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حكـ تطبيؽ التجكيد كالقراءة 
 باأللحاف

ُِٓٔ 
 

 تضن اهلل الزمحي الزحٍن
الحمد هلل رب العالميف، كالصػةة كالالػةـ األتامػاف األكمػةف سمػن الػيد ا 

 آؿ بيته كصحابته كالتابعيف إلن يـك الديف، كبعد: ك بي ا محمد كسمن
فإف مالألة تطبيؽ أحكاـ التجكيد ك قػراءة القػرآف باأللحػاف مػف المالػا ؿ 
التػ  اتتمػػؼ فيأػػا أعػػؿ العمػػـ، ككا ػػت لكػؿ فريػػؽ مػػ أـ كجأػػةي عػػك مك عػػا بمػػا 
تحصػؿ لػػه مػف األدلػػة ككقػؼ سميػػه مػػف التعمػيةت، كقػػد أردت فػ  عػػذا البحػػث 

ـ ف  المالألة كتبييت الراجح ككجه رجحا ه قػدر المالػتطاع، كقػد دراالة أقكالأ
 جعمت عذه الكرقات مقالمة سمن المباحث اآلتية:

 : تعريؼ التجكيد الذم اتتمؼ العمماء ف  حكمه.األول ادلثحث
 : أدلة العمماء المكجبيف لتطبيؽ أحكاـ التجكيد.الثاًً ادلثحث
 كجكب تطبيؽ أحكاـ التجكيد. : أدلة العمماء القاطعيف بعدـالثالث ادلثحث
 : القكؿ الراجح كالبب الترجيح.الزاتع ادلثحث
 : تعريؼ األلحاف.اخلاهش ادلثحث
 : مذاعب العمماء ف  القراءة باأللحاف.الضادس ادلثحث
 : أدلاة الما عيف كالمجيزيف.الضاتع ادلثحث
 : المذعب الراجحي كالبب الترجيح.الثاهي ادلثحث

 
كسميه التُّكةف، كصمن اهلل كالمـ سمن اليد ا محمد  كاهلل المالتعافي كحدهي 

 كسمن آله كصحابته كالتابعيف.
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حكـ تطبيؽ التجكيد كالقراءة 
 باأللحاف

ُِٕٓ 
 

 ادلثحث األول
 تعزٌف التجوٌد الذي اختلف العلواء يف حكوه: 

كؿ مف يبحث ف  عذا الباب يجد كثيران مف ال قك ت سػف  كيػر أعػؿ العمػـ 
الحركات، كعػذا لممبالغة كاإلفراط كالتشدد كالكالكالة المفضية لتكليد الحركؼ ك 

بػػػداؿ    صػػػمة لػػػه بمبحػػػث كجػػػكب التجكيػػػد أل ػػػه كإعمػػػاؿ تحقيػػػؽ المتػػػارج كا 
الحركؼ بعضأا مف بعض فأما طرفا  قيض، كتحريـ عػذيف محػؿ اتفػاؽ بػيف 

 مكجب  القراءة بالتجكيد كمالتحبيأا.
كلػػف أتطػػرؽ فػػ  عػػذا المبحػػث لمتعريفػػات األكليػػة الشػػا عة لعمػػـ التجكيػػد 

المتتصصػػيف، كا  مػػا الغػػرض تحديػػد المرحمػػة التػػ  لعػػدـ ايابأػػا سػػف أذعػػاف 
حصؿ فيأا تةؼ العمماء، لمػا عػك معمػـك أف فػ  التجكيػد مرحمػة كمػاؿ كعػ  

، كمرحمػة دكف ذلػؾ (ُ)ا تأاء الغاية ف  التصحيح، كبمكغ ال أاية ف  التحاليف
سطػاء الحػرؼ حقػه بحيػث   يشػتبه بمجا الػه كيتػتمط  كع  تجكيد الحركؼ كا 

