
 الرحيم  الرحمن هللا بسم

 . ن ن واصحابه المنتجبي  ، والصالة والسالم عىل سيدنا محمد وعىل آله المیامي  ن  الحمد هلل رب العالمي 

 

 التجوید   علم   ة نشأ  تأری    خ 

ی کب  أ الدکتور صابر                                                                                                           
ّ
 ی جد

 یران إ-ذ بجامعة طهران ستاأ                                                                                                                            

 

 : ة مقدم 
ي 
 : عمر  مختار  احمد  الدکتور  به رصح کما   عرصنا،نشأة علم التجوید، تبدو غامضة عند من ألفوا عنه فن

ي   المراحل  ووصف  تطوره  بتتبع  تسمح  كافية  مادة  الدراسة  من  النوع  لهذا   نملك  ولسنا ))
  علما   صار   حت    قطعها   الت 

 ( ۷۷)البحث اللغوي عند العرب، ص  . ((  ...   التجويد  علم هو  مستقال 

ن عن ذلك:  وکما   تحیک فرج توفيق الوليد من المحدثي 
ي   مزاحم  أبو   قيل:   فيه  دّون  من  وأول  القراء.   األئمة  واضعه  بعضهم:   ...قال  ))

  وقيل:   ، ـه(۳۲۵  -۲۴۸)الخاقانن
ي   القراءة  أئمة  العلم  هذا   دّون  بعضهم:   وقال  البغدادي.   المقرئ  هللا  عبيد   بن  موىس

 اختالط  عند   التدوين  عرص   فن
ا   تعاىل:   هللا  كتاب  عىل  محافظة  اللسان،  وفساد   باألعاجم،  العرب
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 ( ۱۷)قواعد التالوة وعلم التجويد، ص  .  ((  ـه ۳۲۵  سنة   المتوفن   البغدادي   خاقان  بن  هللا  عبيد   بن  موىس  بالتأليف  أفرده

ي 
ي مزاحم الخاقانن ؟   ؟فمایه الدراسات الصوتية العربية قبل أن  ي

ولماذا تأخر تدوين هذا العلم إىل عرص الخاقانن
ي علم التجويد بعده؟  

؟ وما كتابه؟ وأين ذهب ذلك الكتاب؟ ومایه اول المؤلفات فن ي
ومن هو أبو مزاحم الخاقانن

مصطلح نشأ  العربية   ؟التجويد   علم  وکیف  علماء  عند  الصوتية  بالدراسات  التجويد  علم  عالقة  یهي  وما 
؟   ن  المتقدمي 

 

ي )ت (  ۱
ي مزاحم الخاقانن  ـه( ۳۲۵الدراسات الصوتية العربية قبل أن 

ن    الكريم،  القرآن اهتمت بدراسة األصوات العربية النحويون واللغويون وعلماء قراءة ن واللغويي  إال أن النحويي 
ه وشعره، بينما كان علماء القراءة يدر  سون كانوا يعالجون الموضوع من خالل ما ورد إليهم من كالم العرب نبر

 األصوات العربية ويطبقونها عىل األمثلة القرآنية بصورة خاصة. 
والثالث  ي 

الثانن ن  القرني  ي 
فن التأليف،  ة  وكبر المادة  غزارة  حيث  من  متقدمة  العربية  اللغوية  الدراسات  وكانت 

، نشطة وعميقة، لك ن ، وكذلك كانت رواية القراءات ودراستها والتأليف فيها، خالل هذين القرني  ن ن  الهجريي 
ي المتوفن سنة  

ي دراسة األصوات العربية حت  جاء أبو مزاحم الخاقانن
 .  ـه ۳۲۵ذلك كله لم ينتج كتابا مستقال فن

ي الفهرست
عدة كتب، تتصل موضوعاتها باألصوات والنطق ومخارج الحروف (۸۵  -  ۵۲  )صذكر ابن النديم فن
  ومن جملتها: 

ي عىلي الحسن بن داود النقاد  -۱  . ـه(۳۵۰ قبل )تكتاب اللغة ومخارج الحروف وأصول النحو، ألن 
 . ـه(۲۰۶ )تكتاب األصوات، لمحمد بن المستنب  الملقب بقطرب   -۲

 : ي
ن ، قبل الخاقانن ن والنحويي    ومن جهود اللغويي 

ي مقدمة كتاب  ـه(۱۷۰  )ت  ما كتبه الخليل بن أحمد -۱
ن   )) فن ن  )  مخارج الحروف وصفاتهاعن   ((  العي    - ۵۲  / ۱العي 

۶۷ ) . 



ي   ـه(۱۸۰  ت  عثمان  بن  عمرو   بش    )أبو   ما كتبه سيبويه-۲
ي مواضع متفرقة   ((  الكتاب  )) فن

ي باب اإلدغام، وفن
فن

 . ( ۴۳۹ -۴۳۱ / ۴الكتاب )  أخرى من كتابه
ي  -كتاب الحروف -۳

  ـه(۱۸۹ )ت لعىلي بن حمزة الكسان 
  .  ـه(۲۱۷ )ت  قريب األصمعي لعبد الملك بن  -كتاب األصوات  -۴
ي الحسن سعيد بن مسعدة األخفش -كتاب األصوات  -۵   .  ـه(۲۲۱ )ت ألن 
د -۶ المب  كتبه  كتابه ـه(۲۸۵  ت  يزيد   بن  )محمد  ما  ي 

ي  ((  المقتضب  )) فن
فن العربية  األصوات   )أبواب عن 

 . ( ۲۳۶  -۱۹۲ / ۱المقتضب )  اإلدغام(
د -كتاب الحروف -۷   .  ـه(۲۸۵ )ت لمحمد بن يزيد المب 
.  -كتاب النطق -۸ ي

ي عىلي الحسن بن عبد هللا األصفهانن   ألن 
ي القاسم عبد هللا بن محمد األزدي.  -كتاب النطق -۹   ألن 

ي 
ي الفتح عثمان بن جتن ي هذا الموضوع قبل أن 

الذي   ـه(۳۹۲  )ت ولم يؤلف اللغويون والنحويون كتابا مستقال فن
ي موضوع  ((اإلعراب صناعة س )) ألف

  خاصة.  األصوات العربيةفن
ة إىل قضايا صوتية صارت فيما بعد جزءا من علم   أما علماء قراءة القرآن قد ضمنوا كتب القراءات بإشارات كثب 
الهجري األول  القرن  أواخر  بدأ منذ  القراءات قد  ي 

التأليف فن  التجويد، لكنها ظلت موجزة وغب  منظمة وكان 
القرآن  )  الجامع ألحكام   ، ي ي  ۶۳  / ۱القرطت  العرن  اث  الب  تاري    خ   ، ن وقد   ( ۱۴۷  / ۱، وفؤاد سنكي  والثالث،  ي 

الثانن ن  القرني  ي 
ت فن وكبر

ي بكر أحمد بن موىس بن العباس بن مجاهد،    زمن أن 
ن كتابا منها، حت  الذي   -أحىص باحث معارص أربعة وأربعي 

ي سنة  
ي مزاحم بعام واحد۳۲۴توفن   السبعة   )) يكاد كتاب  . ( ۶۵  -۶۰كثب  ص    قراءة ابن   ،عبد الهادي الفضىلي ) -ـه، قبل وفاة أن 
ي 
ي زماننا من كتب القراءات القديمة، يتضمن نتفا من   ((  القراءات  فن

البن مجاهد يكون أقدم كتاب معروف فن
  موضوعات علم التجويد والدراسة الصوتية. 

ن من علماء القراءة لم يهتموا بالتجويد،   ي ذلك أن المتقدمي 
أنهم كانوا يطبقون أصول التجويد   فالواقعوال يعتن

ن يجّودون القرآن، وهم لم   ن والمشافهة، مثلما كانت الصحابة والتابعي  تطبيقا عمليا، وينقلون القراءات بالتلقي 
ي الكتب، وإنما كان ذلك مرتبطا بتلقيهم القرآن مجّودا، إىل جانب تمكنهم من الفصاحة،  

يدرسوا هذا العلم فن
ألسنتهم م ي وخلوص 

المرعش  العجمة. وقد قال األستاذ محمد  الملقب بساجقىلي  م(۱۷۳۷  -ه ۱۱۵۰  )ت ن 
ي كتابه القيم

 معرفة   بدون المجود،  الشيخ  بمشافهة  الطالب  يحصله  قد   القرآن  وتجويد   )) : المقل(  )جهد  زاده فن
ي   العمدة  یهي   المشافهة  بل  العلم،  هذا   مسائل

  وتزيد   بالمشافهة،  األخذ   يسهل  العلم  بذلك  لكن  تحصيله،  فن
 .  ( ظ۲ورقة   ، جهد المقل)  (( والتحريف الشك ]طروء[ عن  المأخوذ  به ويصان المهارة،

ها علماء القراءة بكتب   ن ّ فكانت مباحث علم التجويد مرتبطة بالقراءات وروايتها، ارتباطا عمليا تطبيقيا، حت  مب 
ي القرن الهجري الرابع وما بعده. 

