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 ℘ المقدمة ℘

، الذي لم يزل بصػاته وأسؿائه، الذي اكزل ، الؿتػضل بـعؿائهالحؿد هلل الؿـعم بآٓئه

وكرر فقه الؿواطظ  ،، بقن فقه الحالل والحرام^ الؽتاب طؾى طبده ورسوله محؿد

والؼصص لإلففام، وضرب فقه إمثال، وشرح فقه الػرائض وإحؽام، وكص فقه غقب 

، ؿتػؽرينواطظا لؾؿتذكرين، وآية لؾإخبار، جعؾه ضفارا لؾسامعقن، مػفوما لؾؿعتربين 

ف التي يف حؽؿتفا ، وكظؿه يف الحروػي طن الؿتػفؿقن، أكزله بؾسان طربي مبقنغقر خ

طؾى جؿقع لغات العرب مع  ، إذ قد استولت مع قؾتفاطربة لؾؿعتربين، ودٓلة لؾؿتوسؿقن

 :ما بعدأ، اطتبارا يف الخطب والؽالم وإشعار اتساطفا

لؽل شيء وجعؾه هدى وبرهاكا لفذه إمة،  فنن اهلل بحؽؿته ورحؿته أكزل كتابه تبقاكا

ًَا   ويسره لؾذكر والتالوة والفداية بجؿقع أكواطفا، قال سبحاكه : ۡ  ۡمُقۡرَءانَ ٱَومََقۡد يََّسر
كِرٖ  در ۡل ِوي وُّ َُ جۡلَا  :، وتؽػل بحػظه وإبالغه لجؿقع البشر فؼال٤٠1لِّلِۡكرِ َف إًِرا ََنُۡي ًَزر

كسان به جوارحه كتاب ولذلك فنن من أطظم ما يشغل اإل، ٩2َمَحَِٰفُظِنَ  ۥِإَوًرا َلُ  ّلِۡكرَ ٱ

بذلك من أهل  ، لقؽونوتدبر معاكقه، والعؿل بؿا فقه عؾؿه،، من حػظه وتاهلل الؽريم

 .السعادة يف الدارين

وقد تحدى الؼرآن العرب مع أكه كزل بؾساهنم ، وهم أرباب الػصاحة والبقان فعجززوا 

وقزد ؿثؾه أو بعشزر سزور مثؾزه أو بسزورة مزن مثؾزه ، فثبزت لزه هزذا اإلطجزاز ، طن أن يلتوا ب

وتحدى اهلل طز وجزل العزرب  ملسو هيلع هللا ىلصاختص اهلل طز وجل هذا الؼرآن بلكه معجزة الـبي محؿد 

 ملسو هيلع هللا ىلصوالعجم واإلكس والجان أن يلتوا بؿثل هذا الؼرآن فعجزاوا جؿقعا، ففو معجززة الـبزي 

بل تحدى اهلل الؽل من إكس وجان فؼزال تعزالى را، إلى آخر الزمان، وٓزال التحدي مستؿ
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:   نُس ٱ ۡجَجَىَعتِ ٱقُل مرئِِي يُّ ٱوَ  ۡۡلِ ِاْ بِِىۡدِل َهََٰذا  ۡۡلِ ثُ
ۡ
ن يَأ

َ
ٰٓ أ ثَُِن بِِىۡدنٍِِ  ۡمُقۡرَءانِ ٱلََعَ

ۡ
ِۡ  ۦََل يَأ َ َول

ُِرٗيا  ۡه ِِلَۡعٖض َظ ُُ  .٨٨1ََكَن َبۡعُظ

جه إطجاز الؼرآن الؽريم، وألػوا وصـػوا ولعظم هذا الشلن اكشغل العؾؿاء ببقان أو

وٓ كعؾم حتى أن أمة من إمم خدمت كتاهبا كؿا خدم فقه الؿصـػات والؿملػات، 

فؿن العؾؿاء من اهتم بتجويده وتحؼقق حروفه، ومـفم من اهتم بتػسقره ، الؼرآن الؽريم

إلى غقر ذلك من ،ه وبقان معاكقه وأسباب كزوله ، ومـفم من اهتم بؼراءاته وصرقه وروايات

  طؾوم الؼرآن .

وجفود طؾؿاء التجويد يف خدمة الؼرآن الؽريم ودراستـا هـا كحاول فقفا بقان أثر 

 قديؿا وحديثا ، فاهلل أسلل العون والسداد والرشاد .

 مشكلة البحث : 

وهي طدم الػائدة من  طؾم التجويدالرد طؾى شبفة مثارة حول الؼرآن الؽريم وخاصة 

مضقعة لؾعؿر وإولى صرف العؿر يف  ذا العؾموآكشغال هبم ، ففو طؾم محدث عؾال اهذ

 ، ويتػرع مـفا بعض الؿباحث وهي : غقره

  بعؾم التجويدالؿؼصود . 

 بداية طؾم التجويد ومتى بدأ الؿسؿى ؟ 

 تجويد وبقان حؽم تعؾؿه. أهؿقة تعؾم ال  

  جفود العؾؿاء الؼدامى يف طؾم التجويدبقان. 

  العؾؿاء الؿحدثون يف طؾم التجويد جفودبقان. 

 أهنية البحث :

طؾم التجويد من العؾوم التي ولعل تليت أهؿقة البحث من جفة تعؾؼه بؽتاب اهلل، 

أخذت اهتؿاما بالغا من العؾؿاء يف الؼديم والحديث ، وبقان أحؽامه وضوابطه وذلك 

 .  ملسو هيلع هللا ىلص لضبط أحؽام الؼرآن الؽريم ، وضبط قراءته كؿا كان يؼرؤه الـبي
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 حدود الدراسة: 

 ؟وماطالقتهوبقان أهؿقته ؟ طؾم التجويد ومتى بدأسوف تبدأ الدراسة ببقان معـى 

 بعؾوم الؼرآن إخرى؟

 الدراسات السابقة :

 هـاك دراسات كثقرة يف الؼراءات الؼرآكقة، ومع أهؿقتفا ولؽزن كزان آهتؿزام فقفزا بتحؼقزق

ؿع الؼراءات طن الؼراء، وبقزان اوجزه آخزتالف وج الؿسائل التجويدية ، والطرق إدائقة

جفود طؾؿاء التجويد طؾزى مزر العصزور ، بقن الؼراء فقفا ، وقؾقل من كتب بحثا مـػصال يف 

،  1الؿزمتؿر العزالؿي إول لؾبزاحثقن يف الؼزرآن الؽزريم وطؾومزهولعل أضفرهزا مزا كشزر يف 

 جامعزة-الشزريعة كؾقزة/الطزاهري اإلدريسزي محؿزد وفقه بحث مؼدم من الدكتور مزوٓي

 كؾقزة/ الجؿزل أحؿزد محؿزد ، وبحزث مزن الزدكتور الزدكتور الؿغزرب-أكزادير-ُزهزر ابن

القرموك وهو بعـوان الدراسزات الصزوتقة الحديثزة  جامعة اإلسالمقة، والدراسات الشريعة

 . وطؾم التجويد

 منهجية الدراسة :

تجويد الؼرآن الؽريم ول : الؼائم طؾى استؼراء أقوال العؾؿاء ح الؿـفج االستؼرائي

 .وبقان معـاه وأهدافه وفوائده 

 : الؼائم طؾى تحؾقل أقوال العؾؿاء وآستـباط من إدلة. الؿـفج التحؾقؾي

 هيكلة البحث :

ويف كل مبحث طدة مطالب، وهو طؾى الـحو  مبحثقنتؼوم هقؽؾة البحث طؾى 

 التالي: 
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 :ؿهبعؾم التجويد وبقان حؽالؿبحث إول : التعريف 

 لغة اصطالحا. تعريف طؾم التجويدالؿطؾب إول : بقان 

 .  بقان أركان طؾم التجويدالؿطؾب الثاين : 

 .كشلة طؾم التجويدالؿطؾب الثالث: 

 :جفود طؾؿاء التجويد يف خدمة الؼرآن الؽريمالؿبحث الثاين : 

 الؿطؾب إول : تؿقز طؾؿاء التجويد يف التللقف .