ان ك  يالقط حرفان، كعذه األتيرة ليالت المرادة بكةـ العمماء به ك  يتفؼ مشدد
فػػ  الكجػػكب كسدمػػه، ألف سػػدمأا يقضػػ  إلػػن تحريػػؼ القػػرآف، كعػػذا مػػا جعػػؿ 
الفقأػػاء س ػػد كضػػ  حػػدكد المحػػف المبطػػؿ لمصػػةة يقصػػرك ه سمػػن إتمػػاـ عػػذه 
األركػػاف الثةثػػة فػػ  إشػػارة إلػػن أ أػػا أقػػؿ الكاجػػب كمػػا قػػاؿ ال ػػككم رحمػػه اهلل: 

تجب قراءة الفاتحة ف  الصةة بجمي  حركفأا كتشديداتأا، كعف أرب  سشػرة »

                                                           

، تحقيػؽ د/ اػا ـ قػدكرم ٖٔا ظر: التجديد فػ  اإلتقػاف كالتجكيػد ألبػ  سمػرك الػدا    (ُ)
 ـ.َََِالحمد طبعة دار سمار ساـ 
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 باأللحاف

ُِٖٓ 
 

تشديدة، ف  البالممة مػ أف ثػةث، فمػك أالػقط حرفػا م أػا أك تفػؼ مشػدادان أك 
، فا حصػر تةفأػـ إذان (ُ)«أبدؿ حرفان بحرؼ م  صحة لالػا ه لػـ تصػح قراءتػه

الػػتحبيفأ أك فيمػػا فػػكؽ إقامػػة الحػػرؼ كالحركػػة مػػف كمػػا ت التحالػػيف س ػػد الم
 كاجباته س د المكجبيفأ كع  أحكاـ التجكيد التفصيمية المعركفة.

                                                           

، تحقيؽ/ محمد  جيب المطبعػ ، طبعػة مكتبػة ّٗٓ/ّالمجمكع شرح المأذب لم ككم  (ُ)
 اإلرشاد بجدة.
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حكـ تطبيؽ التجكيد كالقراءة 
 باأللحاف

ُِٓٗ 
 

 ادلثحث الثاًً
 أدلح العلواء ادلوجثني لتطثٍق أحكام التجوٌد: 

 االتدؿ العمماء لذلؾ بأدلة مف القرآف كالال ة، أكردعا سمن ما يم : 
 األدلة مف القرآف الكريـ:

 [.ْ]الكرة المزمؿ:  تَشْتِْالً انْقُشْآنَ ًَسَتِّمِ قكله تعالن:  -

]الػػػػكرة     تِالًََتِذذذذوِ حَذذذذ َّ َّتْهٌُوَذذذذوُ انْكِتَذذذذ  َ آتَْْنَذذذذ ىُ ُ انَّذذذذزِّهَ  قكلػػػػه تعػػػػالن: -
 [.ُُِالبقرة:
 [.ِّ]الكرة الفرقاف:    تَشْتِْالً ًَسَتَّهْنَ هُ قكله تعالن:  -

 [.ُٖ]الكرة القيامة:   قُشْآوَوُ فَ تَّبِعْ قَشَأْوَ هُ فَئِرَا قكله تعالن:  -

 [.ِٖ]الكرة الزمر:   عٌَِجٍ رُِ غَْْشَ عَشَبِّْ ً قُشآو ً قكله تعالن:  -
 األدلة مف الال ة ال بكية:

 أثر مكالن بف يزيد الك دم، قاؿ: كاف ابف مالعكد يقرئ رجةن، فقػرأ  -
عكد: ما عكذا أقرأ يأا ال ب  مرالمةن، فقاؿ ابف مال  ًَانْمَسَ كِنيِ نِهْفُقَشَاء انصَّذَقَ ثُ إِوَّمَ 

 إِوَّمَذ   صمن اهلل سميه كالمـ، فقاؿ: ككيؼ أقرأ كمأا يػا أبػا سبػد الػرحمفل قػاؿ: 

 .(ُ)فمدعا  ًَانْمَسَ كِنيِ نِهْفُقَشَاء انصَّذَقَ ثُ

                                                           

فػ  طبعػة مكتبػة ابػف تيميػة بتحقيػؽ/  ٕٕٖٔبػرقـ  ُْٖ/ٗه الطبرا   فػ  الكبيػر ركا (ُ)
 =َُِّعػػػ، كأترجػػه الػػعيد بػػف م صػػكر فػػ  الػػ  ه بػػرقـ َُْْحمػػدم الالػػمف  سػػاـ 
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 باأللحاف