  مستقلة فن
ي علم التجويد   ولکن 

ي القراءات بداية للتأليف فن
التأليف فن القراءات ألن    اليمكن اعتبار بداية  الواقع أن علم 

الت بقراءةوعلم  يرتبطان  وإن كانا  قراءة   ،الكريم  القرآن جويد،  من  منهما  يتناوله كل  ما  ي 
فن اختالفا  بينهما  فإن 

ي طريقة تناول موضوعه. 
ي منهج كل منهما فن

  القرآن، وفن
 : ي

ن   الفرق  ما   قلت:   إن)) قال األستاذ محمد المرعش   يعرف  علم  القراءات  علم  قلت:   والقراءات؟  التجويد   علمي   بي 
ي   األمصار   أئمة  اختالف  فيه

ي   القرآن  نظم  فن
ء  فيه  ذكر   فإذا   صفاتها،  أو   حروفه  نفس  فن ي

 صفات   ماهية  من  ىس 
 الحروف،   صفات  ماهيات  معرفة   منه   فالغرض  التجويد   علم  وأما   به.   الغرض   يتعلق  ال   إذ   تتميم،  فهو   الحروف

ء فيه ذكر  فإذا  ي
 (. المصدر نفسه)  ((تتميم فهو  األئمة اختالف من ىس 
المتوفن سنة    أبو محمد میکي  ي طالب  أن    ((  التالوة  لفظ  وتحقيق  القراءة  لتجويد   الرعاية  )) ـه فن كتابه۴۳۷بن 

 . ن ن العلمي  ي مواضع عن الفرق بي 
  تحدث فن



ي باب تجويد الهمزة: 
ي   واختالفهم  القراءة  أصول  ذكر   تقدم  )) فمن ذلك قوله فن

 وبدله  وحذفه  وتليينه  الهمز   فن
ي   أحكامه  من   ذلك  وغب    وتحقيقه

 هذا   فليس  شابهه،  ما   وكذلك  ذلك،  ذكر   إىل  بنا   حاجة  فال   الكتاب،  هذا   غب    فن
  أحكام  ومعرفة  حقه  اللفظ  وإعطاء  الكالم،  حقائق  عىل  ووقوف  ألفاظ  تجويد   كتاب  هو   وإنما   اختالف،  كتاب
ي  وفالحر 

ي  اختالف ال  مما  منها، الكالم ينشأ  الت 
ه فن   . ( ۱۲۸)الرعاية، ص  .  (( أكبر

ي باب الذال 
ْرآِن   نحو   بيانها   وجب  الذال  تكررت  وإذا   )): وقال فن

 
ق
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ي   فيه  اجتمع  قد   فهذا   ، الذ

  اللفظ  فن
ي   ذكرنا   وقد   الزم،  فبيانه  ذاالت،  ثالث

ها   الذال  فيه   تدغم  ما   الكتاب  هذا   غب    فن   اختلف  مما   الحروف  من  وغب 
ي   ذلك  ذكر   عن  فأغتن   فيه،  القراء

 وهذا   فيها،  المختلف  الرواية  منها   تحفظ  كتب  الكتب  فتلك  الكتاب.   هذا   فن
ي   التالوة  لفظ  فيه  يحكم  الكتاب

  -   199)الرعاية ص  . ((  دراية  كتاب   وهذا   رواية،  كتب  فتلك  فيها،  خالف  ال   الت 

200)  
القراءات علم    -إذن  -فليست كتب  ي 

فن للتأليف  بداية  فيها  التأليف  بداية  وليست  التجويد،  نفسها كتب  یهي 
ي القراء

ي كتب مستقلة. التجويد، ولكن التأليف فن
 ات كان ممهدا لجمع مسائل التجويد فن

 

ي (من هو  ۲
 أبو مزاحم الخاقانن

، العالم البغدادي المقرئ.  ي
وهو من  هو أبو مزاحم موىس بن عبيد هللا بن يحت  بن خاقان، المشهور بالخاقانن

ل ما كان  ن ، فكان أبوه عبيد هللا وزيرا للخليفة المتوكل. فقد اعب  ن ي الوزارة للخلفاء العباسيي 
أسة اشتغل رجالها فن

لوم القرآن والحديث واللغة واألدب، واالشتغال بتدريسها  فيه أفراد أسته من جاه السلطان، واتجه إىل دراسة ع
ي التاري    خ ۵۹ / ۱۳)الخطيب، تاري    خ بغداد 

: الكامل فن  ( ۳۱۰ / ۷، وابن األثب 
ي مزاحم عىل وصفه بالثقة والعلم بالقرآن والحديث والعربية، مع الديانة والتمسك  وقد أجمع من ترجموا ألن 

ي مزاحم:  ي عن أن 
 ( ۲۹۰ص   ، )معجم الشعراء  (( واألخبار  اآلثار  من  رواه ما  عىل  مأمونا  راوية كان  ))بالسنة. قال المرزبانن
ي عنه:  وقال الذهت 

ث، من أوالد الوزراء ...  ))
ّ
ة العلماء  المقرئ، المحد

ّ
 ( ۲۱۹  / ۱ ،)معرفة القراء  ((وكان من جل

ث مجّود، مقرئ إمام ))وقال عنه أبو الخب  بن الجزري: 
ّ
 ( ۳۲۰  / ۲)غاية النهاية  (( ثقة أصيل، محد

ي مزاحم بالشعر وتمكنه من العربية أنه حاول استخدام  كان أبو مزاحم شاعرا مجّودا ومما يدل عىل تعلق أن 
أو  ة 

ّ
الّسن ي 

القرآن، ونظم قصيدة أخرى فن أداء  ي حسن 
الرائية فن العلم، فنظم قصيدته  ي بحث قضايا 

الشعر فن
 .  الفقهاء

ي بكر أحمد بن موىس بن العباس بن مجاهد ي من طبقة الحفاظ أن 
قارئ  ـه(۳۲۴  )ت وكان أبو مزاحم الخاقانن

ي زمانه، المشتهر بتأليفه كتاب
ي  السبعة )) أهل بغداد فن

  (( القراءات  فن
ي زمانه، فذكر الخطيب البغدادي  

)تاري    خ  وكان أبو مزاحم قد درس عىل يد كثب  من كبار علماء القراءة والحديث فن

  :  هممنمن شيوخه الذين سمع منهم الحديث جماعة،  ( ۵۹  / ۱۳بغداد 
  .  ـه(۲۷۱ )ت أبو الفضل عباس بن محمد الدوري البغدادي الحافظ -۱
ير الحافظأبو قالبة عبد الملك بن  -۲ ي البرصي الرصن

  .  ـه(۲۷۶ )ت محمد الرقاىس 
ي أسامة البغدادي بأ -۳   ـه(۲۸۲ )ت و محمد الحارث بن محمد بن أن 
  .  ـه( ۲۸۳ )ت أبو جعفر محمد بن غالب التمتام البرصي نزيل بغداد -۴
مذي الّسلمي  -۵    .  ـه(۲۹۰ )ت أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الب 
  .  ـه(۲۹۰ )ت هللا بن أحمد بن حنبل البغدادي الحافظ ابن الحافظأبو عبد الرحمن عبد  -۶
 .  ـه( ۲۹۲ )ت أبو بكر أحمد بن عىلي المروزي -۷
ي سعد الوراق.  -۸   عبد هللا بن أن 
  إسحاق بن يعقوب العطار.  -۹



۱۰-  .   يعقوب بن يوسف المطوعي
 هم: منمن العلماء الذين رووا عنه جماعة،  ،( ۵۹  / ۱۳)تاري    خ بغداد  ذكر الخطيب البغدادي  و 
ي هاشم المقرئ -۱   .  ـه(۳۴۹ )ت أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن أن 
ن اآلجري، اإلمام المحدث القدوة -۲   .  ـه(۳۶۰ )ت أبو بكر محمد بن الحسي 
ن البغدادي -۳   .  ـه(۳۸۵ )ت أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهي 
  .  ـه(۳۹۰ )ت يحت  المعافن بن زكريا بن  -۴
  أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن حيويه.  -۵
  يوسف بن عمر القواس.  -۶

ن عاما ، فإن االهتمام به وبإنتاجه ال يزال  ـه(۳۲۵  -۲۸۴) كان أبو مزاحم قد عاش ما يقرب من السبعة والسبعي 
ي حسن أداء ال

، خاصة قصيدته فن ن ن وأقالم الباحثي  ي يشب  إليها العلماء عىل  يتجدد عىل ألسنة الدارسي 
قرآن، الت 

ي علم التجويد 
ف كتب فن

ّ
   .  أنها أول مؤل

ي   صنف   من  أول   هو   ))  وقال ابن الجزري: 
حها   المشهورة،  الرائية  وقصيدته  أعلم،  فيما   التجويد،  فن   الحافظ   وس 

ي   وقد   عمرو.   أبو 
نن ي   األخرى  وبقصيدته  بها   أخب 

ي   الحسن  بن  عمر   حفص  أبو   السنة  فن
ي   المراعن

 ((   ...   عليه  بقراءن 
 ( ۲۲۱  / ۲غاية النهاية  ) 

ي مزاحم هو ما   ي تحديد مؤلفات أن 
ي أن الصواب فن

ي مزاحم قصيدة وال أشك فن ذكره خب  الدين الزركىلي من أن ألن 
ي الفقهاء

ي التجويد، وقصيدة فن
 .   ( ۲۷۵ / ۸)األعالم فن

ي 
ن فن ن األستاذ فؤاد سنكي  اث  ري    خأت وقد ذكر القصيدتي  ي   الب  ي تحتفظ بنسخ   ( ۱۶۵  / ۱ج)   العرن 

