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الملخص

التجويد، من  اأحكام  بيان  البحث  يضم هذا 

حيث كونه واجباً على كل مسلم، ويعرض اأيضاً 

اأحوال من إل يستطيع تطبيق هذه اإلأحكام سواء 

اأو عــدم اإلستطاعة،  هــمــال  كــان عــن طــريــق اإلإ

باأصوات  النطق  يستطيع  وإل  مصاباً  يكون  كــاأن 

يقول  مــن  على  ــرد  والـ حقيقتها،  على  الــحــروف 

علماء  باأقوال  مستشهدا  فرضاً  ليس  التجويد  اإن 

التجويد والفقهاء.

الكلمات المفتاحية: 

ــ  ــزام«  لـ الفرض »اإلإ ـــ  التجويد  ـــ  الــقــراآن  )علوم 

الصالة(.

* * *

Abstract

This research includes the provisions of 

al-Tajweed, in terms of being a Mandato-

ry for every Muslim, and also presents the 

conditions of those who cannot apply these 

provisions, whether through neglect or ina-

bility, such as being injured and unable to 

pronounce the sounds of the letters as they 

are, and responding to those who say that 

intonation is not An assumption, citing the 

sayings of al-Tajweed scholars and jurists.

Keywords:

Sciences of the Qur’an - Tajweed – Man-

datory- the prayer.

* * *



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثاني  320 مجلة العلوم األإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رسالة ميزان حق اإلأقوال وماذا بعد الحق اإإل الضالل في بيان فرضية التجويد .. 

﷽

المقدمة

ــه بــنــبــيــنــا  ــ ــائ ــ ــي ــ ــب ــ  الـــحـــمـــد لـــلـــه الـــــــذي خـــتـــم اأن

محمد ملسو هيلع هللا ىلص سيد اإلأنام، واأنزل عليه القرءان باأبلغ 

معنى واأحــســن نــظــام، واأورثــــه مــن اصــطــفــاه من 

واأدخلهم  اأعلى مقام،  اإلي  عباده، ورفع مقامهم 

اأقصى  اإلــي  التقرب  فبلغوا بوجهه  اإلأمــانــي،  حرز 

وعمهم  قراءته  ونشر  بالتيسير،  واأسعدهم  المرام، 

واأصحابهم  النبيين  بعد  وفضلهم  فضله،  بجزيل 

على سائر اإلأنام.

له وحــده إل شريك له،  واأشهد اأن إل اإلــه اإل ال�

اأن محمدا  واأشهد  الــزحــام،  ليوم  اأدخــرهــا  شهادة 

له معجزته القرءان العظيم  ال� عبده ورسوله، جعل 

خير كتاب، فاهتدى به المهتدون واتعظ به اأولي 

وبــارك عليه وعلى  اللهم وسلم  اإلألــبــاب، فصلى 

اأإلآل واإلأصحاب.

وبعد؛ فهذه رسالة ميزان حق اإلأقوال وماذا بعد 

الحق اإإل الضالل في بيان فرضية التجويد على 

كل مكلف بالصالة من العبيد، تاأليف الحافظ: 

له. عمر الداغستاني عليه رحمة ال�

اأسباب اختياري لهذه الرسالة واأهميتها: 

١/ صلتها بمجال التخصص واأهميتها للعامة 

لــه تعالى اإلأمـــة بــاإنــزال  الــ� والــخــاصــة، فقد شـــرّف 

فقال  اإلأمــم  سائر  دون  وخّصها  عليها،  الــقــرءان 

سبحانه: »ثمَّ اأَْوَرْثَْنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن 

له وسالمه عليه- بين  ِعَباِدَنا«، والرسول -صلوات ال�

بتعلُّم  يشتغل  الــذي  واأفضلهم  الناس  اأن خير  لنا 

ثبت عن  فيما  وذلــك  تعليمه  اأو  الكريم  الــقــرءان 

له عنه- عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ال� عثمان بن عفان -رضي 

قال: »خيركم من تعلم القرءان وعلمه«.

له تعالى هو اأولى ما اأُعملت فيه القرائح  فكتاب ال�

اإلأعمار،  اإلأوقــات وتقاصرت دونه  به  وتشاغلت 

الباطل  ياأتيه  إل  بالهزل  ليس  الــذى  الفصل  وهــو 

من بين يديه وإل من خلفه وهو من لدن حكيم 

خبير، فال عّز اإإل والقراآن سبيل اإليه، وإل خير اإإل 

اآياته دليل عليه، ولقد عرف سلفنا الصالح  وفي 

فعّزوا وســادوا، وحكموا  به،  القراآن فتمسكوا  سّر 

فاستتب  واأحكامه،  القراآن  بتعاليم  اأجمع  العالم 

اإلأمن وعّم السالم واإلأمان ربوع العالمين، واأعظم 

ما ُيتناول من كتاب هو تعلم اإلأحكام التجويدية 

سيما بالطريقة التي تتبعها علماء هذا الفن حتى 

يسهل العمل به واإلنقياد إلأوامره ونواهيه.

الــعــلــم واإلزديـــــاد منه  الــرغــبــة فــي تحصيل   /٢ 

المخطوطات  تحقيق  فــي  تجربتي  خـــالل  مــن 

والعناية بالتراث.

الكنوز  اإحياء هذه  في  الفن  اأهــل  3/ مشاركة 

الثمينة من الضياع.

اإظهار الثقة وبناء الــذات في مجال العلم   /٤

من  المؤلف  إلأن  مذهب؛  اأو  لبلد  تعصب  دون 

بــهــا إل  اأي صــلــة  لــنــفــســي  اأرى  داغـــســـتـــان، وإل 
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المسيرة  ووحــدة  ســـالم  اإلإ اإإل  بالعادة  وإل   باللغة 

العلمية والدينية.

منهجي وعملي في الرسالة:

١/ راعيت في كتابتها المنهج العلمي، ملتزماً 

بالصدق واإلأمانة في النقل واإلستنباط، فنسبت 

كل قول اإلى قائله، ومصدره، ذاكرا في الهامش 

اإن  والمحقق  والمترجم  ومؤلفه،  الكتاب،  اســم 

اإن  وتاريخها  الطبعة،  ورقــم  النشر  دار  ثم  وجــد، 

اإن  وجد ذلــك، ورقــم الجزء ثم رقم الصفحة، و

اإن  و اإلــى ذلــك،  اأشـــرت  النقل فيه تصرف  كــان 

اإن  كانت الفكرة دون النص قلت: راجع بتوسع، و

كان هناك اختصار قلت باختصار، وهكذا...

الــمــصــادر اإلأصــلــيــة حول  ٢/ اعــتــمــدت على 

مــوضــوعــات هـــذا الــبــحــث حــســب مــا تــوفــر لــي، 

وذكرت بيانات المصدر كاملة في اأول مرة 

واكتفيت بعد ذلك بذكر اسم المصدر ورقم 

عادة.  الجزء والصفحة، تالشياً للتكرار واإلإ

مــضــبــوطــة بخط  الــقــراآنــيــة  ــات  ــ اإلآيـ 3/ كتبت 

ــرت عــدد  مختلف وخــرجــتــهــا فــي الــهــامــش وذكــ

مرات ذكر الموضع في القرءان.

٤/ خرجت اإلأحاديث النبوية تخريجا موسعا.

ــتــي تحتاج  الــغــريــبــة وال  5/ عــرفــت الــكــلــمــات 

اإلى بيان.

وصححته  الــنــص  فــي  المشكل  ضبطت   /6

كلما دعت الحاجة لذلك واأشــرت في الهامش 

إلأصل النص قبل تصحيحه. 

٧/ العناية بضبط عالمات الترقيم.

وبعض  والمصطلحات  ــاإلأعــالم  ب عــرفــت   /8

اإلألفاظ مع ضبطها.

الرئيسية  والعناصر  اإلأبـــواب  بتمييز  قمت   /٩

واأسماء اإلأعالم.

١٠/وضعت اأسماء اإلأعالم والكتب التي يتم 

شارة اإليها في اأثناء البحث بين قوسين هكذا. اإلإ

١١/ رتبت المصادر والمراجع حسب حروف 

المعجم.

قضايا  عــرض  فــي  جهدي  قصار  بذلت   /١٢

البحث في نظام متسلسل مع صياغته باأسلوب 

وجعلت  والتفريط،  فـــراط  اإلإ عــن  مبتعداً  واضــح 

للبحث خاتمة، ووضعت للبحث فهارس لالآيات 

واإلأحاديث واإلأعالم والموضوعات.

اأهداف البحث: 

وتوضيح  بشرح  تعالى  لــه  الــ� كتاب  خدمة   /١

اأحكامه واأهميتها وفرضيتها.

سالمية في  اإلإ المكتبة  اإثــراء  ســهــام في  اإلإ  /٢

هذا الجانب.

زكــاة علمهم  اأخــرجــوا  داغستان  اإن علماء   /3

يتقبل زكاتهم  مــن  لــوجــود  الــطــرق؛ وإلبـــد  بشتى 

لــالســتــفــادة واإلنــتــفــاع والــعــنــايــة حتى إل تذهب 

جهودهم سدا.

الدراسات السابقة: 

بعد البحث في المكتبات الداغستانية والتركية 
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الرسالة،  هــذه  حــول  نترنت  اإلإ وشبكة  وغيرهما، 

وسؤال اأهل التخصص لم اأجد من قام باإخراجها 

والعناية بها وتحقيقها من قبل.

خطة البحث: 

وقسمين  مــقــدمــة  ــى  اإلـ الــبــحــث  هـــذا  وينقسم 

وفهارس.

اختياري  اأســبــاب  عــلــى:  وتشتمل  المقدمة: 

في  وعملي  ومنهجي  واأهــمــيــتــهــا،  الــرســالــة  لــهــذه 

الرسالة، واأهداف البحث، والدراسات السابقة، 

وخطة البحث.

على  وتشتمل  الرسالة:  دراســة  اإلأول:  القسم 

مبحثين:

-وهــو  بالمؤلف  التعريف  اإلأول:  المبحث   •

في  ذلــك  جعلت  الداغستاني-وقد  عمر  الشيخ 

ستة مطالب:

• المطلب اإلأول: نسبه ومولده.  

• المطب الثاني: نشاأته وحياته وطلبه للعلم.

• المطلب الثالث: شيوخه وتالميذه.

• المطلب الرابع: وظائفه.

• المطلب الخامس: اآثاره العلمية ومؤلفاته.

• المطلب السادس: وفاته.

ميزان  )رسالة  الرسالة  في  الثاني:  المبحث   •

حق اإلأقوال وماذا بعد الحق اإإل الضالل في بيان 

من  بالصالة  مكلف  كــل  على  التجويد  فرضية 

العبيد(، وقد جعلت ذلك في سبعة مطالب:

• المطلب اإلأول: دراسة عنوان الرسالة.

• المطب الثاني: نسبة الرسالة اإلى مؤلفها.

• المطلب الثالث: منهج المؤلف في الرسالة. 

وقيمته  الــكــتــاب  مــصــادر  الـــرابـــع:  المطلب   •

العلمية.

• المطلب الخامس: نقد الكتاب بذكر مزاياه 

والماآخذ عليه.

ــمــــاذج مــــن صـــور  ــ ــادس: ن ــ ــسـ ــ ــمــطــلــب الـ  • ال

الرسالة.
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الصفحة األأولى
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الصفحة األأخيرة
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القسم الثاني: النص المحقق.

القسم األأول: دراسة الرسالة

وتشتمل على مبحثين:

المبحث األأول

التعريف بالمؤلف

جعلت  وقــد  ــــ  الداغستاني  عمر  الشيخ  وهــو 

ذلك في ستة مطالب:

المطلب األأول: نسبه ومولده.

لــه   هـــو الــشــيــخ الــمــحــدث: عــمــر بـــن عــبــد الــ�

ضياء  لــقــبــه:  اإلأواري،  الــمــيــرطــي  الــداغــســتــانــي 

له الداغستاني.  الدين، والده: الحاج عبدال�

اأمه: ست فاطمة. 

من قرية »میرطه« miyaqo اإلأوارية في داغستان. 

مفتي الفوج التاسع بالمملكة العثمانية، العالمة 

قرية  في  ولــد  الــواعــظ،  الصوفي  المحدث  الفقيه 

ميتلوب بداغستان سنة )١٢66هـ / ١8٤٩م ( في 

اأسرة اأوارية متدينة.

المطلب الثاني: نشاأته وحياته وطلبه للعلم

نشاأ الشيخ عمر الداغستاني في اأسرة متدينة 

له  عبدال� الــحــاج  فــوالــده  والمعرفة،  بالعلم  عرفت 

كان من علماء زمانه ومدرسا، ومنه تلقى الشيخ 

العلوم  مبادئ  منه  تعلم  فقد  اإلأول،  تعليمه  عمر 

بالمدرسة،  التحق  ثم  العربية،  واللغة  الشرعية، 

وتــابــع دراســـتـــه فــيــهــا حــتــى درس كــتــاب »شــرح 

باإلأستانة  الحديث  وَدرَّس  للتفتازاني،  العقائد« 

نجاتي  اإســمــاعــيــل  للعالمة  خلفا  الــخــانــقــاه  فــي 

المتوفى سنة ۱۳۳۸هـ. 

في  الكوثري  ووصفه  العلماء،  عليه  اأثني  وقد 

ــام فــي مــصــر وعــاصــر  ــ ـــ»الــمــحــدث«، اأق تــحــريــره ب

اإلأولــــى وحـــاول  العالمية  الــحــرب  ابــتــداء  اآنــــذاك 

المصريين  مــن  المرتزقة  بعض  تجنيد  نجليز  اإلإ

الدين  ضياء  عمر  فقام  ــراك،  اإلأتـ ليقاتلوا  بالمال 

هذا  لمنع  المنشورات  ونشر  المقاإلت،  بكتابة 

ــر، ولــتــوعــيــة الــشــعــب، وفـــي ســنــة ۱۹۱۲م،  ــ  اإلأمـ

عاد الشيخ عمر ضياء الدين اإلى اإسطنبول.

المطلب الثالث: شيوخه وتالميذه 

اأ ــ شيوخه: لقد سبق اأن قلنا: اإن الشيخ عمر 

ونعومة  سنه  صغر  منذ  العلم  تلقى  الداغستاني 

منهم:  كثيرين  اأجـــالء  علماء  يــد  على  اأظــفــاره 

له، الذي كان من كبار علماء  والده الحاج عبدال�

زمـــانـــه، الــشــيــخ اأحــمــد ضــيــاء الــديــن الــكــومــش 

اأجازه بالفقه والتفسير والحديث  خانوي، الذي 

والعلوم الشرعية.

ــذ عــنــه كــثــيــر مـــن علماء  ـــــ تــالمــيــذه: اأخــ ب 

الحاج علي بن غازي  داغستان وغيرها، منهم: 

اإلأواري  الــشــاعــر  الــداغــســتــانــي  نــخــي  اإلإ محمد 

له القحي الداغستاني،   المشهور، الشيخ حبيب ال�

الـــحـــاج يـــونـــس بـــن چــنــچــلــو الــكــونــي الــســلــتــوي 

الداغستاني. وغيرهم.
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المطلب الرابع: اآثاره العلمية ومؤلفاته

 كان الشيخ عمر الداغستاني مجتهدا ونابغة 

ــره فــي تعلمه  ــ مــنــذ صــغــره، وكـــان لــهــذا الــنــبــوغ اأث

الفنون  من  فن  على  مقتصرا  يكن  ولــم  وتعليمه، 

نحو  لــه  العلوم.  فــي شتى  عالما  كــان  بــل  فقط؛ 

وقد  ــة،  ــ ــ واإلأواري والــتــركــيــة  بالعربية  مؤلفا  عشرين 

انــتــشــرت مــؤلــفــاتــه فــي اإســطــنــبــول، وداغــســتــان، 

التسهيالت  منها:  واأدرنــــة،  وطـــرابـــزون،  ومــصــر، 

العطرة في القراءات العشرة، والمعجزات النبوية، 

وسنن اإلأقوال النبوية من اإلأحاديث البخارية.

المطلب الخامس: وفاته

الداغستاني  الــديــن  ضــيــاء  عمر  الشيخ  تــوفــي 

١٩٢٠م(  نوفمبر  ـــ/3٠  هــ  ١3٤٠( الجمعة   يـــوم 

ــة الــكــومــش خــانــويــة، ووري الــثــرى في  ــزاوي فــي ال

المخصص  المكان  في  السليمانية  جامع  مقبرة 

للشيخ اأحــمــد ضــيــاء الــديــن الــكــومــش خــانــوي 

له تعالى رحمة واسعة ورضي  ال� وخلفائه، فرحمه 

عنه واأسكنه الفردوس اإلأعلى من الجنة. 

* * *

المبحث الثاني

التعريف بالرسالة

ــاذا بعد الحق  ــوال ومـ ــ  )رســالــة مــيــزان حــق اإلأق

كل  على  التجويد  فرضية  بيان  فــي  الــضــالل  اإإل 

مكلف بالصالة من العبيد(

وقد جعلت ذلك في ستة مطالب:

الرسالة عنوان  دراسة  األأول:  المطلب 

لله-في  -رحــمــه  الداغستاني  عمر  الشيخ  ذكــر 

الصفحة اإلأولى للرسالة قبل المقدمة: )هذه رسالة 

ميزان حق اإلأقوال وماذا بعد الحق اإإل الضالل في 

بيان فرضية التجويد على كل من كلف بالصالة 

من العبيد مع اإلأدلة القاطعة والبراهين الساطعة(.

نقاذ  األفت هذه الرسالة إلإ وقال في المقدمة: 

وسميتها:  المقصرين  تحريفات  من  المسلمين 

)ميزان حق اإلأقوال وماذا بعد الحق اإإل الضالل(، 

له-باسم كتابه ورسالته،  وهذا تصريح منه -رحمه ال�

وقد طبع نص هذه الرسالة بدون تخريج وتنظيم 

وعناية، باإذن مجلس المعارف في مطبعة مكتب 

الصنايع اللطائف سنة ١٢٩3هـ.

المطلب الثاني: نسبة الرسالة اإلى مؤلفها

لــه-اســمــه على غالف  الــ� -رحــمــه  الشيخ  ذكــر 

في  هــذه  رسالته  بعنوان  النسخة، وكذلك صــرح 

مقدمة بعض مؤلفاته وفي ثنايا اأبواب بعض رسائله 
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مثل: رسالة تجويد عمرية خالصة رسائل عربية 

النوادر  والنكت  الــقــرءان  تجويد  بيان  في  وتركية 

خوان. إلأجل اإلإ

تبين  الشيخ وذكــر مؤلفاته  تــراجــم  فــي  واأيــضــا 

قطعا اأن هذه الرسالة: )رسالة ميزان حق اإلأقوال 

ــاذا بــعــد الــحــق اإإل الــضــالل فــي بــيــان فرضية  ومــ

التجويد على كل من كلف بالصالة من العبيد( 

هي للشيخ الحافظ: عمر الداغستاني.   

المطلب الثالث: منهج المؤلف في الرسالة.

له-في اأنه ذكر  ويتلخص منهج الشيخ -رحمه ال�

بيان فرضية التجويد بوضوح بال تعقيد اأو اإطالة، 

بــل ذكــر النص  ولــم يستخدم رمـــوزا فــي رسالته، 

والكتب والمراجع واإلأعالم بوضوح.

وقيمته  الكتاب  مــصــادر  الــرابــع:  المطلب 

العلمية.

لـــه-اأورد  ــقــول بـــاأن الــشــيــخ -رحــمــه الـــ� يمكن ال

الفن،  اأهــل  لكبار  المعتمدة  اإلأصيلة  المصادر 

ووثق نقله في جل اأبواب الرسالة مما جعل لرسالته 

الرسالة  هــذه  قيمة  يــعــزز  ومــمــا  العلمية،  القيمة 

ومحاسنها: عدم اإلعتناء بها من قبل. 

المطلب الخامس: نقد الكتاب بذكر مزاياه 

والماآخذ عليه.

بالغ صاحبه  مهما  بشري  اأي جهد  يخلو  إل 

ونسيان  سهو  مــن  وتنقيحه  وضبطه  تــحــريــره  فــي 

له جل جالله اأن يجعل الكمال  وتجاوزات، واأبى ال�

المطلق إلأحد، وهذه الرسالة التي بين اأيدينا رغم 

قدرها وقدر مؤلفها لم تسلم من بعض الماآخذ، 

ولكن قبل ذكر الماآخذ اإليكم بعض مزايا الرسالة:

مما تتميز به هذه الرسالة:

١/ سهولة اأسلوبها، وربط المسائل بعضها مع 

بعض.

٢/ الــتــوســط فــي ســردهــا بــيــن الــطــول المفرط 

واإلختصار المخل.

المسائل بعضها مع بعض  تناسب عرض   /3

ووضوحها.

٤/ اعتماده ونقله من مراجع اأصيلة تخصصية.

اأما عن بعض الماآخذ على هذه الرسالة والتي 

إل تقلل من قدر صاحبها:

١/ تصرفه في نقل النصوص دون اإشارة.

٢/ عدم نسبة بعض اإلأقوال إلأصحابها.

الــمــوقــفــة على  ــار  ــ اإلآثـ ببعض  اإلســـتـــدإلل   /3 

اأنها مرفوعة.

األـــــفـــــاظ وروايـــــــــــات بــعــض  ــبـــط  ــدم ضـ ــ ٤/ عــ

اإلأحاديث.  

5/ عدم ضبط بعض الكلمات لغويا.