َُّٓ 
 

إف رالػكؿ اهلل صػمن اهلل »قكؿ ابف مالعكد سف سم  رض  اهلل س ػه:  -
إف رالػكؿ »كفػ  ركايػة: « مػا سمػـسميه كالمـ يأمركـ أف يقػرأ كػؿ رجػؿ مػ كـ ك

، كمػف (ُ)«اهلل صمن اهلل سميػه كالػمـ يػأمركـ أف يقػرأ كػؿ رجػؿ مػ كـ كمػا أقػرئ
لطا ؼ عذا الحديث أف إال اده جاء سف شعبة سف ساصػـ سػف زر بػف حبػيش 

 سف ابف مالعكد.
حديث أـ الممة رض  اهلل س أا لما ال مت سف قراءة رالكؿ اهلل صمن  -

كاف يقط  قراءته آية آية: بالـ اهلل الرحمف الػرحيـ، »اهلل سميه كالمـ، فقالت: 
 .(ِ)«الحمد هلل رب العالميف، الرحمف الرحيـ، مالؾ يـك الديف

الحػػديث الصػػحيح فػػ  فضػػؿ سبػػداهلل ابػػف مالػػعكد رضػػ  اهلل س ػػه أف  -
                                                           

، تحقيػػؽ الػػدكتكر/ الػػعد الحميػػد كقػػاؿ س ػػه ِٕٓ/ٓفػػ  بػػاب تفالػػير الػػكرة التكبػػة =
الصػػميع  سػػاـ )الػػ ده ضػػعيؼ لجأالػػة أك جأالػػة حػػاؿ مكالػػن بػػف يزيػػد(، طبعػػة دار 

عػ، كقاؿ س ه الأيثم  ف  مجم  الزكا د )ركاه الطبرا ػ  كرجالػه ثقػات( ا ظػر: ُُْٕ
، تحقيؽ/ سبداهلل محمػد الػدركيش طبعػة ُِّ/ٕبغية الرا د ف  تحقيؽ مجم  الزكا د 

 عػ.ُُْْدار الفكر لم شر ساـ 

الػػ د ، بٖٖ/ٕطبعػػة مؤالالػػة الرالػػالة  ُّٖٗأترجػػه اإلمػػاـ أحمػػد فػػ  مالػػ ده بػػرقـ  (ُ)
كقػػػاؿ: صػػػحيح اإلالػػػ اد ككافقػػػه  ِٖٖٓحالػػػف، كركاه الحػػػاكـ فػػػ  المالػػػتدرؾ بػػػرقـ 

عػػػػ كتحقيػػػؽ/ مصػػػطفن سبػػػدالقادر سطػػػا ُِِْالػػػذعب ، طبعػػػة دار الكتػػػب العمميػػػة 
ِ/ِْْ-ِْٓ. 

، كتعقبػػه الػػذعب  ِِٓ/ِكصػػحيح إالػػ اده  َُِٗركاه الحػػاكـ فػػ  المالػػتدرؾ بػػرقـ  (ِ)
مته، كأترجػه اإلمػاـ أحمػد مػف طريػؽ آتػر كجـز ب كارة الال د لكجكد العػكف  فػ  المالػ

 .َِٔ/ْْبال د صحيح  ِّٖٓٔرجاله ثقات برقـ 



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                             

 

حكـ تطبيؽ التجكيد كالقراءة 
 باأللحاف

ُُّٓ 
 

مف أحب أف يقرأ القػرآف اضػا »ال ب  صمن اهلل سميه كالمـ المعه يقرأ، فقاؿ: 
 .(ُ)«راءة ابف أـ سبدكما أ زؿ فميقرأه سمن ق

مػػا جػػاء فػػ  الصػػحيحيف سػػف سبػػداهلل بػػف مالػػعكد أف رجػػةن قػػاؿ لػػه:  -
 .(ِ) «عذا كأذ الشعر.!»)قرأت المفصؿ البارحة كمه( فقاؿ رض  اهلل س ه 

                                                           

، كقػػػػاؿ ِٖٖ/ٕبالػػػػ د صػػػػحيح  ِْٓٓأترجػػػػه اإلمػػػػاـ أحمػػػػد بإالػػػػ اد صػػػػحيح بػػػػرقـ  (ُ)
األر اؤكط سف الحديث )حديث صحيح بشػكاعده، كعػذا إالػ اده حالػف مػف أجػؿ ساصػـ 

 بف أب  ال جكد، كبقية رجاله ثقات رجاؿ الشيتيف(.