 العؾؿاء الؼدامى .الؿطؾب الثاين : جفود 

 الؿطؾب الثالث : جفود العؾؿاء الؿحدثقن .

، وصؾى اهلل طؾى الـبي  واهلل أسلل العون والتوفقق والسداد والفدى والرشاد والؼبول

 محؿد وطؾى آله وصحبه وسؾم.

 كتبه                                                                                                    

                                                                                                              مؿدوح الشرقاويبن أحؿد 

 اهلل له ولوالديه ولؿشايخهغػر 
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 ℘ املبحث األول ℘

 :بعؾم التجويد وبقان حؽؿهالؿبحث إول : التعريف 

 الؿطؾب إول : بقان تعريف طؾم التجويد لغة اصطالحا.

 الؿطؾب الثاين : بقان أركان طؾم التجويد.  

 الؿطؾب الثالث: كشلة طؾم التجويد.

 لغة اصطالحا: التجويد طؾم تعريف بقانالؿطؾب إول : 

 :لغة تعريػه

 .1مثؾه والتجويد فجاد، الشيء وأجدت جقدًا، صار أي ُجودة الشيء جاد: يؼال

 يف الجزور مزن بريئزة إلػزا،، مجزودة بزالؼراءة أتزى إذا تجويزداً  جّود من مصدر: فالتجويد

 .هبا الـطق

 إذا كزذا يف فزالن جزّود يؼزال ولفزذا قـه،تحسز يف الـفايزة وبؾزو  إتؼاكه يف الغاية اكتفاء ومعـاه

 .2الرداءة ضد الجودة مـه وآسم جقدًا، ذلك فعل

د) تالوته الؿحّسن الؽريم الؼرآن لؼارئ ويؼال دة بزالؼراءة أتزى إذا الواو بؽسر( مجوِّ  مجزود

 .3هبا الـطق حال والتحريف الجور من بريئة إلػا،،

 :االصطالح ويف

 وإلحاقزه وأصزؾه، مخرجزه إلزى الحزرف ورد مراتبفا، ترتقبفاو حؼوقفا الحروف إططاء هو

 غقزر مزن هقئتزه وكؿزال صقغته حال طؾى به الـطق وتؾطقف لػظه وتصحقح وشؽؾه، بـظقره

 .4الؼراءة وزيـة التالوة حؾقة وهو،  تؽؾف وٓ إفراط وٓ تعسف وٓ إسراف
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فه الؿتلخرون فؼالوا حؼزه ومسزتحؼه مزن هو إخراج كل حرف من مخرجه وإططزاؤه  :وَطرد

 .1الصػات

 كزالجفر، بحزال طـزه تـػزك ٓ التزي الثابتزة الالزمة الصػات أي الصػات من الحرف وحق

 .والؼؾؼؾة واإلصباق، وآستعالء، والشدة،

 يف طـزه وتـػزك إحزوال بعزض يف لزه تعزر  التزي العارضزة الصػات من أي: والؿستحق

 والؼصزر والؿزد واإلدغزام واإلضفار موالتػخق كالرتققق إسباب من لسبب أخر البعض

 .2ذلك وغقر

 :التجويد طؾم أركان بقان:  ثاينالؿطؾب ال

هز ( أركان طؾم التجويد وبقن مسزتؾزماته  749قاسم الؿرادي )ت  حدد اإلمام الحسن بن 

 أن تجويد الؼرآن يتوقف طؾى أربعة أمور :  "بؼوله : 

 أحدها : معرفة مخارج الحروف . 

 فة صػاهتا . والثاين : معر

 والثالث : معرفة ما يتجدد لفا بسبب الرتكقب من إحؽام .

 والرابع : رياضة الؾسان بذلك وكثرة التؽرار .

وأصل ذلك كؾه وأساسه تؾؼقـه من أولزي اإلتؼزان ، وأخزذه طزن العؾؿزاء هبزذا الشزلن ، وإن 

ـان ، اكضاف إلزى ذلزك حسزن الصزوت ، وجزودة الػزك ... وذرابزة الؾسزان، وصزحة إسز

   "واإلكسان كان الؽامل 

واطؾزم أن صزػات  "وقال أيضا بعد أن فر  من تػصقل الؽزالم طزن الؿخزارج والصزػات :

 .  3 "الحروف أغؿض وأدق من مخارجفا ، فعؾقك بنتؼاهنا فنكه مالك التجويد 
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 :الشقخ/طبداهلل آبقري الشـؼقطي يف أبقات وهيوقد كظؿفا 

 أراكن جتِيد امقرآن أربعة
 
 

 ويه ثفيد إن ثكي وجبعــــــة 
 أومُا وعرفة امىخـــــــارج 

 
 

 إي قصىاً باهلل ذي امىعـــارج 
 وركٌُا اثلاين بال اتلفـــات 

 

 إىل امىراء وعرفة الصفـات 
 خاثلُا األخذ عي امقــــــراء 

| 

 بال افرتاء وبال اوجــــــــراء 
 رابعُا اتلىريي باًجظـــــام 

 

ا ٌَا قد اًجىه ًظــــــام   َو
 

 :التجويد طؾم كشلة:  ثالثالؿطؾب ال

 الؼزززرآن فقفزززا كززززل التزززي إولزززى الوهؾزززة مـزززذ التحديزززد وجزززه طؾزززى التجويزززد كشزززل

، فؿززا كزززل الؼززرآن مززن طـززد اهلل تعززالى إٓ مززرتال  ملسو هيلع هللا ىلص محؿززدالـبززي  قؾززب طؾززى الؽززريم

ـــ  أن يؼزززرأ الؼزززرآن مزززرتال قزززال تعزززالى : ملسو هيلع هللا ىلصمجزززودا ، وأمزززر اهلل تعزززالى كبقزززه  ِـــٍِ ًَ َزَل ب
وُ  ٱ  ٱلــرُّ

َ
َٰ قَنۡ ١٩٣ ِوــ ُ أۡل ۡ ٱ ِوــيَ  تِلَُكــِنَ  بـِـَ  لََعَ بـِـ ٖ  بِنَِصــانع َعــَرِ ّٖ  ١٩٤ ُىٌــِذرِييَ ل ،  ١٩٥1 وُّ

ــَوقُرۡ  وقززال تعززالى: ًٗ ٍُ فََرقۡ  اَءا ــ ــ َنَٰ هُ تِلَۡق
َ
ــٱلََعَ  ۥَرأ َٰ ُوۡك ــاِ  لََعَ مۡ  حٖ جلر ٍُ َوًَزر ــ ــيِياٗل  َنَٰ  ثَ

١٠٦2 :وقززال تعززالى ، َــذَِذا ق ٍُ فَ ــ ُْ قُْرآًَ ــاثربِ ــاهُ فَ ًَ
ْ
َرأ

ــلِ   وقززال تعززالى : ،3 ِ ــْرآنَ  َوَرثّ  امُْق
ثَــْريِياًل 

 طؾقفززا كزززل التززي الؽقػقززة بتؾززك وآلتزززام التلكقززد تػقززد إكؿززا الؿزمززل ،فآيززة4

 كززان هبززا، ولؼززد إخززذ طؾززى إمززة وحززض الؼززراءة مراتززب أفضززل أهنززا وبقززان ،الؼززرآن

ًٓ  وقراءتزززه رهبزززم كتزززاب وةتزززال إمزززة لفزززذه إول الؿعؾزززم هزززو ملسو هيلع هللا ىلص  ربزززه ٕمزززر امتثزززا

 سبحاكه وتعالى . 