* * *
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القسم الثاني

النص المحقق

حسان عظيم اإلمتنان. له جليل اإلإ بسم ال�

الذين  عباده  على  وســالم  وكفى،  لله  الحمد 

المستهام، خادم  الفقير  العبد  اإنه من  اصطفى، 

ــفــقــراء الـــكـــرام، الــحــافــظ كـــالم الــعــلــي،  نــعــال ال

الحاج: عمر الداغستاني الميرطي(١( اإلى كل من 

ولقبول  صالحية،  والصواب  الصدق  ظهار  إلإ له 

الحق استعداد وقابلية وبعد؛

ــداء ســـالم وتــحــيــات عــظــام، فــاإنــه لــمــا قــرع  اإهــ

بِسمع هذا المسكين اأن بعض الغافلين عن فهم 

وتابعيهم  المقصرين،  العلماء  مــن  اليقين  حــق 

ورعاية  التجويد،  فرضية  ينكرون  المتعصبين  من 

له المجيد، متمسكين  مخارج(٢( حروف كالم ال�

بظواهر وقشور اأقوال سوف نذكرها عاجزين عن 

الرسالة  هذه  األفت  ولبها،  معانيها  حقيقة  اإدراك 

المقصرين  تحريفات  مـــن(3(  المسلمين  نــقــاذ  إلإ

الحق  بعد  ومــاذا  اإلأقـــوال  )ميزان حق   وسميتها: 

اإإل الضالل(.

اإلــى سواء  الــهــادي  فــاأقــول وبالله التوفيق وهــو   

الطريق:

(١( سبقت ترجمته ص: 6.

صل )مخرج( والصواب ما اأثبتناه. (٢( في اإلأ

صل )عن( والصواب ما اأثبتناه. (3( في اإلأ

مــن كــل مذهب  اأئــمــة  بفرضيته(٤(  فقد صــرح 

من المذاهب اإلأربعة: بانه فرض عين على كل 

من كلف بالصالة المكتوبة، فها اأنا اأعد بعض 

ما ذكروها مع تعيين ماأخذها، ليراجعها ويطالع 

نكار والعناد، وإل  عليها من ليس في قلبه مرض اإلإ

اتباع  بمجرد  والمجتهدين  اإلأئمة  على  يعترض 

الهوى والغرض ذي الفساد. 

فقال )محمد الشامي المرعشي((5( المشهور 

بعد  الــعــلــوم(  )ترتيب  كتابه  فــي  زادة  بساجقلي 

اإثباته فرضية التجويد في مواضع عديدة منه: »قد 

راأينا بعض من يسمى بتكميل العلم إل يقدر اأن 

يقراأ القراآن على قدر ما تجوز به الصالة، وهو قد 

يتصدى للتقوى(6( وقد هدم التقوى من اأساسها، 

يوم  الــصــالة كــل  الشبهات ويفسد  عــن  ويــتــورع 

اأن  يريد  ورداً  الــقــراآن  مــن  مـــرات، ويتخذ  خمس 

الناس  من  يستحي  اإنــه  ثم  بالسيئات،  له  ال� يعبد 

بين  الكبرى وراء(٧( العلماء  العمامة  اأن يقعد مع 

يدي معلم من اأهل اإلأداء، اإذ ذلك من وظائف 

طلبا  للفعل  الطالب  تعالى  لــه  الــ� خطاب  هــي  الفرضية:   )٤)

جازما بدليل قطعي، )ينظر: المرشد الهادي في اأصول الفقه 

ــى ١٤3١هــــ/  ســالمــي، رمــضــان محمد هيتمي، ط: اإلأولـ اإلإ

٢٠١٠م، ٤8(.

المعروف بساجقلي  المرعشي،  اأبي بكر  (5( هو محمد بن 

مــعــارف  فــي  مــشــارك  عــلــمــاء عــصــره،  مــن  فقيه حنفي  زاده: 

ــل مـــرعـــش، صــنــف نــحــو 3٠ كــتــابــا ورســـالـــة،  عــصــره مـــن اأهــ

)ت:١١٤5هـ(، )ينظر: اإلأعالم للزركلي: 6/6٠(.

لكتاب  النسخ  وفــي جميع  صـــل،  اإلأ فــي  وردت  هــكــذا   )6)

ترتيب العلوم، ولعل الصواب )للفتوى(.

صل )ورداء( والصواب ما اأثبتناه. (٧( في اإلأ
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المبتدئين، وهو قد صار من المدرسين الفضالء، 

ــاأَْوَلــى ثُــمَّ اأَْوَلـــى َلــَك َفـــاأَْوَلـــى((١(، قال  ــى َلــَك َف )اأَْوَلـ

َيَْتَكبَُّروَن فِي  اآَياتَِي الَِّذيَن  تعالى: )َساأَْصرُِف َعْن 

((٢( وبعض من إل يقدر على  اْلــَحــقِّ بَِغْيِر  اإْلأَرِْض 

الطلبة  مــن  التجويد  شريطة  على  الــقــراآن  تـــالوة 

المنطق اأو  النحو  اأو  الــصــرف  بمثل   المشتغلين 

من  الــقــراآن  تعلم  على  حرضته  اإذا  الفلسفة،  اأو 

عن  يفضل  إل  وقــتــي  بـــاأن  يتعلل  المجود  الشيخ 

فــيــه«(3(،  يتاأمل  اأن  ينبغي  اعــتــذار  فهذا  درســـي، 

انتهى فراجعه تجده قرب اآخر الكتاب. 

ــال الــمــرعــشــي((٤( اأيــضــاً فــي كــتــابــه جهد  ــ )وق

القاري  علي  »قــال  البيان:  شــرح  وشرحه  المقل 

اإلأئمة  بين  العلم إل خالف  ثم هذا  المكي(5(: 

والعمل  فــرض كفاية،  تــدرس كتبه  يعني  اأنــه  في 

ــل قـــــــــراءة(6(  ــه فـــــرض عـــيـــن عـــلـــى صـــاحـــب كــ ــ ب

يتان: 3٤: 35. (١( سورة القيامة، اإلآ

ية:١٤6. عراف، من اإلآ (٢( سورة اإلأ

(3( ينظر: ترتيب العلوم، محمد بن اأبي بكر المرعشي الشهير 

بساجقلي زاده، تحقيق: محمد بن اإسماعيل السيد اأحمد، 

سالمية ببيروت، ط: اإلأولى:١٤٠8هـ/١٩88م،  دار البشائر اإلإ

ص ٢٢١: ٢٢٢.

(٤( سبقت ترجمته ص:١١.

بالقاري  اْلَمْعُروف  الهروي  ُسْلَطان  د  ُمَحمَّ بن  (5( هو: علي 

الحنفي، نزيل َمكَّة َواأحد ُصُدور اْلعلم، اشتهر ذكره وطار صيته 

َواألف التاآليف اْلَكِثيَرة، )ت: ١٠١٤ ه(، )ينظر: خالصة اإلأثر 

له بن  في اأعيان القرن الحادي عشر، محمد اأمين بن فضل ال�

محب الدين بن محمد المحبي الحموي اإلأصل الدمشقي، 

دار صادر ببيروت، باب حرف العين المهملة: ١85/3(.

اأثبتناه، والــقــراءة هي:  صــل )قــرائــة( والــصــواب ما  (6( في اإلأ

مام من اإلأئمة العشرة بكيفية القراءة للفظ  اإلختيار المنسوب إلإ

اأراد  اأقـــول:  الــقــراءة(8( سنة،  ــة(٧( ولــو كانت  ــ ورواي

من العمل به تجريد الكلمة عن اللحن الجلي، 

واجب  فبعضه  الخفي  اللحن  عن  تجريده   واأمــا 

وبعضه مستحب«(٩(.

اإن  العلم تابع للمعلوم يعني:  اإن  )اإن قلت(: 

اإن واجباً  كان المعلوم فرضاً فعلمه اأيضاً فرض، و

اإن  اإن مباحاً فمباح، و اإن سنة فسنة، و فواجب، و

حرم  ولــذا  فمكروه،  مكروها  اإن  و فحرام،  حراماً 

تعلم السحر، فيلزم اأن يكون هذا العلم اأيضاً فرض 

عين؛ إلأن معلومه فرض. 

للمعلوم  تابعاَ  العلم  اأي كون  )قلت(: »ذلك 

العلم،  ذلــك  على  المعلوم  تحصيل  تــوقــف  اإذا 

بمشافهة  الــطــالــب  قــد يحصله  الــقــراآن  وتــجــويــد 

الفن،  هــذا  مسائل  معرفة  بــدون  المجود  الشيخ 

بل المشافهة اأي: المخاطبة من فيه اإلى فيه هي 

نسان كثيراأ ما  العمدة، اأي: ما يعتمد عليه؛ إلأن اإلإ

له صلى  ال� تلقاه مشافهة متصال سنده برسول  القراآني على ما 

له عليه وسلم، فيقولون مثال: قراءة عاصم، قراءة نافع وهكذا.  ال�

قابل نصر، دار  التجويد، عطية  المريد في علم  )ينظر: غاية 

ابن الجوزي بالقاهرة، ط: الثالثة ١٤١٢هـ، ص:٢5(.

مام ولو بواسطة،  (٧( الرواية هي: كل ما نسب للراوي عن اإلإ

ــة حفص عــن عــاصــم.. وهــكــذا. )يــنــظــر: تيسير  ــ يــقــال: )رواي

الــرحــمــن فــي تــجــويــد الـــقـــراآن، ســعــاد عــبــد الــحــمــيــد، دار ابــن 

الجوزي بالقاهرة، ط: اإلأولى ١٤3١هـ، ص ٢١(.

صل )القرائة( والصواب ما اأثبتناه. (8( في اإلأ

محمد  المقل،  جهد  )ينظر:  بتصرف،  المؤلف  نقله   )٩)

تحقيق:  زاده،  بساجقلي  الملقب:  المرعشي  بكر  اأبــي  بــن 

الــثــانــيــة  بــــــــاإلأردن، ط:  الــحــمــد، دار عـــمـــار  ــدوري  ــ ــ ق ســـالـــم 

١٤٢٩هـ/٢٠٠8م، ص ١٠٩: ١١٠(.
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يعجز عن اأداء الحروف بمعرفة مخارجها وصفاتها 

من المؤلفات ما لم يسمعه من فم الشيخ، لكن 

به  ويزيد  بالمشافهة  اإلأخــذ  يسهل  العلم  بذلك 

الشك  الماأخوذ(١( عن طريان  به  ويصان  المهارة 

اإلأداء، تخلل  فاإنه لما طال سلسلة  والتحريف، 

اأشياء من التحريفات في اأداء اأكثر شيوخ اإلأداء، 

والشيخ الماهر الراسخ الجامع بين الرواية والدراية 

المتفطن لدقائق الخلل في المخارج والصفات 

اأن  ــمـــر، فــوجــب علينا  الــكــبــريــت اإلأحـ ــز مــن   اأعــ

إل نعتمد على اأداء شيوخنا كل اإلعتماد، بل نتاأمل 

مسائل  بيان  من  كتبهم  في  العلماء  اأودعــه  فيما 

هذا الفن ونقيس ما سمعناه من الشيوخ على ما 

اأودع في الكتب، فما وافقه فهو الحق، وما خالفه 

فالحق ما في الكتب، كما(٢( صرح به اأبو محمد 

فيه  الكمال  ويتوقف  الرعاية،  في كتاب  المكي 

الــقــراءات(3(، وعلم  على معرفة ثالثة فنون: علم 

مرسوم المصاحف، وعلم الوقف واإلبتداء«.

التجويد  علمي  بــيــن  الــفــرق  مــا  قــلــت(:  )اإن 

والقراءات(٤(؟، )قلت(: »علم القراءات(5( يعرف 

اأئمة اإلأمصار، يعني: القراء السبعة  به اختالف 

بل العشرة في نظم القراآن في نفس حروفه، اأو في 

صفاتها، فاإذا ذكر في كتب القراءات شيء من 

صل )الماأخود( والصواب ما اأثبتناه. (١( في اإلأ

صل )كا( والصواب ما اأثبتناه. (٢( في اإلأ

صل )القرااأت( والصواب ما اأثبتناه. (3( في اإلأ

صل )القراآاأت( والصواب ما اأثبتناه. (٤( في اإلأ

صل )القراآاآت( والصواب ما اأثبتناه. (5( في اإلأ

اإذ إل يتعلق  ماهية صفات الحروف فهو تتميم، 

الغرض به، واأما علم التجويد فالغرض منه معرفة 

ــاإذا ذكــر فيه شيء  ف الــحــروف،  ماهيات صفات 

في  تتميم، كذا حقق  فهو  اإلأئمة  اختالف  من 

في  المرعشي  كــالم  انتهى خالصة  الــرعــايــة(6(، 

جهد المقل وشرحه فراجعهما«(٧(.

 )وقــــال مــحــمــد ابـــن الـــجـــزري الــشــافــعــي((8( ــ 

وهو عمدة جميع المجودين ــ: 

بــالــتــجــويــد حـــتـــم ألزم ”واألأخـــــــــذ 

ــم ــ ــم يــــــجــــــود)1( الــــــقــــــراآن اآثـ ــ ــن لـ ــ مـ

لـــــــــــــــــــه اأنـــــــــــــزأل ألأنــــــــــــــــه بــــــــــه األإ

ــال ــا وصــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وهــــــكــــــذا مـــــــنـــــــه)2( اإلـ

ــالوة ــ ــ ــت ــ ــ ــة ال ــ ــي ــ ــل وهـــــــــو اأيــــــــضــــــــًا حــ

والـــــــــقـــــــــراءة)3( األأداء  وزيــــــنــــــة 

ــروف حــقــهــا ــ ــحــ ــ ــ ـــاء ال ــ ــطـ ــ ــ وهــــــو اإع

ــا)4( ــهـ ــقـ ــحـ ــتـ ــسـ ــة ومـ ــ ــف مـــــن كـــــل صــ

ألأصــــــلــــــه واحـــــــــــــــد  كـــــــــل  ورد 

ــظ فــــــي نــــظــــيــــره كــمــثــلــه ــ ــفـ ــ ـــلـ ــ وال

(6( يقصد كتاب: )الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة( 

إلأبي محمد مكي بن اأبي طالب القيسي، )ت:٤3٧هـ(.

(٧( نقله المؤلف بتصرف شديد، )انظر: جهد المقل، محمد 

بن اأبي بكر المرعشي الملقب: بساجقلي زاده، ص: ١١٠(.

يوسف،  بن  علي  بن  محمد  بن  محمد  بن  محمد  هو   )8)

الكثير من  له  ولــد بدمشق سنة ٧5١هــــ،  الشافعي،  الــجــزري 

العلوم  ســائــر  فــي  والــفــضــل  بالعلم  لــه  الــتــي تشهد  الــمــؤلــفــات 

 منها، )ت:833هـــ(، )انظر: اإلأنوار البهية في حل الجزرية، 

هاشم،  الباسط  عبد  بـــ:  الشهير  محمد  حامد  الباسط  عبد 

اعتنى بها خالد حسن اأبو الجود، دار الصحابة للتراث بطنطا، 

ط: اإلأولى ١٤٢6هـ / ٢٠٠5م، ١3(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له محمد شريف  محمد عبد اإلإ

مــــكــــمــــالً مــــــن غــــيــــر مــــــا تــكــلــف

بـــال تعسف الــنــطــق  فـــي  ــلــطــف  ــال ب

ــه وبـــــــيـــــــن تــــركــــه ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ولـــــــيـــــــس بـ

ــه«)5( ــكــ ــ ــف ــ ب اأمـــــــــرئ  ريـــــاضـــــة  اإأل 

اإلأول  البيت  في  اللزوم  من  المراد  اأن  ومعلوم 

ــي، إلأن كــل  ــالحـ ــطـ ــزوم اصـ ــ ــ ل ــرعـــي إل  ــزوم شـ ــ ــ  ل

مـــا يـــاأثـــم بــتــركــه فــهــو إلزم شـــرعـــي، ومــــا إل يــاأثــم 

المصنف(١(  بين  اصــطــالحــي،  إلزم  فهو   بتركه 

لــه تــعــالــى- وجــوبــه فــي الــبــيــت اإلأول،  ــ�  - رحــمــه ال

ثـــم اســـتـــدل عــلــى وجـــوبـــه بــدلــيــل شــرعــي فــقــال: 

إلأنه... اإلخ. 

ثـــم بــيــن فـــي الــبــيــت الـــرابـــع تــعــريــف الــتــجــويــد 

شارحه  قال  الحروف حقها،  اإعطاء  وهو  فقال: 

)علي القاري((٢(: »والمراد من حقها: الصفات 

الــحــروف، ومــن مستحقها:  لـــذوات  الــالزمــات 

الصفات العارضات لغيرها اأي إلأجل غير ذوات 

مكمالً  و)قوله(:  ظهار،  واإلإ خفاء  كاإلإ الحروف 

الــالفــظ مكمل  ــون  ــال كـ الــمــيــم اأي: حـ بــكــســر 

الصفات حقها واستحقاقها، اأو بفتح الالم اأي: 

مكمل اإلأداء مخرجاً وصفة، من غير ما تكلف 

ــراءة(3( بــالــزيــادة على اأداء  ــ وارتــكــاب مشقة فــي ق

زائــدة  و)مــا(  بيان صفته،  في  والمبالغة  مخرجه 

الــقــراءة(٤(  في  الــقــارئ  يجاوز  لن  يعني:   للتاأكيد 

(١( اأشار اإليها المؤلف في النص هكذا )المص(.

(٢( سبقت ترجمته ص:١٢.

صل )قرائة( والصواب ما اأثبتناه. (3( في اإلأ

صل )القرائة( والصواب ما اأثبتناه. (٤( في اإلأ

حد التجويد.

بين  ليس  يعني:  اإلــخ،  بينه...  وليس  )قوله(: 

التجويد وتركه فرق بمعنى فارق، اإإل مداومة المرء 

على التكرار وسماعه من اأفواه المشايخ الحذاق 

اإلأبرار، إل مجرد اقتصاره على النقل من الكتب 

اإلأفكار،  المختلف  بالنقل  اكتفاًء  اأو  المدونة، 

اإرادة  و المحل  بالفك: ذكــر  الــمــراد  اأن  واإلأظــهــر 

الحال، وهو اللسان المعتبر للبيان، ولله در الناظم 

تقان  اإلإ نهاية  لبلوغ  سبباً  اأعلم  وإل  قــال:  حيث 

التصحيح والتسديد مثل  والتجويد ووصول غاية 

رياضة اإلألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من 

اأنه  في  العلم إل خــالف  هــذا  ثم  المحسن،  فم 

فرض كفاية، والعمل به فرض عين على صاحب 

كل قــراءة(5( وروايــة ولو كانت الــقــراءة(6( سنة إلأن 

كل اأحد يجب عليه القراءة(٧( في الصالة«. انتهى 

كالم علي القاري في شرح منظومة الجزري(8(. 

ظــهــار في  )وقــال محمد الــبــركــوي((٩( صاحب اإلإ

صل )قرائة( والصواب ما اأثبتناه. (5( في اإلأ

صل )القرائة( والصواب ما اأثبتناه. (6( في اإلأ

صل )لقرائة( والصواب ما اأثبتناه. (٧( في اإلأ

المنح  )انــظــر:  واختصار،  شديد  بتصرف  المؤلف  نقله   )8)

الحسن  اأبــو  الدين  نــور  الجزرية،  المقدمة  شــرح  في  الفكرية 

علي بن سلطان محمد القاري الهروي المكي المعروف بمال 

الصحابة  دار  الشعباني،  عيد  محمد  تحقيق:  القاري،  علي 

بطنطا، ط: اإلأولى١٤٢٧هـ/٢٠٠6م، ص 56: 63(.

ين  الدَّ تقى  البركوى،  على  پبر  بن  د  ُمَحمَّ هــو:  البركوى   )٩)

الرُّوِمي، اْلَفِقيه الصوفى اْلَحَنِفّي، ولد سنة: ٩٢6ه، صنف في 

اأسماء  العارفين  )انظر: هدية  العلوم، )ت:٩8١ه(،  مختلف 

اأمين بن مير  اإسماعيل بن محمد  المؤلفين واآثــار المصنفين، 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رسالة ميزان حق اإلأقوال وماذا بعد الحق اإإل الضالل في بيان فرضية التجويد .. 

در اليتيم: »التجويد ملكة يقتدر بها على اإعطاء 

كل حرف حقها ومستحقها، و)حقها(: صفتها 

الـــالزمـــة لــذاتــهــا مـــن الــمــخــرج والــجــهــر والــشــدة 

طباق والهمس والرخاوة(١( والبينية  واإلستعالء واإلإ

والغنة  والصفير  والقلقلة  واإلنفتاح  واإلنخفاض 

و)مستحقها(:  واإلستطالة،  والتفشي  والتكرير 

والترقيق  التفخيم  مــن  لغيرها  الــعــارضــة  صفتها 

ظهار والقلب والمد والوقف  خفاء واإلإ دغام واإلإ واإلإ

عروضها:  ومعنى  والسكون،  والحركة  والسكت 

كتفخيم  خــارج  بسبب  الــحــروف  على  طريانها 

بكسرته  وتــرقــيــقــهــا  وضــمــتــه  فتحته  بــســبــب   الــــراء 

وقس عليه الباقي«(٢(. 

ــال شــارحــه ومــتــرجــمــه: »يــطــلــق عــلــى تغيير  قـ

الــصــفــة الــالزمــة لــحــن جــلــي؛ إلأنـــه يــنــعــدم ذات 

الحرف بانعدام الصفة الالزمة، وعلى تغيير الصفة 

عن  مفارقتها  يمكن  إلأنــه  لحن خفي؛  العارضة 

ذات الحرف دون اإلأولى«. انتهى خالصة كالم 

الشارح اسكيجي زاده(3(. 

باستانبول  الجلية  المعارف  وكالة  الــبــغــدادي،  الباباني  سليم 

١٩5١م، ٢/ ٢5٢(.

