرآف حركؼ مف حرؼ كؿ أف اعممكا: الداني عمرك أبك اؿق
 كًل نحدده، كما حددناه ما عمى بيا، مخصكص ىك التي المنزلة مف حقو ىكفَّ كيي  لفظو،
 في عممائنا عند كذلؾ صيغتو، عف كيزكؿ صكرتو عف فيتحكؿ ذلؾ، مف شيئنا يبخس
 .(ِِ)المعاني بو نقمبتك  الحركات يوف تغيرت الذم اإلعراب كمحف كالقبح الكراىة
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كالتجكيد ىك نتيجة فنكف القراءة، كثمرتيا، فيك كالمكسيقى مف جية أف العمـ ًل 
يكفي فيو، بؿ ىك عبارة عف ممكة حاصمة مف تمرف امرئ بفكو، كتدربو بالتمقؼ عف 

 .(ِّ)أفكاه معمميو، كالتجكيد أعـ مف القراءة
ف أفكاه المشايخ العارفيف بطريقة أداء كطريقة عمـ التجكيد األخذ مطريقته: 

القرآف، بعد معرفة ما يحتاج إليو القارئ مف مخارج الحركؼ كصفاتيا، كالكقؼ، 
 .(ِْ)كاًلبتداء، كالرسـ"

 الفزق بني التجويد والرتتيل والتخقيق: 

يجب أف نفرؽ بيف عمـ التجكيد كعدة مسميات أخرل مرتبطة بو، مثؿ: الترتيؿ، 
 كالتحقيؽ.

بأنو مصدر جكدت الشيء، كمعناه بمكغ الغاية في إتقانو،  التجويدريؼ تع سبؽ
 كبذؿ الجيد في تحسينو.

ا بعضو أتبعأم : كالمو فالفه  رتؿ مصدر: فيك الترتيلأما   كثو مي  عمى بعضن
متفرقنا، كلذلؾ قاؿ اهلل تعالى  كاف إذا رتؿه  ثغره : تقكؿ كالعرب الرتؿ، منو كاًلسـ كتؤدةو،

 َّ يه ىه مه ُّ حاؿ القراءة: مؤدبنا نبيو في 

، أم التريث في القراءة، كأف (ِٓ)
، كلذا قاؿ صاحب العيف: (ِٔ)يفصؿ الحركؼ بعضيا عف بعض، فال تدخؿ في بعضيا

ًتؿه  كثىٍغره  الشيء، تنسيؽ: الرتؿ، ك ؿتَّ رى  سىفي : رى د، حى تَّؿه  الميتىنىضَّ تٍَّمتي  ،ميفىمَّجه : كميرى  الكالـى  كرى
تَّؿ كىك تأليفىو، كأحسىٍنتي  فيو أميىٍمتي  إذا تىرتيالِّ  يتىرسَّؿي  كالمو، في يىتىرى ؿى  إذا كى و فىصى  بعضى
 .(ِٕ)بعض مف

 أثبتو: الشيء حقؽيقيننا، ك  عرفتو أم الشيء، حققت مصدر فيك: التحقيقأما 
 صار: الشيء تحقؽ : أم صدقو، كالحؽ ىك ىذا قاؿ ك ،يقيف عمى منو كاف: كأكجبو
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، فالحؽ ىك بمكغ (ِٖ)كلـز ثبتأم : حقيقةن  صارأم  :عنده صح ك صح كالخبر حقِّا،
 الحقيقة مف غير زيادة فيو كًل نقصاف.

: "ىك إعطاء كؿ حرؼ حقو مف إشباع المد، كتحقيؽ والتحقيق في الصطالح
تماـ الحركات، كاعتماد اإلظيار، كالتشديدات، كبياف الحركؼ، كتفكيكيا،  اليمزة، كا 

خراج بعضيا مف بعض بالسكت، كالت . فالتحقيؽ أشمؿ مف (ِٗ) رتيؿ، كالتؤدة "كا 
 التجكيد.

 األلسف لرياضةفيك  التحقيؽأما  كاًلستنباط، كالتفكر لمتدبر يككف كالترتيؿ
قامة الغميظة األلفاظ كترقيؽ عطاء القراءة، كا   كاإلشباع كاليمز المد مف حقو حرؼو  كؿ كا 

 صفات مف صفةه رتيؿ ، كالتمتحرؾ حركة كاختالس ساكفو  تحريؾ معو كيؤمف كالتفكيؾ،
 كالتخفيؼ المد لحرؼ كالقصر كتركو باليمز يككف الترتيؿ ألف ؛بو كليس التحقيؽ

 .(َّ)التحقيؽ في ذلؾ كليس كاًلختالس،
 :كىى أربع، القراءة مراتبكلذلؾ فإف 

 كمراعاة يالمعان تدبر مع التعميـ بقصد كطمأنينة، بتؤدة القراءة كىك :التحقيق( 1)
 .األحكاـ

 كمراعاة ،يالمعان تدبر مع التعميـ بقصد ًل كطمأنينة، بتؤدة القراءة كىك :تيلالتر ( 2)
 .األحكاـ

 .األحكاـ مراعاة مع كالسرعة التؤدة بيف متكسطة بحالة القراءة كىك :التدوير( 3)
 حسب كاألكلكية الفضؿ فى يكى ،األحكاـ مراعاة مع بسرعة، القراءة كىك :الحدر( 4)

 . (ُّ)الترتيب ىذا
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م يجب عمى قارئ القرآف أف يجمع كؿ تمؾ الصفات كأكثر في قراءتو، قاؿ كالذ
، كتفيوـ،  ، كتدبرو ، كترسؿو عبد اهلل بف ذككاف: " يجب عمى قارئ القرآف أف يقرأ بترتيؿو

، كأف يزيف قراءتو بمسانو كيحسنيا بصكتو" ، كتثبتو ، كتحفظو ، كدعاءو ، كبكاءو  .(ِّ)كخشكعو
 -صمى اهلل عميو كسمـ-قراءة النبي  - عنيارضي اهلل -كلذلؾ نعتت أـ سممة

 .(ّّ)بقكليا: " قراءة مفسرة حرفنا حرفنا "
عمـ أف القراء مجمعكف عمى التزاـ التجكيد، كىك إقامة مخارج كيجب أف ن

الحركؼ كصفاتيا، فأما أسمكب القراءة، مف حدر كترتيؿ، فيـ فيو متباينكف غير 
 كما يمي: مستكيف

رش عف نافع، ييمططكف المفظ، كيمكنكف المد فحمزة، كالمصريكف عف ك 
 كالتشديد، كيزيدكف أدنى مد في حركؼ المد كالميف، نحك قكلو تعالى:

{،  ًميرىاثي  ك }، { اٍلًميعىادى  ، ك }{ ًفي سىًبيًؿ المَّوً  }{، ك ييٍؤتيكفى الزَّكىاةى  }
} ـٍ  .ك}يىٍأميريىي

 كيشبعكف الحركات حيث كانت، نحك قكلو تعالى:
{}الرَّحً  يَّاؾى نىٍستىًعيفي اًلًؾ يىٍكـً الدّْيًف، ًإيَّاؾى نىٍعبيدي كىاً  ، مى يـً

ـى ك ،(ّْ) لىٍح ـى كى ٍيتىةى كىالدَّ }اٍلمى
دّْيىةي{(ّٓ)اٍلًخٍنًزيًر{ ٍكقيكذىةي كىاٍلميتىرى ، ك }اٍلمى

كشبو ذلؾ، كىذا ىك اإلشباع الذم نص عميو ، (ّٔ)
غير اإلشباع كالحركة كما ىي، فأما سيبكيو فقاؿ: "ىذا باب اإلشباع في الجر كالرفع، ك 

الذيف يشبعكف فيمططكف، كعالمتيا كاك كياء، كىذا تحكمو لؾ الشفاىة، كذلؾ قكلؾ: 
 .(ّٕ)يضربيا، كمف مأمنؾ"
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 املطلب الجالح: أهه املؤلفات يف علني القزاءات والتجويد

 التأليف يف عله القزاءات:  -أواًل

ة القراءات، فال نقؿ نشأة القراءات؛ إذ كىناؾ فرؽ بيف نشأة عمـ القراءات، كنشأ
ًل كاف  إنيا مرتبطة بالقرآف كتدكر معو، فالقراءات قديمة قدـ القرآف، ليست ناشئة، كا 

 القرآف ناشئنا كذلؾ.

أما عف نشأة عمـ القراءات، فيي مرتبطة بنزكؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ، ثـ 
: قاؿ -عنو اهلل رضي -خطابال بف عمر أف كمسمـ البخارم ففيدكر القراء بعد ذلؾ، 

 -كسٌمـ عميو اهلل صٌمى- النبي حياة في الفرقاف سكرة يقرأ حكيـ ابف ىشاـ سمعت
 اهلل صٌمى - اهلل رسكؿ يقرئنييا لـ كثيرة حركؼ عمى يقرؤىا ىك فإذا لقراءتو، فاستمعت

 ردائي،ب أك بردائو لٌببتو ثـ ،سٌمـ حتى فانتظرتو الصالة، في أساكره فكدت ،-كسٌمـ عميو
: لو قمت ،-كسٌمـ عميو اهلل صٌمى -اهلل رسكؿ أقرأنييا: قاؿ السكرة؟ ىذه أقرأؾ مف: فقمت

 سمعتؾ التي السكرة ىذه أقرأني -كسٌمـ عميو اهلل صٌمى- اهلل رسكؿ إف اهلل فك كذبت،
 إني اهلل، رسكؿ يا: فقمت -كسٌمـ عميو اهلل صٌمى- اهلل رسكؿ إلى أقكده فانطمقت تقرؤىا،
 فقاؿ الفرقاف، سكرة أقرأتني كأنت تقرئنييا، لـ حركؼ عمى الفرقاف بسكرة يقرأ ىذا سمعت
 التي القراءة عميو فقرأ «ىشاـ يا اقرأ عمر، يا أرسمو: »كسٌمـ عميو اهلل صٌمى اهلل رسكؿ
 اهلل رسكؿ قاؿ ثـ «أنزلت ىكذا: »كسٌمـ عميو اهلل صٌمى اهلل رسكؿ قاؿ يقرؤىا، سمعتو
 ىذا إف: »قاؿ ثـ. «أنزلت ىكذا: »فقاؿ فقرأت، «عمر يا اقرأ: »كسٌمـ عميو اهلل صٌمى
 .(ّٖ)«منو تيسر ما فاقرءكا أحرؼ سبعة عمى أنزؿ القرآف

صمى اهلل -أم أف نشأة ىذا اًلختالؼ في القراءات يرجع إلى زمف رسكؿ اهلل
مف  منذ نزكؿ القرآف، كبسبب األحرؼ السبعة أنو ربما سمع أحد الصحابة -عميو كسمـ

 -الزرقانيعبد العظيـ  الشيخ يقكؿقراءة لـ يسمعيا غيره،  -صمى اهلل عميو كسمـ-النبي
- اهلل رسكؿ عف أخذىـ اختمؼ قد -عمييـ اهلل رضكاف -الصحابة فإ ثـ" : -اهلل رحمو
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 عنو أخذه مف كمنيـ كاحد، بحرؼ عنو القرآف أخذ مف فمنيـ ،-كسٌمـ عميو اهلل صٌمى
 ذلؾ بسبب فاختمؼ الحاؿ، ىذه عمى كىـ البالد في تفٌرقكا ثـ ،زاد مف كمنيـ بحرفيف،

 النحك ىذا عمى األمر كصؿ حتى جرا، كىمـ التابعيف تابعي ٍحدي كأى  عنيـ، التابعيف ٍحدي أى 
 كيعنكف يضبطكنيا لمقراءات، كانقطعكا تخصصكا الذيف المشيكريف، القراء األئمة إلى
 األحرؼ السبعة حدكد في اختالؼ -حاؿ ؿك عمى - ... كىذا اًلختالؼكينشركنيا بيا
 أك القراء مف أحد كًل الرسكؿ عند مف ًل اهلل عند مف كميا القرآف عمييا نزؿ التي

 .(ّٗ)"غيرىـ

أما التأليؼ في عمـ القراءات فإنو لـ يصؿ إلينا شيء ييذكر مف كتب القراءات 
لعصريف كانا لمحفظ التي أيلفت في القرنيف الثاني كالثالث اليجرم، كيبدك أف ىذيف ا
ق( في كتابو ِِْت)كالركاية فقط، سكل ما يينسب إلى أبي عبيد القاسـ بف سالـ 

ق(  في القرف الرابع اليجرم، صاحب كتاب ِّْت)القراءات(، ثـ أبي بكر بف مجاىد)
السبعة في القراءات(، فيك أكؿي مف جمع السبع؛ ليكافؽ عدد األشياخ عدد )

 . (َْ)األحرؼ

بف الجزرم: " فمما كانت المائة الثالثة كاتسع الخرؽ، كقؿ الضبط، قاؿ الحافظ ا
ككاف عمـ الكتاب كالسنة أكفر ما كاف مف ذلؾ العصر، تصدل بعض األئمة لضبط ما 
ركاه مف القراءات، فكاف أكؿ إماـ معتبر جمع القراءات في كتاب: أبك عبيد القاسـ بف 

، ثـ تكالت (ُْ)مع ىؤًلء السبعة "سالـ، كجعميـ فيما أحسب خمسة كعشريف قارئنا 
 المؤلفات بعد ذلؾ.