 العؾزززم بؿعـزززى( التجويزززد) مصزززطؾح ُيعزززرفأمزززا طزززن مصزززطؾح طؾزززم التجويزززد ، فؾزززم 

 طـزززد أحؽزززام مزززن لفزززا يـشزززل ومزززا وصزززػاهتا الحزززروف مخزززارج بدراسزززة يعـزززى الزززذي

 لزززم كزززذلك الفجزززري، الخزززامس الؼزززرن حزززدود يف إٓ الؿـطزززوق الؽزززالم يف تركقبفزززا
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 طؾززم أن هززذا ومعـززى الفجززري، الرابززع الؼززرن قبززل العؾززم هززذا يف ألززف كتززاب فيعززر

 وطؾززوم الؼززرآن طؾززوم مززن كثقززر إلززى بالـسززبة مسززتؼال طؾؿززا الظفززور يف تززلخر التجويززد

 .1الزمان من قركقن من أكثر العربقة

وقد كاكت هـاك بعض إبحاث لؾعؾؿاء ولؽـفا لم تؽن مـػصزؾة يف طؾزم التجويزد أو طؾزم 

 إصزوات يف دراسزاتمزن   والـحاة لؾُّغويقن كانكؿا كان يسؿى ولعل أبرز ذلك ما  إداء

 يف تشززؽل وٓ ومتػرقززة مجتزززأة دراسززات كاكززت ولؽـفززا الثززاين، الؼززرن مززن ابتززداء العربقزة،

 :كتبه ما الدراسات هذه وأبرز. مستؼال طؾؿا مجؿوطفا

 .وصػاهتا الحروف جمخار طن العقن كتاب مؼدمة يف( ه171ت) أحؿد بن الخؾقل -1

 .خاصة اإلدغام باب يف( الؽتاب) يف( ه181ت) سقبويه -2

 .اإلدغام أبواب يف( الؿؼتضب) كتاب يف( ه285ت)الؿربد -3

 .الؾغة جؿفرة مؼدمة يف( ه321 ت) دريد ابن -4

 .اإلطراب صـاطة سر يف( ه392ت) جـي ابن -5

كؿزا يؼزول  هزز، 325: سزـة ؿتوفدىال الخاقاين مزاحم أبا التجويد يف ألدف َمن أول وكان

 رائقزة قصزقدة ألزف الفجري، الثالث الؼرن أواخر يف وذلكاإلمام ابن الجزري رحؿه اهلل ، 

كة  طزدًدا فقفزا ذكزر - التجويزد طؾزم يف كظزم   أقدم تعترب وهي - بقًتا وخؿسقن واحد من مؽود

 استشزفادهم اللخز مزن الالحؼقن العؾؿاء جفود يف أثر لفا وكان التجويد، موضوطات من

 .مـفا اقتباسفم أو لؿعاكقفا، شرحفم أو بلبقاهتا،

قالفا كؿؼدمزة تعريػقزة  -رحؿه اهلل-أبقاتا تـسب لؾخاقاين طؾى شقخي باإلسـاد  وقد قرأت

 لؿـظومته الرائقة فؼال:

 قد قنت قَِل وا شبقت بىدنٍ 
 
 

 يف وصف حذق قراءة امقرآن 
 أوطحجٍ عىدا ميصُل حفظٍ 

 
 

 مىريده  ويصري يف اِلدلان 
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 ٍفاعرف وعاًيٍ ينب ل  فظن
 

 واحفظٍ واشجعىنٍ باۡلثقان 
 أعين وقال قصيدة وبدِخة 

| 

 أحكىجُا بذاعًة الرمحي 
 أبياثُا أحد ومخصِن اعجنت   

 

 فِق امقصائد فىه لنخاقاين 
 

 قصزقدته، يف التجويزد كؾؿزة يسزتخدم لزم - اهلل رحؿزه - مززاحم أبزا أن الؿالحظ لؽن

 أحِسزن الؼزرآن، قزارئ أيزا": فؼزال مـفزا، اشزتق ومزا "داءإ حسزن": كؾؿزة استخدم ولؽـه

 يشزقر التجويزد لؽؾؿزة استخدامه وطدم ،"قصقدة إداء حسن يف قؾت فؼد": وقال ،"أداءه

، مشفوًرا يؽن لم الؿصطؾح هذا أن إلى  مثزل العؾؿزاء بعزض اسزتخدمه قزد كزان وإن وقتئزذ 

: فزالجؾي وخػزي: جؾزي: ـزانلح الؼزرآن يف الؾحزن": قال حقن ،(هز 324: ت) مجاهد ابن

 ."لػظه تجويد من حؼه الحرف إططاء ترك: والخػي اإلطراب، لحن

زت ولؼد العؾؿزاء يف الؼزديم  فؼزام بالًغزا، اهتؿاًمزا التجويزد بعؾزم اإلسزالمقة إمزة اهتؿد

 أو والتززللقف، بززالتحؼقق سززواء ،والحزديث بآهتؿززام هبززذا العؾزم خدمززة لؽتززاب اهلل تعزالى

ًدا: مزرتالً  الصزدور، يف محػوًضزا الؽزريم الؼرآن ضل وبذلك ء،واإلقرا الؼراءة  تحؼقًؼزا مجزود

ْلـَا َكْحنُ  إِكدا: ﴿ قال حقث بحػظه - تعالى - اهلل لوطد ْكرَ  َكزد  . 1﴾ َلَحافُِظونَ  َلهُ  َوإِكدا الذِّ
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 ℘ ثانياملبحث ال ℘

 :جفود طؾؿاء التجويد يف خدمة الؼرآن الؽريمالؿبحث الثاين : 

 ؾب إول : تؿقز طؾؿاء التجويد يف التللقف .الؿط

 : جفود العؾؿاء الؼدامى . ثاينالؿطؾب ال

 : جفود العؾؿاء الؿحدثقن . لثالؿطؾب الثا

 : الؿطؾب إول : تؿقز طؾؿاء التجويد يف التللقف

كؿا قرركا يف الؿبحث السابق أن طؾم التجويد كزان مؼروكزا بعؾزم الـحزو ، وبقـزا بعزض 

ؽتزب التزي تضزؿـت بعزض أبحزاث التجويزد، ولؽزن مزع هزذا فؽاكزت جفزود إبحاث وال

طؾؿاء التجويد متؿقزة طن جفود طؾؿاء الؾغة والؼراءات ، وٓ يؿؽزن أن يعتزرب ذلزك جززءا 

 لؾزدرس شزامال طؿزال جزاء وإكؿزامن هذه الجفود بل هزو جفزد مـػصزل متؿقزز وواضزح ، 

 أمزر وهزو الصزريف، الزدرس إصزار يف الؿوضزوع طزالجوا فزنهنم العربقزة طؾؿزاء أما. الصويت

 .أشؿل كظرة الؾغة أصوات إلى بالـظر وذلك التجويد طؾؿاء تجاوزه

 حروفزه وضزبط الؽزريم، الؼزرآين الزـص برواية مشغولقن كاكوا فنهنم الؼراءة طؾؿاء أما

 طؾزقفم، اهلل رضوان الصحابة صبؼة إلى تـتفي حتى صبؼة، طن صبؼة الؼراءة طؾؿاء كؼؾفا كؿا

 .1وسؾم طؾقه اهلل صؾى الـبي من الؼرآن ؾؼوات الذين

 ألػفززا التززي الؽتززب تعززد أن يؿؽززن ٓ":  -حػظززه اهلل  –يؼززول الززدكتور غززاكم قززدوري 

 وطؾزم الؼزراءة طؾزم ٕن التجويزد، طؾزم يف لؾتزللقف بدءا الؼرآكقة الؼراءات وصف يف الؼّراء

 يف يختؾػزان كؿزا الؿوضزوع يف يختؾػزان الؼرآن، بللػا، يرتبط مـفؿا كل كان وإن التجويد،

 بتحؼقزق طـايتزه بؼزدر الزرواة بزاختالف يعـزى ٓ التجويزد طؾزم فزنن الؿوضزوع أمزا الؿـفج،

 كتزب الؼراءات كتب فنن الؿـفج وأما الؼراء، بقن أكثره يف اختالف ٓ مؿا وتجويده، الؾػظ

 ؾغزةال أصزوات مالحظزة يف العزالم مؼزدرة طؾزى تعتؿزد درايزة، كتزب التجويد وكتب رواية،
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 .1ووصػفا وتحؾقؾفا