صل )الرخوة( والصواب ما اأثبتناه. (١( في اإلأ

(٢( نقله المؤلف بتصرف يسير واختصار، )انظر: الدر اليتيم 

محمد  تحقيق:  البركوي،  علي  بير  بن  محمد  التجويد،  في 

عبدالقادر خلف، دار اآفاق الثقافة والتراث، ١٩١: ١٩٢(.

درنوي الرومي الحنفي، الملقب بـ  (3( هو: علي بن محمد اإلأ

مدحي، والمعروف بـ اسكيجي زاده، )ت:١٢٤3هـ(، )انظر: 

القراءات الخمسين(  كتاب التجويد من كتاب )الكامل في 

مام اأبي القاسم يوسف بن علي ابن حبارة الهذلي، تحقيق:  لالإ

فرغلي سيد عرباوي، دار الكتب العلمية، ص: ٢٩٩، وهدية 

ــال الــمــرعــشــي فــي جــهــد الــمــقــل وشــرحــه:  ــ وق

»الفصل الثاني في بيان اللحن، ففي الصحاح: 

عــراب(٤(، وهو في اصطالح  اللحن خطاأ في اإلإ

عراب  هذا الفن: مطلق الخطاأ سواء كان في اإلإ

يجيء  وقد  الحروف،  في  اأو  الحركة،  من  وغيره 

بمعنى الصوت وهو المراد في قوله عليه السالم: 

ــُحــوِن اْلـــَعـــرَِب َواأَْصـــَواتِـــَهـــا((5(  ــُل ــَرُءوا اْلـــُقـــْراآَن بِ ــ ــ  )اْق

اللحن في اإلصطالح على قسمين:  اأي:  وهو 

جلي وخفي، فالجلي خطاأ في المبنى اأو الحركة 

اأو السكون، والمراد من المبنى: حروف الكلمة، 

اأو من الخطاأ فيه تبديل حرف باآخر كتبديل الطاء 

بتركهما  تــاء  اأو  واســتــعــالئــهــا،  طباقها  بــتــرك  داإلً 

وباإعطائها همسا«(6(.

العارفين اأسماء المؤلفين واآثار المصنفين، اإسماعيل بن محمد 

اأمين بن مير سليم الباباني البغداد، ١/ ٧٧٤(.

بي نصر اإسماعيل  (٤( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إلأ

بن حماد الجوهري الفارابي، )ت:3٩3هـــ(، تحقيق: اأحمد 

الطبعة  بــيــروت،   – للماليين  العلم  دار  عــطــار،  الــغــفــور  عبد 

الرابعة: ١٤٠٧هـ  -١٩8٧م، )6/ ٢١٩3(.

وسط، ١83/٧، باب: الميم  (5( اأخرجه الطبراني: المعجم اإلأ

في: من اسمه محمد – محمد بن سعيد بن جابان، ، برقم: 

(٧٢٢3( المعجم اإلأوسط، لسليمان بن اأحمد بن اأيوب بن 

الطبراني )ت:36٠هـــ(،  القاسم  اأبو  الشامي،  اللخمي  مطير 

المحسن بن  له بن محمد، عبد  ال� تحقيق: طــارق بن عوض 

الهيثمي:  قــال  الــقــاهــرة،   – الحرمين  دار  الحسيني،  اإبــراهــيــم 

(، انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، إلأبي  )فِيِه َراٍو َلْم ُيَسمَّ

الهيثمي،  سليمان  بن  بكر  اأبــي  بن  علي  الدين  نــور  الحسن 

ــقــدســي، مكتبة  )ت:8٠٧هـــــــــ(، تــحــقــيــق: حــســام الـــديـــن ال

القدسي، القاهرة: ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م، )١6٩/٧(.

(6( نقله المؤلف بتصرف يسير واختصار، انظر: جهد المقل، 

زاده،  بساجقلي  الملقب:  المرعشي  بكر  اأبـــي  بــن   محمد 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له محمد شريف  محمد عبد اإلإ

وبيان ذلك اأن الطاء والدال من مخرج واحد 

طباق واإلستعالء؛  ومتحدان في الصفات، اإإل اإلإ

اإلنفتاح  وهما  وضداهما  الــطــاء  صفتا  فالأنهما 

اإطباق  اأعــدمــت  فمتى  الـــدال،  واإلستفالة صفتا 

الطاء واستعالؤها يجيء بدلهما ضداهما فتصير 

واستفالتها  ــدال  الـ انــفــتــاح  اأعــدمــت  ومــتــى  داإلً، 

فهو  التفخيم  واأمــا  طــاء،  فتصير  يجيء ضداهما 

تابع لالستعالء يوجد عند وجوده وينتفي بانتفائه، 

ومتحدان  واحــد  مخرج  من  والتاء  الطاء  وكذلك 

طــبــاق واإلســتــعــالء والجهر  اإإل اإلإ الــصــفــات  فــي 

فــاإنــهــا صــفــات الــطــاء واأضـــدادهـــا وهــي اإلنفتاح 

واإلستفالة والهمس صفات التاء، ومتى اأعدمت 

ــذا الـــدال  ــاء، وكــ هـــذه الــصــفــات لــلــتــاء يــصــيــر طــ

الصفات  في  ومتحدان  واحــد  مخرج  من   والــتــاء 

الهمس  الــدال وضــده وهــو  فاإنه صفة  الجهر  اإإل 

الــتــاء يجيء  اأعــدمــت همس  الــتــاء، فمتى  صفة 

بــعــض  يــفــعــلــه  فــيــصــيــر داإلً، كـــمـــا  ــه جـــهـــر  ــدلـ بـ

ومتى  ــُه((١(،  ــُن ِزي ــَوٰ َم )َثُقَلۡت  مثل:  في  المبتدئين 

فتصير  بدله همس  يجيء  الـــدال  اأعــدمــت جهر 

 تاء، كما بفعله بعض المبتدئين في: )اأحد((٢(، 

السين  يفترق عن  الصاد  واأيــضــاً  و)الــصــمــد((3(، 

طباق واإلستعالء والتفخيم، فلوإل هذه الثالث  باإلإ

ص: ١١١(.

الــقــرءان في  فــي  مــوازيــنــه(  )ثقلت  تعالى  قــولــه  ورد  وقــد   )١)

3مواضع، هم: سورة اإلأعــراف: اآية 8، وسورة المؤمنون: اآية 

١٠٢، وسورة القارعة: اآية 6.

ية:١. خالص، من اإلآ (٢( سورة اإلإ

ية:٢. خالص، من اإلآ (3( سورة اإلإ

لكانت سينا، ولوإل اأضدادها في السين لكانت 

صاداً، وعن الزاي بهذه الثالث وبالهمس، فلوإل 

هذه اإلأربع لكانت زاياً، ولوإل اأضدادها في الزاي 

لكانت صاداً، ويفترق السين عن الزاي بالهمس 

الجهر  ولــوإل  زايـــاً،  لكانت  الهمس  فلوإل  فقط، 

في الزاي لكانت سيناً، فالصاد اأقرب اإلى السين 

منها اإلى الزاي بدون العكس، إلأن السين اأقرب 

 اإلى الزاي وبالعكس، وقس عليها سائر الصفات 

في سائر الحروف.

ــراد مــن الــحــركــة: مــا يــعــم حــركــة اإلأول  ــمـ  والـ

والوسط واإلآخر، ومن الخطاأ فيها تبديلها بحركة 

اأخرى، اأو بالسكون سواء تغير المعنى بالخطاأ فيها 

كضم التاء في: )اأَۡنَعۡمَت َعَلۡيِهۡم((٤(، اأو كسرها 

 في: )َما قُۡلُت َلُهۡم((5(، اأو لم يتغير به كرفع الهاء 

َِّه((6(. اأو نصبها في: )ٱۡلَحۡمُد لِ�

الوسط  يعم سكون  ما  السكون:  من  والــمــراد 

ســواء  بالحركة  تبديله  فيه  الخطاأ  ومــن  ــر،  واإلآخــ

 تــغــيــر الــمــعــنــى بــالــخــطــاأ فــيــه كــفــتــح الــمــيــم فــي: 

ۡمَنا ِمن َشۡيء((٧(، اأو لم يتغير كضم الدال  )َوإَل َحرَّ

في: )َلۡم َيِلۡد َوَلۡم ُيوَلۡد((8(، والخفي: اأي اللحن 

اأطلق  الــحــروف، كــذا  الخفي خطاأ في صفات 

علي القاري، لكن ينبغي اأن يقيد الخطاأ فيها بما 

ية:٧. (٤( سورة الفاتحة، من اإلآ

ية:١١٧. (5( سورة المائدة، من اإلآ

(6( وقد ورد قوله تعالى )الحمد لله( في القرءان في ٢3موضع، 

منهم: سورة الفاتحة: اآية ٢.

ية:١٤8. نعام، من اإلآ (٧( سورة اإلأ

خالص: اآية 3. (8( سورة اإلإ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رسالة ميزان حق اإلأقوال وماذا بعد الحق اإإل الضالل في بيان فرضية التجويد .. 

خفاء  اإلى تبديل حرف باآخر، كترك اإلإ إل يؤدي 

دغام اإلخ(١(.  ظهار واإلإ واإلإ

واأما اإذا اأدى اإليه كترك اإطباق الطاء واستعالئها 

فــهــو مـــن الــلــحــن الــجــلــي، وبــالــجــمــلــة )الــلــحــن 

الــجــلــي( عــلــى قــســمــيــن: قــســم يــخــل بالمعنى 

والعرف جميعاً، اأعني: عرف العرب اأي ما وضعه 

العرب، وهو حروف كلماتهم وحركاتها وسكناتها 

اأَنزَۡلَنُٰه  ـاآ  )اإِنَـّ تعالى:  وقــال  الحروف  تلك  وصفات 

بِيّاً((٢(، وقسم إل يخل اإإل بالعرف.  قُۡرَءًٰنا َعَر

واأما اللحن الخفي فال يخل اإإل بالعرف فقط، 

اإنما سمي اللحن الجلي جلياً؛ إلأنه يشترك في  و

معرفته علماء القراءات(3( واإلأداء وغيرهم والخفي 

خفياً إلأنه يختص بمعرفته علماء القراءات واإلأداء 

كل ذلك خالصة ما في التمهيد للجزري(٤(.

وقسم ابن الجزري الخفي فيما قال اإلى: »ما 

اأي:  والقلب  خــفــاء  اإلإ الــقــراء: كترك  عامة  يعرفه 

نحو:  بــاء  لقيهما  اإذا  ميماً  والتنوين  الــنــون  قلب 

ظهار  اإلإ بـِـَمــاآ((6(، وكترك  و)َهِنيآ ۢئا  ُبـــورَِك((5(،  )اأَۢن 

المقل،  )انــظــر: جــهــد  بــتــصــرف شــديــد،  الــمــؤلــف  نقله   )١)

زاده،  بساجقلي  الملقب:  المرعشي  بكر  اأبـــي  بــن   محمد 

ص: ١١١ـــ ١١٢(.

ية:٢. (٢( سورة يوسف، من اإلآ

صل )القرااأت( والصواب ما اأثبتناه. (3( في اإلأ

(٤( نقله المؤلف بتصرف، ينظر: التمهيد في علم التجويد، 

مام محمد بن محمد بن الجزري، تحقيق: د.علي حسين  لالإ

١٤٠5هـــ  اإلأولــى:  الطبعة  الرياض،  المعارف  مكتبة  البواب، 

ـــ١٩85م، ص: 6٢.

ية:8. (5( سورة النمل، من اإلآ

(6( وقد ورد قوله تعالى )هنيئاً بما( في القرءان في 3مواضع، 

الغنة  تــرك  ــا  واأمـ الــعــارضــة،  اأي:  والغنة  دغــــام  واإلإ

الالزمة فهو من اللحن الجلي كما تقدم، وكترقيق 

المفخم وعكسه ومد المقصور وقصر الممدود، 

فــالــمــراد مــن مــد الــمــقــصــور: الـــزيـــادة عــلــى المد 

اإحداث اأصل المد في  الطبيعي في حروف المد و

حرفي اللين عند انتفاء سبب يقتضي تلك الزيادة 

حداث، والمراد من قصر الممدود: ترك  وذلك اإلإ

الزيادة على المد الطبيعي في حروف المد وترك 

وجــود سبب  عند  اللين  في حرفي  بالكلية  المد 

يقتضي تلك الزيادة وذلك المد، واأما ترك المد 

بالكلية في حروف المد يعني كترك الواو المدية 

ــه(8(( وتــرك الــيــاء المدية من:  ــ ــــه(٧(( و)اإنـ مــن: )ل

له(١٠((   )بــه(٩(( وترك اإلألف المدية من لفظة: )ال�

ترك  اأي:  فهو  البيضاوي  القاضي  به  كما صرح 

المد الطبيعي بالكلية لحن جلي، اإذ معنى ترك 

المد بالكلية اإعدام ذوات تلك الحروف، فذواتها 

مستلزمة للمد.

اإلى ما إل يعرفه اإإل مهرة القراء: كتكرير الراء  و

اإإل فالتكرير صفة ذاتية  اأعني اإظهار تكرير الراء، و

هــم: ســورة الطور: اآيــة ١٩، وســورة الحاقة: اآيــة ٢٤، وســورة 

المرسالت: اآية ٤3.

اأكثر من 3٠ موضع، منها:  القرءان في  (٧( وقد وردت في 

سورة البقرة، من اإلآية:٢66.

اأكثر من 5٠ موضع، منها:  القرءان في  (8( وقد وردت في 

سورة البقرة، من اإلآية:5٤.

(٩( وقد وردت في القرءان في اأكثر من 5٠٠ موضع، منها: 

سورة البقرة، من اإلآية:٢٢.

لــه( في الــقــرءان في اأكثر من  (١٠( وقــد ورد اســم الجاللة )الــ�

١5٤٠ موضع، منها: سورة البقرة: اآية ٧.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له محمد شريف  محمد عبد اإلإ

للراء، وتطنين النون وذلك عند الوقف على النون 

وغنة  ــاآلِّــيــَن(٢((  ٱلــضَّ )َوإَل  )َنۡسَتِعيُن(١((  مثل:  في 

اإظهارها  اإن وجب اإظهارها عند الوقف، و النون و

إل يخلو من امتداد، لكن إل يصل امتدادها اإلى 

قدر األف، فتطنينها مدها قدر األف اأو اأزيد، وكذا 

غير محل  في  الــالم  وكتغليظ  الميم،  غنة  حكم 

تغليظه، وترقيق الراء في غير محل ترقيقه«(3(.

بالحركات  الــوقــف  التمهيد  فــي  عــد  ــول(  ــ )اأقـ

اللحن  مــن  وعكسه  المخفف  وتــشــديــد  كــوامــل 

اأن يكون من قسمه اإلأول، بل  الخفي، وينبغي 

الجلي؛ إلأنه يشترك  اللحن  اأن يكون من  ينبغي 

في معرفته علماء اإلأداء وغيرهم. 

)قوله(: وتشديد المخفف وعكسه فيه بحث 

المشهور  غنيته  فــي  الحلبي(٤(  اإبــراهــيــم  قاله  لما 

يغير  إل  كــان  اإن  المشدد  تخفيف  اإن  بالحلبي: 

بالتخفيف  َتۡقِتيال((5(  )َوقـُـتِّــُلــوْا  قــراأ:  كــاأن   المعنى 

ــراأ: )رب  قـ كـــاأن  اإن غير  و الـــصـــالة(6(،  إل تفسد 

ية:5. (١( سورة الفاتحة، من اإلآ

ية:٧. (٢( سورة الفاتحة، من اإلآ

(3( ينظر: التمهيد في علم التجويد: 63.

(٤( هو: اإبراهيم بن محمد بن اإبراهيم الَحَلبي: فقيه حنفي، 

من اأهل حلب، تفقه بها وبمصر، ثم استقر في القسطنطينية 

اأشــهــر كتبه )ملتقى  وتــوفــي بها عــن نيف وتسعين عــامــا، مــن 

المصلي(،  منية  شــرح  فــي  المتملي  و)غــنــيــة  فــقــه،  اإلأبــحــر( 

الدين محمود بن محمد بن علي بن  )انظر: اإلأعــالم، خير 

فارس الزركلي الدمشقي، 66/١ـــ6٧(.

ية:6١. حزاب، من اإلآ (5( سورة اإلأ

صل برسم المصحف هكذا  (6( وقد كتبها المصنف في اإلأ

)الصلوة(.

في  التفصيل  وكــذا  تفسد،  بالتخفيف  الفلق((٧( 

تشديد المخفف انتهى(8(. 

ــن تــشــديــد  ــا يــغــيــر الــمــعــنــى مـ ــالــظــاهــر اأن مـ ف

المخفف وعكسه من اللحن الجلي، وينبغي اأن 

اللحن  من  المتمايزة  المخارج  في  الخطاأ  يكون 

تمايزاً  متمايزة  عشر  السبعة  والمخارج  الجلي، 

تمييزها  لعسر  الجزئية  المخارج  بخالف  بيناً، 

ــــون(٩(؛ إلأن الــحــروف  ــــالث والــمــخــارج الــجــزئــيــة ث

اإلأصلية تسعة وعشرون، ولكل حرف منها مخرج 

جزئي فاإذا ضم اإليها مخرج النون المخفاة يعني 

خفاء تصير ثالثين.  مخرج اإلإ

وينبغي اأن يكون الخطاأ في المخارج الجزئية 

الــداخــلــة فــي مــخــرج كــلــي، والــخــطــاأ فــي مراتب 

المد الزائد على المد الطبيعي في حروف المد، 

ومــراتــب الــمــد فــي حــرفــي الــلــيــن، ومــراتــب الغنة 

الثاني،  قسمه  من  الخفي  اللحن  من  والتشديد 

وتجريد القراآن عن اللحن الجلي فرض عين سواء 

القسم  عــن  الــقــراآن  وتجريد  إل،  اأو  المعنى  تغير 

عليه  يترتب  عين  بفرض  ليس  الخفي  من  اإلأول 

اإنما فيه خوف العقاب، وتجريده عن  العقاب، و

القسم الثاني من الخفي مستحب ليس اإإل(١٠(. 

ية:١. (٧( سورة الفلق، من اإلآ

(8( نقله المؤلف باختصار يسير، )انظر: »حلبي كبير« غنية 

الكبير(،  بــ)بشرح  المشتهر  المصلي  منية  في شرح  المتملي 

ســعــادت:  دار  الحنفي،  الفقه  فــي  الحلبي  اإبــراهــيــم  للشيخ 

١3٢5هـ، ص: ٤٧6(.

صل )ثلثون( والصواب ما اأثبتناه. (٩( في اإلأ

(١٠( نقله المؤلف باختصار يسير، )انظر: نهاية القول المفيد 
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فظهر اأن القسم اإلأول من الخفي يكره تحريماً، 

القراآن  فتجريد  التحريمي واجب،  المكروه  وترك 

عن القسم اإلأول من الخفي واجــب، لكن ابن 

ابن الجزري شدد النكير على من لم يجرد القراآن 

عــن هـــذا الــقــســم حــيــث قـــال فــي شـــرح منظومة 

اأولى من قراءته وهو بقراءته  اأبيه: »عدم قراءته(١( 

َوُهۡم  ۡنَيا  ٱلدُّ ٱۡلَحَيٰوِة  فِي  َسۡعُيُهۡم  َضلَّ  )ٱلَِّذيَن  من 

َيۡحَسُبوَن اأَنَُّهۡم ُيۡحِسُنوَن ُصۡنًعا((٢( ومن الداخلين 

له تعالى عليه وسلم: )رب قارئ  في قوله صلى ال�

للقراآن والقراآن يلعنه(«(3( انتهى(٤(. 

فظاهر كالمه اأن يكون هذا القسم اأي القسم 

اإلأول من الخفي حراماً قطعياً، كل هذا من اأول 

نقالً  المقل وشرحه  اإلــى هنا عبارة جهد  الفصل 

عن صاحب التمهيد(5(. 

في علم تجويد القراآن المجيد، للعالمة الشيخ محمد مكي 

نصر الجريسي، )ت:١3٢٢هـ(، دقق هذه الطبعة وضبطها: 

الرابعة:  الطبعة  القاهرة،  اإلآداب/  مكتبة  علي حسن،  اأحمد 

١٤3٢هــ ـــ٢٠١١م، ص:3٧ــ38(.

صل )قرائته( والصواب ما اأثبتناه. (١( في اإلأ

(٢( سورة الكهف: اآية ١٠٤.

له ملسو هيلع هللا ىلص، وقد  ال� (3( وهــذا الحديث ليس مرفوعا لسيدنا رســول 

لسيدنا  الــديــن(  علوم  )اإحــيــاء  كتابه  فــي  الغزالي  ــام  مـ اإلإ نسبه 

له عنه، بلفظ: »رب تال للقراآن والقراآن  اأنس بن مالك رضي ال�

مام اأبي حامد محمد بن  يلعنه«، )انظر: اإحياء علوم الدين، لالإ

محمد الغزالي )ت:5٠5هـ(، دار المعرفة/ بيروت، ٢٧٤/١(.

الجزرية،  المقدمة  شــرح  في  المفهمة  الحواشي  ينظر:   )٤)

المطبعة  تعالى،  له  ال� رحمهما  مصنفها  ابــن  الفاضل  للشيخ 

الميمنية/ مصر/ اأحمد البابي الحلبي: ١3٠٩هـ، ص: ١6.

(5( نقله المؤلف بتصرف، )انظر: جهد المقل، محمد بن اأبي 

بكر المرعشي الملقب: بساجقلي زاده، ص: ١١٢: ١١3(.