ق( في القرف الرابع ِّْفكاف كتاب )السبعة في القراءات( ألبي بكر بف مجاىد )ت -
 ق(.َّٕاليجرم، ك )الحجة في القراءات السبع( لمحسيف بف أحمد بف خالكيو )ت
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ارة في ، كاإلش(ِْ)ق(ْْْت)جامع البياف في القراءات السبع، أبك عمرك الداني  -
ق( في القرف ْٓٔت)القراءات العشر، لمشيخ أبي نصر منصكر بف أحمد العراقي 

 . (ّْ)الخامس اليجرم
فادة الكاىب، كىك فرش القصيدة المنجدة في القراءات، لسبط الخياط  - إرادة الطالب كا 

، متف الشاطبية أك حرز األماني (ْْ)ق(ُْٓت)عبد اهلل بف عمي بف محمد المقرم 
ق( في القرف َٗٓت) في القراءات السبع، لمقاسـ أبك محمد الشاطبيككجو التياني 

 السادس اليجرم. 
اإلعالف في القراءات، لمشيخ أبي القاسـ عبد الرحمف بف عبد المجيد الفراكم  -

 . (ْٓ)ق( في القرف السابع اليجرمّٔٔت)
إحكاـ الشبعة في القراءات السبعة، لمشيخ زيف الديف سريجا بف محمد الممطي  -

 . (ْٔ)ق( في القرف الثامف اليجرمٖٖٕت)
ق(، ّّٖت  )النشر في القراءات العشر، لشمس الديف أبك الخير بف الجزرم  -

إرشاد المبتدم كتذكرة المنتيي، ألبي الطيب عبد المنعـ بف محمد بف غمبكف الحمبي 
 .(ْٕ)ق( في القرف التاسع اليجرمٖٖٗ)
التصانيؼ في القراءات في  عمى -عمى سبيؿ المثاؿ ًل الحصر -كتمؾ أمثمة فقط 

 كؿ قرف. 

 التأليف يف عله التجويد:  -ثانًيا

أما عف المؤلفات التي أيلفت في عمـ التجكيد، فإف الكتب القديمة كذلؾ تكاد 
تككف مجيكلة لمعظـ الدارسيف كالمشتغميف بعمكـ القرآف بصفة عامة، كعمـ التجكيد 

كتية التي ليا عالقة بعمـ التجكيد؛ بصفة خاصة، أك حتى لممشتغميف في الدراسات الص
كيبدك أف مف بيف األسباب التي صرفت الدارسيف عف تتبع كتب عمـ التجكيد القديمة 
تمؾ الرسائؿ المكجزة التي كتبيا المتأخركف كبعض المعاصريف في عمـ التجكيد كما 
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ا ألف كثيرنا مف كتب عمـ التجكيد القد(ْٖ)يغمب عمييا مف اإليجاز يمة ًل ، كربما أيضن
 يزاؿ مخطكطنا لمَّا يحقؽ بعد.

كلكف ًل يمكف إغفاؿ الدكر العظيـ الذم قدمو لنا أسالفنا في العمكـ اإلسالمية 
 بصفة عامة، كفي عمـ التجكيد بصفة خاصة. 

كعف نشأة ىذا العمـ فإنو لـ يعرؼ مصطمح التجكيد بمعنى" العمـ الذم ييعني 
حدكد القرف الرابع اليجرم؛ أم أنو تأخر في بدراسة مخارج الحركؼ كصفاتيا " إًل في 

بالنسبة إلي كثير مف عمكـ القرآف، كيبدك أف نشأتو جاءت  -كعمـ مستقؿ -الظيكر
رضي اهلل عنو( الذم قاؿ: "جكدكا القرآف كزينكه  )استجابة لدعكة عبد اهلل بف مسعكد 

 .(َٓ)"(ْٗ)بأحسف األصكات
ثر الكارد عف عمي بف أبي كعندما بحثت في كتب متكف الحديث لتخريج األ

في اْلية " كرتؿ القرآف ترتيالِّ " بأنو: " تجكيد الحركؼ كمعرفة  -رضي اهلل عنو -طالب
 لـ أجده. (ُٓ) الكقكؼ"

ا د/ غانـ قدكرم الحمد، عندما قاؿ: " كمف المعمكـ أنو لـ  كىذا ما ذكره أيضن
كذلؾ لـ أجد شيئنا في ج ك د( شيء في كصؼ القراءة، )يرد في القرآف الكريـ مف مادة 

المعجـ المفيرس أللفاظ الحديث النبكم( الذم يعتمد عمى تسعةو مف أشير كتب )
التجكيد( لـ تكف )الحديث شيئنا مف ذلؾ، كىذا أمر يمكف أف يستدؿ بو عمى أف كممة 
 .(ِٓ)مستعممة في عصر النبكة بالمدلكؿ الذم صارت تدؿ عميو فيما بعد "

عمى لسانو مصطمح التجكيد بمعنى التحسيف ىك  ككما قيؿ: إف أكؿ مف جرل
في القراءات( عند قكلو الذم ركاه  ق( مؤلؼ كتاب )السبعةِّْ)تعبد اهلل ابف مجاىد 
في القرآف لحناف: جمي كخفي؛ فالجمي لحف اإلعراب، كالخفي ترؾ  عنو الداني: " المحف

(ْٓ) (ّٓ)إعطاء الحرؼ حقو مف تجكيد لفظو...."
  . 
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ير في عمـ التجكيد ما ذكره صاحب كشؼ الظنكف كاف كعف أكؿ مصنؼ ظ
عبارة عف منظكمة؛ حيث كانت المنظكمات ىي الكسيمة إليصاؿ ىذا العمـ، كىي 
المنظكمة الرائية، ألبي مزاحـ مكسى بف عبيد اهلل بف يحيى الخاقاني البغدادم 

نما استخدـ ما يدؿ (ٓٓ) ق(ِّٓت) عميو، ، كمع ذلؾ فيك لـ يستخدـ لفظ التجكيد، كا 
 مثؿ حسف األداء، في قكلو في البيت الخامس: 

 . (ٔٓ)أيا قارئ القرآف أحسػػػػػػف أداءه         ييضاعٍؼ لؾ اهللي الجزيؿى مف األجرً 
ثـ في القرف الخامس اليجرم ظير كتاب ) التنبيو عمى المحف الجمي كالمحف  -

ـ التجكيد في الخفي( لعمي بف جعفر السعيدم، كفي ذلؾ القرف بدأت الكتب في عم
الظيكر كاًلنتشار، مثؿ: ) الرعاية لتجكيد القراءة كتحقيؽ لفظ التالكة( لمكي بف 

ق(، ك) التحديد في اإلتقاف كالتجكيد( ألبي عمرك ّْٕأبي طالب القيسي )ت
 ق(ِْٔق(، ثـ )المكضح في التجكيد( لعبد الكىاب القرطبي)تْْْالداني)ت
 .   (ٕٓ)كغيرىـ

يقية لظيكر عمـ التجكيد بصكرة منضبطة كاف في القرف كيبدك أف البداية الحق
مكي( في مقدمتو: "... كما عممت أف أحدنا مف  )الخامس في كتاب الرعاية؛ حيث قاؿ

المتقدميف سبقني إلى تأليؼ مثؿ ىذا الكتاب، كًل إلى جمع مثؿ ما جمعت فيو مف 
منيا مف ألفاظ كتاب صفات الحركؼ كألقابيا كمعانييا، كًل إلى ما اتبعت فيو كؿ حرؼ 

 . (ٖٓ)اهلل تعالى، كالتنبيو عمى تجكيد لفظو، كالتحفظ بو عند تالكتو "
ق(، ّٗٓثـ )نياية اإلتقاف في تجكيد القرآف( لشريح الرعيني اإلشبيمي )ت

ق( في القرف السادس َٔٓككتاب )اإلنباء في تجكيد القرآف( ًلبف الطحاف اإلشبيمي )ت
 اليجرم.

في القرف السابع  ق(ٕٗٔت)جكيد( ًلبف الناظر الغرناطي الترشيد في عمـ الت) -
 اليجرم. 
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 ق( في القرف الثامف اليجرم.ْٕٗ)شرح الكاضحة( ًلبف أـ القاسـ المرادم )ت -
ق( في ّّٖالتمييد في عمـ التجكيد، شمس الديف أبك الخير ابف الجزرم ) ت -

 .القرف التاسع اليجرم
 

 كيف نشأ هذا العمم؟ 
قامكا باستخالص المادة الصكتية مف مؤلفات النحكييف  " إف عمماء التجكيد

عمـ )كالمغكييف كعمماء القراءات، ثـ صاغكا منيا ىذا العمـ الذم اختاركا لو اسـ 
التجكيد(، ثـ كاصمكا أبحاثيـ الصكتية، كأضافكا إلييا خالصة جيكدىـ حتى بمغ عمـ 

 . التجكيد منزلة عالية مف التقدـ في دراسة األصكات المغكية

كلكف ينبغي اإلشارة إلى أنو بالرغـ مف استناد عمماء التجكيد إلى جيكد سابقييـ 
مف عمماء العربية كعمماء القراءة إًل أف عمميـ قد جاء متميزنا، فكاف عمالن شامالن 
لمدرس الصكتي، كالفرؽ بينيـ كبيف عمماء العربية في ىذا التناكؿ أف عمماء العربية 

ر الدرس الصرفي، بينما تجاكز عمماء التجكيد تمؾ النظرة، عالجكا المكضكع في إطا
كعالجكا ىذا المكضكع بشكؿ أكسع مف ذلؾ؛ كذلؾ بالنظر إلى أصكات المغة نظرة 
أشمؿ مف ذلؾ. أما عمماء القراءة فإنيـ كانكا منشغميف بركاية النص القرآني كضبط 

رضكاف -طبقة الصحابة حركفو كما نقميا طبقات القراء طبقة عف طبقة حتى تنتيي إلي
 .(ٗٓ)الذيف تمقكا القرآف عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ" -اهلل عمييـ

ككما أنو ًل يمكف أف نيعد العمؿ الذم قاـ بو عمماء التجكيد جزءنا مف العمؿ 
الذم قاـ بو عمماء القراءات، بؿ كاف جيدنا متميزنا. فكذلؾ ًل يمكف أف نيعد الكتب التي 

لقراءات بدءنا لمتأليؼ في عمـ التجكيد؛ ألف عمـ القراءة كعمـ التجكيد ألفيا القراء في ا
ف كاف كؿ منيما يرتبط بألفاظ القرآف الكريـ، إًل أنيما يختمفاف في المكضكع ككذا في  كا 

 ، كما سيأتي. (َٔ)المنيج
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 املبخح الجاني: أوجى االتفاق بني علني القزاءات والتجويد

 .ترقا في مسائؿيمتقيا في مسائؿ، كيف مميفالعكما سبؽ أف ذكرنا أف ىذيف 

الذم يسعى إليو  حيث الهدففإنو مف أكؿ اتفاؽ بيف ىذيف العمميف  كعف
ه، كتحقيقو، كترتيمو، كتجكيده، ؤ كالىما، أًل كىك خدمة النص القرآني، كضبطو، كآدا

 -إلى قراءتو عمى الكجو الصحيح الذم أراده اهلل كغير ذلؾ مف الطرؽ التي تؤدم
لو، أك عمى األقؿ مقاربة ذلؾ، كلكف ذلؾ بعد أخذه كسماعو مف أىؿ اْلداء  -حانوسب

كمعرفة الكجو الصحيح مف تمؾ القراءات التي قرأ بيا أئمة القراء، ثـ المزاكلة كالتمرف 
 كرياضة الفؾ؛ حتى يعتاد عمى نطقو اعتيادنا، كييصبح مف لكازمو. 