وذكر المكتبات الت 
ي مخطوطة منهما   .   ( ۵ / ۴)وانظر: بروكلمان: تاري    خ األدب العرن 

 

ي (  ۳
ي التجويد   قصيدة خاقانن

 : فن
، ولذلك فإن الذين يذكرونها ينسبونها إىل   ن ي التجويد باسم معي 

ي سّم قصيدته فن
لم ينقل أن أبا مزاحم الخاقانن

ي مزاحم مرة، أو يصفونها بصفة تتصل بموضوعها مرة أخرى.    أن 
ن نقل أبو الحسن   ي  عىلي بن جعفر السعيديفحي 

ي   )توفن
ي   مزاحم  أبو   وقال  )) أبياتا منها، قال:  ـه( ۴۱۰  حدود   فن

 فن
ورقة  )   ((قصيدته ي و(  ۶۸التنبيه 

الدانن عمرو  أبو  حها  ن س  حه  ـه(۴۴۴  )ت وحي  ح سم س  ي   قصيدة  )س    مزاحم  أن 
) ي
ي المقدمة منها:  الخاقانن

ي  )) . وقال فن
ي  قالها  الت 

ي مزاحم ورقة  (( األداء وحسن القراء فن ح قصيدة أن 
   و ( ۱۲۷)س 

ي باسم: 
ي عمرو الدانن ي ترجمة أن 

ح فن ح  كتاب  )) وقد ذكر ابن الجزري هذا الش  ي   قصيدة  س 
ي   الخاقانن

  ((   التجويد   فن
 ( ۵۰۵  / ۱غاية النهاية  ) 

اجم باسم ي كتب الب 
ي خليفة: كشف الظنون    ((  الخاقانية  القصيدة  )) وذكرها بعض مصنفن وإسماعيل باشا:    ۱۳۳۷  / ۲)حاج 

ن    ( ۴۷۸ / ۲هدية العارفي 
ي   قصيدة  )) وذكرها آخرون باسم

ن  )   ((  التجويد   فن ن  ۴۷۸  / ۲إسماعيل باشا: هدية العارفي    / ۱۳، وعمر رضا كحالة: معجم المؤلفي 

: األعالم ۲۴۲ ي ۲۷۵ / ۸، والزركىلي اث العرن  : تاري    خ الب  ن  ( ۱۶۵  / ۱، وفؤاد سنكي 
ي التجويد،    -إذن  -فتسمية القصيدة بالخاقانية ترجع

، وتسميتها: قصيدة فن ي
ي مزاحم الخاقانن إىل اسم مؤلفها أن 

ي حسن أداء القرآن، ترجع إىل موضوعها الذي تتحدث عنه. 
ي وصف القراءة والقراء، أو فن

  أو فن
 

 الخاقانية: نص القصيدة  (  ۴
ي بحر الطويل: ة تتألف القصید

ن بيتا، نظمت فن   من واحد وخمسي 

 الفخر يدعو إىل الكب -۱
ّ
 أقول مقاال معجبا ألوىلي الحجر          وال فخر إن

ي القول التالوة عائذا -۲
م فن
ّ
ّ المباهاة والفخر                 أعل  بموالي من س 



ي علم ما نويته             -۳
ي إىل منتىه عمري  وأسأله عونن

ي ديتن
ي فن

 وحفظن

ي غد                 -۴
ي التجاوز فن

 فما زال ذا عفو جميل وذا غفر  وأسأله عتن

 يضاعف لك هللا الجزيل من األجر          أيا قارئ القرآن أحسن أداءه -۵

ي الناس يقرئهم مقري         فما كّل من يتلو الكتاب يقيمه -۶
 وال كّل من فن

ة -۷
ّ
 لنا أخذ القراءة سن

ّ
ن ذوي الّسب                   وإن ن المقرئي   عن األّولي 

هم للوتر                 فللسبعة القراء حّق عىل الورى -۸  إلقرائهم قرآن رب  ّ
ن ابن الكثب  ونافع -۹  وبالبرصة ابن العالء أبو عمرو                فبالحرمي 
ّ وهو أبو بكر               وبالشام عبد هللا وهو ابن عامر -۱۰ ي

 وعاصم الكوفن
ّ بعده -۱۱ ي

عر       وحمزة أيضا والكسان 
ّ
 أخو الحذق بالقرآن والنحو والش

ل القرآن أو كان ذا حدر        فذو الحذق معط للحروف حقوقها -۱۲
ّ
 إذا رت

 أمرنا به من مكثنا فيه والفكر                  وترتيلنا القرآن أفضل للذي -۱۳
ص -۱۴

ّ
 لنا فيه إذ دين العباد إىل اليش                وأّما حدرنا درسنا فمرخ

ي لكم ما اخترصته -۱۵
 دريه من لم يكن منكم يدري لي    أال فاحفظوا وصفن

بة لو كان علمي سقيتكم -۱۶ ي س 
خر      ففن

ّ
 ولم أخف عنكم ذلك العلم بالذ

ي حسن األداء قصيدة -۱۷
 رجوت إال یهي أن يحّط بها وزري    فقد قلت فن

م بيتا بعد بيت عىل اإلثر                 وأبياتها خمسون بيتا وواحد -۱۸
ّ
 تنظ

ي  -۱۹
ي وأجري عليه فن

 إقامتنا إعراب آياته الّزهر                   وباهلل توفيف 
ي الّش والجهر              ومن يقم القرآن كالقدح فليكن -۲۰

 مطيعا ألمر هللا فن
 الفصاحة زّينت -۲۱

ّ
ي أن

كرتالوة تال أ             أال اعلم أجن
ّ
رس للذ

ّ
 دمن الد

 لسانه -۲۲
ّ
 وأذهب باإلدمان عنه أذى الّصدر                إذا ما تال التاىلي أرق

 ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري               فأّول علم الذكر إتقان حفظه -۲۳
حن كيما تزيله -۲۴

ّ
حن من عذر            فكن عارفا بالل

ّ
 فما للذي ال يعرف الل

۲۵-  
ّ
 زيادة فيها واسأل العون ذا القهر          قت القراءة فاحذر الزفإن أنت حق

 وزنه -۲۶
ّ
ّ      زن الحرف ال تخرجه عن حد  فوزن حروف الذكر من أفضل الب 

 عىل أحد أن ال تزيد عىل عش           وحكمك بالتحقيق إن كنت آخذا -۲۷
ي أن تبينه -۲۸

ن إذن ما ينبعن ي غب  ما عش         فبي ّ
 وأدغم وأخف الحرف فن

 الذي تخفيه ليس بمدغم -۲۹
ّ
 وبينهما فرق ففّرقه باليش                      وإن

ن الحروف بجزمها -۳۰  تسكي 
ّ
صب والجّر            وقل إن

ّ
 وتحريكها بالّرفع والن

ن واقطعن تارة وصل -۳۱
ّ
ك والقرص           فحّرك وسك

ّ
ن مد ن بي 

ّ
ن ومب 

ّ
 ومك

ي ثالثة أحرف -۳۲
 إال فن

ّ
ن باح بها ذكري            وما المد  تسّم حروف اللي 

 وواو وياء يسكنان معا فادر                یهي األلف المعروف فيها سكونها -۳۳
 مذ أن   -۳۴

ّ
ل واشدد الفك

ّ
ف وثق

ّ
ي الفتح والضم والكش     وخف

 وال تفرطن فن
ب               وما كان مهموزا فكن هامزا له -۳۵

ّ
 وال تهمزن ما كان لحنا لدى الن

 وبعدهما همز همزت عىل قدر                فإن يك قبل الياء والواو فتحة -۳۶
ّر              وأرقق بيان الراء والالم تندرب -۳۷

ّ
 لسانك حت  تنظم القول كالد

ما -۳۸
ّ
ن والهاء كل ي الدرس معتدل األمر           وأنعم بيان العي 

 درست وكن فن
ّ والبحر               وقف عند إتمام الكالم موافقا -۳۹ ي الب 

 لمصحفنا المتلّو فن



كر           وال تدغمّن الميم إن جئت بعدها -۴۰
ّ
 بحرف سواها واقبل العلم بالش

ي المّر              وضّمك قبل الواو كن مشبعا له -۴۱
 كما أشبعوا )إياك نعبد( فن

ن كان من قبل ساكن -۴۲ ي الحمد فامدده واستجر      وإن حرف لي 
 كآخر ما فن

ن تالقيا -۴۳  الساكني 
ّ
 فصارا كتحريك كذا قال ذو الخب               مددت ألن

ة لتخّصها -۴۴
ّ
ه ايمدا بإظهار نون قبلها                    وأسمي حروفا ست

ّ
 ر الد

كر                  و همزة فحاء وخاء ثّم هاء -۴۵
ّ
ن ليس قوىلي بالن ن وغي   وعي 

ن أمري           فهذي حروف الحلق يخفن بيانها -۴۶  فدونك بّينها وال تعصي 
ي يظهرونها -۴۷

 كقولك )من خيل( لدى سورة الحش         وال تشدد النون الت 
 فنّبه عليها فزت بالكاعب البكر              وإظهارك التنوين فهو قياسه -۴۸
م بالّصب   -۴۹