 يــــــقــــــول الــــــبــــــائــــــس الــــفــــقــــيــــر مــــــؤلــــــف هـــــذا 

ــر: اإن )ابـــــن حــجــر الــهــيــتــمــي   الـــكـــتـــاب الــقــصــي

الشافعي((6( من معتمدي الشافعية: شدد النكير 

فــوق ما شــدد ابــن »ابــن الــجــزري« على من ترك 

اإلــه اإإل   اإدغــام النون في الــالم في: )اأشهد اأن إل 

تــرك ذلك  اأن  لــه((٧( وقــال ببطالن صالته، مع  ــ� ال

اإلأول،  قسمه  مــن  الخفي  اللحن  مــن  دغــــام  اإلإ

لكن نظر فيه الشارح العمادي نقالً عن الشاطبي 

خفاء  اإلإ ترك  بــاأن  والمجودين  القراء  من  وشراحه 

دغام وغيرها ليس بمبطل للصالة عند  ظهار واإلإ واإلإ

القراء، إلأنها صفات عارضات لذوات الحروف، 

راجع التحفة إلبن حجر الهيتمي في باب صفة 

الصالة، وشرحه ابن قاسم العمادي(8(. 

الجلي  اللحن  بين  الفرق  في  ورد  ما  واأضبط 

زاده(  )اسكيجي  قــول  اأخــصــره  اأعــنــي:  والخفي 

ــلـــى قـــســـمـــيـــن: إلزمـــــات  ــروف عـ ــ ــحـ ــ صـــفـــات الـ

وتغيير  جــلــي،  لحن  الــالزمــة  فتغيير  وعــارضــات، 

العارضة لحن خفي، إلأن بانعدام الالزمة ينعدم 

ذات الــحــرف، بــخــالف الــعــارضــة فــاإنــهــا يمكن 

(6( هو: اأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي 

ســالم، ولد في  اإلأنصاري، اأبو العباس شهاب الدين شيخ اإلإ

مصر: ٩٠٩هـ، وتوفي في مكة: ٩٧٤هـ، له تصانيف كثيرة، 

)انظر: اإلأعــالم، خير الدين محمود بن محمد بن علي ابن 

فارس الزركلي الدمشقي، ١/ ٢3٤(.

(٧( الواردة في التشهد.

حمد بن محمد بن  (8( تحفة المحتاج في شرح المنهاج، إلأ

علي بن حجر الهيتمي، روجعت وصححت: على عدة نسخ 

بمصر  الكبرى  التجارية  المكتبة  العلماء،  من  لجنة  بمعرفة 

لصاحبها مصطفى محمد: ١35٧ هـ -١٩83م: )٢/ 8٤(.
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تلك  بيان  مر  كما  الــحــرف،  ذات  عن  مفارقتها 

عمره  تضييع  عن  الطالب  تنبيه  ففي  الصفات، 

الغالب نقالً عن بعض شراح الجزرية: »واإلأخذ 

ــراءة(١(  ــ ق يجب  اأي:  ــخ،  اإلـ إلزم  حتم  بالتجويد 

القراآن كالً وبعضاً بالتجويد وجوباً(٢( إلزماً ومحتماً 

على المكلف القادر الذي إل يحسن القراءة(3(، 

وكذلك يجب على ولي الصبي المميز اأن يعلمه 

ذلك إلأنه من جملة الشرائع التي ذكرها الفقهاء، 

متوقفة  العشر  في  عليها  التي يضرب  بل صالته 

ــه(٤( كــمــا إل يخفى وإل شك  ــراءتـ عــلــى صــحــة قـ

اأن اإلأمة كما هم متعبدون باإقامة حدود القراآن، 

الصفات  على  حــروفــه  اإقــامــة  و األفاظه  بتصحيح 

بالحضرة  المتصلة  الــقــراءة  اأئــمــة  مــن  المتلقاة(5( 

 الــنــبــويــة عــلــيــه الــســالم اإلأفــصــحــيــة الــعــربــيــة التي 

إل يجوز مخالفتها، والناس في ذلك بين محسن 

اآثــم، والعجب من قوم يهملون  ماأجور، ومسيء 

اأَنَُّهۡم ُيۡحِسُنوَن ُصۡنًعا(«(6(،  ذلك )َوُهۡم َيۡحَسُبوَن 

كما قال بعينه الناظم في نشره انتهى(٧(.

صل )قرائة( والصواب ما اأثبتناه. (١( في اإلأ

صل )وجوابا( والصواب ما اأثبتناه. (٢( في اإلأ

صل )القرائة( والصواب ما اأثبتناه. (3( في اإلأ

صل )قرائتة( والصواب ما اأثبتناه. (٤( في اإلأ

صل )المتلقات( والصواب ما اأثبتناه. (5( في اإلأ

(6( سورة الكهف: اآية ١٠٤.

العشر،  القراءات  النشر في  انظر:  المؤلف بتصرف  (٧( نقله 

بــن محمد  الــجــزري، محمد  ابــن  الخير  اأبـــي  الــديــن  لشمس 

الضباع،  محمد  علي  تحقيق:  يوسف، )ت:833هــــ(،  بن 

المطبعة التجارية الكبرى، )١/ ٢١٠ــ٢١١(.

السنية: »وكم من جاهل كبير  المواهب  وفي 

عمامته، إل يتعلم من القراآن ما لم يعلم، حياًء من 

الــداء إل دواء  الناس، ويرضى بالجهل الذي هو 

تبيانه نقالً عن  )الــنــووي( في  وقــال  انتهى،  لــه« 

باإلأنغامات  يعني:  باإلألحان  »الــقــراءة  الحاوي: 

القراآن  لفظ  اأخرجت  اإن  الموسيقية(8(  المعجمية 

عن صيغته باإدخال حركات فيه اأو اإخراج حركات 

تمطيط  اأو  مد مقصور  اأو  مــمــدود،  اأو قصر  عنه 

يخفى به اللفظ ويلبس المعنى فهو حرام يفسق 

به القارئ(٩( وياأثم به المستمع إلأنه عدل به عن 

يقول  تعالى  لــه  والــ� اإلعــوجــاج  اإلــى  القويم  نهجه 

اإن لم يخرجه  بِيًّا َغۡيَر ِذي ِعَوج( (١٠( و )قُۡرَءاًنا َعَر

اللحن عن لفظه وقراءته(١١( على ترتيله كان مباحاً« 

انتهى كالم النووي(١٢(. وقال )المرعشي( في جهد 

صل )الموسقية( والصواب ما اأثبتناه. (8( في اإلأ

صل )القارى( والصواب ما اأثبتناه. (٩( في اإلأ

ية:٢8. (١٠( سورة الزمر، من اإلآ

صل )وقرائته( والصواب ما اأثبتناه. (١١( في اإلأ

(١٢( نقله المؤلف بتصرف، )انظر: التبيان في اآداب حملة 

ــوز كــريــا مــحــي الــديــن يحيى بــن شـــرف الــنــووي،  ــ ــراآن، اأب ــقـ الـ

الطبعة  لبنان،  بيروت  ابن حزم  الحجار، دار  تحقيق: محمد 

تحسين  استحباب  فــي  فصل:  ١٩٩٤م،  ـــ/  ١٤١٤هـ الثالثة: 

الصوت بالقراءة، ص: ١١١(.
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المقل: »نقالً عن السيوطي(١( وابن المصنف(٢( 

 واأبي شامة(3( عن حذيفة اأنه سمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 

ــرَِب((5( وفي روايــة:  ــَع اْل ــْراآَن بُِلُحوِن  ــُق )اْقـــَرُءوا (٤(اْل

اإيــاكــم ولــحــون اأهــل  )بــاألــحــان الــعــرب واأصــواتــهــا و

الفسق واأهل الكتابين(«(6( انتهى(٧(.

(١( هو: عبد الرحمن بن اأبي بكر بن محمد ابن سابق الدين 

الخضيري السيوطي، جالل الدين، اإمام حافظ مؤرخ اأديب، 

له نحو 6٠٠ مصنف، كان يلقب بابن الكتب، إلأن اأباه طلب 

وهي  فولدته  المخاض،  ففاجاأها  بكتاب،  تاأتيه  اأن  اأمــه  مــن 

 بين الكتب! مــن كتبه، )8٤٩-٩١١هــــــ(، )انــظــر: اإلأعـــالم، 

الزركلي  فـــارس  بــن  علي  بــن  محمد  بــن  محمود  الــديــن  خير 

الدمشقي، 3/3٠١(.

(٢( اأشار اإليها المؤلف في النص هكذا )المص(.

عثمان  بن  اإبراهيم  بن  اإسماعيل  بن  الرحمن  عبد  هــو:   )3)

اأبـــي بكر بــن عــبــاس الــمــقــدســي، الــدمــشــقــي، الشافعي،  بــن 

المعروف باأبي شامة، محدث حافظ، مؤرخ، مفسر، فقيه، 

اأصولي، متكلم، ولد بدمشق: )5٩٩ه ــ665ه(، )انظر: شرح 

الشاطبية المسمى اإبراز المعاني من حرز اإلأماني في القراءات 

اإسماعيل  بن  الرحمن  عبد  اأبوشامة  الشاطبي،  مام  لالإ السبع 

المقدسي، تحقيق: محمد السيد عثمان، دار الكتب العلمية 

ببيروت، ١٤ــ١5(.

صل )اقرؤا( والصواب ما اأثبتناه. (٤( في اإلأ

الميم  بــــاب:  وســــــط،  الــمــعــجــم اإلأ ــرانــي:  ــطــب ال ــه  اأخـــرجـ  )5) 

)من اسمه محمد – محمد بن سعيد بن جابان، ٧/ ١83، 

ح)٧٢٢3(.

وســــط: )عن  (6( نــص الــحــديــث كما عند الــطــبــرانــي فــي اإلأ

لــه ملسو هيلع هللا ىلص: اقـــرءوا الــقــراآن  الــ� حذيفة بــن اليمان قـــال: قــال رســـول 

اإياكم ولحون اأهل الكتابين، واأهل  بلحون العرب واأصواتها، و

الفسق، فاإنه سيجيئ بعدي قوم يرجعون بالقراآن ترجيع الغناء 

والرهبانية والنوح، إل يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم، وقلوب 

من يعجبهم شاأنهم(.

(٧( نقله المؤلف بنصه، )انظر: جهد المقل، محمد بن اأبي 

بكر المرعشي الملقب: بساجقلي زاده، ص: 3٢١(.

ــقــاري( فــي شــرح الــمــشــكــاة(8(:  قــال )عــلــي ال

ــراءة(٩( بالطباع،  ــقـ الـ الــعــرب:  بــاألــحــان  »والـــمـــراد 

الفسق:  اأهـــل  وبــاألــحــان  السليقة،  وبـــاإلأصـــوات 

اإلأنغام المستفادة من الموسيقى، واإلأمر محمول 

الكراهة(١٠(  على  محمول  والنهي  الندب،  على 

المحافظة  عنه  المنهي  مع  اأي:  معه  اإن حصل 

اإإل فمحمول على  على صحة األفاظ الحروف، و

التحريم«، انتهى قول علي القاري(١١(.

وقـــد يجيء  الــصــوت،  بمعنى:  هــنــا  والــلــحــن 

فصل  في  فيما سبق  المراد  وهــو  الخطاأ،  بمعنى 

اأن  التجويد  تمام  ومــن  )اأقـــول(:  الجلي،  اللحن 

يقراأ القراآن بلطافة ورفق بال تعسف، وفسر البعض 

التعسف بالتعب، وذلك بالمبالغة في اأداء مخارج 

الحروف وبيان صفاتها(١٢(.

(8( ما ذكر )علي القاري( في المشكاة غير نص الحديث، 

مرقاة  )انــظــر:  لــه.  ــ� ال رحــمــه  الــمــؤلــف  اإلأمـــر على  التبس  فربما 

محمد  سلطان  بن  علي  المصابيح،  مشكاة  شــرح  المفاتيح 

اأبو الحسن نورالدين المال الهروي القاري، دار الفكر بيروت/ 

لبنان، ط: اإلأولى ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠٢م، كتاب: فضائل القراآن، 

اإنما ذكره )علي القاري( في المنح  ٤/ 5٠5، ح:٢٢٠٧(، و

الفكرية ص: 5٩، ونقله عنه المرعشي في جهد المقل ص: 

3٢١: 3٢٢، وسياأتي تخرجه إلحقا.

صل )القرائة( والصواب ما اأثبتناه. (٩( في اإلأ

صل )كراهه( والصواب ما اأثبتناه. (١٠( في اإلأ

(١١( نقله المؤلف بتصرف يسير، )انظر: المنح الفكرية في 

شرح المقدمة الجزرية، نور الدين اأبو الحسن علي بن سلطان 

القاري،  علي  بمال  المعروف  المكي  الهروي  القاري  محمد 

ص: 5٩(.

(١٢( نقله المؤلف بنصه. )انظر: جهد المقل، محمد بن اأبي 

بكر المرعشي الملقب: بساجقلي زاده، ص: 3٢٢(.
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وقال )علي القاري( في المرقاة شرح المشكاة: 

»ويشبه اأن يكون ما يفعله القراء في زماننا بين يدي 

نهى  ما  القراآن  في  العجمية  اللحون  من  الوعاظ 

له ملسو هيلع هللا ىلص، قال الطيبي: اللحون: جمع  عنه رسول ال�

والمراد من  الصوت  وترجيع  التطرب  وهو  لحن، 

تشبه  فاإن من  والنصارى،  اليهود  الكتابين:  اأهل 

بقوم فهو منهم واآخر الحديث: )وسيجيئ بعدي 

بالكسر،  الــغــنــاء((١(  ترجيع  بالقراآن  يرجعون  قــوم 

النياحة،  والنوح بمعنى:  النغمة،  والمد بمعنى: 

والمراد: ترديد الكلمة مخرجاً لها يعني: مجاوزاً 

لها عن موضعها ومخرجها، اإذا لم يتاأَت تلحينهم 

الطيبي:  قــال  بــذلــك.  اإإل  النغمات  اأصـــول  على 

ــقــراآن: تــرديــد الــحــروف كــقــراءة(٢(  الترجيع فــي ال

النصارى(3(، )إل يجاوز حناجرهم( اأي: طوقهم، 

بالقبول  السماء  اإلــى  الصعود  يحتمل  والتجاوز: 

قلوبهم، وهو كناية  اإلى  النزول  اأي:  والــحــدور(٤( 

وقلوب  قلوبهم  )مفتونة  والـــرد،  القبول  عــدم  عن 

القاري  انتهى قول علي   من يعجبهم شاأنهم(«، 

في المرقاة(5(.

(١( تم تخريجه سابقا، ص: ٢٢.

صل )كقرائة( والصواب ما اأثبتناه. (٢( في اإلأ

صل )لنصارى( والصواب ما اأثبتناه. (3( في اإلأ

صل )والحدوز( والصواب ما اأثبتناه. (٤( في اإلأ

(5( نقله المؤلف بتصرف. )انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 

المصابيح، علي بن سلطان محمد اأبو الحسن نورالدين المال 

الهروي القاري، ٤/ 5٠5، ح:٢٢٠٧(.

ــاً: »وإل يــعــكــر(6( عــلــيــه قــولــه عليه  اأيـــضـ ــال  وقــ

بـِـاْلــُقــْراآِن((٧( إلأن  َيَْتَغنَّ  َلْم  َمْن  ِمنَّا  )َلْيَس  السالم 

الــمــراد بالتغني بـــه: اإلســتــغــنــاء عــلــى مــا اخــتــاره 

سفيان بن عيينة، اأو المراد به: تحسين الصوت 

عليه  لقوله  وتبيينه،  التجويد  وفــق(8(  على  وتزيينه 

ُنوا اْلُقْراآَن بِاأَْصَواتُِكْم((٩( اأي: اأظهروا  السالم: )َزيِّْ

في  فالقراآن  اإإل  و اأصواتكم،  بحسن  الــقــراآن  زينة 

ذاته حسن(١٠(، وقيل: المراد تزيينه بالترتيل، يعني 

بالقراءة(١١( على تؤدة، وبالتجويد: يعني باإعطاء 

الحروف حقوقها، وتليين الصوت وتحزينه.

صل )يعكس( والصواب ما اأثبتناه. (6( في اإلأ

برقم   )١5٤  / فـــي: »صــحــيــحــه« )٩  الــبــخــاري  اأخــرجــه   )٧)

)واأســروا  تعالى:  له  ال� قول  بــاب:  التوحيد،  (٧5٢٧(، كتاب: 

قولكم اأو اجهروا به(، )بهذا اللفظ(.

صل )وقف( والصواب ما اأثبتناه. (8( في اإلأ

اأبــي داود، سليمان بن  اأبــو داود في سننه، سنن  اأخرجه   )٩)

اإلأشــعــث بــن اإســحــاق بــن بشير بــن شــداد بــن عمرو اإلأزدي 

الدين  محيي  محمد  تحقيق:  )ت:٢٧5هــــ(،  ِجْستاني،  السِّ

عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت، )٢/ ٧٤(، 

باب استحباب الترتيل في القراءة، برقم: )١٤68(، والنسائي، 

في الصغرى، المجتبى من السنن، إلأبي عبد الرحمن اأحمد 

ـــ(،  النسائي، )ت:3٠3هــ الــخــراســانــي،  بــن علي  بــن شعيب 

سالمية  تحقيق: عبد الفتاح اأبو غدة، مكتب المطبوعات اإلإ

– حلب، الطبعة الثانية: ١٤٠6 -١٩86م، )١٧٩/٢(، في: 

تزيين القراآن بالصوت، برقم:)١٠١5(.

الــحــاشــيــة،  اأو  الــمــتــن  فــي  ــارة  ــ اإشـ بـــدون  الــمــؤلــف  نقله   )١٠)

 )انظر: المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية، نور الدين 

المكي  الهروي  القاري  محمد  سلطان  بن  علي  الحسن  اأبــو 

المعروف بمال علي القاري، ص: 5٩: 6٠( باختصار.

صل )بالقرائة( والصواب ما اأثبتناه. (١١( في اإلأ
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زيـــادة  بــالــحــروف  يــخــل  بحيث  التغني  ــا  واأمــ  

ويــاأثــم به  الــقــارئ  بــه  فهو حـــرام، يفسق  ونقصاناً 

المستمع، ويجب اإنكاره، فاإنه من اأسوء البدع، 

ومعنى قوله عليه السالم: )ليس منا( اأي: خلقاً 

طريقتنا  في  لنا  متابعاً  اأو  بنا،  متصالً  اأو  وسيرة، 

اأن  اإلأئمة  بين  الكاملة، وهو وعيد، وإل خالف 

قارئ القراآن مثاب على قراءته(١( ماأجور من غير 

تحسين صوته فيكف يحمل على كونه مستحقاً 

القاري  علي  كــالم  انتهى  مــثــاب«،  وهــو  للوعيد 

وهــو على خمس  المصابيح،  شــرح مشكاة  في 

مجلدات(٢(، وذلك كتاب نفيس(3(.

تقان: »من المهمات  وقال )السيوطي( في اإلإ

تجويد الــقــراآن، اأخــرج عن ابن مسعود اأنــه قال: 

)جـــودوا الـــقـــراآن((٤(، قــال الــقــراء: التجويد حلية 

القراآن، وهو اإعطاء الحروف حقوقها وترتيلها، ورد 

الحرف(5( اإلى مخرجه واأصله، وتلطيف النطق به 

اإســراف وإل تعسف،  على كمال هيئته من غير 

صل )قرائتة( والصواب ما اأثبتناه. (١( في اإلأ

(٢( هذا بالنسبة للنسخة التي نقل منها الشيخ المؤلف، وكل 

نسخة تختلف في عدد مجلداتها.

(3( نقله المؤلف بتصرف كبير. )انظر: مرقاة المفاتيح شرح 

اأبـــو الحسن  مــشــكــاة الــمــصــابــيــح، عــلــي بــن ســلــطــان محمد 

نورالدين المال الهروي القاري: ٤/ ٤٩8(.

له عنه قال:  (٤( ذكره الداني موقوفا على ابن مسعود رضي ال�

)جودوا القراآن، وإل تخلطوه بشيء(، )انظر: المحكم في نقط 

اأبــو عمرو  بن عمر  بن عثمان  بن سعيد  المصاحف، عثمان 

الداني، تحقيق: عزة حسن، دار الفكر بدمشق، ط: الثانية، 

باب: ذكر من كره نقط المصاحف من السلف، ص: ١٠(.