؛ مسائؿ األصكؿذه المسائؿ ىي في مسائؿ، كى حيث الموضوعكما يمتقياف مف 
 فكال العمميف يدرسا األصكؿ المتعمقة بالقراءة الصحيحة عمى تفاكت بينيما.

 أف نعرؼ المقصكد األصكؿ. -قبؿ ذلؾ -يجب عمينا كلذلؾ كاف

تعني تمؾ القكاعد المطردة التي ينطبؽ حكميا عمى كؿ جزئياتيا،  واألصول:
البناء، باإلضافة إلى ذلؾ فإنو يكثر دكرىا، كتسمى الكميات، فيي بمثابة األساس مف 

كتيطرد، فيدخؿ في حكـ الكاحد منيا الجميع؛ بحيث إذا ذيكر حرؼ مف حركؼ القرآف، 
كلـ ييقيد بشيء يقيده دخؿ تحتو كؿ ما كاف مثمو، كقد يخالؼ القارئ القاعدة في كممات 

 يسيرة، فميست مقصكرة عمى حالة كاحدة، كأنما لكؿ ما كاف مثميا.

 اأٍليصيكؿ فىيىًذهً "  :الداني بعد أف أنيى الكالـ في األصكؿ عىٍمرك أىبيك قىاؿى 
 المٍَّفظ تقميؿ مف اٍلميٍختىصر ىىذىا يٍحتىمموي  مىا قدر عمى مشركحة ذىكرنىاىىا قد المطردة
مىٍييىا ليقاس اٍلمىٍعنى كتقريب  .(ُٔ)..."شرحناه مىا عمى فىيٍعمؿ ًمٍنيىا رديى  مىا عى
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 مف المرء يتعمـ أف فف كؿ في الميـ مف فإفأساسيات كؿ عمـ،"  كاألصكؿ ىي
 مبنينا عممو ليككف األصكؿ، تمؾ عمى كتخريجو فيمو عمى لو عكنا يككف ما أصكلو
، (ِٔ)" الكصكؿ حـر األصكؿ ًرـحي  فمى : قيؿ كقد راسخة، كدعائـ قكية أسس عمى

 كطالب عمـ القراءات يبدأ باألصكؿ، ثـ ييتبعيا بالفرش. 

كسكرة أـ  -كالبسممة -ألصكؿ التي يذكرىا عمماء القراءات، مثؿ: اًلستعاذةكا
كأحكاـ النكف -كىاء الكناية -كأحكاـ اليمزات -كأحكاـ اإلدغاـ -أحياننا()القرآف 
 كالتفخيـ كالترقيؽ، كغير ذلؾ.  -الساكنة

 ذلؾ: فيذه المسائؿ مكجكدة في كتب القراءات ككذلؾ كتب التجكيد، كنأخذ مثاًلن عمى 

كمف ذلؾ مثالن الكالـي في قاعدة النكف الساكنة كالتنكيف في كتاب مف كتب 
كلنمير( عمى اختالؼ في )التجكيد، قكؿ المؤلؼ:"ينبغي أف يتعمد إدغاميما في حركؼ 

..... (ٓٔ)، "مف كاؿ "(ْٔ)، "مف ربيـ"(ّٔ)إظيار الغنة، مثؿ قكلو تعالى: "فإف لـ يككنا "
دغاميما في الميـ ًلشتراكيما فإدغاميما في الالـ كالرا ء كالنكف ظاىر لقرب المخارج، كا 

في الغنة، كاليكم في الفـ، كفي الكاك حمالن عمى الميـ؛ ألف الكاك ضارعت الميـ بككنيا 
 .(ٔٔ)مف الشفة...."

ا: " أجمع القراء عمى  كفي كتاب آخر مف كتب القراءات نجده ذكرىا أيضن
يرممكف(، إًل أف تككف النكف  )ميما في حركؼ إظيارىا عند حركؼ الحمؽ، كعمى إدغا

مع الكاك كالياء في كممة كاحدة، نحك:" قنكاف، كصنكاف، كبنياف"، فإنيـ يظيركنيا 
بإجماع، ككذلؾ اتفقكا عمى إبداليما عند الياء ميمنا في المفظ مف غير إدغاـ، كعمى 

  (ٕٔ)اإلدغاـ ".إخفائيما عند باقي حركؼ المعجـ، كاإلخفاء ىك حاؿ بيف اإلظيار ك 

فنرل أنو في كال العمميف تعرضا لذكر القاعدة عمى اختالؼ في التفصيالت 
 بينيما، كىى تبنى عمى كؿ ما كاف مثميا مف الحركؼ.
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 املبخح الجالح: أوجى االختالف بني علني القزاءات والتجويد

ا،  ث فمن حيظير لنا مف التعريؼ بكال العمميف أنيما يختمفاف مكضكعنا كمنيجن
 فإنيما يختمفاف في تمؾ المسائؿ التي تيعنىى بإتقاف كؿ عمـ.  الموضوع:

فعله القزاءات ينفزد مبضائل فزش احلزوف أو الفزشيات، أما عله التجويد فإنى يدرس  -1

 فقط املضائل األصولية. 

، كفىرىش الشيء إذا بسطو ومعنى الفرش ، (ٖٔ)في المغة: ىك مصدر فىرىشى
ىك الكالـ عمى كؿ حرؼ في مكضعو عمى ترتيب السكرة،  كالفرش في عمـ القراءات:

ك" القراء يسمكف ما قؿ دكره مف الحركؼ فرشنا ًلنتشاره، فكأنو انفرش، كىك غير 
 إفراد مف المرادمطرد، بمعنى أنو ًل يتعدل إلى غيره إًل بدليؿ أك إشارة أك نحك ذلؾ، ك 

 يطرد، ًل كما حكمو يطرد ما بيف الفرؽ ؛ لبيافالسكر في الشركع قبؿ بأبكاب األصكؿ
 لـ األصكؿ أبكاب مف باب ككؿ الشيء، ذلؾ أشباه في الجارم المستمر ىك كالمطرد

 جميع في كىك الحكـ، ذلؾ شرط فيو تحقؽ ما كؿ في يستمر كمي حكـ مف يخؿ
 فكجيو أخفى، الزكائد في كىك كالزكائد، اإلضافة ياءات في خفي كىك ظاىر، األبكاب

 مفتكحة، ىمزة بعده ما سما فتح: قكلو مثؿ حممو يطرد ما فيو أف ةاإلضاف ياءات في
 كباقي الجميع في مطرد ذلؾ فإف حماد الكصؿ كفي الحاليف في كتثبت الزكائد كفي

 في لمبزم المشددة التاءات ذكر كشاىده باألصكؿ، منو بالفرش أشبو البابيف في الكالـ
 .(ٗٔ)الزكائد مف قريبة كىي الفرش

بذلؾ؛ ألنو اختالفات القراء في الحركؼ منتشرة كمطردة عمى كسيمي الفرش 
؛ كنظرنا ألنو اختالفات فإنو مقتصر عمى عمـ القراءات.   القرآف كامالن

َّحضُّ  :تعالى قكلو مف كفتحيا التاء كسر في ختمفكاكمثاؿ ذلؾ: أنيـ ا
(َٕ) ،

  .القرآف جميع في التاء بفتح أبتى " يا" : كحده عامر ابف فقرأ
 .التاء بكسر: باقكفال كقرأ
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 بالتاء يقفكف كالباقكف، عامر ابف ككذلؾ" أبو ياػ "ب الياء عمى يقؼ كثير كابف
 .(ُٕ) يكسركف كىـ

 َّيب ىب نب مبُّ كمثؿ بعض القراءات في سكرة البقرة: 

 قرأ: (ِٕ)
مىا} كخمؼ كيعقكب كالكسائي كحمزة كعاصـ عامر كابف جعفر أبك  بغير{ يىٍخدىعيكفى  كى

مىا} عمرك كأبك كثير ابفك  نافع كقرأ ألؼ،  .(ّٕ)باأللؼ{ يىٍخادىعيكفى  كى
 َّىن من خنُّ  كحده يعقكب قرأ

 قرأ، ك القرآف جميع في نصببال (ْٕ)
ٍكؼه  فىالى } الباقكف  .  (ٕٓ)فعبالر { خى

 َّزي ري ٰىُّ 

خطيئاتو(، كقرأ الباقكف ): قرأ نافع كحده بالجمع (ٕٔ)
 .(ٕٕ)خطيئتو()باإلفراد 

ف كاف يأتي في الفرش مكاضع مطرد  ة ىي باألصكؿ أشبو منيا بالفرش.كا 

كمف خالؿ مالحظة الفرش استطاع عمماء القراءات التكصؿ إلى أنو ليست كؿ 
 القراءات ليجات أك لغات. 

األدب )كىذا ردنا عمى شبية المستشرقيف، ككذلؾ د/ طو حسيف، في كتابو 
 كليجتيا، يشقر  لغة ىي كاحدة كليجة كاحدة، بمغة ميٌ تي  القرآف إف"الجاىمي( حيث قاؿ: 

 فيو، الميجات كتعددت قراءاتو، كثرت حتى المختمفة القبائؿ مف القراء يتناكليا يكد لـ
كالحؽ أنو ليست ىذه القراءات السبع مف الكحي في كثيرنا، إلى أف قاؿ:  تبايننا كتباينت

قميؿ كًل كثير، كليس منكرىا كافرنا، كًل فاسقنا، كًل مغتمزنا في دينو، إنما ىي قراءات 
 كيقبمكا بعضيا ينكركا كأف فييا يجادلكا أف لمناس مصدرىا الميجات كاختالفيا،

 (ٖٕ)."بعضيا
 القراءات اًلختالؼ بيف أف األمر ظاىر فى لمناس قد يبدك ييرد عميو بأنوك 

 التمقي إلى راجع األمر أف ىذا اًلختالؼ حقيقة فى كلكفراجع إلي اختالؼ الميجات، 
قراءات عمر كىشاـ مع اختالفيما في  -صمى اهلل عميو كسمـ -فقد أقر النبي كالركاية،
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 كؿ يسالثابتة فحسب، فم النحكية أك المغكية القاعدة إلىفال يرجع الخالؼ  الميجات،
ف كلغات، ليجات القراءات  كاإلمالة، كالفتح الميجات؛ قبيؿ مف األصكؿ أكثر كاف كا 
 الحركؼ فرش ذلؾ أما إلى كما اإلسكاف، أك كالصمة كالتسييؿ، كاإلبداؿ، كاليمز،
 . (ٕٗ)بالميجات يتعمؽ ًل فأكثرىا

 :  الكسػرة نحػك بالفتحػة تنتحػي أف"ي: كىػ صػكتية، ظػاىرة التػي ىػي اإلمالػةفمثالن
 العربيػػة، القبائػػؿ بعػػض لغػػة كىػػى ،(َٖ)" كالكسػػرة الفتحػػة بػػيف كاسػػطة كأنػػو ا،خفيفنػػ نتحػػاءا

  الكػػػػػػريـ، القػػػػػػرآف فػػػػػػى دكاعييػػػػػػا كجػػػػػػدت حيػػػػػػث كالتزمكىػػػػػػا القػػػػػػراء، بعػػػػػػض بيػػػػػػا قػػػػػػرأ كقػػػػػػد
ػػػا لكػػػفَّ   يقػػػرأ لػػػـ عاصػػػـ، عػػػف بركايتػػػو اْلف المسػػػمميف مػػػف كثيػػػر بقراءتػػػو يقػػػرأ مالػػػذ حفصن

 ىك مك لكُّ : تعػػالى قكلػػو كىػػك الحكػػيـ لػػذكرا مػػف كاحػػد مكضػػع فػػي إًل باإلمالػػة
َّمليك

(ُٖ) (ِٖ). 
 رسػػػػـ بحسػػػػب كلػػػػيس كالتمقػػػػي، الركايػػػػة بحسػػػػب كيتفقػػػػكف القػػػػراء يختمػػػػؼ كىكػػػػذا

الضابطيف يجب أخذىما  ىذيف أف صحيح ،كحده المغكم أك النحكم الكجو أك المصحؼ
 كمكافقػة اهلل، رسػكؿ إلػى الصػحيح كالسػند بالتكاتر، الركاية ثبكت بعد كلكف اًلعتبار، فى

، فتمػػؾ ىػػي ضػػكابط القػػراءة العربيػػة مػػف صػػحيح كجػػو لمقػػراءة يكػػكف كأف العثمػػاني، الرسػػـ
 الصحيحة. 