ّ
عل
ّ
 وقد بقيت أشياء بعد لطيفة                         يبّينها راعي الت

مه الخب  الدعاء لدى الفجر             فالبن عبيد هللا موىس عىل الذي -۵۰
ّ
 يعل

[ فيك                  أجابك فينا رّبنا وأجابنا -۵۱ ي
رص  ]أجن

ّ
 بالغفران منه وبالن

 

ن (  ۴ ي جهود الالحقي 
ي فن
 :   تأثب  قصيدة الخاقانن

ي حسن أداء القرآن، ال يعرفها اليوم إال القليل جدا من الناس، وال تكاد توجد  
ي التجويد، أو فن

القصيدة الخاقانية فن
ن بهذه  ي بعض المكتبات، فهل كانت هذه القصيدة مجهولة عند المتقدمي 

ي صفحات مخطوطة مطوية فن
إال فن

 الدرجة؟ وهل كان مؤلفها منسّيا إىل هذا الحد؟ 
ي البلدان، وتناقلتها الركبان، واتجهت ال، بل کان مح

ي التجويد فن
ي مزاحم فن ل اعتناء للعلماء فلما ذاعت قصيدة أن 

حها العلماء، واستشهد بها المؤلفون، فكانت تلك القصيدة ذات  قا وغربا، حفظها الدارسون، وس  من بغداد س 
ي القراءة وعلم التجويد: 

ي دراسات علماء السلف، فن
ات متنوعة فن  تأثب 

ن الملظي -۱ ي الحسي  :  ـه(۴۷۷ )ت قصيدة أن  ي
ي معارضة قصيدة الخاقانن

 فن
، نزيل عسقالن   ن محمد بن أحمد الملظي ن بلغت هذه القصيدة أبا الحسي  ، ( ۶۷  / ۲)ابن الجزري: غاية النهاية  وحي 

ي فهرسته. 
عارضها بقصيدة مماثلة، ذكرها أبو بكر بن خب  اإلشبيىلي فن

 ( ۷۴ – ۷۳)فهرسة ما رواه عن شيوخه ابن خب  ص  
ن بيتا   . ویهي تسعة وخمسون بيتا، وزاد فيها الحافظ أبو عمرو بيتا واحدا، تكملة ستي 

: ( ۶۷ / ۲)غاية النهاية وقد نقل أبو الخب  ابن الجزري من هذه القصيدة أربعة أبيات من أولها    ، ویهي

ب والفضل والحجر
ّ
 مقال مريد للثواب ولألجر            أقول ألهل الل

ي عفوه وعطاءه        
ّ
ي والكب          وأسأل رن 

 وطرد دواعي العجب عتنّ
ل
ّ
ّ  األمر                    وأدعوه خوفا راغبا بتذل  ليغفر ىلي ما كان من ست 
 أعوذ به من آفة القول والفخر                .   وأسأله عونا كما هو أهله

ي أيضا: قصيدة -۲
ي معارضة قصيدة الخاقانن

 محمد بن أحمد العجىلي فن
ابن الجزری   النهاية  قال عنه  ي مزاحم    )):  ( ۸۶  – ۸۵  / ۲)غاية  أن  بها قصيدة  الرائية، عارض  تلك القصيدة  صاحب 

، رواها عنه األهوازي ي
ي البطائح سنة ست   بدمشق[  ـه۴۴۶  سنة   المتوفن   عىلي   بن  الحسن  عىلي   ]أبو  الخاقانن

، فن
ن وثالثمائة، أولها:    وثماني 

كر 
ّ
ّ           كما أنت أهل للمحامد والش  لك الحمد يا ذا المّن والجود والب 

ي كّل ما مرص
 فهذا مقاىلي واضحا وبيانه                   شبيها بما قد شاع فن

 عنيت به قول ابن خاقان منشدا              أقول مقاال معجبا ألوىلي الحجر 
 (( عىل مائة خمسا تزيد عىل عش            .       زيادة مرجع وأبياتها زادت



ي  واللحن الجىلي  اللحن عىل التنبيه  )) كتاب-۳
 : (( الخفن

ي حدود سنة 
ي الحسن عىلي بن جعفر بن محمد السعيدي الرازي المتوفن فن   ـه. ۴۱۰تأليف أن 

ي مزاحم، وهو يتحدث عن إخفاء   :  ب(۴) الميم عند الفاء، حيث يقولنقل مؤلف هذا الكتاب بيتا من قصيدة أن 
ي معتن ذلك، هو:  ))

ي قصيدته بيتا، وهو فن
 وقال أبو مزاحم فن

 (( فال تدغمّن الميم إن جئت بعدها      بحرف سواها، واقبل العلم بالشكر
۴- : ي

ي مزاحم الخاقانن ح قصيدة أن 
 كتاب س 

ي المتوفن سنة 
ي عمرو عثمان بن سعيد الدانن  ـه: ۴۴۴تأليف أن 

ي نفوسهم
ي مزاحم فن لة أن 

ن ي مقدمة المؤلف، بيان ألهمية القصيدة عند أهل ذلك الزمان، وتوضيح لمبن
 .  فن
  ـه، ۳۳۳  سنة  بحمص  )ولد  أنشدنا أبو الفتح فارس بن أحمد بن موىس بن عمران الحمىصي   ))قال أبو عمرو:   

ي 
ي  ـه(۴۰۱ سنة بمرص  وتوفن قاال: أنشدنا جعفر .  ـه(۳۹۹ سنة بمرص  )ت ، وأبو الحسن طاهر بن غلبون الحلت 

ي  بن محمد الدقاق
ن  بضع سنة بمرص  )توفن  أنشدنا أبو مزاحم لنفسه:  : ، قال وثالثمائة( وثماني 

 الفخر يدعو إىل 
ّ
 (( الكب  أقول مقاال معجبا ألوىلي الحجر         وال فخر إن

الوقف واالبتداء  -۵ ي 
بن محمد   األداء(  بنظام  )تسممقدمة فن بن عىلي  العزيز  ي األصبغ عبد  أن  الشيخ  تأليف 

ي األندلشي المعروف بابن الطحان
   : و( ۱۹۷جمال القراء ورقة  )  ـه(۵۶۰ سنة بعد  )ت السمانن

ي اللحن:  
، بعد أن ذكر بأن القارئ مأمور عند العلماء بإحسان الوقف واالبتداء، حت  يأمن الوقوع فن ي

قال السمانن
((  : ي

  وقد قال أبو مزاحم الخاقانن

كر إتقان حفظه
ّ
 ومعرفة باللحن فيه إذا يجري                فأول علم الذ

 ((حن من عذرفما للذي ال يعرف الل        فكن عارفا باللحن كيما تزيله 
ي التجويد   -۶

 كتاب فن

ي العطار، المتوفن سنة 
ي العالء الحسن بن أحمد الهمذانن ه ألن 

ّ
  ـه: ۵۶۹لعل

، بالسند الكامل إىل ناظمها.  ن ي موضعي 
ي مزاحم، فقد نقل مؤلفه أبياتا منها فن  ورد فيه من أمور تتصل بقصيدة أن 

ي   -۷
وب العلم وأنواع المعارف، الشيخ أبو بكر محمد  فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة فن رصن

  :  ـه( ۵۷۵ -۵۰۲) بن خب  األموي اإلشبيىلي 
ي الفقهاء.  

ي نظمها فن
ي التجويد، وقصيدته األخرى الت 

ي مزاحم فن ي فهرسته قصيدة أن 
ذكر أبو بكر محمد بن خب  فن

ي 
ي عمرو الدانن ي التجويد ألن 

ي مزاحم فن ح قصيدة أن 
 .  وذكر أيضا س 

الدين   -۸ الصمد، علم  بن عبد  بن محمد  الحسن عىلي  ي  التجويد ألن  ي معرفة 
فن المفيد  المجيد وعدة  عمدة 

 : ومطلعها  .  ـه۶۴۳السخاوي، المتوفن سنة 

 ويرود شأو أئمة اإلتقان                يا من يروم تالوة القرآن
ا مفرطا   

ّ
 فيه لوان    ال تحسب التجويد مد

ّ
 ما ال مد

ّ
 أو مد

ي آخرها: 
ي قصيدته هذه إىل القصيدة الخاقانية، بقوله فن

 وقد أشار علم الدين فن
 فانظر إليها وامقا متدّبرا         فيها فقد فاقت بحسن بيان

ي ظلمها  
ي      واعلم بأنك جائر فن

 إن قستها بقصيدة الخاقانن
ي   ي كتابه الكبب  علم الدين السخاوي استخدم قصيدة أن 

ي الباب الذي عقده فن
  وكمال   القراء  جمال  )) مزاحم فن

 ، وذلك حيث يقول:  (( والتحقيق التجويد  معرفة إىل التوفيق منهاج )) ، وسماه (( اإلقراء
((  : ي

ي اإلساع والتمكث، أال ترى إىل قول الخاقانن
  فإن التحقيق هو إعطاء الحرف حقه فن

ل القرآن أو كان ذا حدر        . حقوقها فذو الحذق معط للحروف 
ّ
  ((إذا رت



ح عمدة المجيد -۹  المفيد س 

ي محمد بدر الدين الحسن بن قاسم بن عبد هللا المرادي، المعروف بابن أم قاسم، المتوفن سنة    ـه: ۷۴۹ألن 
ح لقصيدة علم الدين السخاوي وقد نقل ابن أم قاسم أبياتا من القصيدة   ي  هو س 