صل )الحروف( والصواب ما اأثبتناه. (5( في اإلأ

اإلى ذلك اأشار ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن  وإل اإفراط وإل تكلف، و

َفْلَيْقَراأُْه(6(  ــزَِل  اأُْن َكَما  ا  َغضًّ اْلــُقــْراآَن  َيْقَراأَ  اأَْن  اأََحــبَّ 

ابن مسعود،  َعْبٍد((8( يعني:  اأُمِّ  ِقَراَءِة(٧(اْبِن  َعَلى 

وإل شك اأن اإلأمة كما هم متعبدون بفهم معاني 

اإقــامــة حـــدوده، هــم متعبدون بتصحيح  الــقــراآن و

اإقامة حروفه، على الصفة المتلقاة من اأئمة  األفاظه و

القراء المتصلة بالحضرة النبوية، وقد عد العلماء 

القراءة(٩( بغير تجويد لحناً، فقسموا اللحن اإلى: 

لفاظ  جلي وخفي، فاللحن: خلل يطراأ(١٠( على اإلأ

فيخل، اإإل اأن الجلي يخل اإخالإلً ظاهراً، يشترك 

في معرفته علماء القراءة وغيرهم، والخفي يختص 

تلقوه  الذين  اإلأداء  واأئمة  الــقــراءة  علماء  بمعرفته 

من اأفواه العلماء، وضبطوه من األفاظ اأهل اإلأداء، 

لبلوغ النهاية  قال )ابن الجزري(: وإل اأعلم سبباً 

في التجويد مثل: رياضة اإلألسن، والتكرار على 

اللفظ المتلقى من فم المحسن، وقاعدته ترجع 

صل )فليقراأ( والصواب ما اأثبتناه. (6( في اإلأ

صل )قرائة( والصواب ما اأثبتناه. (٧( في اإلأ

له محمد  بي عبد ال� (8( اأخرجه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، إلأ

بــن يــزيــد الــقــزويــنــي، ومــاجــة اســم اأبــيــه يــزيــد، )ت:٢٧3هـــــ(، 

اإحياء الكتب العربية -  الباقي، دار  تحقيق: محمد فؤاد عبد 

له بن  فيصل عيسى البابي الحلبي )١/ ٤٩(، في: فضل عبد ال�

مام  اإلإ واأحمد، مسند  برقم:)١38(،  له عنه،  ال� مسعود رضي 

بن حنبل بن هالل  بن محمد  اأحمد  له  ال� اأحمد، إلأبــي عبد 

بن اأسد الشيباني، )ت:٢٤١هـــ(، تحقيق: شعيب اإلأرنؤوط 

- عادل مرشد، واآخــرون، مؤسسة الرسالة )٧/ ٢8٧(، مسند 

له عنه، برقم:)٤٢55(، والحديث  له بن مسعود رضي ال� عبد ال�

حسن، ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )٩/ ٢8٧(.

صل )القرائة( والصواب ما اأثبتناه. (٩( في اإلأ

صل )يطرء( والصواب ما اأثبتناه. (١٠( في اإلأ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له محمد شريف  محمد عبد اإلإ

واأحكام  دغــام،  مالة، واإلإ الوقف، واإلإ اإلى كيفية 

الهمز، والترقيق، والتفخيم، ومخارج الحروف... 

اإلخ«. انتهى كالم السيوطي(١(. 

مخترج  رعــايــة  فرضية  على  الفقهاء  اأقـــوال 

الحروف وصفاتها.(2(

ثم اإنا نشرع في سرد اأقوال الفقهاء الدالة على 

فرضية رعــايــة مــخــارج الــحــروف وصــفــاتــهــا، من 

الكتب المعتمدة إلأئمة المذاهب اإلأربعة، فقال 

المشهور  غنيته  في  له  ال� الحلبي( رحمه  )اإبراهيم 

اإن  بالحلبي(3(، وذلك اأصح الكتب الحنفية: »و

بدل القارئ حرفاً مكان حرف اإن كان بينهما قرب 

المخرج كالقاف مع الكاف، اأو كانا من مخرج 

واحــد(٤(، وزاد في المحيط قيداً اآخر إل بد منه، 

وهو: اأن يجوز اإبدال اأحدهما من اإلآخر، كما اإذا 

قراأ )فال تكهر( مكان )تقهر((5(، فاإن الكهر في 

قــراأ مكان  اإذا  اأمــا  اللغة بمعنى: القهر إل تفسد، 

ــراأ(6(:  قـ اإذا  كما  معجمة،  ظــاء  المعجمة  الـــذال 

الــقــراآن،  فــي علوم  تــقــان  اإلإ )انــظــر:  بنصه.  المؤلف  نقله   )١)

تحقيق:  السيوطي،  الدين  بكر جالل  اأبــي  بن  الرحمن  لعبد 

محمد اأبو الفضل اإبراهيم، ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب 

١3٩٤هـ/ ١٩٧٤م، فصل: في كيفية تحمله، ١/ 3٤٧(.

له. (٢( وهذا التبويب ليس من وضع المؤلف رحمه ال�

(3( يقصد كتاب: غنية المتملي في شرح منية المصلي وغنية 

المبتدي، المعروف بـ الحلبي الكبير.

صل )واحدة( والصواب ما اأثبتناه. (٤( في اإلأ

ية:٩. (5( سورة الضحى، من اإلآ

صل )قراء( والصواب ما اأثبتناه. (6( في اإلأ

اأو )مما  ٱإۡلأَۡعــُيــُن((٧(،  )تلظ اإلأعين( مكان )َتَلذُّ 

اأو قراأ الظاء مكان الضاد،   ظراأ( مكان )ذراأ((8(، 

مـــكـــان  كـــــ)الــــمــــغــــظــــوب(  الـــعـــكـــس  عـــلـــى   اأو 

)الــمــغــضــوب((٩(، و)ضــفــر( مــكــان )ظــفــر((١٠(، 

بالفساد  القول  على  اأي:  وعليه  صالته  فتفسد 

اأكثر اإلأئمة، للتغيير الفاحش في بعضها، وعدم 

الظاء  اإبــدال  البعض، مع عدم جواز  المعنى في 

مــن مخرج واحـــد، ويؤيده  اإن كانا  و الـــذال  مــن 

تقييد صاحب المحيط قراأ )والعاديات(١١( ظبحاً( 

المغظوب(  و)غير  تفسد،  الضاد  مكان  بالظاء 

بالظاء  الضالين(   )وإل  تفسد،  الــذال  اأو  بالظاء 

المعجمة اأو الدال المهملة إل تفسد، ولو بالذال 

بالذال  الــــزاي(١٢(  اإبـــدال  واأمـــا  تفسد،  المعجمة 

في  مــا  فيه  الفصل  يــكــون  اأن  فينبغي  المعجمة 

اإلألثغ، ولو قراأ اإلألثغ )لب( بالالم مكان )رب( 

بالراء إل تفسد«(١3(.

اللثغ  مــن  الـــالم  بعد  المثلثة  بــالــثــاء  )اإلألـــثـــغ( 

بالتحريك وهو: اللثغة بضم الالم وسكون الثاء، 

اأو من  الثاء،  اإلــى  السين  اللسان من  وهو تحول 

اإلى الياء، اأو من  اأو  اإلى الالم  اأو  اإلى الغين  الــراء 

اإلــى حــروف يعني من اأصــل خلقته، اأو  حــروف 

ية:٧١. (٧( سورة الزخرف، من اإلآ

ية:١36. نعام، من اإلآ (8( سورة اإلأ

ية:٧. (٩( سورة الفاتحة، من اإلآ

ية:١٤6. نعام، من اإلآ (١٠( سورة اإلأ

صل )والعديات( والصواب ما اأثبتناه. (١١( في اإلأ

صل )لزائ( والصواب ما اأثبتناه. (١٢( في اإلأ

(١3(  نقله المصنف بنصه، )انظر: حلبي كبير: ٤٧٧(.
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ــارض(١(، كــمــا فــي تفسير الــجــاللــيــن في  ــ مــن عــ

تفسير قوله تعالى: )َوإَل َيَكاُد ُيِبيُن((٢( اأي: يظهر 

كالمه للثغته بالجمرة التي تناولها في صغره(3(، 

في  اأي:  فــي حكمه  »الــمــخــتــار  الحلبي:  وقـــال 

حكم اإلألثغ اأنه يثيب عليه بذل الجهد دائماً في 

تصحيح لسانه، وإل يعذر في تركه، فاإن كان إل 

فيها ذلك  ليس  اآيــة  لم يجد  فــاإن  ينطلق لسانه، 

بــه، وإل  تجوز صالته  الــذي إل يحسنه  الحرف 

يؤم غيره فهو بمنزلة اإلأمي في حق من يحسن ما 

عجز هو عنه اإذا اأمكنه اقتداؤه(٤( بمن يحسنه إل 

اإن وجد قدر ما تجوز به  تجوز صالته منفرداً، و

الصالة مما ليس فيه ذلك الحرف الذي عجز عنه 

الحرف، إلأن  قـــراءة(5( ذلك  إل تجوز صالته مع 

جواز صالته مع التلفظ بذلك الحرف ضروري، 

فينعدم انعدام الضرورة هذا هو الصحيح في حكم 

اإلألثغ(6( ومن بمعناه ممن تقدم اآنفاً، ولو قراأ )عتى 

(١( انظر: القاموس المحيط، لمجد الدين اأبي طاهر محمد 

تحقيق: مكتب  ـــ(،  ــ الــفــيــروزاآبــادى، )ت:8١٧هـ يعقوب  بــن 

بــاإشــراف: محمد نعيم  الــرســالــة،  الــتــراث فــي مؤسسة  تحقيق 

العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت/ 

لبنان، الطبعة الثامنة: ١٤٢6هـ ـ٢٠٠5م، )ص:٧8٧(.

(٢( سورة الزخرف: اآية 5٢.

(3( تــفــســيــر الــجــاللــيــن، لــجــالل الـــديـــن مــحــمــد بـــن اأحــمــد 

اأبي  الرحمن بن  الدين عبد  ـــ(، وجــالل  المحلي )ت:86٤هـ

بكر السيوطي )ت:٩١١هـــ(، الناشر: دار الحديث/ القاهرة، 

الطبعة اإلأولى: )ص:65٢(.

صل )اإقداؤه( والصواب ما اأثبتناه. (٤( في اإلأ

صل )قرائة( والصواب ما اأثبتناه. (5( في اإلأ

صل )اإللثع( والصواب ما اأثبتناه. (6( في اإلأ

تفسد  بالحاء إل  )حــتــى((٧(  مكان  بالعين  عين( 

الــقــراءات(١٠(  قـــراءة(٩( من  اأي(8(:  فيها  لغة  إلأنها 

العشرة، )للخائنين خسيماً( بالسين مكان الصاد 

)صددناكم(١١(((١٢(  مكان  )سددناكم(   تفسد، 

إل تفسد، )السخرة( مكان )الصخرة((١3( تفسد، 

)رحــلــة الــشــتــاء والــســيــف( مــكــان )الــصــيــف((١٤( 

له لمل حمده((١5( بالالم  تفسد، اأو قال: )سمع ال�

اأن  الــمــخــرج، والــظــاهــر  لــقــرب  يــرجــى إل تفسد 

عبارة  انتهت  الــلــثــغ«..اإلــخ(١6(،  كحكم  حكمه 

الحلبي فراجعه، وإل تغتر بما في بعض الشروح 

ئمة  المطروحة بين اأجالد الكتب(١٧( نقاًل عن اإلأ

الحنفية كالقنوي وغيره. 

لــه تــعــالــى عــلــى عيون  ــ� فــطــالــعــت بــتــوفــيــق(١8( ال

ــدت تــلــك  ــوجــ ــ ــا، ف ــهــ ــروحــ الـــكـــتـــب مـــتـــونـــهـــا وشــ

واخر  وائل اأو اإلأ  الشروح المطرحة محذوفة(١٩( اإلأ

(٧( وقــد ورد قــولــه تعالى: )حــتــى حــيــن( فــي الــقــرءان فــي 6 

موضع، منهم: سورة يوسف: اآية 35.

صل )ى( والصواب ما اأثبتناه. (8( في اإلأ

صل )قرائة( والصواب ما اأثبتناه. (٩( في اإلأ

صل )القرااأت( والصواب ما اأثبتناه. (١٠( في اإلأ

صل )صدودناكم( والصواب ما اأثبتناه. (١١( في اإلأ

ية:3٢. (١٢( سورة سباأ، من اإلآ

ية:63. (١3( سورة الكهف، من اإلآ

ية:٢. (١٤( سورة قريش، من اإلآ

(١5( بعد الرفع من الركوع في الصالة.

-٤8٢ كبير:  حلبي  )انــظــر:  بتصرف،  المصنف  نقله   )١6)

.)٤8٤

صل )الكب( والصواب ما اأثبتناه. (١٧( في اإلأ

صل )بتوقيف( والصواب ما اأثبتناه. (١8( في اإلأ

صل )مخدوفة( والصواب ما اأثبتناه. (١٩( في اإلأ
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اأو اإلأواسط اأو القيود، بل وجدت بعضها محض 

افتراء هذا: 

ــراه ودع شــيــئــًا ســمــعــت به ــ ــا ت خــذ م

في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل)6(

وقــــال )ابــــن قــاســم الـــغـــزي الـــشـــافـــعـــي((١( في 

شــرح اأبــي شــجــاع(٢(: »ومــن اأسقط حــرفــاً(3( من 

الفاتحة اأو تشديدة اأو اأبدل حرفاً منها بحرف لم 

اإإل  و تــعــمــد،  اإن(5(  ــه(٤( وإل صــالتــه  ــراءتـ قـ تــصــح 

وجب عليه اإعادة القراءة«(6(. 

عليه  الـــبـــاجـــوري((٧(  اإبــراهــيــم  )محشيه  ــال  وقـ

رحمة الباري: »قوله: )ومن اأسقط... اإلخ( وكان 

له،  (١( هو محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، اأبو عبد ال�

الغرابيلي،  وبابن  قاسم،  بابن  ويعرف  الــغــزي،  الدين  شمس 

ــــ٩١8هـــ(، له مؤلفات عديدة، )انظر:  فقيه شافعي )85٩هـــ 

اإلأعـــالم، خير الــديــن محمود بــن محمد بــن علي بــن فــارس 

الزركلي الدمشقي: 5/٧ــ6(.

صل )شجاعى( والصواب ما اأثبتناه. (٢( في اإلأ

صل )خرفا( والصواب ما اأثبتناه. (3( في اإلأ

صل )قرائته( والصواب ما اأثبتناه. (٤( في اإلأ

صل )اآن( والصواب ما اأثبتناه. (5( في اإلأ

(6( نقله المؤلف بنصه. )انظر: شرح العالمة الشيخ محمد 

شرح  في  المجيب  القريب  فتح  المسمى:  الغزي  قاسم  بن 

مام العالمة اأحمد بن الحسين الشهير باأبي  األفاظ التقريب لالإ

دار  المارديني،  الشمرخي  به: محمد هادي  اعتنى  شجاع، 

الكتب العلمية بيروت/ لبنان، ص: 3٤(.

فقهاء  من  الباجوري:  اأحمد  بن  محمد  بن  اإبراهيم  هو   )٧)

بمصر(  المنوفية،  قــرى  )مــن  الــبــاجــور  اإلـــى  نسبته  الشافعية، 

ولد: ونشاأ فيها )١١٩8هـــ(، وتعلم في اإلأزهــر، وكتب حواش 

كثيرة، وتقلد مشيخة اإلأزهر واستمر بها اإلى اأن توفي بالقاهرة: 

(١٢٧٧هـــ(، )انظر: اإلأعــالم، خير الدين محمود بن محمد 

بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي: ١/ ٧١(.

قال غيره: ويجب مراعاة  يقول كما  اأن  اإلأصــح 

حروفها وتشديداتها، ثم يقول فمن اأسقط اإلخ، 

وقوله: )حرفاً(، اأي: كاأن قال: )اإياك نعبد اإياك 

نستعين( باإسقاط الواو كما يقوله كثير من العوام، 

وقوله: )اأو تشديدة(، اأي: كاأن قال: )اإياك نعبد( 

ياك  اإن قصد المعنى كفر إلأن اإلإ بتخفيف الياء و

ضوء الشمس.

اأي:  منها(8( بحرف(،  اأبــدل حرفاً  )اأو  قوله:   

كــاأن قــال: )الــزيــن( اأو الــديــن بــالــزاي، اأو الــدال 

اأو قال: )الهمد  المهملة بدل الذال المعجمة، 

لله(٩(( بالهاء بدل الحاء، وقال: )الظالين( بالظاء 

المشالة بدل الضاد، اأو قال: )المستئيم( بالهمز 

بدل القاف، بخالف ما لو نطق بالقاف المترددة 

العرب يعني:  بينها وبين الكاف كما ينطق بها 

بعض اأجالفهم، فاإنها تصح كما جزم به الروياني 

وغيره، لكن نظر فيه في المجموع. 

قوله: )لم تصح قراءته(١٠( وإل صالته( جواب 

الشرط، وهو من في قوله: )ومن اأسقط... اإلخ( 

فهو راجع للثالث صور. 

قوله: )اإن تعمد( اأي: وعلم وغير المعنى، فهي 

بدال: اللحن فتبطل صالته  قيود ثالثة، ومثل اإلإ

اللحن مغيراً  وكــان  عالماً  اإن كــان عامداً  وقــراءتــه 

للمعنى كاأن قال: )اأنعمُت عليهم( بضم التاء اأو 

اأو جاهالً بطلت قراءته  اإن كان ناسياً  كسرها، و

صل )نها( والصواب ما اأثبتناه. (8( في اإلأ

له( والصواب ما اأثبتناه. صل )ال� (٩( في اإلأ

صل )قرائته( والصواب ما اأثبتناه. (١٠( في اإلأ
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لتلك الكلمة، واأما اللحن الذي إل يغير المعنى، 

فتحها،  اأو  ــبــاء  ال (١( بكسر  )نــعــبــد(  قـــال:   كـــاأن 

والعلم،  العمد  مع  يحرم  لكنه  مطلقا،  يضر  فال 

لم  اإن  يتعمد، وكــذا  لم  اإن  و اأي:  اإإل(  )و وقوله: 

)العالمون(  قال:  كاأن  المعنى،  يغير  لم  اأو   يعلم 

بالواو بدل(٢( الياء. 

ــراءة(3(( اأي:  ــقـ ــادة الـ وقــولــه: )وجـــب عليه اإعــ

لتلك الكلمة وما بعدها قبل الركوع، فاإن ركع قبل 

عالماً،  عامداً  كــان  اإن  صالته؛  بطلت  اإعادتها 

ــال )ابـــن قــاســم((٤(  اإإل لــم تحسب ركــعــتــه، وقـ و

التعلم  عليه  وتــعــذر(5(  الفاتحة  ومن جهل  اأيضاً: 

لعدم معلم مثالً... اإلخ.

قوله: )ومن جهل الفاتحة( اأي: لم يحفظها، 

وقوله: )وتعذر عليه التعلم( قيد إل بد منه، بخالف 

ما اإذا جهلها لكن تعذر عليه لوجود معلم مثالً، 

فاإنه يجب عليه قراءتها، قوله: )لعدم معلم مثالً( 

اأو نحوه، ومثله ما لو لم يجد  اأو مصحف  اأي: 

اأجرة تعليمه، اأو لم يقدر على ما يوصله اإليه قبل 

خروج الوقت بما يجب صرفه في الحج. 

الفاتحة من  اأي: غير  )واأحسن غيرها(  قوله: 

اآيــات متوالية عوضاً عن  القراآن وجب عليه سبع 

الفاتحة اأو متفرقة، فاإن عجز عن القراآن اأتى بذكر 

ية:5. (١( سورة الفاتحة، من اإلآ

صل )بدال( والصواب ما اأثبتناه. (٢( في اإلأ

صل )القرائة( والصواب ما اأثبتناه. (3( في اإلأ

(٤( سبقت ترجمته، ص:٢٧.

صل )وتعذرت( والصواب ما اأثبتناه. (5( في اإلأ

فاإن  ينقص عن حروفها،  عنها، بحيث إل  بــدإلً 

لم يحسن قراآناً وإل ذكراً وقف قدر الفاتحة(6(«. 

انتهى عبارة المحشي اإبراهيم الباجوري المصري 

خاتمة مؤلفي الشافعية ومعتمدهم. 

مامة: »وإل يصح اقتداء  وقال اأيضاً في باب اإلإ

الــقــراءة(٧( باأمي وهو في  القارئ اأي: من يحسن 

يــقــراأ، وفــي اصطالح  الــلــغــة: مــن إل يكتب وإل 

الفقهاء: من يخل بحرف اأي: كاأن قال: )اإياك 

نعبد اإياك نستعين( باإسقاط الواو، اأو تشديدة كاأن 

قال: )اإياك( بالتخفيف، اأو قال: )الزين( بالزاي 

اأو قــال: )الهمد  اأو الــدال المهملة بدل الــذال، 

لله( بالهاء بدل الحاء«، واأما صالته في نفسه: 

اإإل صحت  و لم تصح،  وتــرك  التعلم  اأمكنه  فــاإن 

عدم جواز  في  فرق  وإل  بمثله،  كاقتدائه  صالته 

اأن يكون اإلأمــي ممن  القارئ باإلأمي بين  اقتداء 

يمكنه التعلم اأو إل، فاقتداؤه به باطل، واأما اللثغ: 

نعم  اإمامته،  تصح  إل  ولكن   فصالته صحيحة، 

اإن  إل تضر لثغة يسيرة باأن لم تمنع اأصل مخرجه و

الحرف  باأصل  اإتيانه  مع  لعذره  غير صــاٍف  كان 

انتهى خالصة كالم الباجوري فراجعه(8(.

الشيخ  حاشية  )انظر:  واختصار.  بتصرف  المؤلف  نقله   )6)

اإبراهيم البيجوري على شرح العالمة ابن قاسم الغزي على متن 

السالم  عبد  محمد  وصححه:  ضبطه  شجاع،  اأبــي  الشيخ 

اأحكام  كتاب:  لبنان،  بيروت/  العلمية  الكتب  دار  شاهين، 

الصالة، ص: ٢8٧ـــ٢٩٠(.

صل )القرائة( والصواب ما اأثبتناه. (٧( في اإلأ

اإبراهيم  الشيخ  حاشية  )انــظــر:  بتصرف.  المؤلف  نقله   )8)

البيجوري على شرح العالمة ابن قاسم الغزي على متن الشيخ 
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 وقــــال جـــالل الـــديـــن الــمــحــلــي(١( فـــي شــرح 

ــارئ بـــاأمـــي، في  الــمــنــهــاج: »وإل تــصــح قــــدوة قــ

مام بصدد تحمل القراءة(٢( عن  الجديد: إلأن اإلإ

لــم يصلح  لــم يحسنها  فـــاإذا  المسبوق،  الــمــاأمــوم 

السرية  في  به  اقتداؤه  يصح  والقديم:  للتحمل، 

الجهرية فيتحمل  فيها بخالف  الماأموم  لقراءة(3( 

عنه في القديم«... اإلخ(٤(. 