 خالكيػػو ابػف قػكؿ، المػركم بػاألثر اًلختيػار تقييػد كجػكب عمػى ضػكءنا مقػييي  كممػا
 أىػػؿ مػػف السػػبعة األئمػػة قػػراءة تػػدبرت فػػإني، كبعػػد ":الحجػػة كتابػػو صػػدر فػػي" ىػػػَّٕت"

تقػاف النقؿ، بصحة لمعركفيفا الخمسة األمصار  الركايػة تأديػة عمػى المػأمكنيف الحفػظ، كا 
 مػػذاىب مػػف مػػذىبنا حركفػػو مػػف بػػو انفػػرد مػػا إعػػراب فػػي ذىػػب مػػنيـ كػػال فرأيػػت كالمفػػظ،
 النقػػؿ طريػػؽ كالحكايػػة بػػالمفظ فكافػػؽ يمنػػع، ًل كجينػػا القيػػاس مػػف كقصػػد يػػدفع، ًل العربيػػة

 . (ّٖ)"ثاراْل كاجب عمى لالختيار مؤثر غير كالركاية،
 قػراءة لنفسػو اختػار منيمػا فكػؿ كاحد؛ إماـ عف الركايتيف اختالؼ لنا يفسر كىذا

 حسػبما المغػة مػف الكجػو بػذلؾ القػراء فاختيػار اْلثػار، عف خارجة غير إمامو، عف تمقاىا
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 فيػو، كقصػد بػو، كعػرؼ عنػو، اشػتير حتػى كلزمػو عميػو، كداكـ غيػره، عمػى فػثثره بو؛ قرأ
 كدكاـ اختيػار إضػافة اإلضػافة كىػذه القػراء، مػف غيره دكف إليو يؼأض فمذلؾ عنو؛ كأخذ
 كىػك العػالء بػف عمػرك أبػي عػف ثػرأي  كلػذلؾ، (ْٖ)كاجتيػاد كرأم اختػراع إضػافة ًل، كلزكـ
 كذكػر ،ككػذا كػذا لقػرأت بو قرئ بما إًل أقرأ أف لى ليس أنو لكًل " قكلو السبعة القراء أحد

 . (ٖٓ)"ا حركفن 

بيػػا عمػػـ التجكيػػد فقػػد سػػبؽ الكػػالـ عمييػػا، أم أف عمػػـ  أمػػا األصػػكؿ الػػذم تميػػز
ف كػػاف تعػػرض لبعضػػيا، لػػيس  القػػراءات تميػػز بػػالفرش إلػػى جانػػب تعرضػػو لاصػػكؿ، كا 

 كخمي مف الفرش. جميعيا، أما عمـ التجكيد فقد تميز باألصكؿ،

 عله التجويد متيش بذكز صفات احلزوف وخمارجوا -2

 يانو كما يمي: ، فبعن تعريف صفات الحروف ومخارجهاو  
ييقىاؿي جمع صفة، كصفات الحركؼ أم معاييرىا،  ،الصفاتصفات الحروف:  -أولا   كى

فىةي  اؿً  ًىيى  إنَّمىا الصّْ ٍمؽو  ًفي كىافى  ًبمىا كىالنٍَّعتي  ،اٍلميٍنتىًقمىةً  ًباٍلحى ميؽو، أىكٍ  خى فىةي  خي  ًمفٍ  كىالصّْ
ٍصؼً  ٍمعي  اٍلكىٍعدً  ًمفٍ  اٍلًعدىةً  ًمٍثؿي  اٍلكى ا: ىي الحالة التي (ٖٔ)ًصفىاته  كىاٍلجى . كاصطالحن

 .(ٕٖ)تعرض لمحرؼ عند النطؽ بو
 وتنقسم الصفات إلى ذاتية وعرضية: 

ىي المالزمة لمحرؼ ًل تفارقو في حاًلتو المختمفة، كالجير كالرخك،  فالذاتية:
كىك الجير كاليمس، كالرخك  األول: ما له ضد،كالصفات الذاتية تنقسـ إلى قسميف: 

 كالتكسط، كاًلستفاؿ كاًلستعالء، كاًلنفتاح كاًلطباؽ، كاإلصمات كاإلذًلؽ.كالشدة 
كىك الصفير، كالقمقمة، كالميف، كاًلنحراؼ، كالتكرير، والثاني: ما ل ضد له، 

 كالتفشي، كاًلستطالة.
: فيي الصفات التي تمحؽ أحياننا بالحرؼ، كتفارقو في أحياف أما العرضية

 .(ٖٖ)لنسبة إلى الراءأخرل كالتفخيـ كالترقيؽ با
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كالمخارج جمع مخرج كمعناه في المغة: اسـ لمكضع خركج مخارج الحروف:  -ثانياا 
 . (ٖٗ)عبارة عف الحٌيز المكلّْد لمحرؼ أك ىك ،الحرؼ

الذم ينقطع عنده  -أم ظيكره  -محؿ خركج الحرؼىي : وفي الصطالح
 .(َٗ)صكت النطؽ بو فيتميز بو عف غيره

لحمؽ ثالثة: مف أقصاه، كىي حركؼ اليمزة، كالياء، فمثالن ما يخرج مف ا
 كاأللؼ.

 مف كسطو: كىما العيف، كالحاء. 
 مف أدنى الحمؽ: أم مف الفـ، كىما الغيف، كالخاء.

كما يخرج مف المساف كذلؾ عمى أقساـ، فيذه المخارج جميعنا عند سيبكية نحك 
ا  .  (ُٗ)ستة عشر مخرجن

عد عمى النطؽ الصحيح بالحرؼ، كىك فضبط ىذه المخارج كمعرفتيا مما يسا
 مف دكر عمـ التجكيد.

 الصحيحة، كجكىيا عمى بضبطيا كاًلىتماـ الحركؼ مخارج في البحث إف"ك
 ككانت كأسرارىا، الفصحى العربية المغة بدقائؽ األمة عناية في العكامؿ أبمغ مف كاف
 كمما كدقائقيا، كقكاعدىا ةالعربي المغة مزايا تشٌربكا القراء أف كالجيد اًلىتماـ ىذا ثمرة
 كما القراءات، عمـ في مبٌرزيف كانكا كالفراء النحكييف قدماء مف الكثيريف أف ذلؾ يؤيد
 . (ِٗ)"النحك عمـ في بارعيف كالكسائي عمرك كأبي القراء أئمة مف الكثيركف كاف

 دة والنقط. عله القزاءات ُيعَنى بضبط اللفظ، كالغيبة واخلطاب، واجلنع واإلفزاد، والشيا -3

معطينا كؿ ، ئعمى لسان القار  بينما عمم التجويد ُيعَنى بضبط األداء ترتيالا 
فاؿ حرؼ ما يستحؽ مف الصفات الالزمة لو، مثؿ: الشدة، كالجير، كاًلستعالء، كاًلست

كما يرافقيما مف تفخيـ، أك ترقيؽ، أك قمقمة، مع إلحاؽ كؿ حرؼ بنظائره مف غير 
 . (ّٗ)فراط، كًل تفريط، كًل تكمؼإسراؼ كًل تعسؼ، كًل إ



  
      
  

 م.0202( أبريل 47)العدد  55

 

 دراصة مواسنة  -علـه القزاءات وعلـه التجويد 

 

النشر في القراءات العشر(: اختمفكا في قكلو )كمف ذلؾ في كتاب 
َّجي ٰه مهُّ تعالى:

، فيذا (ٓٗ)، فقرأ حمزة كخمؼ بالياء، كقرأ الباقكف بالنكف(ْٗ)
 مف باب القراءات، كليس التجكيد.

كسائي تغمبكف، ك تحشركف(، فقرأ حمزة كال)كفي سكرة آؿ عمراف: اختمفكا في 
 .(ٔٗ)كخمؼ بالغيب فييما، كقرأ الباقكف بالخطاب

بينما في كتاب مف كتب التجكيد، فانظر مثالن في المكضح، عندما يقكؿ 
المصنؼ عف حرفي الحاء كالخاء:" مف حركؼ الحمؽ، كمف الميمكسة، كفي الخاء 

رج، استعالء، كجميع حركؼ الحمؽ ييعانىى عند النطؽ بيا نكع مشقة، كىي قريبة المخا
فيحترز مف مخالطة بعضيا لبعض بتخميص بيانيا، كالياء أقرب إلى الحاء باليمس، 

، فذلؾ كمو مف (ٕٗ)كالغيف أسرع إلى الخاء باًلستعالء، فيعتمد الفرؽ بينيما بذلؾ "
 التجكيد الذم ييعنىى بصفات الحركؼ كمخارجيا، مما يتعمؽ بكيفية األداء.

بينما  فيك في األساس كتاب اتفاؽ،االختالف،  عله التجويد ال يتعزض لذكز مضائل -4
طالب القيسي في  كىك ما ذكره مكي بف أبي ،عمم القراءات يتعرض لذكر الختالف

ا ًل اختالؼ فيو بيف ذكر في ىذا الكتاب إًل مأ" كلست الرعاية( عندما قاؿ:)مقدمة 
كعندما قاؿ  فبيف أف كتابو ىذا كتاب اتفاؽ، كليس كتاب اختالؼ. ،(ٖٗ)"أكثر القراء

ا: " كقد تقدـ ذكر أصكؿ القراءة كاختالفيـ في اليمزة، كتميينو، كحذفو، كبدلو، أيضن
كتحقيقو، كغير ذلؾ مف أحكامو في غير ىذا الكتاب، فال حاجة بنا إلى ذكر ذلؾ، 
نما ىك كتاب تجكيد ألفاظ، ككقكؼ عمى  ككذلؾ ما شابيو، فميس ىذا كتاب اختالؼ، كا 

عط يا مما ًل اء المفظ حقو، كمعرفة أحكاـ الحركؼ التي ينشأ الكالـ منحقائؽ الكالـ، كا 
  .(ٗٗ)اختالؼ في أكثره "

ا إلى كتبو األخرل في كؿ ما يتعمؽ باًلختالؼ، حيث  كلذلؾ فيك ييحيؿ دائمن
يقكؿ:" كقد ذكرنا في غير ىذا الكتاب ما ندغـ فيو الذاؿ كغيرىا مف الحركؼ مما 

 . (ََُ)اختمؼ القراء فيو "
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ا:" فأما التفخيـ في الراء المفتكحة كالمضمكمة، كالترقيؽ فييما،  كمف قكلو أيضن
 . (َُُ)كاختالؼ القراء في ذلؾ، كأصؿ كرش فييما، فقد أفردنا لو كتابنا قبؿ ىذا "

كبقكلو" في غير ىذا الكتاب "يقصد بو أحد كتابيو في القراءات، كىما:" التبصرة 
اءات كعمميا "، أم أنو ذكر مسائؿ اًلختالؼ في القراءات" أك" الكشؼ عف كجكه القر 

ا مباشرنا  في أحد ىذيف الكتابيف، كلـ يذكرىا في كتاب التجكيد، كقد صرح بذلؾ تصريحن
 عندما قاؿ: " فميس ىذا كتاب اختالؼ " فيك كتاب اتفاؽ. 

كبذلؾ فإف عمـ القراءات مكضكعو الصكرة المفظية لمكممات القرآنية المنسكبة 
 سند المتكاتر إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ.لناقمييا بال

أما عمـ التجكيد فمكضكعو كيفية ترتيؿ ىذه األلفاظ بأعضاء النطؽ السميمة، 
كىي في ذلؾ محققة كؿ ما يمـز مف مخارج كصفات الحركؼ سكاء كانت أصمية أـ 

 عارضة فرعية ناتجة عف تركيب الحركؼ كتجاكرىا. 