ركاه البتارم ف  الصػحيح فػ  كتػاب مكاقيػت الصػةة، بػاب الجمػ  بػيف الالػكرتيف فػ   (ِ)
، الجػػػام  الصػػػحيح لمبتػػػارم، تحقيػػػؽ ٖٕٓبػػػرقـ  ِّٓ/ُالركعػػػة كالقػػػراءة بػػػالتكاتـ 

 عػ.ُِْٗسبدالقادر شيبة الحمد، الطبعة األكلن ساـ 
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 باأللحاف

ُِّٓ 
 

 ادلثحث الثالث
 أدلح القاطعني تعدم وجوب تطثٍق أحكام التجوٌد: 

دليػؿ يالػتدلكف بػه  بال البة لمف قػاؿ بعػدـ كجػكب التجكيػد فمػـ أقػؼ لأػـ سمػن
سمن ما ذعبكا إليه، كا  ما ت اكلكا أدلة المكجبيف فأجػابكا س أػا كقػالكا إ أػا   تفيػد مػا 
فأـ م أا مف كجكب اإلتياف ف  القراءة بما فكؽ إقامة الحػرؼ كالحركػة مػف كمػا ت 
التحالػػيف، ايػػر أ ػػه يمكػػفي أف يالػػتدؿ القػػا مكف بعػػدـ كجػػكب التجكيػػد بػػدليؿ مالػػتقؿ، 

من اهلل سميه كالمـ مف حديث بريدة رض  اهلل س ه ف  كصؼ  عيـ أعػؿ كعك قكله ص
ثـ يقاؿ له: اقرأ كاصعد ف  درج الج ة كارفأا، فأػك فػ  صػعكد مػا داـ »... القرآف: 

، كقػد أترجػه اإلمػاـ أحمػد كابػف (ِ)، كعػك حػديث صػحيح(ُ)«يقرأ، عػذا كػاف أك تػرتية
 أب  شيبة كالدارم  كايرعـ.

                                                           

 ه ببػاب فضػؿ ، كأترجػه الػدارم  فػ  الػ ِْ/ّٖ، َِِٓٗأترجه اإلماـ أحمػد بػرقـ  (ُ)
تحقيػػػؽ/ حالػػػيف الػػػميـ  ّّْْ، بػػػرقـ ُِّٕ-ُِّٔ/ْالػػػكرة البقػػػرة كآؿ سمػػػراف 

 عػ.ُُِْالدرا  ، طبعة دار المغ   لم شر كالتكزي  ساـ 

قاؿ الحافظ ابف حجػر رحمػه اهلل )عػذا إالػ اد حالػف( المطالػب العاليػة بزكا ػد المالػا يد  (ِ)
عاصػػػمة بالريػػػاض سػػػاـ ، تحقيػػػؽ: أحمػػػد بػػػف حميػػػد كطبعػػػة دار الِّٓ/ُْالثما يػػػة 
عػػػ، كقػػاؿ الحػػافظ ابػػف كثيػػر فػػ  عػػذا تفالػػير الػػكرة الفاتحػػة س ػػد عػػذا الحػػديث: َُِْ

، بتحقيػؽ الػام  ُِٓ/ُ)كعذا إال اد حالف سمن شػرط مالػمـ( تفالػير القػرآف العظػيـ 
عػ، كقاؿ األر اؤكط فػ  تحقيقػه لممالػ د س ػد عػذا ُِْٔالةمة كطبعة دار طيبة ساـ 
متابعات كالشكاعد مػف أجػؿ بشػير بػف المأػاجر الغ ػكم، الحديث: )إال اده حالف ف  ال

 كباق  رجاله ثقات رجاؿ الشيتيف(.
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 حث الزاتعادلث
 ل الزاجح وصثة الرتجٍح:القو