ح، فن ي هذا الش 
الخاقانية فن

ن   موضعي 
ي تجويد الفاتحة  -۱۰

ح الواضحة فن  س 

ي حها البن أم قاسم المرادي (۷۳۲  )ت الواضحة قصيدة من نظم برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعب   )ت وس 
ن من القصيدة الخاقانية، وهو يتحدث عن اللحن  . ـه(۷۴۹  وقد نقل شارح الواضحة بيتي 
ي مزاحم  -۱۱ ، وابن الجزري،  ذكروا قصيدته، وإن لم  ،بعض الذين ترجموا ألن  ي ينقلوا من أبياتها شيئا، مثل الذهت 

ن  ، وفؤاد سنكي  ي خليفة، وإسماعيل باشا البغدادي، وعمر رضا كحالة، وخب  الدين الزركىلي  . وحاج 
 

ي علم التجويد بعد القصيدة الخاقانية (  ۵
 : أول المؤلفات فن

ي المباحث السابقةبعد ما    -يبدو
ي مزاحم إنه هو  -عرضناه فن ي الخب  ابن الجزري عن أن    من   أول   )) أن قول أن 

ف
ّ
ي   صن

ي عاش بها ابن النديم، أواخر   ((  التجويد   فن
ة الت  ي تلت الفب 

قول صحيح. وإذا انتقلنا إىل السنوات الت 
ف بعد القصيدة الخاقانية، القرن الرابع وأوائل الخامس، نجد ثالثة كتب تتنافس عىل أن تكون أول كتاب  
ّ
أل

 :   ویهي
ي  -۱

ي الحسن عىلي بن جعفر ابن محمد السعيدي الرازي،    -كتاب التنبيه عىل اللحن الجىلي واللحن الخفن ألن 
ي حدود سنة  

  ـه. ۴۱۰المتوفن فن
، المتوفن سنة    -كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة -۲ ي طالب القيشي ي محمد میکي بن أن  ألن 

  ـه. ۴۳۷
ي اإلتقان والتجويد -۳

، المتوفن سنة  -كتاب التحديد فن ي
ي عمرو عثمان بن سعيد الدانن   ـه. ۴۴۴ألن 

تاب منها، من حيث المادة العلمية وطريقة  نتعرض موجزا للكتب الثالثة، لبيان منهج تأليفها، وما يمتاز به كل ك
ي هذه الكتب. 

ي تصور مرحلة النضج لعلم التجويد، كما تبدو فن
  تناولها لعل ذلك يكون مفيدا فن

 
ي   - أوال 

  كتاب التنبيه عىل اللحن الجىلي واللحن الخفن
نزيل   الحذاء،  الرازي،  السعيدي،  بن سعيد  بن جعفر  الحسن عىلي  أبو  هو  الكتاب  هذا  أستاذ مؤلف  از،  شب 

  معروف، كان شيخ أهل فارس ومقرئهم. 
ي   التنبيه  )) وقد جاء الكتاب باسم

ي الموصل ((  القرآن  تجويد   فن
ي مخطوطة مكتبة األوقاف فن

انظر: سالم عبد الرزاق  )   فن

ي الموصل 
   ( ۳۳ / ۸أحمد: فهرس مخطوطات مكتبة األوقاف العامة فن

ي أقل من  
ة، تقع فن بالكالم عىل   -بعد مقدمة موجزة  -عش  ورقات، وقد بدأها المؤلفوكتاب التنبيه رسالة صغب 

، ثم تحدث عن كيفية تجويد ألفاظ سورة الفاتحة كلمة كلمة، وعقد بعد ذلك أربة   ي
اللحن الجىلي واللحن الخفن

ة، تحدث فيها عن كيفية النطق بالياء، والواو، والياءين، والواوين، أعقبها بقوله:   حروف   وهذه  )) أبواب قصب 
ي عىل القارئ أن يتحفظ  ((  قرأ   إذا   القارئ  عىل  تحفظ

ين صورة نطقية، ينبعن ، تحدث فيها عن قريب من عش 
ي 
فن األول  ين،  قصب  ن  ببابي  الكتاب  المؤلف  وختم  اللحن،  ي 

فن الوقوع  بها، خشية  النطق   بحروف   )اللفظ  عند 
ي  الهجاء(

ي فن
  .  الحروف( )مخارج ، والثانن

 
  لتجويد القراء وتحقيق لفظ التالوة كتاب الرعاية    - ثانيا 

، المولود سنة  ي طالب القيشي ي محمد میکي بن أن  وان، والمتوفن بقرطبة سنة ۳۵۵تأليف أن   ـه. ۴۳۷ـه بالقب 



ي دمشق سنة  
فن األردن عدة  ۱۹۸۳  -ه   ۱۳۹۳طبع  دار عمار/  ي 

وفن فرحات،  أحمد حسن  الدكتور  بتحقيق   ،
 طبعات 

ي هذا 
ن فن المؤلفي   

ي علم التجويد، وقداعتمد عليه أكبر
ويعتب  كتابه الرعاية من أقدم وأهم الكتب المصنفة فن

 العلم بعده.  
ي المقدمة

ي   )) : ( ۴۱  – ۵۰)الرعاية ص    قال میکي فن
ي   العظيمة   والقدرة  البديعة  الحكمة  هذه  رأيت   لما   وإنن

  الحروف،  هذه  فن
ي 
ي   ترصفها   عىل  ووقفت  -ذكره  جل  -هللا  كتاب  ألفاظ   نظمت  الت 

 بها،   الصوت  خروج  عند   وترتيبها   مخارجها   فن
ة  صفاتها   واختالف ح  ورأيت  ألقابها،  وكبر ي   متفرقا   وبيانه  هذا   س 

ن   كتب  فن وح   غب    والمتأخرين،  المتقدمي   مش 
،ل ن ي   قويت  لطالبي 

ي   نيت 
ي   وجمعه  الكتاب  هذا   تأليف  فن

 وبيان   وألقابها،  وصفاتها   ومخارجها،  الحروف  تفسب    فن
  .  (( ...  لبعض بعضها  ومباينة لبعض، بعضها  ومناسبة ببعض، بعضها  واتصال وضعيفها، قوي  ها 
ي إىل تأليف مثل هذا الكتاب، وال إىل    )):  ( ۴۳  – ۴۱المصدر نفسه ص  )   ثم قال

ن سبقتن وما علمت أحدا من المتقدمي 
جمع مثل ما جمعت فيه من صفات الحروف وألقابها ومعانيها، وال إىل ما أتبعت فيه كل حرف منها من ألفاظ 

  .  ((كتاب هللا تعاىل، والتنبيه عىل تجويد لفظه والتحفظ به عند تالوته
  ، يتألف من األبواب التالية:  (۴۴ -۳۹  )ص  والكتاب، بعد المقدمة

ي لهما -
ي أخالق القارئ والمقرئ، وما ينبعن

ي فضائل القرآن وفضل تالوته، وفن
  .  (۷۱ -۴۵ )ص سبعة أبواب فن

التسعة  - ي كالمها عىل 
العرب فن الكالم، وما زادت  يتألف منها  ي 

الت  والحركات  الحروف  ي معرفة 
أبواب فن ستة 

ين، وما يتعلق بذلك   .  (۹۰ -۷۲) والعش 
ي صفات الحروف وألقابها وعللها -

ن لقبا من ألقاب   (۱۱۸ - ۹۱ )ص باب فن ، تحدث فيه میکي عن أربعة وأربعي 
  الحروف. 

ون بابا، لكل حرف من الحروف العربية باب، عىل ترتيب المخارج، - ، تحدث  (۲۱۶  -۱۱۹  )ص تسعة وعش 
ي كل باب عن مخرج الحرف وصفاته، وما يلحقه أثنا 

ي نطقه  میکي فن
ي من التحفظ فن

، وما ينبعن ء الكالم من تغيب 
اكيب، مع إيراد األمثلة من اآليات والكلمات القرآنية.  ي بعض الب 

  فن
ي المخارج  -

  .  ( ۲۱۸ - ۲۱۷ )ص باب االختالف فن
  .  (۲۳۵ -۲۱۹ )ص باب المشددات -
  .  (۲۴۵  -۲۳۶ )ص باب أحكام النون الساكنة والتنوين -
 

ي اإلتقان والتجويد    - ثالثا 
 كتاب التحديد فن

ي 
ي عمرو عثمان بن سعيد الدانن   .  ـه(۴۴۴ -۳۷۲) تأليف أن 

ي طالب، مؤلف الرعاية، وقد وصفه ابن الجزري بأنه:  ي ال يقل شهرة عن میکي بن أن 
  اإلمام،  )) وأبو عمرو الدانن

ن  مشايخ وشيخ األستاذين، أستاذ  الحافظ،  العالمة،  ((  المقرئي 
ي مقدمة الكتاب عن السبب الذي حمله عىل تأليف الكتاب، فقال: 

ي فن
ي   فقد   بعد،  أما   )) وتحدث الدانن

  ما   حدانن
ي   عرصنا   قراء  إهمال  من  رأيته

   إليه،  تعاىل  هللا  ندب  ما   وتركهم  القراءة،  وتحقيق  التالوة  تجويد   دهرنا   ومقرن 
ّ
 وحث

يل  تالوة  من  عليه،  أّمته وسلم  عليه  هللا  صىل نبيه ن سلب  التبن تيل  الب  ي   نفشي   أعملت  أن  -والب 
 خفيف   كتاب  رسم  فن