 وقـــال اأيــضــاً: »ويــكــره اإلقــتــداء بــالــالحــن بما 

له( فاإن غير المعنى  إل يغير المعنى، كضم هاء )ال�

من  اأبطل صــالة  كسر،  اأو  (5( بضم  كـ)اأنعمت( 

لم  اأو  لسانه  فــاإن عجز  يتعلم،  ولم  التعلم  اأمكنه 

اإمكان تعلمه؛ فاإن كان في الفاتحة  يمِض زمن 

فكاأمي فقدوة مثله به صحيحة، وقــدوة صحيح 

اإإل بـــاأن كان  الــلــســان بــه كــقــدوة قـــارئ بــاأمــي، و

قال  به،  والقدوة  فتصح صالته  الفاتحة  غير  في 

اأبي شجاع، ص: 3٧٧(.

المحلي  اإبــراهــيــم  بــن  بــن محمد  اأحــمــد  بــن  (١( هــو محمد 

ــ86٤هـ(،  )٧٩١هـــ  بالقاهرة  ولد  مفسر،  اأصولي،  الشافعي: 

الدين محمود بن محمد بن علي بن  )انظر: اإلأعــالم، خير 

فارس الزركلي الدمشقي، 5/ 333(.

صل )القرائة( والصواب ما اأثبتناه. (٢( في اإلأ

صل )لقرائة( والصواب ما اأثبتناه. (3( في اإلأ

الراغبين شرح  كنز  )انظر:  يسير.  بتصرف  المؤلف  نقله   )٤)

مام النووي، جالل الدين محمد بن اأحمد  منهاج الطالبين لالإ

اإسماعيل،  حسن  محمد  حسن  محمد  تحقيق:  المحلي، 

الجماعة،  كتاب: صالة  لبنان،  بيروت/  العلمية  الكتب  دار 

.)٢88/١

ية: ٧. (5( سورة الفاتحة، من اإلآ

مام: ولو(6( قيل ليس لهذا الالحن قراءة(٧( غير  اإلإ

الفاتحة لم يكن بعيداً؛ إلأنه يتكلم بما ليس بقراآن 

وإل ضرورة«(8(. انتهى عبارة المحلي. 

له تعالى: »وتجب رعاية  وقال ابن حجر رحمه ال�

جميع حروفها، اأي: حروف الفاتحة وتشديداتها 

لــلــه(١٠(((١١( بهاء، اأو  اأبــدل حاء: )الحمد  فلو(٩( 

نطق بقاف العرب المترددة بينها وبين الكاف، 

قبل  التعلم  عليه  تــعــذر  اإن  اإإل  الــصــالة،  بطلت 

خروج الوقت، ولو اأبدل ضاداً بظاء لم تصح في 

اإلأصح؛ لتغييره النظم والمعنى، اإذ ضل بمعنى: 

نهاراً، وإل  فعله  غاب، وظل بفعل كذا بمعنى: 

نظر لعسر التمييز وقرب المخرج، إلأن الخالف 

فترك،  التعلم  اأمكنه  وعاجز  يتعمد،  لم  قــادر  في 

اأما العاجز عنه اأي: عن التعلم فيجزئه قطعاً، واأما 

في  ما  انتهى خالصة  قطعاً،  يجزئه  فال  القادر: 

تحفة ابن حجر ملخصاً. 

ــاإن بــعــض الـــنـــاس يــبــدلــون الــضــاد  ــ )اأقـــــــول(: ف

فــاحــذر عنه،  اأنــهــم يبدلونها ظـــاًء  ويــزعــمــون  ــاً   زايـ

بيان متمسكات بعض  اأنــا نشرع في  اعلم(  )ثم 

صل )واو( والصواب ما اأثبتناه. (6( في اإلأ

صل )قرائة( والصواب ما اأثبتناه. (٧( في اإلأ

منهاج  شــرح  الراغبين  كنز  )انــظــر:  بنصه.  المؤلف  نقله   )8)

مــام الـــنـــووي، جـــالل الــديــن محمد بــن اأحــمــد  الــطــالــبــيــن لــالإ

المحلي، ٢8٩/١.

صل )فح لو( والصواب ما اأثبتناه. (٩( في اإلأ

له( والصواب ما اأثبتناه. صل )ال� (١٠( في اإلأ

(١١( وقد ورد قوله تعالى: )الحمد لله( في القرءان في ٢3 

موضع، منهم: سورة الفاتحة: اآية ٢.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رسالة ميزان حق اإلأقوال وماذا بعد الحق اإإل الضالل في بيان فرضية التجويد .. 

بال  الحقيقية  معانيها  تبيين  مع  داغستان  علماء 

افتراء وإل بهتان، منها قوله عليه الصالة والسالم 

القارئ  قــراأ  )اإذا  الصغير:  الجامع(١(  كتاب:  في 

اأعــجــمــيــاً كتبه  اأو كـــان  اأو لــحــن  الـــقـــراآن فــاأخــطــاأ 

 الملك كما اأنزل((٢( رواه الديلمي عن ابن عباس 

له عنه. رضي ال�

المناوي  العالمة  قــال  التوفيق:  وبالله  فــاأقــول 

قراأ  »)اإذا  الكبير:  بالمناوي  المشهور  شرحه  في 

الخطاأ(3(  من  بالهمزة  فيه(  فاأخطاأ  القراآن  القارئ 

اأبدل حرفاً بحرف لفقد معلم  باأن  الثواب،  ضد 

اإعرابه،  اأو غير  بــاأن حرفه  اأو عجز )اأو لحن( فيه 

اإلى  تميله  اأي:  بكالمك  تلحن  يقال:  واللحن 

نحو من اإلأنحاء، وقيل للمخطئ: إلحن؛ إلأنه 

 يــعــدل الــكــالم عــن الـــصـــواب، ذكـــره الكشاف 

)اأو كان اأعجمياً( إل يمكنه اأن ينطق بالحروف 

مبينة )كتبه الملك كما اأنزل( اأي: قومه الملك 

بــذلــك وإل يــرفــع اإإل قـــراآنـــاً عــربــيــاً غــيــر ذي عــوج 

صل )جامع( والصواب ما اأثبتناه. (١( في اإلأ

عــزاه  ولكن  والمسانيد،  السنن  فــي  اجــده  لــم  الحديث   )٢)

اإلى  الزيادة  في ضم  الكبير  الفتح  انظر:  للديلمي،  السيوطي 

الدين  جــالل  بكر،  اأبــي  بــن  الرحمن  لعبد  الصغير،  الجامع 

السيوطي )ت:٩١١هـ(، تحقيق: يوسف النبهاني، دار الفكر، 

بيروت/ لبنان، الطبعة اإلأولى: ١٤٢3هـ -٢٠٠3م ، )١/١33(، 

برقم:)١353(، قال الغماري: في الحديث نقالً عن الحافظ 

الذهبي: »فيه اأبو بشر مجهول«، انظر: المداوي لعلل الجامع 

يق  الصدِّ بــن  بــن محمد  الــمــنــاوي، إلأحــمــد  الصغير وشــرحــي 

الُغَمارِي الحسني اإلأزهــري )ت:١38٠هــــ(، دار  اأحمد،  بن 

الكتبي، القاهرة، الطبعة اإلأولى: ١٩٩6م، )٤٤١/١(.

صل )فاخطاء( والصواب ما اأثبتناه. (3( في اإلأ

لــســانــه عجمة،  الـــذي إل يفصح وفـــي  اإلأعــجــم 

زيــادة  فيه  اأن  اإإل  مثله،  والعجمي  واإلســتــعــجــام 

تاأكيد، وفيه يعني: في الحديث اأن القارئ يكتب 

اإن اأخطاأ(٤( اأو لحن، لكن اإذا لم  له ثواب قراءته و

اإإل فال يؤجر(5( بل يؤزر، رواه  يتعمد ولم يقصر و

له  ال� ابن عباس رضي  الفردوس عن  في  الديلمي 

ابن  الحديث:  اإسناد  يعني في  وفيه  تعالى عنه، 

اأنه مدلس، يعني: ضعيف«.  الذهبي  بشير قال 

لــــه مــــن عــيــن  ــ� ــ ــه ال ــمـ ــــالم الـــمـــنـــاوي رحـ  انـــتـــهـــى كـ

كتابه فراجعه(6(.

 وكذا راأيت عين هذه العبارة في شرح الطريقة 

قولهما  فتفكر  النابلسي،  لعبدالغني  المحمدية 

ــــؤزر، واحــفــظــه فلعلك اأنـــت من  فــال يــؤجــر بــل ي

مـــام  اإلإ ســــالم  اإلإ قــول حجة  ومنها  القبيل،  هــذا 

له تعالى ونفعنا بعلومه في كتاب  الغزالي رحمه ال�

والوسوسة  الموسوس  ذم  في  حــيــاء  اإلإ الــغــرور من 

في الصالة والــوضــوء حيث قــال: »وفــرقــة اأخــرى 

يغلب عليها الوسوسة في اإخراج حروف الفاتحة 

وسائر اإلأذكار من مخارجها، فال تزال تحتاط في 

وتصحيح  والظاء  الضاد  بين  والفرق  التشديدات 

مخارج الحروف في جميع صلواتهم، إل يهمهم 

غــيــره، ذاهــلــيــن عــن معنى الــقــراآن واإلتــعــاظ به، 

صل )اخطاء( والصواب ما اأثبتناه. (٤( في اإلأ

صل )يوجر( والصواب ما اأثبتناه. (5( في اإلأ

اأحاديث  من  الصغير  الجامع  شــرح  القدير  فيض  انظر:   )6)

البشير النذير، محمد عبد الرؤوف المناوي، ضبطه وصححه: 

اأحمد عبد السالم، دار الكتب العلمية ببيروت/ لبنان، باب: 

حرف الهمزة، 5١٤/١، ح: ٧٩٢.
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اأنواع  اأقبح  اأســراره، وهذا من  اإلى  وصرف الهمة 

تالوة  في  الخلق  يكلف  لم  تعالى  فاإنه  الــغــرور، 

القراآن عن تحقيق مخارج الحروف اإإل بما جرت 

به عادتهم في  الكالم، ومثال هؤإلء كمن حمل 

رسالة اإلى مجلس سلطان(١( عادل واأمر اأن يؤديها 

على وجــهــهــا، فــاأخــذ يـــؤدي الــرســالــة ويــتــاأنــق في 

غافل  ذلك  في  وهو  ويكررها،  الحروف  مخارج 

فما  المجلس  ومراعاة حرمة  الرسالة  عن مقصود 

اأحراه اأن تقام عليه السياسة ويرد اإلى دار المجانين 

ويحكم عليه بفقد العقل«، انتهى كالمه(٢(. 

اأقول: فقد اأخطاأ من تمسك بهذا دليالً على 

عدم وجوب التجويد خطاأ كبيراً، فلعله إل يعرف 

ــاأنــق فــي مــخــارج الــحــروف  ــت مــعــنــى الــوســوســة وال

عادة  ومترجمه  اليتيم  در  شــارح  فقال  وتكررها، 

الحسنة،  بطباعهم(3(  الــقــراآن  يقرؤوا  اأن  العرب: 

وتــمــطــيــط(٤( وهو  تــهــٍن  بــال  السليقة،  واأصــواتــهــم 

المبالغة في المد على قدره، وترعيد اأي: تحريك 

الصوت كالمرتعد، وترقيص وتطريب اأي: اأنغام، 

الممدود، إلأجــل تحسين  المد ومد غير  وزيــادة 

الفم  اأي: دورانــه في  والنغمة بال مضغ  الصوت 

اأي: تحريك صــوت، وبال  لــوك  وبــال  كالعلك، 

تعسف اأي: تعب وتكلف وتصنع وتنطع وتعمق، 

صل )لطان( والصواب ما اأثبتناه. (١( في اإلأ

الدين:  اإحياء علوم  المؤلف بتصرف يسير. )انظر:  نقله   )٢)

.)٤٠١/3

صل )بطباعبهم( والصواب ما اأثبتناه. (3( في اإلأ

صل )وتمرطيط( والصواب ما اأثبتناه. (٤( في اإلأ

اأداء حــقــهــا(5(  عــلــى  ــادة  ــ وزيـ ــراط  ــ اإفـ اأي:  وتـــاأنـــق 

ومستحقها، وهذه كلها بعضها حــرام، وبعضها 

الــقــراء، صــرح به  مــكــروه، إل يرضى بواحد منها 

جــمــيــع الــمــجــوديــن، فـــراجـــع شــــروح الــجــزريــة، 

وترجمة در اليتيم، والنشر الكبير، وجهد المقل، 

كيف يذمون من يفعل ذلك ويعدونه سوء اأدب، 

فظهر اأن معنى قول الغزالي: عادتهم في الكالم 

اإإل  اأنزل القراآن على لغاتهم و عادة العرب الذين 

في  الناس  عادة(6(جميع  المعنى  كــان  ولــو  اأي: 

لغاتهم سواء كانوا عجميين اأو عرباً لخرق اإجماع 

له تعالى عليه وسلم، فاإن  اإلأمة المحمدية صلى ال�

اإلأمة قد اأجمعت على حرمة القراءة بالغير الواردة 

ويحرم  الشافعية:  الفقهاء  قــال  بــل  الــقــراء،  مــن 

الشاذة في الصالة، والشاذة: ما  بالقراءة  القراءة 

قــراأ على لغة  اإماماً  اآحــاد، فهل سمعتم  ثبت من 

العجم، واأئمة القراءة مكيون اأو مدنيون اأو شاميون 

اأو كوفيون اأو بصريون وكلها بالد العرب العرباء.

وقال )الغزالي( نفسه في كتابه اإحياء العلوم، 

في الباب الثاني، في كيفية اإلأعمال الظاهرة من 

الصالة: »واأما التكبير فينبغي اأن يضم الهاء من 

مبالغة،  غير  من  خفيفة  اأكبر( ضمة  له  )ال� قوله: 

الـــواو، وذلك  الهاء واإلألـــف شبه  بين  وإل يدخل 

ينساق(٧( اإليه بالمبالغة، وإل يدخل بين باء )اأكبر( 

ورائه األف كاأنه يقول: اأكبار، ويجزم راء التكبير 

صل )حقوقها( والصواب ما اأثبتناه. (5( في اإلأ

صل )عادت( والصواب ما اأثبتناه. (6( في اإلأ

صل )ينساف( والصواب ما اأثبتناه. (٧( في اإلأ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رسالة ميزان حق اإلأقوال وماذا بعد الحق اإإل الضالل في بيان فرضية التجويد .. 

وإل يضمها، فهذه هيئته التكبير، ثم يبتدئ بدعاء 

الشيطان  من  بالله  اأعــوذ  يقول:  ثم  اإلستفتاح، 

له  ال� )بسم  فيها  يبتدئ  الفاتحة  يقراأ  ثم  الرجيم، 

وحــروفــهــا،  تشديداتها  بتمام  الــرحــيــم(  الــرحــمــن 

ويجتهد في الفرق بين الضاد والظاء«... اإلخ(١(.

»تلفظ  المقل:  جهد  في  )المرعشي(  وقال 

حـــرف مــن مــخــرج حـــرف اآخـــر مــشــارك لــه في 

مخرج كلي من المخارج السبعة عشر كتلفظ 

الدال من مخرج الطاء والتاء، وبالعكس ممكن 

بتكلف يسير، وإل يؤدي ذلك اإلى تغيير الحرف 

باقية، فهو  المتميزة  ما دام صفاته  عن حقيقته 

ليس بحرام وإل مكروه تحريمي، بل هو خالف 

ــه تــغــيــيــر يــســيــر ولــحــن خفي  ــ  مــا اســتــحــب؛ إلأن

اإنما  إل يعرفه اإإل مهرة اأهل اإلأداء كما سبق، و

عــيــن لــكــل حــرف مــن الــحــروف الــمــتــحــدة في 

ــزئـــي، إلأن ذلــك  الــكــلــي مـــخـــرج جـ الـــمـــخـــرج 

مــقــتــضــى الـــطـــبـــع الــمــســتــقــيــم، والــــكــــالم فــي 

على  إل  الطبع  استقامة  على حسب  المخارج 

عن  نقالً  الــراء(٢(  بــاب  في  سبق  كما  التكلف 

الطبع،  اقتضاه  ما  خــالف  والتكلف  الــدانــي، 

اإنما  بمخرجه  حرف  كل  اختصاص  اأن  فظهر 

غير  مــن  اإخـــراجـــه  اإن  و الــطــبــع،  بمقتضى  هــو 

اإلــيــه إلأنــه  ــرب  ــ اأق اإن كـــان  مــخــرجــه تــكــلــف، و

انتهى  الــمــســتــقــيــم«،  الــطــبــع  مــقــتــضــى  خـــالف 

 (١( نــقــلــه الــمــؤلــف بــتــصــرف. )انـــظـــر: اإحـــيـــاء عــلــوم الــديــن:

.)١5١/ ٤

صل )لراء( والصواب ما اأثبتناه. (٢( في اإلأ

كالم محمد المرعشي في جهد المقل وشرحه 

البيان(3(.  شرح 

له تعالى:  وقال اأبو الفرج ابن الجوزي(٤( رحمه ال�

»قد األبس اإبليس على بعض المصلين في بعض 

لله((5(  )الحمد  يقول:  فيراه  الحروف  المخارج 

وتــارة  الــصــالة،  اأدب  قــانــون  الكلمة عــن  فيخرج 

اإخــراج  وفــي  التشديد،  تخفيف  في  عليه  يلبس 

ضاد )المغضوب((6( قال: ولقد راأيت من يخرج 

بصاقه مع اإخراج الضاد لقوة تشديده، والمراد: 

هؤإلء  يخرج  اإبليس  و حسب  الــحــروف  تحقيق 

بالمبالغة  ويشغلهم  بالزيادة،  التحقيق  حد  عن 

في الحروف عن فهم التالوة«(٧(. 

حــيــاء: »مــن اإلأســبــاب  وعــدهــا الغزالي فــي اإلإ

له تعالى، والحجب  المانعة من فهم معاني كالم ال�

فعميت  قلوبهم،  على  الشيطان  اأســديــهــا  الــتــي 

القارئ  القراآن، بكون هم  اأســرار  عليهم عجائب 

مخارجها،  عــن  الــحــروف  تحقيق  اإلـــى  منصرفاً 

(3( نقله المؤلف بتصرف، )انظر: جهد المقل، محمد بن 

اأبي بكر المرعشي الملقب: بساجقلي زاده، ص: ١3٩(.

عالم، لشمس الدين  سالم َوَوفيات المشاهير َواإلأ (٤( تاريخ اإلإ

محمد بن اأحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي، )ت:٧٤8هـ(، 

سالمي،  تحقيق: الدكتور بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلإ

الطبعة اإلأولى: ٢٠٠3م، )١3/٩٢5(.

ية:٢. (5( سورة الفاتحة، من اإلآ

ية:٧. (6( سورة الفاتحة، من اإلآ

تلبيس  )انــظــر:  واخــتــصــار،  يسير  بتصرف  المؤلف  نقله   )٧)

بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  اأبــي  الدين  لجمال  اإبليس، 

الطبعة  لبنان،  بــيــروت/  العربي  الفكر  دار  الــجــوزي،  محمد 

اإلأولى: ١٤٢١هـ/ ٢٠٠١م، ص: ١٢6(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له محمد شريف  محمد عبد اإلإ

له  ال� كــالم  معاني  عــن  يصرفهم  شيطان  ولــلــقــراء 

يزال يحملهم على  تعالى، فهو موكل بهم، وإل 

ترديد الحروف، ويخيل اإليهم اأنه لم يخرجه من 

مخرجه، فهذا يكون تاأمله مقصوراً على مخارج 

الــمــعــانــي، فما  لــه  فــاإنــه إل ينكشف  الـــحـــروف، 

اأعظم ضحكة الشيطان من كان مطيعاً لمثل هذا 

واإلأئمة  الصالح  السلف  اأن  والمقصود  التلبيس، 

في  والغلو  الــحــروف،  مخارج  في  التنطع  كرهوا 

له العافية عن ذلك«(١(.  النطق بها، فنساأل ال�

اإقراره اأهل البوادي  ومن تاأمل هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص و

ــراب ومــن اأســلــم مــن اإلأعــاجــم على  وجلف اإلأعـ

قراءتهم التي ياألفونها، ووصف قراءتهم مع قراءة 

فصحاء العرب بقوله عليه السالم: )اقرءوا ما اأنتم 

اأي:  تقرؤون ودومــوا عليها فكل هــذا حــســن((٢( 

قــلــت: وإل بد  انــتــهــى،  ــواب  ــر وثـ فيه فضيلة واأجـ

غير  مخارجها،  من  الحروف  اإخــراج  مراعاة  من 

اإلى  تــرى  اأإل  واإلأفــصــح،  بالفصيح  تختلف  اأنها 

عربان البوادي، فبعضهم ينطق بالحروف صافياً، 

اأن  كما  بين،  بين  وبعضهم  بعجمة،  وبعضهم 

بعضهم يعقد القاف يعني: يغلط، ولعل هذا هو 

المراد باختالف األسنتهم، اأو لحن مع الكراهة، 

الدين  علوم  اإحــيــاء  انظر:  يسير،  بتصرف  المؤلف  نقله   )١)

.)٢8٤/١)

(٢( الحديث بهذا اللفظ لم اأجده، وقد اأخرجه اأبو داود بلفظ: 

القدح،  )اقــرؤوا، وكل حسن، وسياأتي قوم يقومونه كما يقوم 

يتعجلونه وإل يتاأجلونه(، سنن اأبي داود: )3٠٧/١(، كتاب: 

 الــصــالة، بـــاب: مــا يــجــزئ اإلأمــــي واإلأعــجــمــي مــن الــقــراءة، 

برقم: )83٠(.