بعد ال ظر ف  أدلة المكجبيف لتطبيؽ أحكاـ التجكيد التفصيمية كما فػكؽ 
 إقامة الحرؼ كالحركة مف كما ت التحاليف أقكؿ:

تػػتةـز فػػ  كثيػػر مػػف ال ػػاظريف لأػػذه المالػػألة قضػػية إجػػةؿ القػػرآف  -
كالع اية به مػ  إيجػاب التجكيػد كالعكػس مػ  العكػس، كعػذا تػةـز   

ه، ألف مف إجةؿ اهلل ككتابه كال ة  بيه صمن اهلل سميه كالمـ كجه ل
 التحاكـ لأا كأ  يجد المالمـ حرجان مف التالميـ لأـ.

لػزامأـ  - كما يغيب سف كثير مف المتحماليف تطكرة تأثيـ أكثػر األمػة كا 
الحػػرج الػػذم رفعػػه اهلل سػػ أـ إف قيػػؿ بكجػػكب تطبيػػؽ جميػػ  دقػػا ؽ 

أكجػػب بعضػػأا دكف بعػػض سمػػن كأحكػػاـ التجكيػػد التفصػػيمية، فػػإذا 
 العامة دكف التاصة كاف عذا أيضان تحكما بغير دليؿ.

 فَذئِرَا  إف أقكل دليؿ س د مػكجب  القػراءة بالتجكيػد عػك قكلػه الػبحا ه  -

، فقد فالره بعػض العممػاء بقكلػه )فاجعػؿ قػراءة (ُ)   قُشْآوَوُ فَ تَّبِعْ قَشَأْوَ هُ
اتبػ  قرآ ػه االػمه قراءتػه جبريؿ قػراءة اهلل أل أػا مػف س ػدهأ كمع ػن 

، قاؿ الكرما   )المراد بػالقرآف القػراءة   (ِ) كاتبعأا بذع ؾ لتحفظأا(

                                                           

 .ُٕالكرة القيامة، اآلية:  (ُ)

 .ُْٓ/ِا ظر: التالأيؿ لعمـك الت زيؿ  بف جزم الكمب   (ِ)
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، كاألمػػػر ع ػػػا متضػػػمف ا تبػػػاع فػػػ  أداء المفػػػظ (ُ)الكتػػػاب الم ػػػزؿ(
كا تباع ف  العمؿ باألحكاـ كتفالير المع نأ إذ   كجػه لقصػره سمػن 

آتػران سػف أكؿ،  مع ن العمؿ بػالقرآف دكف العمػؿ بتةكتػه المالػمكسة
، لكػفا عػذا ا تبػاع فػ  القػراءة لػيس (ِ)كما ع  القاسدة ف  التفالػير

 ، مف باب كاحد ففيػه حػاؿي كجػكب كفريضػة، كفيػه حػاؿي فضػؿ ككمػاؿو
كما دسا   إلن عذا التقاليـ فػ  امتثػاؿ المػأمكر فػ  عػذه اآليػة عػك 
قكله صمن اهلل سميػه كالػمـ فػ  حػديث بريػدة رضػ  اهلل س ػه يصػؼي 

ـا ييقػػػاؿي لػػػهي: اٍقػػػرأ كاٍصػػػعىٍد فػػػ  دىرىًج الج اػػػًة  عػػػيـ  أعػػػؿ القػػػرآف: ).. ثػػػ
ـى يىٍقػرأ، عػَذا كػافى أك تػرتية( ػعيكدو مػا دا كايرىًفأا، فأيػكى فػ  صي
. كعػك (ّ) 

، كليس مف المعقكؿ أف ييقٌر اهلل بعض حممة القرآف (ْ)حديثه صحيحه 

                                                           

 .ْٕ/ُالككاكب الدرارم شرح صحيح البتارم لمكرما    (ُ)

سدة كلـ يمت   إرادة الجمي  حمؿ سميأا(. ا ظر: المراد قاسدة )إذا احتمؿ المفظ معا    (ِ)
 (.َُٖ - َٕٖ/ِقكاسد التفالير لمدكتكر تالد الالبت )