، فكتب القراءات من حيث المنهججكيد يختمفاف كما أف عممي القراءات كالت
ف  كتب ركاية، تيتـ بإلحاؽ كؿ مسألة بالسند الثابت مف سمسمة السند إلى منتياه، كا 
حكت شيئنا مف مسائؿ التجكيد فيي لمتتميـ، بينما كتب التجكيد كتب دراية تعتمد في 

لصكت عند نطؽ المقاـ األكؿ عمى الضبط كالدقة في النطؽ باأللفاظ، أم مالحظة ا
 األلفاظ حاؿ إفرادىا أك تركيبيا. 

الرعاية( عف كتب القراءات:" فتمؾ الكتب )كيتضح ذلؾ في قكؿ مكي في كتابو 
كتب تحفظ منيا الركاية المختمؼ فييا، كىذا الكتاب كتاب ييحكـ فيو لفظ التالكة التي ًل 

 .(َُِ)اختالؼ فييا، فتمؾ كتب ركاية، كىذا كتاب دراية "
السبعة في القراءات( بدأ فيو ابف مجاىد  )في كتب القراءات، مثؿ كتاب فمثالن 

بذكر أئمة القراء كأنسابيـ كتالميذىـ عمى األمصار، فذكر مف كاف في المدينة، كبدأ 
، كمعدف األكابر مف -صمى اهلل عميو كسمـ -بأىؿ المدينة؛ ألنيا مياجر رسكؿ اهلل
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بعد  -صمى اهلل عميو كسمـ-بمدينة رسكؿ اهللصحابتو، ككاف اإلماـ الذم قاـ بالقراءة 
، كذكر أساتذتو كتالميذه، ثـ (َُّ)التابعيف ىك أبك عبد الرحمف نافع بف عبد الرحمف 

بمكة، كائتـ بو أىميا في  مف كاف بمكة كىك عبد اهلل بف كثير الذم انتيت إليو القراءة
 ، كىكذا.(َُْ)عصره 

ككتب التجكيد ًلحظت بعض  لكتب القراءات قرائيمف خالؿ استمالحظتان: 
 األمكر:

أف تحتكم كؿ كتب القراءات عمى األصكؿ، فيذا يرجع إلي ما  أنو ليس بالضركرة -لا أو 
 (َُٓ)مفاتيح األغاني في القراءات كالمعاني()يرتضيو المصنؼ، فمثالن في كتاب 

كىي مف األصكؿ، غير أنو لـ يعرض لباقي األصكؿ(، ) بدأ المصنؼ باًلستعاذة
يا بالفرش عمى سكر القرآف الكريـ؛ إذ إف األصؿ في كتب القراءات ىك ثـ تبع

 الفرش كليس األصكؿ. 
ف كانت تيعنىى بالفرش في المقاـ األكؿ، مع التعرض أف  -ثانياا أغمب كتب القراءات كا 

لاصكؿ، قد يتعرض البعض في تمؾ الكتب لعمكـ األداء أم التجكيد، كىذا ما 
القراءات العشر(؛ حيث صرح المصنؼ بذلؾ بعد النشر في ) كجدتو في كتاب

كالمو عف ما احتكاه الكتاب مف عمـ القراءات، قكلو: "ىذا إلى ما انطكل في ثناياه 
مف عمكـ األداء، الجارية في فقو المغة العربية مجرل األساس مف البناء، فمف عمـ 

دغاميف، مخارج الحركؼ كصفاتيا، إلى عمـ الكقكؼ كأحكاميا، إلى بحكث في اإل
كاليمزات كاليائيف، كالفتح كاإلمالة كالرسـ، كفني اًلبتداء الكقؼ كالختـ، إلى غير 

 .  (َُٔ)ذلؾ "
بعض عمماء القراءات يبدءكف الفرش مف سكرة البقرة، فتككف سكرة الفاتحة أك أف  -ثالثاا

أـ القرآف( مدرجة في األصكؿ، كالبعض اْلخر يبدءكف الفرش )ما يسمكنيا سكرة 
 كفي الجميع ينتيكف بسكرة الناس. رة الفاتحة،مف سك 
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 املبخح الزابع: حله األخذ بعلني القزاءات والتجويد

كالمقصكد باألخذ بيذيف العمميف، مف حيث تعمميما ثـ العمؿ بيما، فيؿ ىذا 
 كاجب أـ مباح، أـ غير ذلؾ، عمى ما سنرل:

 حله األخذ بالقزاءات:  -أواًل

كفضميا ىؿ ىك فرض، أـ كاجب، أـ غير ذلؾ؟  حكـ األخذ بالقراءاتأما عف 
فيجاب عمى ذلؾ بأف:" حفظ القرآف فرض كفاية عمى األمة، كمعناه أف ًل ينقطع عدد 

 سقط العدد ىذا يبمغكف قكـ بذلؾ قاـ فإفالتكاتر، فال يتطرؽ إليو التبديؿ، كالتحريؼ، 
ًل الباقيف عف ا فيك فرض كفاية، ات، ككذا تعميمو أيضن القرب أفضؿ كىك الكؿ، أثـ كا 

 . (َُٕ)كمف تعميمو تعمـ القراءات كتعميميا

كقد أفتى ابف حـز بذلؾ في رسائمو، حيث قاؿ: " ثـ طمب عمـ القرآف، 
كاختالؼ القراء السبعة فيو كضبط قراءتيـ كميـ فرض عمى الكفاية، كفضؿ عظيـ لمف 

الصالة  عميو -، كأجر جزيؿ، كقد أمر-إف كاف في بمده كثير ممف يحكمو -طمبو
بتعميـ القرآف، فمف تعممو فيك خير، كلك ضاع ىذا الباب، لذىب القرآف  -السالـ

أشراط الساعة، ككذلؾ ذىاب  كضاع، كحراـ عمى المسمميف تضييعو، كذىابو مف
أم أف قراءة القرآف بقراءاتو ىك فرض عمى الكفاية؛ حتى ًل ينقطع أثره  (َُٖ)"العمـ

 فرض عيف عمى كؿ امرئو يقرأ القرآف. كيذىب كيضيع تعميمو كتعممو، كليس

فعمـ القراءات مف عمكـ الشريعة، كىك متصؿ بأشرؼ العمكـ، كىك القرآف 
الكريـ، كفي مدارستو كحفظو كتعميمو، كفيـ معانيو، كالعمـ بأحكامو، كؿ ذلؾ ييعد 

صمى اهلل عميو  -صيانة لو مف التحريؼ كالتغيير، فيي تدخؿ في عمكـ قكؿ النبي
 . (َُٗ)خيركـ مف تعمـ القرآف كعممو " : "-كسمـ
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لمتغيير والتحريف في  ُيعد مدخالا ُأثيرت شبهة أن تعدد القراءات أما إف 
رحمو )، فيرد عمييـ: بأنو ليس األمر كذلؾ، كفي ذلؾ قاؿ الشيخ ابف بازالقرآن الكريم

اقض في اهلل(: ك" ليس تعدد القراءات مف تحريؼ أك تبديؿ كًل لبس في معانييا، كًل تن
ا، كيبيف مغزاه، كقد تتنكع معاني  مقاصدىا، كًل اضطراب، بؿ بعضيا يىصيدؽ بعضن
كمنا يحقؽ مقصدنا مف مقاصد الشرع، كمصمحة مف  بعض القراءات، فيفيد كؿ منيا حي
مصالح العباد، مع اتساؽ معانييا، كائتالؼ مراسييا، كانتظاميا في كحدة تشريع محكمة 

كما سبؽ كأف -. كما أف القراءات السبع (َُُ) تضارب فييا"كاممة، ًل تعارض بينيا كًل
كلذلؾ فإنو ًلبد أف يككف  ىي طرؽ متكاترة ثابتة في نقؿ القرآف الكريـ كأدائو -ذكرنا

 محككمنا عمى القراءات بالصحة، فال يؤخذ بالقراءات الشاذة.

 حله األخذ بالتجويد:  -ثانًيا

لشؽ العممي، فأما عف الشؽ يشمؿ عمـ التجكيد شقيف: الشؽ النظرم، كا
النظرم، فال خالؼ بيف العمماء بأنو فرض كفاية، ًل فرض عيف عمى كؿ مسمـ، 
بمعنى أنو يجب أف يتصدل بعض العمماء لمقياـ بيذا الكاجب، فيك بذلؾ يككف فرض 

  معجع مظ حط مض خضحضُّ ، لقكلو تعالى:(ُُُ)عيف بالنسبة لرجاؿ الديف
 . (112)َّلك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ

عف الشؽ العممي الذم ىك قراءة القرآف بتطبيؽ أحكاـ التجكيد فيو، فقد  أما
اختمؼ فيو العمماء، ىؿ ىك كاجب عمى كؿ مسمـ كمسممة؟ كبذا يأثـ تاركو؟ أـ ليس 

 بكاجب؟ 
كىنا يجب عمينا أكًلن أف نبيف المقصكد بالكاجب، فقد اختمؼ اصطالح الكاجب 

 بيف القراء كاألصكلييف كما يمي:

ىك: "ما طمب الشارع فعمو طمبنا ب الشرعي عند جمهور األصوليين فالواج
ا"  جازمن
 ، فتاركو آثـ.(ُُْ)؛ كبذا ىك:"ما ييمدح فاعمو كييذـ تاركو عمى بعض الكجكه"(ُُّ)
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إنما يطمؽ  والتجويد عمماء القراءات المتأخرين من أما الواجب الشرعي عند
 كيراد بو أحد معنييف: 

، أك "ىك (ُُٓ) الحرؼ مما يغير مبناه كيفسد معناهيحفظ ما ىك : المعنى األول
، أم المحف الجمي، كىذا المعنى متكافؽ مع معنى الكاجب (ُُٔ)صيانة المفظ عف الجمي"

في اصطالح األصكلييف، كفي اًللتزاـ بو صيانة كحفظنا لكالـ اهلل مف التغيير 
 كالتحريؼ، فيك الكاجب الشرعي الذم يأثـ تاركو.

ف كاف ينبغي مراعاتو، فيك كالقدر اْلخر مف أح كاـ التجكيد ليس بكاجب، كا 
إف الكاجب مف أحكاـ التجكيد ما يقيـ المبنى، " سنة كأدب مف آداب التالكة. ككما قيؿ

 . (ُُٕ)"كًل يخؿ بالمعنى، أما ما فكؽ ذلؾ فيك أمر مستحب غير كاجب

لكاجب أجمع عميو القراء مف المسائؿ كاألحكاـ، كليست مف اما المعنى الثاني: 
ذىب جميكر العمماء إلى فشرعنا، أم ًل يأثـ تاركيا، كذلؾ كاًلستعاذة في أكؿ القراءة؛ 

اًلستعاذة ليست ، ك أنيا مستحبة، كذىب بعض العمماء إلى كجكبيا في صدر كؿ قراءة
 دكف آية مف القرآف بإجماع العمماء، كلكف األصؿ عدـ تركيا عند بداية القراءة

 يكجب إثمنا، كىذا ىك ما يسمى الكاجب الصناعي.  ، أم أف تركيا ًل(ُُٖ)سبب

ىناؾ مكاضع اتفقكا عمى اإلتياف بيا كجكبنا، مثؿ : وعند المتأخرين من القراء
 مف ذلؾ جميع في الكجكبالمد المتصؿ؛ فيجب مده زيادة عمى حركتيف باإلجماع،" ك 

 أنو األئمة مف أحد عف يرد كلـ كالمتصؿ، الالـز كالمد كالتنكيف الساكنة النكف أحكاـ
نما فيو، خالؼ  قصره يجكز ًل أنو عمى اتفاقيـ مع المتصؿ المد في مراتبيـ تتفاكت كا 
 تجكز ًل أنو عمى كاألصكليكف الفقياء أجمع كقد الكجكه، مف كجو في المنفصؿ كقصر
 . (ُُٗ)" أصالن  يرد لـ ما بقراءة بالؾ فما الجممة، في كركده مع بالشاذ القراءة

 ينقسـ عند المتأخريف التجكيد عمـ في لكاجبالمعنييف فإف: اكفي بياف ىذيف 
 ما كىك صناعي اجبك ك  تركو، عمى كيعاقب فعمو عمى يثاب ما كىك شرعي كاجب إلى
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. الصناعة تمؾ أىؿ عند بو الالئؽ التعزير تركو عمى كيعٌزر تركو كيقبح فعمو يحسف
فساد المبنى تغيير مف الحركؼ يحفظ ما: فالشرعي : كالصناعي ،تاركو فيأثـ ،المعنى كا 

 فال ،كالتفخيـ ،كالترقيؽ ،كاإلقالب ،كاإلخفاء ،كاإلدغاـ التجكيد كتب في العمماء ذكره ما
(َُِ)المتأخريف اختيار عمى تاركو يأثـ

. 