ي   المأخذ   قريب  المحمل،
تيل  وكيفية  والتجويد،  اإلتقان  علم  وصف  فن ي   السبيل  عىل  والتحقيق،  الب 

 أداها   الت 
  .  (( ...  السلف من األئمة عن الخلف، من المشيخة

  عىل هذا النحو: ، مقسم إىل أبواب  و(۸۴ -ظ۸۳ )ورقة وكتاب التحديد، بعد المقدمة
عىل  - الحث  ي 

فن واآلثار  ن  السين من  جاء  وما  والتحقيق،  تيل  الب  وحقيقة  التجويد  معتن  عن  البيان  ذكر  باب 
  .  و(۸۶ -ظ۸۴ )ورقة استعمال ذلك واألخذ به



ي قراءة التحقيق وتجويد األلفاظ ورياضة األلسن بالحروف -
  .  ظ(۸۸ و ۸۶ )ورقة باب فن

ي استعمال التحقيقباب ذكر األخبار الواردة  -
  .  و(۸۹ -ظ۸۸ )ورقة عن أئمة القراء فن

ي التجاوز  -
ي حد التحقيق ونهاية التجويد وما جاء عنهم من الكراهة فن

باب ذكر اإلفصاح عن مذاهب األئمة فن
  .  و(۹۱ و ۸۹ )ورقة عن ذلك

ي هذا الباب تحدث   ظ(۹۳  -ظ۹۱  )ورقة باب ذكر البيان عن حقائق األلفاظ وحدود النطق بالحروف -
ي فن
الدانن

والمشدد،   والمحقق،  والمسّهل،  والمهموز،  والمشم،  والمرام،  والمختلس،  والمسكن،  المتحرك،  معتن  عن 
، والمفتوح، والممال.  ، والمدغم، والمخفن ن   والمخفف، والممدود، والمقصور، والمبي ّ

  .  ظ(۹۴ -ظ۹۳ )ورقة باب ذكر مخارج الحروف المعجمة وتفصيلها -
ي هذا الباب عن صفات الحروف  و(۹۶  -ظ۹۴  )ورقة أصناف هذه الحروف وصفاتها  باب ذكر  -

ي فن
تحدث الدانن

والمستعلية،   والمنفتحة،  والمطبقة،  والرخوة،  والشديدة،  والمجهورة،  المهموسة  الحروف  معتن  ن  فبي 
، والمستطيل، والمكرر، والهاوي، وا ي

، والمتفش  ، وحروف الصفب  ن لمنحرف، والمستفلة، وحروف المد واللي 
  وحرفا الغنة. 

  .  و(۹۸ و ۹۶ )ورقة باب ذكر أحوال النون الساكنة والتنوين عند جميع الحروف -
بذلك من مشّبهها، عىل  - لتنفصل  بيانها وتخليصها  يلزم استعمال تجويدها وتعّمل  ي 

الت  الحروف  باب ذكر 
ي عن كل حرف من  . وهذا الباب هو أطول وأغتن أبواب  و( ۱۱۰  و ۹۸ )ورقة مخارجها

الكتاب تحدث فيه الدانن
ي له  

كيب، وما ينبعن ي الب 
ي فصل مستقل، مبينا مخرجه وصفاته، وما يطرأ عليه فن

ين فن الحروف التسعة والعش 
، مع األمثلة من اآليات القرآنية.  ن   من التحفظ والتبيي 

ي الوقف، وبيان معتن الروم واإلشمام -
  .  و(۱۱۱ و ۱۱۰ )ورقة باب ذكر أحوال الحركات فن

  .  و(۱۱۲ و ۱۱۱ )ورقة باب ذكر الوقف، وبيان أقسامه -
ي التجويد صحيحا، وتظل هذه الكتب 

ومهما يكن من أمر فإن القصيدة الخاقانية يظل وصفها بأنها أول مؤلف فن
ي علم التجويد 

ي مزاحم، فن ف بعد قصيدة أن 
ّ
 .   الثالثة: التنبيه، والرعاية، والتحديد، یهي أول ما أل

 
 : )التجويد(  مصطلح (  ۶

ي القرآن من مادة
ي  )التجويد( لم يرد فن

ي وصف القراءة، كذلك فن
ء فن ي

،وهذا قد يستدّل به النبوي(  الحديث)  ىس 
ي عرص النبوة، بالمدلول الذي صارت تدل عليه فيما بعد.  )التجويد( عىل أن كلمة

  لم تكن معروفة فن
  هذه   استخدم  من  أول  أن  األوىل   مراحله  عن  يعرف   الذي  وكل  )) التجويد: وما قاله الدكتور احمد مختار عمر عن  

ي   الكلمة
،  مسعود   ابن  هو   معناها   من  قريب  معتن   فن ي ن   ينصح  كان  الذي  الصحان    القرآن   جودوا   بقوله:   المسلمي 
 )جردوا  القديمةوتصحيف للرواية المشهوره  خطأ  ،  ( ۷۷)البحث اللغوي عند العرب ص   ((  ...   األصوات  بأحسن  وزينوه
:  )انظر:   بالراء، القرآن( ي

هان  الزركش   ( ۴۷۹  / ۱ الب 
ة  ي تلك الفب 

ي أن هذه المادة اللغوية لم تكن مستخدمة فن
 وذلك ال يعتن

ي تحسينه
ي إتقانه، وبلوغ النهاية فن

ء، ومعناه انتهاء الغاية فن ي
: إن التجويد مصدر جّودت الش  ي

التحديد   )  قال الدانن

 .  ( و۸۴ورقة 

ي 
يفة کلمات يتعلق بوصف القراءة:  الكريم القرآن وجدیر بالذکر أنه قد جاء فن ي األحاديث النبوية الش 

 وفن
تيل( كلمة(۱  ،  )الب 

 
ً
ْرِتيل

َ
 ت
َ
ْرآن

 
ق
ْ
ِل ال

ِّ
  .  ]المزمل[ (۴) قال هللا تعاىل: َوَرت

ي  النت  أن  ي الحديث 
تلها(  بالسورة  يقرأ   )كان وسلم  عليه   هللا  صىل  و فن يفّش   وسلم  عليه   هللا  صىل كانوأنه   فب 

ل إذا قرأ
ّ
 .  ( ۲۱۸ / ۲المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي  )  ويرت



. قال عبد هللا ابن عباس، ي
ن من غب  بعن ّسل فيها والتبي 

ي القراءة: الب ّ
تيل فن ي  الب 

ِل   عنه،  هللا  رضن
ِّ
ي قوله تعاىل: َوَرت

فن
 
ً
ْرِتيل

َ
ت  
َ
ْرآن

 
ق
ْ
ن   ،  ((تبيينا  بّينه  )) :  (۴) ال ي   يعجل  بأن  يتم  ال   والتبيي 

ن   يتم   وإنما   القراءة،  فن ن   بأن  التبيي   جميع   يبي 
  ( )رتل(  ابن منظور: لسان العرب، مادة)  اإلشباع من حقها  ويوفيها  الحروف،

مقابل كلمة ي 
فن استخدمت  انه  المالحظ  تيل( ومن  ي ف،   )الهذ( كلمة   )الب 

يف  الحديث فن قارئ   الش  لة  ن مبن عن 
ي اآلخرة قوله

ي   فهو   )) وسلم  عليه  هللا  صىل القرآن فن
ا   يقرأ،  دام  ما   صعود   فن

ّ
: التحديد ورقة    )  ((  ترتيال   أو   كان  هذ ي

الدانن

ابن مسعود،  .  ( و۸۶ ي شيبة عن  أن  ابن  ي  وروى 
قال:   عنه،  هللا  رضن الشعر  ))أنه   

ّ
القرآن كهذ وا 

ّ
تهذ الكتاب    )  ((ال 

ا   فقال:   البارحة،  المفصل  قرأت : رجال قال البن مسعود . وروى البخاري أن   ( ۵۲۱  / ۲المصنف  
ّ
   هذ

ّ
ابن  )  . الشعر!   كهذ

 ( ۴۱، وانظر النووي: التبيان ص  ۸۸ / ۹حجر: فتح الباري 
ا، أي يشده سدا

ّ
 الحديث هذ

ّ
ا، وي  هذ

ّ
 القرآن هذ

ّ
ي اللغة سعة القطع وسعة القراءة، يقال: هو يهذ

 فن
ّ
ابن  )  والهذ

  .  (  )هذذ(  مادةمنظور: لسان العرب  
۲) ن ي رواية:  ،( کلمه )التحسي 

، اإلتقان  )  (( بأصواتكم القرآن حّسنوا  )) فن  ( ۳۰۲  / ۱السيوطي

۳) ن یي  ن
ن ص    )  ((  بأصواتكم  القرآن  زّينوا   )) فن قوله:   ،(کلمه )الب  ن القراءة هو تخسینها  .   ( ۲۰۰أبو شامة، المرشد الوجب  تزيي 

  وإعطاء الحروف حقوقها
(( کلمه )۴ ي حديث رسول هللا ،التغتن

:  ))  (( بالقرآن يتغنّ  لم من منا  ليس )) وسلم، عليه هللا صىل ففن ي
البنا الساعان 

ي  
تيل  به  المراد   .  (( ۱۴  / ۱۸الفتح الربانن ن   الب   ذلك   سوى  ما   إىل  الوقوف،  ومراعاة  الحروف  وحفظ  الصوت  وتحسي 