 : جفود العؾؿاء الؼدامى :  ثاينب الالؿطؾ

كؿا تؼدم الؽالم طن أهؿقة التجويد واهتؿام العؾؿاء به ، فؽاكت جفود العؾؿاء الؼدامى يف 

التللقف وتوضقح احؽام التجويد مػصؾة واضحة ، وذلك خدمة لؽتاب اهلل وحػظه من 

، فؽؿا تؼدم ات ودخول إطاجم يف اإلسالم اختالط إلسـة ، خاصة بعد توسع الػتوح

وهو يعترب  –رحؿه اهلل  –من أن أول من ألف يف التجويد هو اإلمام أبي مزاحم الخاقاين 

 .أول كتاب مستؼل بلحؽام التجويد وبقان أحؽامه 

 طؾم يف الؿملػات لظفور الحؼقؼي التاريخ يؿثل فنكه الفجري الخامس الؼرن أما 

 أشفرها ومن الؼرن، هذا يف ضفرت قد التجويد مملػات أطظم لـجد إكـا حتى التجويد،

 إلى يسبؼه لم الؿتؼدمقن من أحداً  أن إلى أشار الذي( ه437 ت) لؿؽي( الرطاية) كتاب

 إلى سبؼـي الؿتؼدمقن من أحدا أن طؾؿت وما "، فؼال رحؿه اهلل : الؽتاب هذا مثل تللقف

 ما وٓ ،وألؼاهبا الحروف صػات من فقه عتجؿ ما مثل جؿع وٓ الؽتاب هذا مثل تللقف

 والتحػظ، لػظه تجويد طؾى والتـبقه ، تعالى اهلل كتاب ألػا، من مـفا حرف كل فقه أتبعت

 .  تالوته طـد به

 كػسي وأخذت ،وثالثؿائة تسعقن سـة من وترتقبه الؽتاب هذا تللقف كػسي يف تصور ولؼد

 سبؼـي ُمَملدف   من فقه ُمعقـا أجد لم إذ تركته مث ،الوقت ذلك يف مـه ببالي يخطر ما بتعؾقق

ى ثم قبؾي بؿثؾه د الـقة اهلل َقود ل ،سـة ثالثقن من كحو بعد إتؿامه يف البصقرة وحدد  اهلل فسفد

رَ  أمره تعالى  .2" تللقػه طؾى وأطان جؿعه ويسد

( ويززدوالتج اإلتؼززان يف التحديززد) كتززاب (هززز 444: ت)ألززف اإلمززام أبززي طؿززرو الززداين و 

ززف ،"الخاقززاين مزززاحم أبززي قصززقدة شززرح": مـفززا الؽتززب: مززن وطززدًدا اب وألد  طبززدالوهد

ثززم توالززت الؿملػززات يف طؾززم  "التجويززد يف الؿوضززح": كتززاب( هززز 462: ت: )الؼرصبززي
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 التجويد بعدها من مـظومات وكتب ومملػات حتى طصركا الحاضر . 

 أن التجويززد طؾززم يف التززللقف ورضفزز تززلخر يعـززي ٓ:  الحؿززد قززدورييؼززول الززدكتور غززاكم 

 طؾؿززاء أن يعـززي ٓ كؿززا واضززح، أصززل غقززر طؾززى ذلززك قبززل الؼززرآن يـطؼززون كززاكوا الؼززراء

 غايزة ُيْعـَزونَ  كزاكوا الؼزرآن قزراء أن هزو فالواقع ابتدطوها، أو إصول هذه اختؾؼوا التجويد

 ضفزور رطصز حتزى الصزحابة، طصزر مـزذ حؼفزا الحروف وإططاء إلػا، بتجويد آطتـاء

 وإصززول إكقززدة الروايززة إلززى ذلززك يف يسززتـدون وكززاكوا التجويززد، طؾززم يف الؿملػززات

 .لغتفم كطق يف العرب طـد الؿرطقة

 طؾقفززا يحززر  العربززي، الؽززالم يف موجززودة كاكززت إذن وقواطززده التجويززد طؾززم فلصززول

 شزلن ذلزك يف شزلهنا مدوكزة، تؽزن لزم وإن وإقزرائفم، قزراءهتم يف طؾقفزا ويعتؿدون الؼراء،

 الزذي التجويزد فعؾزم ،ٓحزق وقزت يف العربقة طؾؿاء استـبطفا التي والصرف الـحو قواطد

 ضززواهره واسززتخال  الـظززام ذلززك تحؾقززل موضززوطه كززان لؾغززة، الصززويت الـظززام يززدرس

 ذلزك يف وهم الؾغة، يستخدم حقن وإتؼاهنا ضبطفا طؾى الؿتعؾم تساطد قواطد يف ووضعفا

 .1الؿقدان هذا يف سبؼوهم الذين عربقةال طؾؿاء خطى طؾى يسقرون

 التجويززد طؾززم كتززب أكثززر أن لؾـظززر الالفززت يؼززول الززدكتور غززاكم قززدوري الحؿززد : ومززن

 الؼزديم يف والدرس البحث مدار وكاكت ، زماكـا إلى وصؾت حتى متداولة بؼقت إكدلسقة

 كزان الزرازي لالػضز أبزي فؽتزاب ، ُيْذَكرُ  شيء الؿشارقة كتب من يبق لم بقـؿا ، والحديث

 يف( هزز511 ت)  إكزدرابي مـزه كؼزل وقزد ، الجززري ابن طصر حتى يبدو ما طؾى معروفًا

 التجويزد يف التجريزد)  البـزاء ابن كتاب طن شقئًا كعؾم وٓ ،(  الؼراءات يف اإليضاح)  كتابه

 (.   الؼراء يتجـبفا أن يجب التي العقوب بقان)  الؼقؿة رسالته يف ذكره أكه لوٓ( 

 يزد طؾزى تحؼزق فؼزد ، وآبتؽزار بالجزدة طؾقفزا اصؾعـزا التي الخامس الؼرن مملػات تؿقزت

 ، الؼزراءات وكتزب الؾغزة كتزب طزن الؿستؼل بشؽؾفا العؾم هذا قواطد وضع والداين مؽي

 يف( والتحديزد الرطايزة) بزقن يجؿع أن( الؿوضح)  كتابه يف الؼرصبي الوهاب طبد واستطاع
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(  والؿوضزح ، والتحديزد ، الرطاية)  الثالثة الؽتب تشرتك،و  محؽم وتبويب جزلة صقاغة

 ، والصزززػات الؿخزززارج دراسزززة:  إصزززوات لعؾزززم إساسزززقة الؿوضزززوطات بؿعالجزززة

 كزل احتػزا، مزع ، الؼرآكقزة أيزات طؾزى مطبؼزة ، الرتكقزب طن الـاشئة الصوتقة وإحؽام

 .1طـفا ديثلؾح الؿجال يتسع ٓ متؿقزة طؾؿقة بشخصقة الثالثة من واحد

 فرغؾزي/  أوالباحزث  وقد استػدت كثقرا من حصر شقخـا الزدكتور غزاكم قزدوري الحؿزد 

 أحصزى وقزد، لبعض الؿملػات مـفا ما هو مطبزوع ومـفزا مزا هزو مخطزوط ،  طرباوي سقد

 طؾؿززاء طـززد الصززوتقة الدراسززات": كتابززه يف الحؿززد قززدوري غززاكم/ الززدكتور إسززتاذ

 مزا ومـفزا مخطزوط، هو ما مـفا التجويد، طؾم يف ورسالة كتاب مائة طؾى يزيد ما "التجويد

 وفزاة بحسزب الفجري طشر الثالث الؼرن أواخر حتى التللقف بداية من ورتبفا مطبوع، هو

 .  مملػقفا

 طؾى الـحو التالي : وهي 

  ( هـ 325)  البغدادي الخاقاين اهلل طبقد بن موسى مزاحم أبو - 1

 ( مطبوع) إداء حسن يف قالفا التي الخاقاكقة الؼصقدة -أ: صـدف

 خطوط (م) الداين طؿرو أبي شرح مثل  الشرح -ب

 أبقزات بعزض مزن الؼديؿزة التجويد طؾم كتب من كتاب يخؾو يؽاد ٓ حقث آقتباس -ت

 . مزاحم أبي قصقدة

(  هــ 414 حـدود يف ت)  شقراز كزيل,  السعقدي محؿد بن جعػر بن طؾي الحسن أبو – 2

. 