 ا،شرعن  الجميع كجكب اختاركا مف عمماء التجكيد كالقراءات فقد فك المتقدم أما
كمف ذلؾ قكؿ ابف الجزرم:" كًل  جكبنا شرعيِّا،فميس لدييـ ىذا التقسيـ، فالجميع كاجب ك 

قامة حدكده، كذلؾ ىـ متعبدكف  شؾ أف األمة كما ىـ متعبدكف بفيـ معاني القرآف، كا 
قامة حركفو عمى الصفة المتمقاة مف أئمة القراءة، كالمتصمة بالنبي  يتصحيح ألفاظو، كا 

 .(ُُِ)صمى اهلل عميو كسمـ "
 ىؿ: ئؿسي  عندما الطبالكم، الديف ناصر مةالعاٌل  قالو لما المكافؽ ىك كىذا

ظيارىما اإلدغاـ، حركؼ عند كالتنكيف الساكنة النكف إدغاـ يجب  حركؼ عند كا 
خفاؤىما اإلظيار، ؟ فأجاب اإلقالب حركؼ عند يمامبكق اإلخفاء، حركؼ عند كا 

 . (ُِِ)"كالمتصؿ الالـز كالمدٌ  كالتنكيف النكف أحكاـبالكجكب في جميع ذلؾ مف 

ار ابف الجزرم إلى قكؿ أبي عبد اهلل نصر بف عمي بف محمد الشيرازم: كقد أش
 ذلؾ أف إلى ذىب فبعضيـ القرآف في األداء حسف كجكب في اختمفكا العمماء أف عمى»

 الحركؼ كتقكيـ المفظ تجكيد فإف ؛المفترضات في قراءتو المكمؼ يمـز ما عمى مقصكر
 قرأ مف كؿ عمى كاجب ذلؾ أف لىإ اْلخركف كذىب. فحسب فيو كاجب األداء كحسف
 كاتخاذ كتعكيجو بالقرآف المفظ تغيير في رخصة ًل ألنو ؛كاف كيفما القرآف مف شيئا
 .(ُِّ)«الضركرة عند إًلٌ  إليو سبيالن  المحف

كبذلؾ فإف حكـ تطبيؽ أحكاـ التجكيد عند قراءة القرآف الكريـ عند المتقدميف 
ًل كاجبة كجكبنا شرعيِّا، يأثـ تاركيا، كىذ مكانية اإلتياف بو، كا  ا اإلثـ مقيد بالقدرة عميو كا 

 بىٍيفى  ذىًلؾى  ًفي كىالنَّاسي  "بف الجزرم:اقاؿ اإلماـ فإف اهلل تعالى لـ يكمؼ نفسنا إًل كسعيا، 
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، ميٍحًسفو  ٍأجيكرو ميًسيءو  مى ، كى ، أىكٍ  آًثـو مىى قىدىرى  فىمىفٍ  مىٍعذيكرو ـً  تىٍصًحيحً  عى  لمٍَّفظً ًبا تىعىالىى المَّوً  كىالى
ًحيحً  ًبيّْ  الصَّ ، اٍلفىاًسدً  المٍَّفظً  ًإلىى كىعىدىؿى  اٍلفىًصيًح، اٍلعىرى ًميّْ  اٍسًتٍغنىاءن  اٍلقىًبيًح، النَّبىًطيّْ  أىكً  اٍلعىجى
ٍدًسوً  ًبرىٍأيوً  كىاٍسًتٍبدىادنا ًبنىٍفًسًو، مىى كىاتّْكىاًلن  كىحى  جيكعً الرُّ  عىفً  كىاٍسًتٍكبىارنا ًحٍفًظًو، ًمفٍ  أىًلؼى  مىا عى

الىـو  ًإلىى مىى ييكًقفيوي  عى ًحيحً  عى ره  فىًإنَّوي  لىٍفًظًو، صى ، ًبالى  ميقىصّْ ، ًبالى  كىآًثـه  شىؾٍّ ٍيبو  ًبالى  كىغىاشّّ  رى
كىابً  ًإلىى يىٍيًديوً  مىفٍ  يىًجدي  ًلى  أىكٍ  ًلسىانيوي، ييطىاًكعيوي  ًلى  كىافى  مىفٍ  أىمَّا،... ًمٍريىةو   فىًإفَّ  بىيىانيوي، الصَّ
ٍسعىيىا ًإًلَّ  نىٍفسنا ييكىمّْؼي  ًلى  وى المَّ    (ُِْ)". كي

 كلذا يقكؿ الناظـ: 

ـي  ـي ًلـز ......... مف لـ ييصػػحح القػػػرآف آثػػػػ  كاألخذ بالتػػػجكيد حتػػػػػ

 ألنو بو اإللػػػػػػػو أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزًل ......... كىكذا منو إليػػػػػػنا كصػػػػػػػػػػػػػػػػال 

ا حمية التػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكة .......... كزينة األداء كالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءة   كىك أيضن

 كىك: إعطاء الحركؼ حقيا .......... مف كؿ صػػفًة كمستػػػػػػػػحقيا 

 . (ُِٓ)... كالمفظ في نظيػػػره كمثػػػػموكرد كػػػػػػػػػؿ كاحػػد ألصػمو .......        
فإف ىذا القدر الكاجب ًلبد أف يككف بعد أف يتمكف القارئ مف أدكاتو، كبالطبع 

كذلؾ بتعممو ألحكاـ التجكيد، أما مف يعتقد أنو يستطيع ذلؾ دكف تعمـ فيك مخطئ، 
"كليس قكؿ المقرئ كالقارئ: أنا أقرأ بطبعي، كىذا ما قالو مكي بف أبي طالب القيسي: 

مما ذكرتو  احركؼ مف غير أف أعرؼ شيئن ليذه الكأجد الصكاب بعادتي في القراءة 
بحجة، بؿ ذلؾ نقص ظاىر فييما؛ ألف مف كانت حجتو ىذه يصيب كًل يدرم، 
كيخطئ كًل يدرم؛ إذ عممو كاعتماده عمى طبعو كعادة لسانو، يمضي معو أينما مضى 

يقرأ  بو مف المفظ، كيذىب معو أينما ذىب، كًل يبني عمى أصؿ، كًل يقرأ عمى عمـ، كًل
 تجكيد ألفاظو إًل بأعمىسو في كتاب اهلل جؿ ذكره، فيـ...فال يرضيف امرؤ لنف عف

 . (ُِٔ)"مف الخطأ كالزلؿ األمكر، كأسمميا
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 اخلامتة

ـي الصالحات، كسالـي عمى نبيو الذم اصطفى، كعبده  الحمد هلل الذم بنعمتو تت
اهلل فال مضؿ  الذم اجتبى، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا، كمف سيئات أعمالنا، مف ييده

 لو، كمف يضؿ فال ىادم لو، كبعد،،،، 
فإننا بعد ىذه اإلطاللة السريعة في عمميف مف عمكـ القرآف أًل كىما: عممي 

تفاؽ أف نبرز أىـ مالمح اًل -بعكف اهلل كتكفيقو -القراءات كالتجكيد نككف قد استطعنا
الكبير بينيما أنيما عمـ ؛ لما قد يظف لمتشابو كالتكافؽ كاًلختالؼ بيف ىذيف العمميف

 كاحد. 
ف كاف ىذاف العمماف يتكافقاف إلى حد كبير، إًل أنيما يختمفاف في  كالحؽ أنو كا 
ا بذاتو، فإنيما يختمفاف  بعض المكاضع، كالتي جعمت مف كؿ منيما عممنا متميزنا، قائمن

ا كمكضكعنا: فعمـ القراءات يركز عمى المسائؿ التي كقع فييا الخالؼ بي ف القراء، منيجن
 بينما عمـ التجكيد ييدرس المسائؿ المتفؽ عمييا.  

فعمـ التجكيد يركز عمى المسائؿ األصكلية المطردة التي يبنى عمييا غيرىا، أما 
عمـ القراءات يركز عمى فرش الحركؼ عمى مدار القرآف لما كقع فييا مف خالؼ بيف 

 القراء. 
ث الغيبة كالخطاب، كاإلفراد كعمـ القراءات يقكـ عمى ضبط األلفاظ، مف حي

كالجمع، كغير ذلؾ، أما عمـ التجكيد ييتـ بتقكيـ المفظ ككيفية أدائو، أم مالحظة 
كغير ذلؾ  الصكت عند النطؽ بالحرؼ، كىك ما يتعمؽ بصفات الحركؼ كمخارجيا،

ركاية،  مف المسائؿ المقارنة بيف كؿ منيما؛ كلذلؾ كمو كانت كتب عمـ القراءات كتب
سناد المسائؿ إلى القراء، أما كتب عمـ التجكيد فإنيا كتب دراية تعتمد عمى تيتـ بإ
 كالسماع. التمقي
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ف كانت البداية لمتأليؼ في عمـ التجكيد  كما تعرضت لممؤلفات في كؿ عمـ، كا 
ف كاف  ا مؤلفات في عمـ التجكيد، كا  كانت في كتب القراءات، إًل أنو كاف لمسمؼ أيضن

ًل يزاؿ مخطكطنا؛ كلذلؾ يجب اًلىتماـ بتحقيؽ تمؾ كثير مف تمؾ المؤلفات 
خراجيا إلى النكر، كاًلىتماـ كذلؾ بالبحث كالتقصي في ىذا العمـ.   المخطكطات كا 

كأخيرنا تناكلت حكـ األخذ بكؿ منيما، فعمـ القراءات ىك جزء مف القرآف، فكما 
د أف يككف في أف حفظ القرآف فرض كفاية عمى األمة، فكذلؾ عمـ القراءات، أم ًلب

األمة مف يتعممو كيعٌممو، حفاظنا عمى القرآف مف الضياع كاًلندثار، كحتى تبقى أمتنا 
 قائمة بكتاب ربيا. 

أما عمـ التجكيد فإف الجانب النظرم منو فرض كفاية، أما الجانب العممي 
المعني بتطبيؽ أحكامو، فإنو عمى رأم المتأخريف مف عمماء القراءات كالتجكيد منو 

لقدر الكاجب الذم يأثـ تاركو، كىك ما ًل ييخؿ المبنى كييفسد المعنى، كمنو القدر اْلخر ا
ا كلكف بما ًل يأثـ تاركو، أم تمؾ المسائؿ التي كقع فييا اإلجماع بيف  كاجب أيضن

 القراء. 
أما المتقدمكف مف عمماء القراءات كالتجكيد فإنيـ لـ يركا ىذا التقسيـ، حيث إف 

 اف كجكبنا شرعينا، كيأثـ تاركيما. الجانباف كاجب
فإف ىذا ليك جيد المقؿ، كبضاعتو المزجاة، عمى أف يأتي مف بعدم  كبعد...