ي التجويد ورقة )  .  التالوة  وتصحيح القراءة تجويد  من
ي العطار، كتاب فن

 ( و۴۶أبو العالء الهمذانن
۵) ي   ،(کلمه )التحبب 

ي   حديث   فن ي   تسمع  أنك  علمت  لو   موىس:   أن 
تها   لقراءن  ا،  لك  لحب ّ ن   يريد   تحبب    الصوت،   تحسي 

ت ّ
ء وحب  ي

ا  الش  (  ابن منظور،لسان العرب مادة)  حّسنته إذا  تحبب    ( )حب 
ي وصف القراءة ظهر مماتقدم أن كلمات مثل:  

، كانت تستخدم فن ن والتحبب  ، والتحسي  ن يي  ن
، والب  ي

تيل، والتغتن الب 
ه من مخرجه وصفته، إىل جانب ما يضفيه صوت القارئ من  

ّ
إذا جاءت تامة، قد استوفن كل حرف فيها حق
ي التأثب  عىل النفوس

  . حسن عىل القراءة، وقوة فن
ي المعتن کاالتقا

ي ولعل هذه الكلمات وما يرادفها فن ي وصف قراءة القرآن، منذ زمن النت 
  صىل ن، ظلت مستخدمة فن

، إىل ما بعد عرص التدوين والتأليف بزمن طويل، تقرب من قرن، یدل  وسلم  عليه  هللا ن ثم الصحابة والتابعي 
 علیه:  

ي النجود: (ما۱ ي   متقدما   عاصم  وكان   )) يقول ابن مجاهد عن عاصم بن أن 
 معروفا   بالفصاحة،  مشهورا   زمانه،  فن

ي عبارته هذه ما قاله   (( . ۳۶  -۳۵  / ۱كتاب إيضاح الوقف واالبتداء  )) ((  باإلتقان
. وكان ابن مجاهد يقصد فن

ي فيما بعد: 
. وما قاله ابن الجزري عن عاصم ((  القراءة  وتجويد   الصوت  بحسن  موصوفا   عاصم  وكان  )) الدانن

ن  جمع )) أيضا من أنه:  . ومن ثم  (( بالقرآن صوتا  الناس أحسن وكان ويد،والتج والتحرير  واإلتقان الفصاحة بي 

ي زمن ابن مجاهد فلجأ إىل كلمة )التجويد( يبدو أن كلمة
  .  )اإلتقان( لم تكن قد ذاعت فن

ي (۲
ي علم التجويد، لم يستخدم كلمة التجويد   ـه(۳۲۵  )ت معارصه أبو مزاحم الخاقانن

، صاحب أول مؤلف فن
ي قصيدته، بل قال: 

ي ما نسميه اليوم بالتجويد، وهذا يدل عىل عدم شيوع   األداء(  )حسن و:  أداءه(  )أحسن  فن
يعتن

 استخدام كلمة التجويد حینذاک 
 

 ( أول من استخدم كلمة )تجويد 
ي   )تأبو الحسن السعيدي 

ي أول كتابه)تجويد( أول من استخدم كلمة  هلعل   ـه(۴۱۰  حدود   فن
  التنبيه   ))  ، قال فن

، ))  :  (( اللحن عىل ي
قك بطاعته، هللا أسعدك سألتتن

ّ
 بالقرآن  اللفظ تجويد  من  نبذا  لك أصنف أن لمرضاته، ووف

ورقة  )  (( يقول  .  ( ظ۶۲التنبيه  حيث  آخر،  موضع  ي 
فن الكلمة    الضاد   بتجويد   القارئ  ويؤمر   )) :  واستخدم 



( من ن ها  )الضالي  ورقة  )  ((  وغب  هذا   ( و۶۴التنبيه  ي 
فن أخرى  واستخدم كلمة  ویهي كلمة.   ، قال: )االتقان(المعتن  ،  

ي  واللحن))
  ( و۳۶التنبيه ورقة )  (( الضابط المتقن المقرئ إال  يعرفه ال  الخفن

ي طالبأما  ي عنوان الكتاب، )تجويد( فقد استخدم كلمة ـه(۴۳۷ )ت میکي بن أن 
ا، حت  فن   لتجويد  الرعاية )) كثب 

 .  غالبا  )تحقيق(ويضم إليها كلمة  ( ۴۱الرعاية ص )  (( التالوة لفظ وتحقيق القراءة
ي كتابه الرعاية أيضا: 

  وجاء فن
 ( ۴۲ص)  )تجويد لفظه، والتحفظ به عند التالوة(

 ( ۴۲ص)  حقه( وإعطائه وتجويده اللفظ )تحقيق
 ( ۴۳ص)  تالوته( وتحقيق ألفاظه )تجويد 
 ( ۶۹ص)  القرآن( ألفاظ بحكاية )التجويد 
 ( ۱۲۰ص)  حقه( وإعطائه لفظه، لتجويد  )التحفظ
 ( ۶۹ص)  بالهمزة( اللفظ )تجويد 

ي   يتفاضلون  القراء  )) من غب  إضافة، حيث ذكر أن )التجويد( واستخدم میکي كلمة
.   (   ۶۹ص  )  ((  بالتجويد   العلم  فن

  .  ( ۱۲ص)  (( لقراءته المجود  القارئ عىل فيجب )) ، حيث قال:  )المجود( واستخدم كذلك كلمة
ي أما  

الدانن عمرو  لكلمة ـه(۴۴۴  )ت أبو  االستخدام  مضافة، كذلك  )التجويد( فقد كان كثب   وغب   مضافة   ،
باسم )التحقيق( وكلمة )اإلتقان( استخدم كلمة التجويد  ي 

فن ي كتابه 
الدانن سّم  وقد  ي   التحديد   )) . 

 اإلتقان   فن
ي  )التجويد( . وقد وردت كلمة ( ظ۸۳التحديد ورقة    )  والتجويد(  اإلتقان  )علم وسم هذا العلم باسم ((  والتجويد 

فن
ي 
  مواضع عدة من ذلك:  هذا الكتاب فن

  .  ( ۸۳)ص القراءة( وتحقيق التالوة )تجويد 
  .  ( ۸۵)ص األلفاظ( وتجويد  القراءة )تحقيق
  .  ( ۸۵)ص األلفاظ( وتجويد  التحقيق )قراءة

  . ( ۹۸)ص  والتجويد( اإلتقان وتعلم التحقيق قراءة )استعمال
  .  ( ۸۳)ص وصفاتها( الحروف مخارج معرفة التحقيق ومنتىه التجويد  قطب )إن

  . ( ۸۳)ص التجويد( )حروف
كتابه ي 

فن الكلمات  هذه  من  شيئا  ي 
الدانن ح  ))  واستخدم  ي   قصيدة  س  ي   مزاحم   أن 

  )تجويد  مثل:  ((  الخاقانن
  .  ( ۱۲۸)ص القراءة(  وحقيقة التالوة )تجويد  و.  ( ۱۲۸)ص األلفاظ(

ي التجويد فقال: 
 .  ( ۸۴ص)  (( مراتبها  وترتيبها  حقوقها  الحروف إعطاء هو  القرآن تجويد  )) عّرف الدانن

، ویهي  ن الكتاب عبارة تكررت مرتي  ي هذا 
ي   غاية  )صار  ووردت فن

ي   ونهاية  اإلتقان،  فن
. ویهي  ( ۱۳۲)ص التجويد(  فن

ي يستخدم كلمةعبارة تنت   أن  
  التحديد   )) ، وهو ما يلمح من تسمية كتابه )التجويد( لكلمة مرادفة )اإلتقان( الدانن

ي 
  .  (( والتجويد  اإلتقان فن

ي موضوع التجويد سماها
ي قصيدة فن

ي  )المنّبهة وللدانن
  للقرآن( التجويد  وصفة واإلتقان الحذق فن

 
ي   -بناء عىل ما تقدم  -ويمكن أن نقرر

 استقر مصطلح التجويد، وصار اسما شائعا للعلم الذي  أنه منذ عرص الدانن
ي 
ي  )اإلتقان( إىل جانب استخدام كلمة الكريم  القرآن يهتم باألصوات: مخارجها وصفاتها، وكيفية النطق بها فن

فن
 .  )التجويد( بعض األحيان، مع كلمة

 
ن   بیان المتقدمي 

 تعریف علم التجوید فن



ن ظهرت صار علما   التجويد(  )علم الشك أن مستقال، منذ أوائل القرن الخامس الهجري، عىل أقل تقدير، حي 
ي هذا العلم  

، فن ي
ي عمرو عثمان بن سعيد الدانن ، وأن  ي طالب القيشي ي الحسن السعيدي، ومیکي بن أن  مؤلفات أن 

ي  
، بقصيدته الرائية، فن ي

ي رصحه أبو مزاحم موىس بن عبيد هللا بن يحت  الخاقانن
حسن  الذي وضع اللبنة األوىل فن

 .  أداء القرآن
ي التجويد فقال: ۱

 .  ( ۸۴)ص (( مراتبها  وترتيبها  حقوقها  الحروف إعطاء هو  القرآن تجويد  )) (عّرف الدانن
مؤلف۲ بقوله   وترسيلها(  التالوة  وتحقيق  وترتيلها،  القراءة  )تجويد (يعّرف   القراءة  تجويد   إن   )) :  التجويد 