 قزدوري غزاكم/  د بتحؼقزق( مطبزوع)الخػزي والؾحزن الجؾي الؾحن طؾى التـبقه -أ: صـدف

 . الحؿد

 . الحؿد قدوري غاكم/  د بتحؼقق( مطبوع) والـون الالم يف الؼراء اختالف -ب

                                 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 جهود علماء التجويد يف خدمة القرآن الكريم

 

 ( . هـ 437 ت)  الؼرصبي ثم الؼقرواين الؼقسي صالب أبي بن مؽي محؿد أبو – 3

 احؿززد/  د تحؼقززق( مطبززوع) الززتالوة لػززظ حؼقززقوت الؼززراءة تجويززد يف الرطايززة -أ: صززـدف

 . فرحات حسن

 ( . هـ 444 ت)  الداين سعقد بن طثؿان طؿرو أبو – 4

 . الحؿد قدوري غاكم/  د بتحؼقق( مطبوع) والتجويد اإلتؼان يف التحديد -أ: صـدف

 ( مطبوع) الخاقاين مزاحم أبي قصقدة شرح -ب

 . زاهد غازي زهقر/  د بتحؼقق( مطبوع) الؽبقر اإلدغام كتاب -ت

 بززن محؿززد:  بتحؼقززق( مطبززوع)لؾؼززرآن التجويززد وصززػة واإلتؼززان الحززذق يف الؿـبفززة -ث

 . الجزائري مجؼان

 . واإلدغام البقان كتاب -ج

 . مخطوط،  الحروف مخارج يف رسالة -ح

 ( هـ 454 ت)  الرازي العجؾي بـدار بن أحؿد بن الرحؿن طبد الػضل أبو – 5

 . التجويد يف كتاب -أ: صـدف

 ( هـ 462 ت)  الؼرصبي الوهاب طبد بن محؿد بن الوهاب طبد الؼاسم أبو – 6

 . الحؿد قدوري غاكم/  د بتحؼقق(  مطبوع) التجويد يف الؿوضح:  صـدف

 ( هـ 463 ت)  الـؿري البر طبد بن محؿد بن اهلل طبد بن يوسف طؿر أبو – 7

 . تحديدبال العؾم إلى والؿدخل التجويد -أ : صـدف

 . الؼرآن تالوة طن البقان -ب 

 ( هـ 471 ت)  البغدادي البـَّاء بابن الؿعروف اهلل طبد بن أحؿد بن الحسن طؾي أبو – 8

 بـزى التزي إدوات وإيضزاح ، الؼزراء يجتـبفزا أن يجزب التي العقوب بقان كتب -أ : صـدف

 . الحؿد قدوري غاكم/  د بتحؼقق ( مطبوع)  اإلقراء طؾقفا
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 . التجويد يف التجريد -ب 

 ( هـ 539 ت)  األشبقؾي الرطقـي شريح بن محؿد بن شريح الحسن أبو – 9

 . (طوط)مخ الؼرآن تجويد يف اإلتؼان هناية: صـدف

 ( هـ 543 ت)  الحاجي األصبفاين أحؿد بن سفل طؾي أبو – 14

 . (طوط)مخ التجويد يف التجريد: صـدف

 بـابن الؿعـروف األكدلسـي محؿـد بن طؾي بن العزيز بدط(  األصبع وأبو)  حؿقد أبو – 11

 . (طوط)مخ الؼرآن تجويد يف إكباء -أ: صـدف( هـ 561 ت)  الطحان

 . (طوط)مخ التجويد يف مؼدمة -ب

 . (طوط)مخ  الحروف مخارج يف رسالة -ج 

 . (طوط)مخ الؿؼارئ معالم تحؼقق إلى الؼارئ مرشد -د

 ( هـ 569 ت)  العطار الفؿذاين الحسن بن أحؿد بن الحسن العالء أبو - 12

 . الحؿد قدوري غاكم/  د بتحؼقق( مطبوع) التجويد يف التؿفقد: صـدف

 ( السادس الؼرن طؾؿاء من)  األصػفاين محؿد بن حامد بن محؿد بؽر أبو – 13

 والتـوين الـون شرح يف التبققن-أ: صـدف

 . بعؾؾه الؽبقر اإلدغام -ب

 ( هـ 621 ت) الؿوصؾي الدين فخر بركه بن الػرج أبي بن ؿدمح الؿعالي أبو – 14

 التجويد طؾم يف الؿريد كبذة -أ: صـدف

 خطوط (.م) الحروف مخارج وصف يف(  الؿرصوف أو)  الؿوصوف الدرر -ب

 ( هز 643 ت)  السخاوي الدين طؾم الصؿد طبد بن محؿد بن طؾي الحسن أبو – 15

 جؿزال)  كتزاب يف بزاب وهزو – والتحؼقزق التجويزد فزةمعر إلزى التوفقزق مـفاج -أ : صـدف

 . لؾؿملف(  الؼراء
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 .  التجويد لػظ معرفة يف الؿجقد وطدة الؿػقد طؿدة -ب 

 طزدة وطؾقفزا مػردة تـسخ وقد(  الؼراء جؿال)  كتابه إلى السخاوي الدين طؾم ضؿـفا وقد

 . شروح

 الزدرر: صزـدف( هــ 646 ت)  الغركاصي التجقبي طؾي بن طتقق بن محؿد اهلل طبد أبو – 16

 . الؿشؽؾة الحروف بقن الػرق يف الؿؽؾؾة

 (هـ 654 ت)  اإلشبقؾي وثقق بن الرحؿن طبد بن محؿد بن إبراهقم إسحاق أبو – 17

 . (مخطوط) الحروف ومخارج الؼراءة تجويد يف كتاب: صـدف

 الؿعـروف,  األكدلسـي األحـو  أبـي بن محؿد بن العزيز طبد بن الحسقن طؾي أبو – 18

 . التجويد طؾم يف الرتشقد: صـدف( هـ 679 ت)  الـاضر بابن

 أبـي بـابن الؿعـروف الؿوصـؾي الـدين طؿاد,  شجاع بن يعؼوب بن طؾي الحسن أبو – 19

 . التجويد يف التجريد: صـدف(هـ 682 ت)  زهران

 ( هـ 694 ت)  الحؾبي الخابوري الزبقر بن اهلل طبد بن أحؿد العباس أو – 24

 . التجويد يف الـضقد الدرر: صـدف

 ( هـ 697 ت)  بالديريـي الؿعروف سعقد بن أحؿد بن العزيز طبد محؿد أبو – 21

 . الخػي الؾحن معرفة يف الويف مقزان -أ: صـدف

 خطوط(م) التجويد يف مـظومة -ب

 تـاري  تعـرف ال)  الصـعقدي الـرحؿن طبد بن الباري طبد بن الؽريم طبد محؿد أبو – 22

 ( 654 ت اباه ولؽن وفاته

 . التجويد معرفة يف الؿريد بغقة-أ : صـدف

 . الػاتحة تؼويم يف الراجحة البؾغة -ب

 . الحروف مخارج يف جزء -ج

 ( هـ 718 ت)  الخراز الشريشي إبراهقم بن محؿد بن محؿد اهلل طبد أبو – 23
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ي ابن كظم شرح الؿؼصد: صـدف  . (مخطوط ) الؼرآن أصوات يف َبرِّ

 ت)  الـحـوي بالؿـارديـي الشـفقر,  األصـل البغـدادي,  اهلل طبـد بن ققصر بن محؿد – 24