اأو لحن إل يغير المعنى.

يقراأ  اأن  له  فليس  للمعنى  المغير  الالحن  اأمــا 

غير الفاتحة، كما قاله اإمام الحرمين؛ إلأنه يتكلم 

بما ليس بقراآن بال ضرورة، وقواه السبكي انتهى 

كالم العلقمي بال زيادة وإل نقصان، فانظر اإلى 

قوله: من قلت... اإلخ، ومعنى التنطع والتعمق: 

الزيادة على اأداء حقوقها، والغلو: تجاوز الحد، 

فراجع مختار الصحاح واأمعن النظر تدرك الفرق 

والوسوسة،  والغلو  والتعسف  بالتنطع  القراءة  بين 

الحروف  باإعطاء(3(  اأي:  بالتجويد  القراءة  وبين 

الــشــعــرانــي(٤(  مــيــزان  وفـــي  ومستحقها،  حقوقها 

الوسوسة والموسوس نظير قول  له في ذم  ال� رحمه 

الغزالي فال حاجة اإلى ذكره، فقد علمت اأن ذم 

التجويد، كيف وهل  يناقض فرضية  الوسوسة إل 

يناقض ذم الوسوسة في الوضوء فرضية الوضوء، 

ذمــوا  وغيرهما  والشعراني  الغزالي  ــام  مـ اإلإ اأن  مــع 

القراءة  اأكثر مما ذموها في  الوضوء  الوسوسة في 

في الصالة؛ حيث قال الغزالي بعد بسط ذمه: 

فهذا  بعد،  وضــوئــه  يتم  وإل  تفوت صالته  حتى 

صل )بلعطاء( والصواب ما اأثبتناه. (3( في اإلأ

اأحــمــد بن  لــعــبــدالــوّهــاب بــن  ــمــيــزان،  ال (٤( يقصد كــتــاب: 

الفقيه  الــزاهــد،  العالم  بـالشعراني،  المشهور  اإلأنــصــاري  علي 

المحدث، المصري الشافعي الشاذلي الصوفي، ولد بالقاهرة 

سنة ١٤٩3م، وتوفي بها سنة ١565م، وهذا الكتاب ملخص 

للتوفيق  محاولة  وهو  وممارستها،  سالمية  اإلإ الشريعة  لمبادئ 

السنية اإلأربعة، حيث يسلط الضوء على  الفقه  بين مذاهب 

التشابهات بين هذه المذاهب بدإلً من اإلختالفات. )انظر: 

المكتبة الرقمية العالمية – والموسوعة الحرة ويكيبيديا(.
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حياء في كتاب  من اأقبح اأنواع الغرور، راجع اإلإ

اأي:  ومنها  السابق.  دليلك  قــرب  تجده  الــغــرور 

رســول  علينا  )خـــرج  حــديــث:  متمسكاتهم  مــن 

له تعالى عليه وسلم ونحن نقراأ القراآن  له صلى ال� ال�

َفُكلٌّ  ــَرُءوا  ــ »اْق فقال:  والعجمي،  اإلأعــرابــي  وفينا 

اْلِقْدُح  ُيَقاُم  َكَما  ُيِقيُموَنُه  اأَْقــَواٌم  َوَسَيِجيُء  َحَسٌن 

ُلوَنُه«((١(، اأي: يطلبون بقراءته  ُلوَنُه َوإَل َيَْتاأَجَّ َيَْتَعجَّ

الــعــاجــلــة مــن عـــرض الــدنــيــا والــرفــعــة فــيــهــا، ولفظ 

يتاأجلونه((٢(  وإل  اأجــره  )يتعجلون  اأحــمــد:  روايــة 

اأي: إل يريدون به اإلآجلة وهو جزاء اإلآخرة، كذا 

فرضية  يدل هذا على عدم  المناوي(3(، وإل  في 

»ومنه  ميزانه:  في  الشعراني  قــول  واأمــا  التجويد؛ 

اأي مما اختلف فيه الفقهاء قول بعض اأصحاب 

خفاء  باإلإ الصالة  في  القراءة(٤(  ينبغي  الشافعي: 

دغــام والقلب والمد والوقف، وقول  ظهار واإلإ واإلإ

بعضهم: اإنه إل ينبغي؛ إلأنه يشغله عن الحضور« 

اإلــخ(٤(، فال يكون حجة لعدم وجوب التجويد؛ 

والصفات  عــارضــات،  كلها  الصفات  هــذه  إلأن 

 الـــالزمـــات إل خـــالف فيها إلأحــــد، وكــالمــنــا في 

الصفات الالزمات.

داود:  اأبــي  السنن، سنن  داود في  اأبــو  اأخــرجــه  الحديث   )١)

(3٠٧/١(، كتاب: الصالة، باب: ما يجزئ اإلأمي واإلأعجمي 

من القراءة، برقم: )83٠(.

مالك رضي  بن  اأنــس  اأحمد: )3٩/٢٠(، مسند   (٢( مسند 

له عنه، برقم:)١٢58١(. ال�

(3( ينظر: فيض القدير: )٢/66(.

الشعراني،  الــوهــاب  عبد  مــام  لــالإ الميزان،  كتاب  ينظر:   )٤)

تحقيق وتعليق: د.عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب، ٢/٤5.

الكبير:  الــمــنــاوي  فــي  )الــمــنــاوي(  قــول  ومنها 

على  يسهل  الــتــي  الكيفية  على  ــقــراآن  ال »اقــــرءوا 

األسنتكم النطق بها مع اختالفها فصاحة ولكنة، 

يعني: عجمة في اللسان وعي ولثغة بال تكلف 

وإل مشقة وإل مبالغة« انتهى(5(. 

المناوي  بقول  القول  هذا  المستدل  اأيها  فزن 

اإذا لم  نفسه فــي عين هــذا الــكــتــاب، وهــو هــذا 

يــؤزر كما  بل  يؤجر  فال  اإإل  و تعليمه،  في  يقصر 

الــمــنــاوي كلها مقيدة  اأقــــوال  اآنـــفـــاً، تــجــد   تــقــدم 

بذلك القيد. 

ومنها قول النبي عليه السالم عن ابن كعب: 

ِجْبِريُل  »َيا  َفَقاَل:  ِجْبِريَل،  َِّه ملسو هيلع هللا ىلص  ال� رَُســوُل  )َلِقَي 

ْيُخ  يِّيَن: ِمْنُهُم الَعُجوُز، َوالشَّ ٍة اأُمِّ اإِنِّي ُبِعْثُت اإَِلى اأُمَّ

الَكِبيُر، َوالُغاَلُم، َوالَجاِريَُْة، َوالرَُّجُل الَِّذي َلْم َيْقَراأْ 

ُد اإِنَّ الُقْراآَن اأُْنزَِل َعَلى  ِكَتاًبا َقطُّ »، َقاَل: َيا ُمَحمَّ

ــرُف((6(، اأي: على سبع قراءة كذا في  َسْبَعِة اأَْح

شرح المشكاة(٧(.

(5( ينظر: فيض القدير: )٢/66(.

(6( الــحــديــث اأخــرجــه الــتــرمــذي، ســنــن الــتــرمــذي، لمحمد 

ــْورة بــن مــوســى بــن الــضــحــاك، الــتــرمــذي،  ــ بــن عيسى بــن َسـ

)ت:٢٧٩هــــــــ(، تــحــقــيــق: بــشــار عـــواد مـــعـــروف، دار الــغــرب 

سالمي/ بيروت: ١٩٩8م، باب: ما جاء اأنزل القراآن على  اإلإ

الــتــرمــذي:  وقـــال  بـــرقـــم:)٢٩٤٤(،  اأحــــرف، )5/٤٤(،  سبعة 

اأبي  »هــذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجــه عن 

بن كعب«.

فليقراأ  لغات  على سبع  »اأي:  الــقــاري:  علي  المال  قــال   )٧)

مشكاة  شــرح  المفاتيح  مــرقــاة  ينظر:  عليه«،  يسهل  بما  كــل 

المصابيح: )١5١٢/٤(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له محمد شريف  محمد عبد اإلإ

واأحــمــق من استدل بشيء على عدم  اأقـــول: 

المركب  بالجهل  واأجــهــلــهــم  الــتــجــويــد،  وجـــوب 

بينهما  والتجويد  القراءة  إلأن  بهذه؛  استدل  من 

بون بعيد كما ذكرناه، والقراءة الصحيحة ترتقي 

والــشــاذة  سبعة،  اأصولها  كانت  اإن  و عشرة   اإلــى 

ــراءة عـــاصـــم(٢( وقــــراءة  ــ ــنــي عـــشـــرة، فــمــنــهــا(١( قـ اث

نافع(3(...اإلخ. 

واأمــا  بينها،  مــن  عجمية  قـــراءة  سمعتم  فهل   

إلأن  متعدد؛  غير  واحــد  الكل  عند  فهو  التجويد 

المخارج والصفات عندهم على نهج واحد. 

ومــنــهــا قـــول الــفــقــهــاء: »ويــســتــحــب الــتــرتــيــل«، 

)اأقول(: الترتيل ترتيالن، ترتيل بمعنى: تؤدة وتبيين 

حروف بحيث يتمكن السامع من عدها وذلك 

مستحب، وترتيل بمعنى: تجويد الحروف وذلك 

فرض باتفاق اإلأئمة، ففي مجمع البحرين: ومن 

(١( اأي: من القراءة الصحيحة.

(٢( هو: عاصم بن بهدلة اأبي النجود بفتح النون وضم الجيم، 

قراء بالكوفة  اأبوبكر اإلأسدي موإلهم الكوفي الحناط، شيخ اإلإ

قراء  مام الذي انتهت اإليه رئاسة اإلإ واأحد القراء السبعة، وهو اإلإ

ثمان  سنة  وقيل  ومائة  وعشرين  سبع  سنة  اآخــر  توفي  بالكوفة، 

وعشرين فلعله في اأولها بالكوفة. )انظر: غاية النهاية في طبقات 

القراء، شمس الدين ابن الجزري الدمشقي، )٢١5/١ــ3١٧(.

(3( هو: نافع بن عبد الرحمن بن اأبي نعيم المدني اأبو رويم، 

سنة  بالمدينة  وتوفي  ولد سنة ٧٠هـــ،  )اأصبهان(،  من  واأصله 

قــراأ عليه  التابعين، وقد  القراءة عن سبعين من  اأخــذ  ١6٩هـــ، 

خلق كثير؛ ومــن اأشــهــر رواتـــه: قــالــون – وورش، )انــظــر: نور 

اأبــو يوسف علي  النشر،  الــقــراءات من طيبة  العصر في جمع 

بن عبد المنعم صالح فرج، دار عمار بالقاهرة، ط: اإلأولى، 

ص: ٢٤ــ٢٧(.

حمل اإلأمر في: )َوَرتِِّل ٱۡلُقۡرَءاَن((٤( على الوجوب 

حمله على معنى التجويد انتهى. 

اإإِلَّ  َنــۡفــًســا  َّــُه  ٱلــ� ُيــَكــلِّــُف  )إَل  تعالى  قــولــه  ومنها 

ُوۡســَعــَهــۚا(5(((6(، اأقــول: اإن ما إل يكلف وإل يطاق 

ــفـــســـه(٧( كجمع  عــلــى ضـــربـــيـــن: مــمــتــنــع فـــي نـ

يمكن  إل  لكن  نفسه،  فــي  وممكن  الــضــديــن، 

التجويد فليس  واأمــا  اأصــالً كخلق الجسم  للعبد 

للمكلف  مـــقـــدوراً  لــكــونــه  القسمين  جملة  مــن 

بالنظر اإلى نفسه راجع العقائد النسفية(8(. 

له تعالىـ ـ: »مثاله،   ومنها قول الغزاليـ ـ رحمه ال�

اأي مثال من تعمق في النحو واقتصر عليه، مثال 

مــن ضيع عــمــره فــي تصحيح مــخــارج الــحــروف 

في القراآن واقتصر عليه، وهو غرور، اإلى اأن قال: 

مهما تعمقوا فيها وتجردوا لها وعرجوا عليها اأكثر 

مما يحتاج اإليه«(٩(. 

والتعمق  اإلقتصار  معنى  فهم  ومــن  ــول(:  ــ )اأق

والــتــجــرد فـــال يــســتــدل بــهــذا عــلــى عـــدم وجـــوب 

تحريرات  طالعت  اأنــي  اعلم  ثــم  اأبـــداً،  التجويد 

داغستان  في  المشهور  المرحوم  محمد  مهدي 

ية:٤. (٤( من سورة المزمل، من اإلآ

صل )واسعه( والصواب ما اأثبتناه. (5( في اإلأ

ية ٢86. (6( سورة البقرة: من اإلآ

صل )نفسنه( والصواب ما اأثبتناه. (٧( في اإلأ

(8( حاشية الكواراني على شرح التفتازاني للعقائد النسفية، 

بشير  ودراســـة:  تحقيق  )١١38ه(،  الــكــورانــي،  اإلــيــاس  للمال 

اإلأولى:١٤38هـ  الطبعة  بيروت،  العلمية/  الكتب  دار  برمان، 

ـــ٢٠١٧م، ص:٤6٤.

(٩( ينظر: اإحياء علوم الدين: )3/3٩٩(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رسالة ميزان حق اإلأقوال وماذا بعد الحق اإإل الضالل في بيان فرضية التجويد .. 

اأولها:  في  فقال  التجويد  وجــوب  على  نكار   باإلإ

له: اأطبق علماء  رد القول )سعيد الهركاني( رحمه ال�

والجعبري  والشاطبي  الــجــزري  كــابــن  الـــقـــراءة(١( 

وغيرهم على وجوب التجويد. ا.هـ. 

ــخ، بــعــد تسليم  ــ ــ ــاء... اإل ــمـ ــلـ ــبـــق عـ ــه: اأطـ ــولـ قـ

اأطباقهم، واأنى ذلك فاإن كان معنى التجويد اإتقان 

القراءة ومراعاتها على السالمة من الزيادة والنقص 

دغــام  والمد واإلإ الحركة  اأو  الحرف  بـــدال في  واإلإ

فكل من العلماء مقرون على ذلك، اإذ ترك ذلك 

له تعالى قراآناً  يخل المعنى ويغير عن كون كالم ال�

كان  اإن  و تفسيره،  فراجع  عــوج؛  غير ذي  عربياً 

رياضة  اأي:  والصفات  الحروف  مخارج  بمعنى 

ظهار  خفاء واإلإ الفك في تعيين مواضعها فيه كاإلإ

شمام واأقدار  مالة واإلإ والغنة والترقيق والتفخيم واإلإ

المد فكل من العلماء المنصفين ينكرون وجوبه، 

والحاصل اأن ترك التجويد بالمعنى اإلأول: عمداً 

لحن  الــثــانــي:  وبالمعنى  بــه،  فــيــاأثــم  جلي  لحن 

انتهى  المعنى.  به  يغير  اإذ إل  به،  ياأثم  خفي فال 

كالم مهدي محمد بال زيادة وإل نقصان، وقوله: 

مقرون اأي: معترفون يعني إل ينكرون اأصالً، فعلى 

بــاأقــوالــه على  يــبــَق مــجــال لمن يتمسك  هــذا لــم 

 عدم وجوب التجويد؛ إلأنه يقيد سائر اأقواله بهذا 

القيد ضرورة. 

ــه نـــظـــر، إلأن  ــي ــارج الـــحـــروف ف ــخـ وقـــولـــه: مـ

ــا: مـــخـــارج  ــهـ ــال لـ ــقـ ظـــــهـــــار إل يـ خــــفــــاء واإلإ اإلإ

صل )القرائة( والصواب ما اأثبتناه. (١( في اإلأ

الـــحـــروف؛ بــل يــقــال لــهــا: صــفــات عــارضــات 

الــلــهــم اإإل اأن يــقــال: اإنـــه لــمــا اشــتــهــر بــيــن اأهــل 

مسائل  جميع  على  المخرج  اإطــالق  داغستان 

للعوام،  تفهيماً  المخارج  لفظ  اختار  التجويد 

خفاء. ا.هـ.  التمثيل باإلإ كما يدل عليه 

إلأنه  لحن جلي؛  الكلية  المخارج  فترك  اإإل  و

اإنــمــا يــحــصــل الــتــبــديــل بــتــركــهــا وبــتــرك الــصــفــات 

الالزمات كما تقدم ذكرها، مع اأنه معترف بحرمة 

التبديل فافهم. 

وقوله: والصفات اأي: العارضات كما تشهد 

له اإلأمثلة، فكلها عارضات، واأما الالزمات فقد 

مراراً  تركها لحن(٢( جلي كما(3( سبق  اأن  علمت 

فقس عليه سائر اأقواله.

)تتمة(: نختم رسالتنا هذه بحججنا الواضحة 

سردنا  بعد  القطعية،  الــبــاهــرة  والــنــصــوص  البينة، 

ــن مـــن نسيج  ــ ــتــي هـــي اأوهـ ــا اأقـــوالـــهـــم ال ــن اإبــطــال و

العنكبوت التي تجب على العاقل عنها السكوت، 

رحمه  الشافعي  المقدسي  الخليلي  فتاوى  ففي 

له سئل في رجل يقراأ القراآن وإل يحسن قراءته(٤(  ال�

واأحكاماً، فهل اإذا حلف اإنسان  ويخل به اإعراباً 

قــراآنــاً إل  اأنــه إل يسمى  اأو غيره  الــثــالث  بالطالق 

يحنث وهل اإذا قراأه جنب كذلك إل يحرم عليه.

 )اأجاب(: ساألت شيخنا الشيخ محمد البقري 

عمن يقراأ القراآن وإل يغن بالنون المشددة والميم، 

صل )كحن( والصواب ما اأثبتناه. (٢( في اإلأ

صل )كا( والصواب ما اأثبتناه. (3( في اإلأ

صل )قرائته( والصواب ما اأثبتناه. (٤( في اإلأ
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يعني: هل يخرج عن القراآنية بترك الصفة الالزمة 

للنون والميم وهي الغنة كما تقدم فقال: »ساألت 

شيخنا اليمني شيخ القراء(١( في ذلك الوقت عمن 

لــو حلف  لــي:  ــقــراأ(٢( الــقــراآن وإل يغن فيه فقال  ي

إل يحنث،  قــراآنــاً  اأنــه إل يسمى  بالطالق  حالف 

اإذا  اأن الجنب  اأولــى بعدم الحنث، ويظهر  فهذا 

ــه ليس  ــراأه كــذلــك إل يــحــرم عــلــيــه؛ لــمــا عــلــم اأنـ قــ

له اأعلم(3(. انتهى عبارة الفتاوى، وراأيت  بقراآن« وال�

عينة اأيضاً في فتاوى ابن حجر(٤( فراجعهما. 

وفي الطريقة المحمدية ومنها: »اأي من اآفات 

اإلأذن استماع القراآن ممن يقرؤه بلحن وخطاأ بال 

فعليه  اإإل  و التاأثير،  ظن  اإن  النهي  فعليه  تجويد، 

صل )القرا( والصواب ما اأثبتناه. (١( في اإلأ

صل )يقرؤا( والصواب ما اأثبتناه. (٢( في اإلأ

(3(  فــتــاوي الــخــلــيــلــي عــلــى الــمــذهــب الــشــافــعــي، لمحمد 

الــقــادري،  الشافعّي  الخليلي  الــديــن  َشـــرَف  ابــن  بــن محمد، 

)ت:١١٤٧هـ(، طبعة مصرية قديمة، )٩١/١(.

(٤( في الفتاوى الكبرى إل بن حجر ما نصه: )َوُســِئــَل( َعْن 

اْلَيْوِم َمَثاًل َفَهْل  قُْراآًنا فِي َهَذا  َيْقَراأَ  اأَْن إَل  رَُجٍل َحَلَف بِالطَّاَلِق 

اإَِذا قُْلُتْم إَل َيْحَنُث  َبرُِّك اأَْم إَل َو َيْحَنُث بِِقَراَءتِِه َشْيًئا ِمْن اْلُقْراآِن لِلتَّْ

َبرَُّك َنْفُي بَِقْصِد اْلِقَراَءِة بَِحْيُث َيُكوُن  َفَهْل ُيْشَترَُط َمَع َقْصِدِه التَّْ

)َفاأََجاَب(  إَل؟،  اأَْو  َيْحَنُث  َواْلــِقــَراَءَة  َبرَُّك  التَّْ اأَْعِني  َقَصَدُهَما  َلْو 

ُتَْنا  َبرَُّك َوْحَدُه َلْم َيْحَنْث َكَما َجرَى َعَلْيِه اأَئِمَّ لِِه اإْن َقَصَد بِِه التَّْ بَِقْو

لِْلُجُنِب  اْلِقَراَءَة  َتْجِويُزُهْم  ِمْنَها  َمَواِضَع  فِي  َوَتْلِويًحا  َتْصِريًحا 

بلفظ  بالدعاء  التبرك  اأي  ــ  اْلَمْذُكوِر  اْلَقْصِد،  َمَع  ــُه  إِلأَنَّ ِحيَنِئٍذ 

القراآنـ ـ  َصاَر َغْيَر قُْراآٍن.، )الفتاوى الفقهية الكبرى، إلأحمد بن 

محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي اإلأنصاري، شهاب 

اأبي العباس، )ت:٩٧٤هـــ(، جمعها:  ســالم،  الدين شيخ اإلإ

بن  اأحمد  بن  القادر  عبد  الشيخ  الهيتمي،  ابــن حجر  تلميذ 

سالمية،  اإلإ المكتبة  )ت:٩8٢هـــــ(،  المكي  الفاكهي  علي 

ص: ١٢٧/٤ــ١٢8(.