 مف ييتـ ما فيو مف نقص، كيصمح أغكاره.
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 شــاهلوام

 ؾ: العمـ، حديث: عبد اهلل بف نمير، (، في المستدرؾ عمى الصحيحيف،ُّٗ)أخرجو الحاكـ (ُ)
كىاًتًو ميتَّفىؽه "كقاؿ: ، ُِٕ/ُ سىاًئري ري ، كى ٍيسو ـه ًبأىًبي أيكى اًديًث ًعٍكًرمىةى كىاٍحتىجَّ ميٍسًم اًرمُّ ًبأىحى قىًد اٍحتىجَّ اٍلبيخى كى

مىٍيًيـٍ   ."عى
 [.ٍٗجًر: آية ]الحً  (ِ)
، ِٔٗ/ُٗرضي اهلل عنو(، )(، مسند أنس بف مالؾُِِٕٗ)أحمد بف حنبؿ في مسندهأخرجو  (ّ)

، كباقي رجالو ثقات، رجاؿ إسناده حسف مف أجؿ عبد الرحمف بف بديؿ، فإنو ًل بأس بوكقاؿ: 
 .الصحيح

 َُٕ/ُبك عمرك الداني، أجامع البياف في القراءات السبع،  (ْ)
 .َْٓ/ُلزركشي، بدر الديف افي عمـك القرآف، البرىاف  (ٓ)
، ؽ ر أ(، طبعة دار صادر ) القاؼ، مادة فصؿحرؼ اليمزة، لساف العرب، ًلبف منظكر،  (ٔ)

ُ/ُّٖ. 
 [.ُٕالقيامة:  ] (ٕ)
 .ّْٗ/ُ(، ؽ ر أ  ) مختار الصحاح، أبي بكر الرازم، مادة (ٖ)
 ، مد بف محمد بف عبد الغني الدمياطي، أحعشرربعة القراءات األإتحاؼ فضالء البشر في  (ٗ)

 .ٕ-ٔص
 .ٔٔص  ،محيسفسالـ د/ محمد  ،المقتبس مف الميجات العربية كالقرآنية (َُ)
 .ْٕاإلبانة عف معاني القراءات، مكي بف أبي طالب القيسي، ص (ُُ)
 َٔالبكطي، ص فمف ركائع القرآف، محمد سعيد رمضا (ُِ)
 .ُّٖ/ُلزركشي، ا بدر الديفالبرىاف في عمـك القرآف، ل (ُّ)
 .ُّٗ/ُالمرجع نفسو،  (ُْ)
 .ّْٓ/ُالزرقاني،  محمد عبد العظيـمناىؿ العرفاف في عمـك القرآف،  (ُٓ)
 .ُٕٕ/ُ، أبك شامة المقدسي،ألى عمـك تتعمؽ بالكتاب العزيز المرشد الكجيز (ُٔ)
 .ُٖ -َٖص اإلبانة عف معاني القراءات، مكي بف أبي طالب القيسي، (ُٕ)
 .ْٓ،ّٓ/ُابف الجزرم، شمس الديف أبك الخير ي القراءات العشر، النشر ف (ُٖ)
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، ، طبعة دار صادر(ج ك د ) الجيـ، مادة فصؿحرؼ الداؿ،  لساف العرب، ًلبف منظكر،  (ُٗ)

ّ/ُّٓ. 
 َُأصكؿ كضكابط عمـ القراءات كالعمـك السبعة، محمد الدسكقي أميف، ص (َِ)
 .ّٓٔ/ُالسخاكم، جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء، عمـ الديف  (ُِ)
 .ُٖٔالتحديد في اإلتقاف كالتجكيد، ألبي عمرك الداني، ص (ِِ)
 .ّّٓ/ُ، حاجي خميفة، عف أسامي الكتب كالفنكف كشؼ الظنكف (ِّ)
 .ِٖٕكشاؼ اصطالحات الفنكف، لمتيانكم، ص (ِْ)
ًؿ:آية ِٓ) )  [.ْ]اٍلميزَّمّْ
 .ّْْ/ُاإلتقاف في عمـك القرآف، لمسيكطي، ِٔ) )
 .ُُّ/ٖباب: التاء كالراء كالالـ(،  )مخميؿ بف أحمد الفراىيدم، مادة العيف، ل (ِٕ)
 . ُِّ/ِ، ح ؽ ؽ( ) معجـ متف المغة، أحمد رضا،  مادة (ِٖ)
 .ّْْ/ُسيكطي، جالؿ الديف الاإلتقاف في عمـك القرآف،  (ِٗ)
 . ِٕ-َٕالتحديد في اإلتقاف كالتجكيد، ألبي عمرك الداني، ص (َّ)
 .ُُ/ُجكيد، محمكد بف عمي بسة المصرم،العميد في عمـ الت (ُّ)
 .ّٖٔ/ُجماؿ القراء ككماؿ اإلقراء، عمـ الديف السخاكم،  (ِّ)
، فقالت: -صمى اهلل عميو كسمـ-مؾ، أنو سأؿ أـ سممة زكج النبيم: عف يعمى بف مىك الحديثك  (ّّ)

ر ما صمى " كاف يصمي ثـ يناـ قدر ما صمى، ثـ يصمي قدر ما ناـ، ثـ يناـ قد ما لكـ كصالتو؟
حتى ييصبح "، ثـ نعتت قراءتو، فإذا ىي تنعت قراءةن ميفسَّرة حرفنا حرفنا ". أخرجو 

( أبكاب فضائؿ القرآف، ب: ما جاء كيؼ كانت قراءة النبي صمى ِْ)، ِّ/ٓ(، ِِّٗ)الترمذم
 .، كقاؿ: ىذا حديث حسف صحيح غريباهلل عميو كسمـ

 [.ٓ، ْ، ّ]الفاتحة:  (ّْ)
 [.ّ]المائدة: ّٓ) )
 [.ّ]المائدة:  ّٔ) )

 .ِٕٓصاإلقناع في القراءات السبعة، أحمد بف خمؼ الغرناطي،  (ّٕ)
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 (، ؾ: فضائؿ القرآف، ب: أينزؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ،ِْٗٗ)أخرجو البخارم في الجامع برقـ (ّٖ)

ٔ/ُْٖ. 
 .ُِْ/ُمناىؿ العرفاف في عمـك القرآف، لمشيخ عبد العظيـ الزرقاني،  (ّٗ)
 .ُِٓعف معاني القراءات، مكي بف أبي طالب القيسي، صاإلبانة  (َْ)
 .ْٔالنشر في القراءات العشر، ابف الجزرم، ص (ُْ)
 .ّٖٓ/ُكشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، حاجي خميقة، ِْ) )
 .ُٖ/ُالمرجع نفسو، ّْ) )
 .ُ/ُالمرجع نفسو،  (ْْ)
 .ُٖ/ُالمرجع نفسو،  (ْٓ)
 .ُ/ُالمرجع نفسو،  (ْٔ)
 .ُ/ُ، ف عف أسامي الكتب كالفنكف، حاجي خميفةكشؼ الظنك  (ْٕ)
 .ُْد/ غانـ قدكرم الحمد، ص ،الدراسات الصكتية عند عمماء التجكيد (ْٖ)
مف لـ يتغف بالقرآف،  ب: (ُٗ)التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف سراج الديف الشافعي، (ْٗ)

ِْ/ُُٖ . 
 .ٕٕالبحث المغكم عند العرب، أحمد مختار عمر، ص (َٓ)
 .ِِٖ/ُاإلتقاف في عمـك القرآف، لمسيكطي، (ُٓ)
 .ٕٕالبحث المغكم عند العرب، أحمد مختار عمر، ص (ِٓ)
 .ُُٖالتحديد في اإلتقاف كالتجكيد، أبك عمرك الداني، صّٓ) )
 ُٕ-ُٔالدراسات الصكتية عند عمماء التجكيد، غانـ قدكرم الحمد، ص (ْٓ)
 .1/453ي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاج (55)
 .ِٗالمنظمكمة الخاقانية، أبي مزاحـ مكسى بيف عبيد اهلل بف خاقاف، ص (ٔٓ)
 .1/453كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة،  (ٕٓ)

 .ِٖمكي بف أبي طالب القيسي، ص، الرعاية لتجكيد القراءة كتحقيؽ لفظ التالكة (ٖٓ)
 .ُِد، د/ غانـ قدكرم الحمد، صالدراسات الصكتية عند عمماء التجكي (ٗٓ)
 .ِِالمرجع نفسو، ص (َٔ)
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 .ُِٖ/ُتحبير التيسير في القراءات العشر، أبك عمرك الداني،  (ُٔ)
 .ّ/ُأصكؿ في التفسير، محمد بف صالح العثيميف،  (ِٔ)
 .]ِِٖالبقرة: آية [ (ّٔ)
 .]ٓالبقرة: آية [ (ْٔ)
 .]ُُالرعد: آية [ (ٓٔ)
 .ُٕىاب القرطبي، صالمكضح في التجكيد، عبد الك  (ٔٔ)
 .ٗٓالعنكاف في القراءات السبع، أبك طاىر إسماعيؿ بف خمؼ األنصارم، ص (ٕٔ)
، ؼ ر ش(، طبعة دار صادر )، مادة فصؿ الفاء حرؼ الشيف، لساف العرب، ابف منظكر، (ٖٔ)

ٔ/ِّٔ. 
 .ُّٕ/ُإبراز المعاني مف حرز األماني، أبي شامة المقدسي،  (ٗٔ)
 [.ْ]يكسؼ: آية َٕ) )
 .َّٗ/ُ الحجة لمقراء السبعة، أبك عمي بف عبد الغفار الفارسي، (ُٕ)
 .]ٗالبقرة: آية [ (ِٕ)
 .ُِٕ/ُالمبسكط في القراءات العشر، أبك بكر النيسابكرم،  (ّٕ)
 .]ّٖالبقرة: آية [ (ْٕ)
 .ُِٗ/ُالمبسكط في القراءات العشر، أبك بكر النيسابكرم،  (ٕٓ)
 .[ُٖ] البقرة: آية (ٕٔ)
 .ُُْ/ِالسبعة، أبك عمي بف عبد الغفار الفارسي،  الحجة لمقراء (ٕٕ)
 .ٓٗ، ْٗفي األدب الجاىمي، د/ طو حسيف، ص (ٖٕ)
القراءات القرآنية، د/ ، ك ُّْصفحات مف عمـك القرآف، د/ أبك طاىر عبد القيـك السندم، ص 79) )

  ٔٗعبد اليادم الفضمي، ص
 .ُُٓ/ُناطي، اإلقناع في القراءات السبع، أحمد بف عمي بف خمؼ الغر  (َٖ)

 [.ُْ]ىكد: آية (ُٖ) 
 .ُِّالعميد في عمـ التجكيد، محمكد بف عمي بف بسة المصرم، ص (ِٖ)
 .ِٔ، ُٔص ، ًلبف خالكية،في القراءات السبع الحجة (ّٖ)
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 .ِٓ/ُالنشر في القراءات العشر، ًلبف الجزرم،  (ْٖ)
د/ عبد الفتاح إسماعيؿ  ـ،رسـ المصحؼ العثماني كأكىاـ المستشرقيف في قراءات القرآف الكريٖٓ) )

 .ّّٔ/ُشمبي،
كص ؼ(،  ) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أبك العباس أحمد بف محمد الحمكم، مادة (ٖٔ)

ِ/ُٔٔ 

 .ٗٓ، ٖٓالعميد في عمـ التجكيد، محمكد بف عمي المصرم، صٕٖ) )
 المرجع نفسو. (ٖٖ)
 ّْٕ/ُإبراز المعاني مف حرز األماني، أبي شامة المقدسي،  (ٖٗ)
 .ّٔ-ِٔ/ُىداية القارلء إلى تجكيد كالـ البارم، عبد الفتاح بف السيد عجمي،  (َٗ)
 َٔ/ُاإلقناع في القراءات السبع، أحمد بف عمي بف خمؼ األنصارم،  (ُٗ)
 .ٓ/ُجامع البياف في القراءات السبع، أبك عمرك الداني،  (ِٗ)
 .77، صينظر: التحديد في اإلتقان والتجويد، أبو عمرو الداني (94)
 .[ُِٔ آية :النساء] (ْٗ)
 .ِّٓ/ِالنشر في القراءات العشر، ابف الجزرم،  (ٓٗ)
 .ِّٖ/ِالمرجع نفسو،  (ٔٗ)
 .ُٓالمكضح في التجكيد، عبد الكىاب القرطبي، ص (ٕٗ)
 .ُِٖ، مكي بف أبي طالب القيسي، صلتجكيد القراءة كتحقيؽ لفظ التالكة الرعاية (ٖٗ)
 .المرجع نفسو (ٗٗ)
 فسو.المرجع ن (ََُ)
 .ُِٗالمرجع نفسو، ص (َُُ)
 .ََِالرعاية لتجكيد القراءة كتحقيؽ لفظ التالكة، مكي بف أبي طالب القيسي، ص (َُِ)
 .ّٓالسبعة في القراءات، ًلبف مجاىد، ص (َُّ)
 .ْٔالمرجع نفسو، ص (َُْ)
، بيركت،  (َُٓ) لمحمد بف أبي المحاسف الكرماني، تحقيؽ: عبد الكريـ مصطفى مدلج، دار ابف حـز