(  271)  يف ٓمقزة قصقدة وهوخطوط (م) التجويد معرفة يف الـضقد الدر: صـدف( هـ 721

 . بقتا

 ( هـ 732 ت)  الجعبري إبراهقم بن طؿر بن إبراهقم – 25

 . (مطبوع)  الؼرآن تجويد يف الجؿان طؼود -أ: صـدف

 . الؼرآن تجويد يف اإلتؼان حدود -ب

 .( مطبوع) الػاتحة تجويد يف الواضحة الؼقود -ج

 . والضاد الظاء بقن الػارق الؿرصاد -د 

 . والتػخقم الرتققق يف التعؾقم تحؼقق -هز 

 : ففي الؿـثورة الؿملػات -و 

 . الغـة تحؼقق يف الؿـة -ز 

 . والتـوين الساكـة الـون أحؽام يف التبققن إتؿام -ح 

 ( هـ 743 ت)  الدمشؼي بضحان بن محؿد اهلل طبد أبو – 26

 . أكؽره أو إلف تػخقم كسي لؿن والتبصرة التذكرة: صـدف

 أم بـابن الؿعـروف,  الؿـرادي الـدين بـدر,  اهلل طبـد بـن قاسـم بـن الحسن محؿد أبو – 27

 ( مطبوع) والتجويد الـظم يف الؿجقد طؿدة شرح يف الؿػقد -أ: صـدف(هـ 749 ت)  قاسم

 ( مطبوع) الػاتحة تجويد يف الواضحة شرح -ب

 .وشرحفا وصػاهتا الحروف مخارج يف أرجوزة -ج

 صزـدف ( هــ 769 ت)  الجــدي بـابن الشفقر اهلل طبد بن أيدغدي بن اهلل طبد بؽر أبو – 28

 .التجويد طؾم يف التسديد:
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ــن محؿــد – 29 ــن محؿــود ب ــن محؿــد ب ــد الفؿــذاين األصــل ؿرقـديالســ أحؿــد ب  الؿول

 . التجويد يف التجريد -أ: صـدف( هـ 784 ت)  الدار البغدادي

 . التجويد كظم يف الػريد العؼد -ب

 خطوط (م)  الػريد العؼد شرح يف الؿريد روح-ج 

 خطوط (م) وشرحفا الػاتحة تجويد يف الػائحة الؼصقدة-د 

 ( هـ 841 ت)  لؼاصحا بابنالشفقر   محؿد بن طثؿان بن طؾي – 34

 . ( مطبوع)والتـوين الساكـة الـون أحؽام يف الؿشتغؾقن كزهة: صـدف

 ( هـ 841 ت)  الؿشبب بابن الؿعروف الؼرايف الرحؿن طبد بن طثؿان بن خؾقل – 31

 فقؿززا اإلخززوان تحػزة)  ولعؾززه.  " التجويززد يف كراسزا وألززف ":  الجزززري بزنا قززال: صزـدف

 تجويزد يف اإلخزوان تحػزة)  السـفوري إبراهقم بن جعػر اهؿس وقد ( الؼرآن تالوة به تصح

 ( . الؼرآن

 ( هـ 833 ت)  الجزري بابن الؿشفور طؾي بن محؿد بن محؿد بن محؿد– 32

وقززد تولززت  ( مطبززوع) الجزريززة الؿؼدمززة( ،  مطبززوع) التجويززد طؾززم يف التؿفقززد: صززـدف

الحػا، شرحا وضبطا وحػظا ولعؾفا شروحات هذه الؿؼدمة واطتـى به كثقر من العؾؿاء و

   وقد تتابع العؾؿاء يف شرحفا وبقان معاكقفا. أشفر مـظومات طؾم التجويد

والؿؾؼـب بشـق  زكريا بن محؿد بن زكريا األكصاري السـقؽي الؿصـري الشـافعي   -33 

 كجبزاء تحػزة،  وصزـف كتزاب الزدقائق الؿحؽؿزة يف شزرح الؿؼدمزة (هـ 926 ت)اإلسالم 

 .والؼصر والؿد والتـويق الساكـة الـون حؽاما يف العصر

أحؿد بن أحؿد بن بدر الشق  اإلمام, شفاب الـدين الطقبـي الؿؼـرل الػؼقـه الـحـوي  -34

 وصـف مـظومته الرائعة الؿػقد يف طؾم التجويد. هـ( 979)ت 

 الحـػـي, , الؿؽـي ثم الفروي الؼاري محؿد سؾطان بن طؾي الحسن أبو الدين, كور  -35

الؿـح الػؽرية شرح الؿؼدمة الجزرية وصـف  (هـ1414ت) ( الؼاري طؾي مال)  بـ رالشفق

. 
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وصزـف :  (هــ1111 ت)الشـافعي الؿؼرل البؼري إسؿاطقل بن محؿد الدين شؿس -36

 والتـزوين الساكـة الـون أحؽام يف: السـقة العؿدة،  التجويد يف الراغبقن ومـقة الطالبقن غـقة

 .  والشؿسقة الؼؿرية والالم الػعل وٓم والؼصر والؿد

 مـظومزةوصـف :  (هـ1227 ت) الشافعي الجؿزوري محؿد بن حسقن ابن سؾقؿان -37

 بشزرح إقػزال الؼرآن وشرحفا يف كتزاب لزه سزؿاه فزتح تجويد يف والغؾؿان إصػال تحػة

   إصػال وقد تتابعت الشروحات لفذا الـظم الؿبارك . تحػة متن

 : ؿحدثقنلعؾؿاء الب الثالث : جفود االؿطؾ

أن الؼراءة سـة متبعة  ، يلخذها إخقر طزن من الؿعؾوم طن طؾؿاء التجويد والؼراءات 

 طؾؿزاء فزنن ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسزول إلزى والؿشاففة التواتر ومرجعه أساسه التجويد عؾمإول ، ف

 ومركبزة مػزردة وحروفزا كؾؿات الؽريم الؼرآن ٕلػا، الـطق كقػقات أن يعتؼدون التجويد

 ٓ اهلل، مزن وحزي لؾؿعزاين الحامؾزة الؼزرآن ألػزا، أن فؽؿزا تعزالى، اهلل مزن وحزي هزي إكؿا

 وغـزة وإدغزام إضفزار مزن إلػزا، هزذه أداء كقػقة فؽذلك فقفا، التصرف إلى مطؾؼًا سبقل

 زماكـزا يف " التجويزد طؾزم " يحظىوغقرها من إحؽام التجويدية، و وترققق وتػخقم ومد

 قزراءهتم ضزبط طؾزى يحرصزون مؿزن غقرهم ومن الؿتخصصقن دارسقنال من كبقرة بعـاية

 لتعزدد ، هبزا اإلحاصزة الؿتتبزع طؾزى يصزعب كثزرة فقزه الؿملػات وَكُثَرِت  ، أدائفم وتحسقن

ن فنذا ، صدورها أماكن  الؿملػزات تؾزك معرفزة فاتزه ما بؾد مملػات طؾى آصالع من تؿؽد

ت الصزوتقة وآلؽرتوكقزة وضزبط إصزوات ، وأيضزا مزع زيزادة اإلمؽاكقزا ُأخرى بؾدان يف

 والؿعدات الؿستخدمة يف ذلك فلصبح إمر مقسور جدا.