القيام والذهاب اإن قدر بال ضرر )َفاَل َتۡقُعۡد َبۡعَد 

اإن دخال  ِلِمين((5( وهذان و
ٰ
ۡكرَٰى َمَع ٱۡلَقۡوِم ٱلظَّ ٱلذِّ

في اإلآفة اإلأولى صرحنا بهما؛ لكثرة اإلبتالء بهما 

ثــم  اإلإ يــقــول:  الــجــواز، واأشبههم مــن  اعتقاد  مــع 

على القارئ إل السامع(6(«. انتهى كالم الطريقة. 

وفي اآفات اللسان اأيضاً تفصيله، راجع شرحه 

البريقة، وفيما ذكرناه كفاية إلأولي اإلألباب، ومن 

لم يقنع بهذه لم يقنع بالسنة والكتاب، ومن لم 

له  يقنع بهما فهو مــردود عن جميع اإلأبــواب، وال�

تعالى اأعلم بالصواب.

* * *

ية:68. نعام، من اإلآ (5( سورة اإلأ

والسيرة  المحمدية  الطريقة  انظر:  بنصه،  المؤلف  نقله   )6)

مام محمد بن بير علي البركوي،  اإلأحمدية، تاأليف الشيخ اإلإ

له حافظ محمد ناظم  ال� اأحاديثه: محمد رحمة  حققه وخرج 

١٤3٢هـــ  اإلأولـــى:  الطبعة  القلم/دمشق،  القلم  دار  الــنــدوي، 

ـــ٢٠١١هــ، ص: ٤٧٧.
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المصادر والمراجع

الرحمن بن  لعبد  القراآن،  تقان في علوم  ١.اإلإ

اأبي بكر جالل الدين السيوطي، تحقيق: محمد 

العامة  المصرية  الهيئة  ط:  اإبراهيم،  الفضل  اأبــو 

للكتاب ١3٩٤هـ/ ١٩٧٤م.

مام اأبي حامد محمد  ٢.اإحياء علوم الدين، لالإ

المعرفة/  دار  الغزالي )ت:5٠5هــــ(،  محمد  بن 

بيروت.

بــن محمد  الــديــن محمود  3.اإلأعـــــالم، خير 

بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي، دار العلم 

للماليين ببيروت، ط: الخامسة عشر ۲۰۰۲م.

سماعيل  ٤.اإلأمثال السائرة من شعر المتنبي، إلإ

بن  بالصاحب  المشهور  العباس،  بــن  عباد  بــن 

محمد  الشيخ  تحقيق:  )ت:385هــــــ(،  عــبــاد، 

حسن اآل ياسين، مكتبة النهضة/ بغداد، الطبعة 

اإلأولى: ١385هـ -١٩65م.

5.اإلأنوار البهية في حل الجزرية، عبد الباسط 

هاشم،  الباسط  عبد  ـــ:  ب الشهير  محمد  حــامــد 

اعتنى بها خالد حسن اأبو الجود، دار الصحابة 

ــتــراث بــطــنــطــا، الــطــبــعــة اإلأولــــــى: ١٤٢6هـــــــ /  ــل ل

٢٠٠5م.

والنحاة،  اللغويين  طبقات  في  الوعاة  6.بغية 

عبد الرحمن بن اأبي بكر، جالل الدين السيوطي 

اأبــــو الفضل  )ت:٩١١هـــــــــ(، تــحــقــيــق: مــحــمــد 

اإبراهيم، المكتبة العصرية/ لبنان ــ صيدا.

سالم َوَوفيات المشاهير َواإلأعالم،  ٧.تاريخ اإلإ

بن  عثمان  بن  اأحمد  بن  محمد  الدين  لشمس 

َقاْيماز الذهبي، )ت:٧٤8هـ(، تحقيق: الدكتور 

ســـالمـــي،  بــشــار عــــّواد مـــعـــروف، دار الــغــرب اإلإ

الطبعة اإلأولى: ٢٠٠3م.

اأبــوز كريا  الــقــراآن،  اآداب حملة  8.التبيان في 

تحقيق:  النووي،  بن شرف  يحيى  الدين  محي 

لبنان،  بــيــروت  حـــزم  ابـــن  دار  الــحــجــار،  محمد 

في  فصل:  ١٩٩٤م،  ١٤١٤هــــ/  الثالثة:  الطبعة 

استحباب تحسين الصوت بالقراءة.

المستجيز،  يبتغيه  فيما  الــوجــيــز  ٩.الــتــحــريــر 

ــري،  ــ ــوثـ ــ ــكـ ــ لـــمـــحـــمـــد زاهــــــــــد بــــــن الــــحــــســــن الـ

اأبــو غدة،  الفتاح  به عبد  اتعنى  )ت:١3٧١ه(، 

الطبعة  بحلب،  سالمية  اإلإ المطبوعات  مكتب 

اإلأولى: ١٤١3ه ــ ١٩٩3م.

١٠.تـــحـــفـــة الــمــحــتــاج فـــي شــــرح الــمــنــهــاج، 

الهيتمي،  إلأحمد بن محمد بن علي بن حجر 

ــــت: عــــلــــى عــــــــدة نــســخ  ــحـ ــ ــحـ ــ روجــــــعــــــت وصـ

الــتــجــاريــة  المكتبة  الــعــلــمــاء،  مــن  لجنة   بــمــعــرفــة 

ــكــبــرى بــمــصــر لــصــاحــبــهــا مــصــطــفــى مــحــمــد:  ال

١35٧ هـ -١٩83م.

ــلـــوم، مــحــمــد بـــن اأبـــــي بكر  ــعـ ١١.تـــرتـــيـــب الـ

المرعشي الشهير بساجقلي زاده، تحقيق: محمد 

سالمية  بن اإسماعيل السيد اأحمد، دار البشائر اإلإ

ببيروت، الطبعة اإلأولى:١٤٠8هـ/١٩88م.

محمد  الدين  لجالل  الجاللين،  ١٢.تفسير 

بن اأحمد المحلي )ت:86٤هـ(، وجالل الدين 
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عبد الرحمن بن اأبي بكر السيوطي )ت:٩١١هـ(، 

الناشر: دار الحديث/ القاهرة، الطبعة اإلأولى.

الفرج  اأبي  الدين  لجمال  اإبليس،  ١3.تلبيس 

دار  الجوزي،  بن محمد  علي  بن  الرحمن  عبد 

اإلأولـــى:  الطبعة  لــبــنــان،  ــيــروت/  ب الــعــربــي  الفكر 

١٤٢١هـ/ ٢٠٠١م.

مام محمد  ١٤.التمهيد في علم التجويد، لالإ

بن محمد بن الجزري، تحقيق: د.علي حسين 

البواب، مكتبة المعارف الرياض، الطبعة اإلأولى: 

١٤٠5هـ ـــ١٩85م.

سعاد  القراآن،  تجويد  في  الرحمن  ١5.تيسير 

عبد الحميد، دار ابن الجوزي بالقاهرة، الطبعة 

اإلأولى: ١٤3١هـ.

من  المختصر  الصحيح  المسند  ١6.الجامع 

واأيـــامـــه، لحمد بن  لــه ملسو هيلع هللا ىلص وسننه  الــ� اأمـــور رســـول 

محمد  تحقيق:  الجعفي،  الــبــخــاري  اإسماعيل 

زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة 

اإلأولى: ١٤٢٢هـ.

ــــن اأبــــــي بــكــر  ــقـــل، مــحــمــد ب ١٧.جــــهــــد الـــمـ

تحقيق:  زاده،  بساجقلي  الملقب:  المرعشي 

سالم قدوري الحمد، دار عمار باإلأردن، الطبعة 

الثانية: ١٤٢٩هـ/٢٠٠8م.

الــبــيــجــوري على  اإبــراهــيــم  ١8.حــاشــيــة الشيخ 

ــغــــزي عـــلـــى مــتــن  ــ ــم ال ــاسـ ــن قـ ــ ــة ابـ ــعـــالمـ ــرح الـ ــ شـ

محمد  شــجــاع، ضبطه وصححه:  اأبــي   الشيخ 

عبد السالم شاهين، دار الكتب العلمية بيروت/ 

لبنان، كتاب: اأحكام الصالة.

التفتازاني  الــكــوارانــي على شــرح  ١٩.حــاشــيــة 

لــلــعــقــائــد الــنــســفــيــة، لــلــمــال اإلـــيـــاس الـــكـــورانـــي، 

بـــرمـــان،  بــشــيــر  ودراســـــــة:  تــحــقــيــق   (١١38ه(، 

اإلأولـــى:  الطبعة  بــيــروت،  العلمية/  الكتب  دار 

١٤38هـ ـــ٢٠١٧م.

المقدمة  شـــرح  فــي  المفهمة  ٢٠.الــحــواشــي 

ابن مصنفها رحمهما  الفاضل  للشيخ  الجزرية، 

له تعالى، المطبعة الميمنية/ مصر/ اأحمد البابي  ال�

الحلبي: ١3٠٩هـ.

شرح  فــي  المتملي  غنية  كبير«  ٢١.»حــلــبــي 

ـــ)بــشــرح الــكــبــيــر(،  ـــ مــنــيــة الــمــصــلــي الــمــشــتــهــر ب

دار  الحنفي،  الفقه  في  الحلبي  اإبراهيم   للشيخ 

سعادت: ١3٢5هـ.

٢٢.خــالصــة اإلأثـــر فــي اأعــيــان الــقــرن الحادي 

له بن محب الدين  عشر، محمد اأمين بن فضل ال�

بن محمد المحبي الحموي اإلأصل الدمشقي، 

دار صادر ببيروت.

بير  بن  محمد  التجويد،  في  اليتيم  ٢3.الـــدر 

علي البركوي، تحقيق: محمد عبدالقادر خلف، 

دار اآفاق الثقافة والتراث.

لــه محمد  ٢٤.ســنــن ابــن مــاجــه، إلأبــي عبد الــ�

ــيـــه يــزيــد،  ــم اأبـ بـــن يــزيــد الــقــزويــنــي، ومـــاجـــة اســ

)ت:٢٧3هــــــــــــ(، تــحــقــيــق: مــحــمــد فـــــؤاد عبد 

 الباقي، دار اإحياء الكتب العربية -فيصل عيسى 

البابي الحلبي.

اإلأشــعــث  بــن  سليمان  داود،  اأبـــي  ٢5.ســنــن 

بن اإسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو اإلأزدي 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رسالة ميزان حق اإلأقوال وماذا بعد الحق اإإل الضالل في بيان فرضية التجويد .. 

محمد  تحقيق:  ـــ(،  )ت:٢٧5هــ ِجْستاني،  السِّ

العصرية،  المكتبة  الحميد،  عبد  الدين  محيي 

صيدا – بيروت.

ــن الـــتـــرمـــذي، لــمــحــمــد بـــن عيسى  ــ ــن ٢6.ســ

ــْورة بــن مــوســى بــن الــضــحــاك، الــتــرمــذي،  ــ بــن َس

)ت:٢٧٩هـ(، تحقيق: بشار عواد معروف، دار 

سالمي/ بيروت: ١٩٩8م. الغرب اإلإ

المعاني  اإبـــراز  المسمى  الشاطبية  ٢٧.شـــرح 

مــام  ــقـــراءات الــســبــع لــالإ مــن حـــرز اإلأمـــانـــي فــي الـ

اإسماعيل  بــن  الرحمن  عبد  اأبــوشــامــة  الشاطبي، 

دار  عثمان،  السيد  تحقيق: محمد  المقدسي، 

الكتب العلمية ببيروت.

الــعــالمــة الــشــيــخ محمد بــن قاسم  ٢8.شــــرح 

الــغــزي الــمــســمــى: فــتــح الــقــريــب الــمــجــيــب في 

بن  اأحمد  العالمة  مــام  لــالإ التقريب  األــفــاظ  شــرح 

الحسين الشهير باأبي شجاع، اعتنى به: محمد 

 هادي الشمرخي المارديني، دار الكتب العلمية 

بيروت/ لبنان.

العربية،  وصــحــاح  اللغة  تــاج  ٢٩.الــصــحــاح 

إلأبي نصر اإسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، 

)ت:3٩3هـ(، تحقيق: اأحمد عبد الغفور عطار، 

الرابعة:  الطبعة  بــيــروت،   – للماليين  العلم  دار 

١٤٠٧هـ  -١٩8٧م.

اإلأحمدية،  والسيرة  المحمدية  3٠.الطريقة 

مام محمد بن بير علي البركوي،  تاأليف الشيخ اإلإ

له حافظ  ال� اأحاديثه: محمد رحمة  حققه وخرج 

القلم/دمشق،  القلم  دار  الــنــدوي،  ناظم  محمد 

الطبعة اإلأولى: ١٤3٢هـ ـــ٢٠١١هــ.

3١.غـــايـــة الــمــريــد فــي عــلــم الــتــجــويــد، عطية 

ــقــاهــرة، ط:  ــال ــابــل نــصــر، دار ابـــن الـــجـــوزي ب  ق

الثالثة ١٤١٢هـ.

بن  الــكــبــرى، إلأحــمــد  الفقهية  3٢.الــفــتــاوى 

مــحــمــد بــن عــلــي بــن حــجــر الهيتمي الــســعــدي 

ــالم، اأبــي  سـ اإلأنــصــاري، شهاب الــديــن شيخ اإلإ

ابــن  تلميذ  جمعها:  )ت:٩٧٤هـــــــ(،  الــعــبــاس، 

اأحمد  بــن  الــقــادر  عبد  الشيخ  الهيتمي،  حجر 

 بـــن عــلــي الــفــاكــهــي الــمــكــي )ت:٩8٢هــــــــــ(، 

سالمية. المكتبة اإلإ

33.فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي، 

الخليلي  الدين  َشــرَف  ابن  بن محمد،  لمحمد 

الــــقــــادري، )ت:١١٤٧هـــــــــــ(، طبعة   الــشــافــعــّي 

مصرية قديمة.

3٤.الفتح الكبير في ضم الزيادة اإلى الجامع 

ــــي بــكــر، جــالل  الــصــغــيــر، لــعــبــد الــرحــمــن بــن اأب

الدين السيوطي )ت:٩١١هـ(، تحقيق: يوسف 

لــبــنــان، الطبعة  ــيــروت/  ب الــفــكــر،  الــنــبــهــانــي، دار 

اإلأولى: ١٤٢3هـ -٢٠٠3م.

35.فــيــض الــقــديــر شــرح الــجــامــع الصغير من 

ــرؤوف  الـ عــبــد  الــنــذيــر، محمد  البشير  اأحـــاديـــث 

المناوي، ضبطه وصححه: اأحمد عبد السالم، 

دار الكتب العلمية ببيروت/ لبنان.

36.القاموس المحيط، لمجد الدين اأبي طاهر 

محمد بن يعقوب الفيروزاآبادى، )ت:8١٧هـ(، 

ــتـــراث فـــي مؤسسة  تــحــقــيــق: مــكــتــب تــحــقــيــق الـ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له محمد شريف  محمد عبد اإلإ

العرقُسوسي،  نعيم  محمد  بــاإشــراف:  الــرســالــة، 

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت/ 

لبنان، الطبعة الثامنة: ١٤٢6هـ ـ٢٠٠5م.

في  )الكامل  كتاب  من  التجويد  3٧.كــتــاب 

يوسف  القاسم  اأبي  مام  لالإ الخمسين(  القراءات 

الــهــذلــي، تحقيق: فرغلي  ابـــن حــبــارة  بــن عــلــي 

سيد عرباوي، دار الكتب العلمية، ص: ٢٩٩، 

وهدية العارفين اأسماء المؤلفين واآثار المصنفين، 

ــن مـــيـــر ســلــيــم  ــ ــن ب ــ ــي ــن مــحــمــد اأمــ ــ ــل ب ــيـ ــاعـ ــمـ  اإسـ

الباباني البغداد.

ــام عــبــد الــوهــاب  مـ 38.كـــتـــاب الـــمـــيـــزان، لـــالإ

الــشــعــرانــي، تــحــقــيــق وتــعــلــيــق: د.عـــبـــد الــرحــمــن 

عميرة، عالم الكتب.

مام  3٩.كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين لالإ

النووي، جالل الدين محمد بن اأحمد المحلي، 

تحقيق: محمد حسن محمد حسن اإسماعيل، 

ــبــنــان، كــتــاب:  ــيـــروت/ ل  دار الــكــتــب الــعــلــمــيــة بـ

صالة الجماعة.

٤٠.المجتبى من السنن، إلأبي عبد الرحمن 

اأحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، 

اأبــو غدة،  الفتاح  عبد  تحقيق:  ـــ(،  )ت:3٠3هــ

سالمية – حلب، الطبعة  مكتب المطبوعات اإلإ

الثانية: ١٤٠6 -١٩86م.

٤١.مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، إلأبي الحسن 

نور الدين علي بن اأبي بكر بن سليمان الهيثمي، 

)ت:8٠٧هـ(، تحقيق: حسام الدين القدسي، 

مكتبة القدسي، القاهرة: ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م.

٤٢.مــحــكــم فــي نــقــط الــمــصــاحــف، عثمان 

الداني،  اأبو عمرو  بن سعيد بن عثمان بن عمر 

ط:  بدمشق،  الفكر  دار  حسن،  عــزة  تحقيق: 

بـــاب: ذكــر مــن كــره نقط المصاحف   الــثــانــيــة، 

من السلف.

وشرحي  الصغير  الجامع  لعلل  ــمــداوي  ٤3.ال

يــق  الـــمـــنـــاوي، إلأحـــمـــد بـــن مــحــمــد بـــن الــصــدِّ

ــارِي الـــحـــســـنـــي اإلأزهــــــــري  ــ ــَمـ ــ ــُغـ ــ ــد، الـ ــ ــمـ ــ ـــن اأحـ بـ

الطبعة  القاهرة،  الكتبي،  دار  )ت:١38٠هـــــ(، 

اإلأولى: ١٩٩6م.

ــادي فــــي اأصــــــــول الــفــقــه  ــ ــهـ ــ ٤٤.الــــمــــرشــــد الـ

ســــالمــــي، رمـــضـــان مــحــمــد هــيــتــمــي، الطبعة  اإلإ

اإلأولى: ١٤3١هـ/ ٢٠١٠م.

المصابيح،  المفاتيح شرح مشكاة  ٤5.مرقاة 

نورالدين  الحسن  اأبـــو  محمد  سلطان  بــن  علي 

لبنان،  القاري، دار الفكر بيروت/  المال الهروي 

ط: اإلأولى ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠٢م.

له اأحمد  مام اأحمد، إلأبي عبد ال� ٤6.مسند اإلإ

بن محمد بن حنبل بن هالل بن اأسد الشيباني، 

)ت:٢٤١هـ(، تحقيق: شعيب اإلأرنؤوط - عادل 

مرشد، واآخرون، مؤسسة الرسالة.

اأحمد  بــن  لسليمان  اإلأوســــط،  ٤٧.الــمــعــجــم 

بن اأيوب بن مطير اللخمي الشامي، اأبو القاسم 

ــارق بن  الــطــبــرانــي )ت:36٠هـــــــــ(، تــحــقــيــق: طــ

له بن محمد، عبد المحسن بن اإبراهيم  عوض ال�

الحسيني، دار الحرمين – القاهرة.

٤8.المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية، 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رسالة ميزان حق اإلأقوال وماذا بعد الحق اإإل الضالل في بيان فرضية التجويد .. 

بن سلطان محمد  الحسن علي  اأبــو  الدين  نــور 

الـــقـــاري الـــهـــروي الــمــكــي الــمــعــروف بــمــال علي 

دار  الشعباني،  عيد  محمد  تحقيق:  ــقــاري،  ال

الصحابة بطنطا، ط: اإلأولى١٤٢٧هـ/٢٠٠6م.

٤٩.منظومة المقدمة فيما يجب على القارئ 

بن  محمد  الخير  اأبــو  الدين  لشمس  يعلمه،  اأن 

محمد بن يوسف ابن الجزري، )ت:833هـــ(، 

ــــى:  اإلأول الطبعة  ــوزيــع،  ــت وال للنشر  المغني  دار 

١٤٢٢هـ -٢٠٠١م.

5٠.النشر في القراءات العشر، لشمس الدين 

الــجــزري، محمد بن محمد بن  ابــن  اأبــي الخير 

علي محمد  تحقيق:  ـــ(،  ــ يــوســف، )ت:833هـ

الضباع، المطبعة التجارية الكبرى.

5١.نهاية القول المفيد في علم تجويد القراآن 

الــمــجــيــد، لــلــعــالمــة الــشــيــخ مــحــمــد مــكــي نصر 

الطبعة  هــذه  دقــق  ـــ(،  ــ الجريسي، )ت:١3٢٢هـ

اإلآداب/  مكتبة  حسن،  علي  اأحمد  وضبطها: 

القاهرة، الطبعة الرابعة: ١٤3٢هــ ـــ٢٠١١م.

الــقــراءات من طيبة  5٢.نــور العصر في جمع 

صالح  المنعم  عبد  بن  علي  يوسف  اأبــو  النشر، 

فرج، دار عمار بالقاهرة، ط: اإلأولى.

ــار  ــ ــة الــعــارفــيــن اأســـمـــاء الــمــؤلــفــيــن واآث 53.هـــديـ

مير  بــن  اأمــيــن  محمد  بــن  اإسماعيل  المصنفين، 

الجلية  المعارف  البغدادي، وكالة  الباباني  سليم 

باستانبول ١٩5١م.

المصادر الرقمية:

ــة  ــدولـ ســــــــالم فــــي الـ ١.اأرشـــــيـــــف مــشــيــخــة اإلإ

العثمانية، الملف رقم:١3٩6.

٢.الموسوعة الحرة )ويكيبيديا(، ترجمة: عمر 

ضياء الدين الداغستاني.
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