ها   وإلحاقها   أصولها   إىل  وردها   مراتبها   وترتيبها   مخارجها،  من  وإخراجها   وتقويمها   الحروف  تصحيح  هو   وتحبب 
ي   نقصان   وال   التشنيع  إىل  يؤدي  إفراط  غب    من  بنظائرها 

  والسهولة،   الرفق  بمالحظة  بل  التضييع،  إىل  يفىصن
ي   التاىلي   أخل  ما   ومت    والصعوبة،  الشدة  ومجانبة

ي التجويد  )  ((  ورصفها  حدها   عن  أزالها   فقد   وصفها   من  ءبش 
كتاب فن

  ( ۵۰ورقة 
ي كتابه ـه(۷۴۹  )ت الحسن بن أم قاسم (۳

ي   المفيد   )) فن
ح  فن  ))  ،تحدث عن تعريف التجويد،:   ((المجيد  عمدة  س 

  . ( ظ۱۰۰المفيد ورقة )  ((  وصفته مخرجه  من حقه  حرف كل  إعطاء هو   التجويد  إن وإياك، هللا وفقنا  اعلم،
العلم فإن كلمة )التجويد( وإذا كان مصطلح قد  )التحقيق( وكلمة )اإلتقان( هو الذي صار اسما لمباحث هذا 

ء:  استخدمتا كمرادف أحيانا لكلمة التجويد، ومعناهما اللغوي   ي
ء: إحكامه، وأتقن الش  ي

متقارب، فإن إتقان الش 
مادة  )  أحكمه العرب  لسان  منظور:  منه   ( ن(   ق  )ت ابن  واالسم  يقينا،  أي عرفته  ء،  ي

الش  قت 
ّ
والتحقيق مصدر حق  ،

ء عىل حقه من غب  زيادة فيه وال نقصان منه ي
: التحديد ورقة  )  الحق، ومعناه أن يؤن  بالش  ي

ظ، وابن الجزري:  ۸۴الدانن

  .  (  ۲۰۵  / ۱ش  الن 
ي معتن ال يطابق بالضبط معناها اللغوي،  )التجويد( ولعل كلمة

ن صارت اسما لهذا العلم قد استخدمت فن حي 
ي االصطالح: 

، وفن ن ي اللغة معناه التحسي 
انظر ابن  )  ((  وصفته   مخرجه  من  حقه  حرف  كل  إعطاء  هو   )) فالتجويد فن

  .  ( ظ۱۰۰أم قاسم: المفيد ورقة 

ن  ي  التجويد(  )أي فالتحسي 
ي استيفاء الحروف حقوقها من المخارج والصفات، ال بأمر إضافن

ي القراءة كائن فن
فن

ة وخشونة، وهو أمر ال دخل لعلم التجويد  
ّ
ن رق . هذا بغض النظر عن اختالف أصوات التالي  ن يحصل به التحسي 

   ساعد عىل ترقيق األصوات وتهذيبها إىل حد ما. فيه، وإن كان هذا العلم ي
 

 علم التجوید بعلم النحو   ة ( صل ۷
اف   ي وضع أسس الدراسة الصوتية العربية، ومع االعب 

اف الكامل بالفضل للخليل وتلميذه سيبويه فن مع االعب 
  ، ي
ي مواصلة هذا النوع من الدراسة، خاصة أبا الفتح عثمان بن جتن

ن من بعدهما فن ي ذلك  للنحويي 
ف فن

ّ
الذي أل

ي كثب  من  ((  اإلعراب  صناعة  س   )) كتابا مستقال، هو
اف علماء التجويد أنفسهم بأنهم يعتمدون فن ، ومع اعب 

ي احتضان هذه الدراسة  
ي إغفال دور علماء التجويد فن

 أنه ال ينبعن
ّ
، إّل ن القضايا الصوتية عىل دراسات النحويي 

بما   المالحظات  من  بكثب   عامة، وإغنائها  بصورة  العربية  األصوات  دراسة  موضوعه  مستقال،  علما  ها  ّ
صب 

  وتطبيق تلك الدراسة عىل ألفاظ القرآن بصورة خاصة. 
ي كتاب

ي زعمهم بأن كتب التجويد لم تزد عىل ما  ((  اإلعراب  صناعة  س   )) ويبدو أن محقف 
ي مبالغون فن

البن جتن
ا،  ن من الدراسة الصوتية إال شيئا يسب  ي قام  عند النحويي 

فقد قالوا، وهم يتحدثون عن أثر الدراسة الصوتية الت 
ي فروع الثقافة العربية:  

، فن ي
ي   األداء  أصحاب  صنع  وكذلك  ))بها الخليل وسيبويه وابن جتن

  فقد   ، )التجويد( القرآنن
،  دراسات  ومن  وتالميذه،  الخليل  دراسات  من  اشتقوها   وقواعد،  دراسات  لهم  نظموا  ن ي   وألفوا   الكوفيي 

  ذلك   فن
ة،  كتبا   وسموا   صحيحا،  أداء  القرآن  تالوة  يؤدون  كيف  منها،  التعلم  عىل  الناس  يقبل  ومخترصة،  مطولة  كثب 

ا   شيئا   زادوا   وإنما   شيئا،  األصوات  قواعد   أصول  عىل  يزيدوا   لم  ولكنهم  التجويد،  علم  هذه  دراساتهم ي   يسب 
 فن

ق  إليه  أشار   كما   التفاصيل، اس   المستش  ي   برجسب 
  . ( ۱۴  / ۱مقدمة تحقيق س صناعة اإلعراب  )  ((  النحوي  التطور   كتابه   فن



:  مع أن   ي أشاروا إليها یهي
اس الت  ي بدايته جزءا من أجزاء النحو، ثم   ))نص عبارة برجسب 

وقد كان علم األصوات فن
ة مأخوذة من ن عبارة   .  (( الكريم  القرآن استعاره أهل األداء والمقرءون، وزادوا فيه تفصيالت كثب  الحظ الفرق بي 

ن  ا   شيئا   زادوا   )وإنما  المحققي  ي   يسب 
اس التفاصيل(  فن ة  تفصيالت  )زادوا  وعبارة برجسب   قرآنال من  مأخوذة  كثب 

  . ( الكريم
، وظل هذا  التجويد(  )علم علماء قراءة القرآن هم الذين جعلوا هذه المباحث الصوتية علما مستقال اسمه ف

أما  ة،  قرون كثب  طيلة  الفصيح  ي  العرن  النطق  المحافظة عىل  ي 
فن األثر  أكب   له  وكان  حّيا،  تطبيقيا  علما  العلم 
ي كتبهم جذوة الدراسة الصوتية، وتخلوا عنها تدريجيا، حت   النحويون بعد األجيال األوىل منهم فقد ذوت  
فن

 . ن   صارت أثرا بعد عي 
ي مجال األصوات هو كتاب

ن فن النحويي  فه واحد من 
ّ
أل ، البن  ((  اإلعراب  صناعة  س   )) والكتاب الوحيد الذي 

الدرا فيه  تختلط  الواقع كتاب  ي 
فن ولكنه  العربية،  لألصوات  جيدة  دراسة  فيه  م 

ّ
قد الذي   ، ي

الصوتية جتن سة 
ة. ويمكن أن نذكر هنا أيضا رسالة ي أحيان كثب 

  )أسباب  بالدراسة الرصفية والنحوية، وربما طغت هذه عىل تلك فن
ي عىلي بن سينا، لكن ابن سينا كان طبيبا وفيلسوفا، الحروف(  حدوث ي معالجة   ألن 

ولم يكن نحويا، وكان منهجه فن
، وعبارته كانت غب   ن   عبارتهم. الموضوع غب  منهج النحويي 

لمحمد  ((  المقل  جهد   )) وإذا أردت أن تعجب مما أحدثك عنه من أهمية هذا العلم وأهمية كتبه فدونك كتاب
، المشهور بساجقىلي زاده ي

ي  ((  المقل  جهد   بيان  ))  ، و م(۱۷۳۷  -ه   ۱۱۵۰  )ت المرعش 
الذي كمل به المرعش 

 محضة، دقيقة وعميقة كتابه األول، واقرأ فيهما ستجد دراسة صوتية لغوية 
هما غاية ما وصل إليه علم التجويد دقة وعمقا، فيما   ((   المقل  جهد   بيان  )) وصنوه ((   المقل  جهد   )) كتابأری أن  

ن  اطلعت عليه وقرأت فيه من كتب هذا العلم، عىل أهمية الكتب القديمة األوىل، وعلّو قدرها. وإن مما يمب 
ي  
ن ما ذكره المؤلف فن فعملت فيه رسالة محتوية عىل عامة   )):   من قوله ((  المقل   جهد   )) مقدمةذينك الكتابي 

ح ينش  أن  ، رجاء  ن المصنفي  بعبارات سهلة، خالية من مسامحات  إليها   مسائله،  الناظرين، وتميل  لها صدور 
ن  ( )مسامحات بصورة عامة من  -. فالكتابان خاليان  ((قلوب الطالبي  ن ي تخرج بالعلم أحيانا إ المصنفي 

ىل نوع  الت 
ي تحليل األصوات وتفهم ظواهرها  من الجدل العقيم، هذا إىل

 .  جانب تضمنهما نظرات ثاقبة فن
 

 