ومززع هززذا ففـززاك قصززور موجززود يف بعززض الؽتززب والؿملػززات الحديثززة ولززو رجعززوا  

لؾؽتب الؼديؿة لحؾت الؽثقر من الؿشؽالت يف بقان إحؽام التجويديزة ، وهزذا مزا دطزى 

صة الثؼات والؿسـدين مـفم آهتؿام بضبط الؿسزائل طؾزى العؾؿاء يف العصر الحديث خا

وفززق مززا تؾؼززوه بالضززبط مززن الؿشززايخ الثؼززات إثبززات يف الـؼززل الصززويت خاصززة ٕحؽززام 

التجويد خصوصا ، وأداء الؼراءات وضبط إلػا، طؾى وفق التؾؼي بالسـد طن رسول اهلل 

 .   ملسو هيلع هللا ىلص
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  :  ومن همالء العؾؿاء الثؼات

 : (هـ1347 ت) الحؾواين حؿدم طؾي بن أحؿد الشق  -1

 فقزه جؿزع لطقًػزا شزرًحا شزرحفا ثزم ،"السزـقة الؿـحزة " سزؿاها التجويزد يف رسالة له 

 فززن مززن الؼواطززد بعززض يف كظززم ولززه ،"البفقززة الؾطززائف" وسززؿاه التجويززد، أحؽززام غالززب

 التجويززد فززن يف لفززم فضززالء، تالمززذة أكجززب طصززره، فريززد ففززو وبالجؿؾززة، الؼززراءات،

 يف الشززام يف آضززؿحالل طؾززى وشززقًؽا الػززن هززذا كززان أن بعززد البقضززاء، القززد والؼززراءات

 زمـه. يف الؼارئون فؽثر طصره،

 :(هـ1313 ت) بالؿتولي الشفقر أحؿد بن محؿد الشق  -2

لزه رسزائل وكتزب كثقزرة يف ويؾؼبه كثقر مزن العؾؿزاء والؿشزايخ بخاتؿزة الؿحؼؼزقن ، و

 تجويزد يف: الرحؿن وفتح العظقم، الؼرآن تجويد يف: الؽريم التجويد ولعل من أبرزها فتح

 .السابق مملػه من أوسع وهو الؼرآن

 :  (هـ1376 ت) بالضباع الؿؾؼب إبراهقم بن حسن بن محؿد بن طؾيالشق  -3

 والرسززم والؼززراءات التجويززد طؾززم يف مؼززدم وإمززام كبقززر طالمززةولؼززد كززان الضززباع 

 الؿؼزارئ طؿزوم مشزقخة ولزي. قرهزاوغ أي وطزد الشزريف، الؿصحف وضبط العثؿاين،

 صزؾة لزه مزا كزل يف كتزب ولزه،  الؿزربزين العؾؿزاء كبار وجود مع الؿصرية بالديار واإلقراء

، وكزان مؽثزرا مزن  ورًطزا زكقًّزا تؼقًّزا وكزان وأفزاد، فزلفحم، وكزاقش وأجاد، فلحسن بالؼرآن

ٕقػزال يف التجويزد ، أقزرب إقزوال طؾزى فزتح ا "التللقف ، فؽتبه كؾفا كافعة غـقزة ومـفزا : 

تذكرة اإلخوان يف بقان أحؽزام روايزة حػزص بزن سزؾقؿان ، رسزالة الضزاد ، الشزرح الؽبقزر 

طؾى تحػة إصػال مـحة ذي الجالل ، صريح الـص  يف بقان الؽؾؿات الؿختؾف فقفا طزن 

 حػص وغقرها من الؿؾػات التي قاربت السبعقن مملػا .

 :  (هـ1382ت) أغا طؾي مراد سؾقؿان بن طثؿانالشق  -4

وهو طالم كبقزر جزدا لزه مملػزات كثقزرة ولعزل مزن أشزفرها كظزم السؾسزبقل الشزايف يف 

 تجويد الؼرآن ، ورسالة قصر الؿـػصل لحػص وغقرها من الؿملػات . 
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 :  (هـ1399 ت) السود طقون العزيز طبدالشق  -5

 وهزو لؿزذهب،ا حـػزي وطؾومفزا، والؼزراءات والعربقزة الشرطقة العؾوم يف مؼدم طالم

، تتؾؿذ طؾى الشقخ الضباع وغقزره مزن الؿشزايخ ولزه رسزالة كافعزة  حؿص طؾؿاء أجؾة من

 من الؿملػات.  وغقرها بغـة الساكـة الؿقم إخػاء كقػقة يف الؿطؿئـة الـػسجدا 

 :  (هـ1443 ت) الؼاضي محؿد بن الغـي طبد بن الػتاح طبدالشق  -6

ن وطؾومزه يف طصزركا الحزديث ءايف كشزر الؼزروهو طزالم كبقزر جزدا لزه إثزر الواضزح 

 ومملػاته كثقرة جدا وكؾفا فريدة ، ومعظؿفا يف طؾوم الؼراءات . 

 :  (هـ1448 ت) طثؿان السقد طامرالشق  -7

 -اهلل رحؿززه- الؿصززرية ، وكززان الؿؼززارئ شززقخ ، طثؿززان السززقد طززامر الشززقخ العالمززة

 ولؽزن لؾتصزـقف وقًتا يجد فؾم فا،كؾ أيامه باإلقراء الشقخ شغل الؿصحف، رسم يف حجة

 شزرح الؼزدير الؼزراءات ومـفزا فزتح فزن يف العؾؿقزة أثار بعض يرتك أن له يسر سبحاكه اهلل

 لطززائف كتززاب وتحؼقززق الؼززرآن يتؾززى كقززف وكتززاب العشززر الؼززراءات يف التحريززر تـؼززقح

 شزارك دشزاهقن ، وقز الصزبور طبد. د مع بآشرتاك لؾؼسطالين الؼراءات لػـون اإلشارات

الؿصزاحف ، ومزن أبرزهزا مصزحف مجؿزع  مزن كثقزر ومراجعزة تصزحقح يف -اهلل رحؿه-

 الؿؾك ففد بؿشاركة طدد من الؿشايخ.

 :  (هـ1449 ت)الؿرصػي  السقد بن طجؿي السقد بن طبدالػتاحالشق  -8

 لتجويزد الؼزاري هدايزةوهو طالم كبقر له مشاركات وتحؼقؼات كافعة جدا ولعل كتابه 

 يعد من أفضل الؽتب الؿملػة يف العصر الحديث.  اريالب كالم

 :  (هـ1429 ت) السؿـودي شحاته طؾي إبراهقمالشق  -9

وهو طالم كبقر جدا وله مملػزات طظقؿزة جؾقؾزة يف التجويزد والؼزراءات وتؿقزز بطزابع 

التحػة السزؿـودية خا  يف الـظم والتللقف مع طؾم غزير ، ومن مملػاته يف طؾم التجويد : 

ٔلز  البقزان ،  الحػزا، روضزة من لحػص بؿا الؾحا، هبجة ،  تجويد الؽؾؿات الؼرآكقةيف 

 .الؿوجز الؿػقد يف طؾم التجويد ، تؾخقص ٔل  البقان يف تجويد الؼرآن،  يف تجويد الؼرآن
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 ٓأكزه وبعد هذا العر  من جفزود العؾؿزاء والؿؼزرئقن يف العصزر الحزديث كسزتـتج ، 

 ، بالرسززم طؿومززا الحززروف مخززارج  يوضززح فززالبعض ، وجززوداً م فقفززا اإلبززداع مجززال زال

 طؾزى الحزروف صزػات يؼسزم والبعض ، مستؼل برسم حرف كل مخرج  يوضح والبعض

، باإلضزافة إلزى آطتؿزاد طؾزى بعزض إدوات الحديثزة يف كثقر ذلك وغقر جداول أشؽال

طزاء ، وأيضززا معرفزة إخطزاء التجويديزة وابتؽززار أفؽزار جديزدة ومبدطززة يف تصزحقح إخ

 الؿسائل.إخذ بالوضوح والسفولة يف طر  
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 ℘خالصة البحث  ℘

جفزود العؾؿزاء يف خدمزة الؼزرآن الؽزريم خاصزة وهبذا البحث الؿتواضع يتبزقن لـزا أن 

طؾؿاء التجويد ، كاكت جفودا مـظؿة محزددة الفزدف وأتزت ثؿارهزا يف الؼزديم والحزديث 

 :  وكستـتج بعض الـتائج وهي كالتالي 

لم تؽن معروفزة أحؽزام التجويزد، فؿزا كززل الؼزرآن  ملسو هيلع هللا ىلص محؿدالـبي صؾى  زمن يف. 1

، وهؽزذا  أن يؼرأ الؼرآن مزرتال ملسو هيلع هللا ىلصمن طـد اهلل تعالى إٓ مرتال مجودا ، وأمر اهلل تعالى كبقه 