 ـََُِق،ُِِْ، ُاف، طلبن
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 .ِالنشر في القراءات العشر، ابف الجزرم، ص (َُٔ)
 .ّّْ/ُاإلتقاف في عمـك القرآف، لمسيكطي،َُٕ) )
، مف رسالة: التمخيص لكجكه التمخيص، ص (َُٖ)  .ُِٕرسائؿ ابف حـز
 .ُِٗ/ٔ(، ؾ: فضائؿ القرآف، ب: خيركـ مف تعمـ القرآف كعممو،َِٕٓ)أخرجو البخارم (َُٗ)
 .ّٕٗ/ٓتاكل ابف باز، مجمكع ف (َُُ)
 .ْٗ/ُفتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية، صفكت محمكد سالـ،  (ُُُ)
 [.ُِِ]التكبة: آية ُُِ) )
 .ِٗٗ/ُالكجيز في أصكؿ الفقو، محمد مصطفى الزحيمي،  (ُُّ)
 .ِٔ/ُإرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ، محمد بف عمي لشككاني، (ُُْ)
 .ِٔي عمـ التجكيد، محمد مكي نصر، صنياية القكؿ المفيد ف (ُُٓ)
ب: بياف بياف المحف -ِّنظـ السمسبيؿ الشافي في عمـ التجكيد، عثماف بف سميماف مراد،  (ُُٔ)

 .ُْ، ص(ُٓٓ)البيتكالكاجب في عمـ التجكيد، 
 .ُُشرح مقدمة الجزرية، لمشيخ عمي المال القارم، صالمنح الفكرية  (ُُٕ)
 .ُّٗ/ُية، محمكد بف محمد بف عبد السالـ، الركضة الندية شرح متف الجزر  (ُُٖ)
 .ٔٓ/ُ، المرصفي ىداية القارمء إلى تجكيد كالـ البارم، عبد الفتاح سيد العجمي (ُُٗ)
 ِٔنياية القكؿ المفيد في عمـ التجكيد، محمد مكي نصر، ص (َُِ)
 .َُِ/ُالنشر في القراءات العشر، ابف الجزرم،  (ُُِ)
 المرجع نفسو. (ُِِ)
 ُُِ/ُراءات العشر، ابف الجزرم، النشر في الق (ُِّ)
 ُُِ، َُِ/ُالمرجع نفسو،  (ُِْ)
 .ْٗ/ُفتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية في عمـ التجكيد، صفكت محمكد سالـ،  (ُِٓ)
 .ِْٓالرعاية لتجكيد القراءة كتحقيؽ لفظ التالكة، مكي بف أبي طالب القيسي، ص (ُِٔ)
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 املضادر واملزاجع

تحقيؽ: عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي،  ت، مكي بف أبي طالب القيسي،اإلبانة عف معاني القراءا -
 ـ.ُٕٕٗدار نيضة مصر، ط

المقدسي، تحقيؽ: غبراىيـ  شامة أبك القاسـ شياب الديف أبي األماني، حرز مف المعاني إبراز -
 دار الكتب العممية، بيركت، لبناف. عطكة عكض،

بف محمد بف عبد الغني الدمياطي شياب  ، أحمدعشرربعة إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األ -
 ـ.ََِٔق، ُِْٕ، ّتحقيؽ: أنس ميرة، دار الكتب العممية، لبناف، ط، الديف، الشيير بالبناء

تحقيؽ: محمد أبك  عبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف السيكطي، القرآف، عمـك في اإلتقاف -
 ـ.ُْٕٗق، ُّْٗالفضؿ إبراىيـ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط 

بف محمد عبد اهلل الشككاني،  عمي بف محمد األصكؿ، عمـ مف الحؽ تحقيؽ إلى الفحكؿ إرشاد -
 .ـ ُٗٗٗق،ُُْٗ، ُتحقيؽ: الشيخ/ أحمد عزك عناية، دار الكتاب العربي، ط

أميف كحيمة، دار السالـ، القاىرة،  الدسكقي محمد السبعة، كالعمـك القراءات عمـ كضكابط أصكؿ -
 ـ.َُِّق، ُّْْ، ُط

تحقيؽ:  الغرناطي، المعركؼ بابف باذش، خمؼ بف عمي بف أحمد السبع، القراءات في اإلقناع -
 ق.َُّْ، ُعبد المجيد قطامش، دار الفكر، دمشؽ، طد/

 دار إبراىيـ، الفضؿ ابك محمد: تحقيؽ الزركشي، الديف بدر اهلل عبد أبك القرآف، عمـك في البرىاف -
 . ـُٕٓٗ ق،ُّٕٔ األكلى الطبعة لبناف، بيركت، المعرفة،

د/ أحمد محمد مفمح القضاة، دار  الداني، تحقيؽ: عمرك أبك العشر، القراءات في التيسير تحبير -
 ـ.َََِق، ُُِْ، ُالفرقاف، األردف، ط

تحقيؽ: الدكتكر/ غانـ قدكرم  الداني، عمرك عثماف بف سعيد أبك كالتجكيد، اإلتقاف في التحديد -
 .ـُٖٖٗق، َُْٕ، ُبغداد، ط الحمد، مكتبة دار األنبار،

التمخيص، أبي محمد عمي بف أحمد بف سعيد ابف حـز األندلسي، تحقيؽ: عبد  لكجكه التمخيص -
، ط  ـ.ََِّق،ُِّْ، ُالحؽ التركماني، دار ابف حـز
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الشافعي، تحقيؽ: دار الفالح لتحقيؽ  الديف سراج الممقف ابف الصحيح، الجامع لشرح التكضيح -
  ـ.ََِٖق، ُِْٗ، ُ، دمشؽ، طالتراث، دار النكادر

الداني، جامعة الشارقة، اإلمارات،  عمرك عثماف بف سعيد أبك السبع، القراءات في البياف جامع -
 ـ. ََِٕق،ُِْٖ، ُط

السخاكم، تحقيؽ: عبد الحؽ  الديف عمي بف محمد أبك الحسف عمـ اإلقراء، ككماؿ القراء جماؿ -
 ـُٗٗٗق،ُُْٗ، ُط عبد الدايـ، مؤسسة الكتب الثقافية، بيركت،

زنجمة، تحقيؽ: سعيد األفغاني، دار الرسالة،  أبك زرعة ابف محمد بف الرحمف عبد القراءات، حجة -
 ـ.. ُٕٗٗق، ُُْٖ

الفارسي، تحقيؽ: بدر الديف  الغفار عبد بف عمي الحسف بف أحمد أبك السبعة، لمقراء الحجة -
 .ـُّٗٗق، ُُّْ، ِت، طقيكجي ك بشير جكيجابي، دار المأمكف لمتراث، دمشؽ، بيرك 

، ِالحمد، دار عمار، عماف، ط قدكرم غانـ /د التجكيد، عمماء عند الصكتية الدراسات -
 ـ. ََِٕق، ُِْٖ

 إسماعيؿ الفتاح عبد/ د الكريـ، القرآف قراءات في المستشرقيف كأكىاـ العثماني المصحؼ رسـ -
 ـ.ُّٖٗق، َُّْشمبي، دار الشركؽ، جدة، 

أحمد حسف  القيسي، تحقيؽ: د/ طالب أبي بف مكي التالكة، لفظ كتحقيؽ ةالقراء لتجكيد الرعاية -
 ـ ُٔٗٗق، ُُْٕ، ّفرحات، دار عمار، عماف، ط

السالـ، المكتبة  عبد المنعـ بف عبد بف محمد بف محمكد الجزرية، متف شرح الندية الركضة -
 ـ. ََُِق،ُِِْ، ُاألزىرية لمتراث، القاىرة، ط

مجاىد، تحقيؽ: د/شكقي  بف مكسى بف العباس التميمي أبك بكر بف احمد القراءات، في السبعة -
 ق. ََُْ، ِضيؼ، دار المعارؼ، مصر، ط

الترمذم، محمد بف عيسى الترمذم، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر ك محمد فؤاد عبد الباقي،  سنف -
       ـ.ُٕٓٗق، ُّٓٗ، ِكغيرىـ، مطبعة مصطفى البابي الحمبي، مصر، ط
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 دراصة مواسنة  -علـه القزاءات وعلـه التجويد 

 

 

بسة المصرم، تحقيؽ: محمد الصادؽ القمحاكم، دار  عمي بف محمكد جكيد،الت عمـ في العميد -
 ـ. ََِْق، ُِْٓ، ُالعقيدة، األسكندرية، ط

 األنصارم، تحقيؽ: د/ زىير زاىد  خمؼ بف إسماعيؿ طاىر أبك السبع، القراءات في العنكاف -
 ق. َُْٓخميؿ العطية، عالـ الكتب، بيركت،  ك د/

راىيدم، تحقيؽ: د/ ميدم المخزكمي، كد/ إبراىيـ السامرائي، دار الف أحمد بف لمخميؿ العيف، -
 كمكتبة اليالؿ.

سالـ، دار نكر المكتبات، المممكة العربية  محمكد صفكت الجزرية، المقدمة شرح البرية رب فتح -
 ـ.ََِّق،ُِْْ، ِالسعكدية، ط

 .ـُّّٗق، ُِّٓ، ّمطبعة فاركؽ، القاىرة، ط حسيف، طو/ د الجاىمي، األدب في -
خميفة، دار  مصطفى بف عبد اهلل المشيكر باسـ حاجي الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، كشؼ -

 .ـُُْٗإحياء التراث العربي، بغداد،
 .قُُْْ ،ّط بيركت، صادر، دار منظكر، ابف العرب، لساف -
اًلصبياني، تحقيؽ: سبيع حمزة  بكر أحمد بف الحسيف أبك العشر، القراءات في المبسكط -

 ـ. ُُٖٗجمع المغة العربية، دمشؽ، حاكيمي، م
مراد، تحقيؽ: حامد بف خير اهلل  سميماف بف نظـ:عثماف التجكيد، عمـ في الشافي السمسبيؿ متف -

 سعيد. 
تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد، المكتبة العصرية،  صيدا، مختار الصحاح، أبي بكر الرازم،  -

 ـ. ُٗٗٗق،َُِْ، ٓبيركت، ط
شامة القاسـ شياب الديف، المعرؼ بأبي ، أبك ؽ بالكتاب العزيز،إلى عمـك تتعم المرشد الكجيز -

 ـ.ُٕٓٗق،ُّٓٗتحقيؽ: طيار آلتي قكًلج، دار صادر، بيركت،  المقدسي،
 الطبعة بيركت، العممية، الكتب دار النيسابكرم، الحاكـ اهلل عبد أبك الصحيحيف، عمى المستدرؾ -

 .ـَُٗٗق،ُُُْ األكلى
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 صفاء عبد الزحيه بزعي عنز   د.

 

 

المكتبة العممية،  الحمكم، محمد بف أحمد العباس أبك الكبير، رحالش غريب في المنير المصباح -
 بيركت. 

أبك القاسـ الطبراني، تحقيؽ: طارؽ بف عكض اهلل ك عبد  أحمد بف سميماف األكسط، المعجـ -
  ـ.ُٓٗٗق، ُُْٓالمحسف بف إبراىيـ الحسيني، دار الحرميف، القاىرة، 

مطبعة عيسى البابي الحمبي  الزرقاني، يـمحمد عبد العظمناىؿ العرفاف في عمـك القرآف،  -
 ـ.ُّْٗق، ُِّٔ، ّكشركاه، ط

القارم، تحقيؽ: اسامو عطايا، دار  المال عمي لمشيخ الجزرية، مقدمة شرح الفكرية المنح -
 .ـَُِِق، ُّّْ، ِالغكثاني، دمشؽ، ط

، اصطالحات مكسكعىة كشاؼ - عمي محمد بف عمي بف القاضي التيانكم، تحقيؽ:  الفنكف كالعمـك
 ـ ُٔٗٗ، ُمكتبة لبناف، بيركت، ط دحركج،

تحقيؽ: د/غانـ قدكرم الحمد، دار عمار،  القرطبي، الكىاب بف محمد عبد التجكيد، في المكضح -
 ـَََِق،ُُِْ، ُعماف، ط

، تحقيؽ: عمي محمد الضباع، ابف الجزرمشمس الديف أبك الخير النشر في القراءات العشر،  -
 المطبعة التجارية الكبرل. 

دار الكتب العممية،  نصر الجريسي، مكي محمد تجكيد القرآف المجيد، عمـ في المفيد القكؿ يايةن -
 ـ.ََِّق، ُِْْ، ُبيركت، لبناف، ط

دار الخير لمطباعة كالنشر، دمشؽ، سكريا،  الزحيمي، مصطفى محمد الفقو، أصكؿ في الكجيز -
   .ـََِٔق، ُِْٕ، ِط

 