 . ملسو هيلع هللا ىلصكؼل الصحابة رضي اهلل طـفم الؼرآن مرتال كؿا تعؾؿوه من الـبي 

 الؽريم الؼرآن ٕلػا، الصحقح إداء تعؾقم هو ويدالتج لعؾؿاء إّول الفدف كان. 2

 يف ومحدود ضّقق مجال يف الدراسة تؽون أن يستوجب وهذا الػصحى، العربقة لؾغة صبؼًا

 بزل الؽزالم، يف الؿوجزود الؾفجزات اخزتالف إلزى يتطّرقزوا لزم هزمٓء. الؽريم الؼرآن كص

مسزائل  حصزر طؾزى التجويد ؿاءطؾ وإصرار تلكقد وبسبب. العربقة الؾغة طؾؿاء إلى أوكؾوه

 .التجويد طؾم دائرة من الؼراءات موضوع لخرجواالتجويد ،ف

 الحزروف مخزارج بدراسزة يعـزى الزذي العؾم بؿعـى( التجويد) مصطؾح ُيعرفلم . 3

 الؼززرن حززدود يف إٓ الؿـطززوق الؽززالم يف تركقبفززا طـززد أحؽززام مززن لفززا يـشززل ومززا وصززػاهتا

 325: سزـة الؿتوفدى الخاقاين مزاحم أبا التجويد يف ألدف َمن أول،ولعل  الفجري الخامس

كة رائقة قصقدة للفف الفجري، الثالث الؼرن أواخر يف وذلك هز،  وخؿسزقن واحزد من مؽود

ولؽـزه لزم يزذكر فقفزا لػزظ التجويزد صزريحا ،  التجويزد طؾم يف كظم   أقدم تعترب وهي - بقًتا

، مشزفوًرا يؽزن لزم الؿصطؾح فذاف  ابزن مثزل العؾؿزاء بعزض اسزتخدمه قزد كزان وإن وقتئزذ 

 لحزن: فزالجؾي وخػزي: جؾي: لحـان الؼرآن يف الؾحن": قال حقن ،(هز 324: ت) مجاهد

 ."لػظه تجويد من حؼه الحرف إططاء ترك: والخػي اإلطراب،

 طؾززم يف الؿملػززات لظفززور الحؼقؼززي التززاريخ يؿثززل فنكززه الفجززري الخززامس الؼززرن .4

 أشزفرها ومزن الؼزرن، هزذا يف ضفزرت قزد التجويزد مملػات أطظم لـجد إكـا حتى التجويد،

 إلزى يسزبؼه لزم الؿتؼزدمقن من أحداً  أن إلى أشار الذي( ه437 ت) لؿؽي( الرطاية) كتاب

 ، ثم تتابعت بعده الؿملػات.الؽتاب هذا مثل تللقف
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 ومرجعزه أساسزه التجويزد عؾزمالؼراءة سـة متبعزة  ، يلخزذها إخقزر طزن إول ، ف. 5

 كؾؿززات الؽززريم الؼززرآن ٕلػززا، الـطززق ؽقػقززاتف ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسززول إلززى والؿشززاففة واترالتزز

 الحامؾززة الؼززرآن ألػززا، أن فؽؿززا تعززالى، اهلل مززن وحززي هززي إكؿززا ومركبززة مػززردة وحروفززا

 إلػزا، هزذه أداء كقػقزة فؽزذلك فقفا، التصرف إلى مطؾؼًا سبقل ٓ اهلل، من وحي لؾؿعاين

 وغقرها من إحؽام التجويدية. وترققق وتػخقم ومد وغـة وإدغام إضفار من

 ومزن الؿتخصصزقن الدارسزقن مزن كبقزرة بعـايزة زماكـزا يف " التجويزد طؾم " يحظى.6

 كثزرة فقزه الؿملػزات وَكُثزَرِت  ، أدائفزم وتحسقن قراءهتم ضبط طؾى يحرصون مؿن غقرهم

زن فزنذا ، صزدورها أماكن لتعدد ، هبا اإلحاصة الؿتتبع طؾى يصعب  طؾزى آصزالع مزن تؿؽد

، وأيضزا مزع زيزادة اإلمؽاكقزات  ُأخزرى بؾزدان يف الؿملػات تؾك معرفة فاته ما بؾد مملػات

الصزوتقة وآلؽرتوكقزة وضزبط إصزوات والؿعزدات الؿسزتخدمة يف ذلزك فلصزبح إمززر 

، ومع ذلك تؼتصر لؽثقر من الضبط وكؾؿزا رجعـزا إلزى العؾؿزاء الؼزدامى كزان  مقسور جدا

 أسفل وأيسر.ائل الضبط لؾؿس

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 جهود علماء التجويد يف خدمة القرآن الكريم

 

 ℘الخاتمة  ℘

، وأسزلل اهلل الؽزريم الؼزرآن خدمزة يف التجويد طؾؿاء جفودهذا ما تقسر لي جؿعه طن 

تعالى أن يتؼبل مـا هذا العؿل وأن يؽون خالصا لوجفزه الؽزريم، وأسزلله سزبحاكه وتعزالى 

 م الـصقر .مزيدا من التوفقق والسداد وأسلله الؼبول ففو سبحاكه وتعالى كعم الؿولى وكع

 معل إل امعرش يا إخِيت ييق
 
 

 مجاعجٌا لك امىاكره ََِل 
 ويجعنٌا وىي يكِن كجابٍ 

 
 

ِه فيىحال   شفيعا مُه إذ وا نص
 وباهلل حِىل واعجصايم وقِيت 

 

 وواىل إَل شرته وججنال 
 فيا رب أًت اهلل حصيب وعديت 

| 

 عني  اعجىادي طاراع وجِالك 
 

ضززاهرا وباصـززا ، ففززو سززبحاكه وتعززالى الؿسززتعان وطؾقززه والحؿززد هلل أوٓ وآخززرا ، و

وصؾى اهلل طؾى الـبي محؿد وطؾى آلزه التؽالن ، وٓ حول وٓ قوة إٓ باهلل العؾي العظقم ، 

 وصحبه وسؾم.

 كتبه 

 أمحد ممدوح الرشقاوي

 وملشاخيه غفر اهلل له ولوالديه

Alsharkawi50@yahoo.com 
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 ℘المراجع  ℘

 الؿملف الؿرجع م

 ابن مـظور العرب لسان 1

 أبو طؿرو الداين والتجويد اإلتؼان لحؼقؼة التحديد 2

 د غاكم قدوري الحؿد التجويد طؾؿاء طـد الصوتقة الدراسات 3

 مؽي صالب الؼقسي الرطاية لتجويد الؼراءة وتحؼقق لػظ التالوة 4

 د محؿد أحؿد الجؿل  التجويد وطؾم الحديثة الصوتقة الدراسات 5

 د غاكم قدوري الحؿد بحاث يف طؾم التجويدأ 6

 محؿد ابن الجزري التجويد طؾم يف التؿفقد 7

 طبد الػتاح الؿرصػي الباري كالم لتجويد الؼاري هداية 8

 محؿد مؽي كصر الؿػقد الؼول كفاية 9

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ℘الفهرس  ℘
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 جهود علماء التجويد يف خدمة القرآن الكريم

 

 الصػحة الؿوضوع

 5 -2 الؿؼدمة

 6 حؽؿه بقانو التجويد بعؾم التعريف:  األول الؿبحث

 7-6 اصطالحا لغة التجويد طؾم تعريف بقان:  األول الؿطؾب

 8-7 التجويد طؾم أركان بقان:  الثاين الؿطؾب

 14-8 التجويد طؾم كشلة:  الثالث الؿطؾب

 11 الؽريم الؼرآن خدمة يف التجويد طؾؿاء جفود:  الثاين الؿبحث

 12-11 التللقف يف التجويد طؾؿاء تؿقز:  األول الؿطؾب

 24-12 الؼدامى العؾؿاء جفودالؿطؾب الثاين :

 23-24 الؿحدثقن العؾؿاء جفود:  الثالث الؿطؾب

 25-24 خالصة البحث

 26 الخاتؿة

 27 الؿراجع

 28 الػفرس
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