 ُِّ/ْ(، كأترجه الػدارم  فػ  الػ  ه )ِْ/ّٖ( )َِِٓٗأترجه اإلماـ أحمد برقـ ) (ّ)
 (.ّّْْ( برقـ )ُِّٕ -

كا ػد المالػا يد قاؿ الحافظ ابف حجر رحمػه اهلل: "عػذا إالػ اد حالػف" المطالػب العاليػة بز  (ْ)
(، كقاؿ الحافظ ابف كثيػر فػ  عػذا تفالػير الػكرة الفاتحػة س ػد عػذا ِّٓ/ُْالثما ية )

(، كقػاؿ ُِٓ/ُالحديث: "كعذا إال اد حالفه سمن شرط مالػمـ" تفالػير القػرآف العظػيـ )
األر اؤكط ف  تحقيقه لممال د س د عذا الحديث: "إال اده حالف ف  المتابعات كالشػكاعد 

 أاجر الغ كم، كباق  رجاله ثقات رجاؿ الشيتيف".مف أجؿ بشير بف الم



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                             

 

حكـ تطبيؽ التجكيد كالقراءة 
 باأللحاف

ُّٓٓ 
 

ف كػافى أقػٌؿ يـك كرامتأـ كسرضأـ القرآف سميه بالأٌذ إ  كعك جا زه  كا 
فضػػةن مػػف التجكيػػد المكٌمػػؿ بأحكػػاـ التجكيػػد التفصػػيمية، كعػػذه عػػ  
 سادة المأمكرات الشرسية ف  تفاكت ممتثميأا بيف الفضؿ كالفرض.

أف تطبيػػػؽ أحكػػػاـ  -كالعمػػػـ س ػػػد اهلل تعػػػالن  -كسميػػػه: فالػػػذم يتػػػرٌجح 
ـي بػه القػارئي التػارؾي لػ ه، كالػبب تػرجيح التجكيد )التحالي ياة( ايري كاجبو ك  يػأث

 ذلؾ أمكره مجممة ف  ال قاط اآلتية:
أفا حمػػؿى مع ػػن الترتيػػؿ الػػكارد فػػ  القػػرآف سمػػن التجكيػػد الكمػػال   - ُ

التحالي   دكف ما يميه مف القراءة بترؾ كمالت التجكيد ليس لمقا ميف به دليؿ 
يقصػػري مع ػػن الترتيػػؿ سميػػه، بػػؿ كلػػيس لأػػـ دليػػؿه فػػ  تفالػػير بعػػض المكاضػػ  

دكف المعا   األترلأ ألف قكله تعالن: )كرتام ػاه تػرتيةن( جػاء معطكفػان  بالترتيؿ
سمن جكاب المشركيف المعترضيف سمن ت جيـ القرآف، كيجكز أف يككف الترتيػؿ 
ع ػػا يػػرادي بػػه كصػػؼي حالػػة  ػػزكؿ القػػرآف، كيجػػكز أف يكػػكف مػػرادان بػػه األمػػري 

التجكيػد بػه، كا  مػا التجكيػد  ، فميس المفظي إذان مٌتفقان سمن إرادة مع ػن(ُ)بالترتيؿ
أحد أكجه المع ن فحالب ك  كجػه لقصػر التفالػير سميػه دكف اآلتػر إذا ا عػدـ 

 المتٌصص.

                                                           

(، كلـ يذكر مكػ  بػف أبػ  ُِٕٓ/ٖا ظر: الأداية لبمكغ ال أاية لمك  بف أب  طالب ) (ُ)
طالب ف  مع ن اآلية اير الحمؿ سمن التفريؽ كالت جػيـ كعػك مػف أ مػة المقػر يف كلػك 

لػه، التحريػر كالت ػكير احتممت س ده اآلية ا التد ؿ سمػن إيجابػه لمػا أافمػه ك  تصػر 
 (، طبعة الدار التك الية لم شر.ُٖ/ُٗ بف ساشكر )
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أمػػره صػػريحه مػػف اهلل بترتيػػؿ   تَذذشْتِْالً انْقُذذشْآنَ ًَسَتِّذذمِ أف قكلػػه تعػػالن:  - ِ
القرآف، كالعمؿي به كاجبه إذ   صارؼى لمكجػكب، لكػف حممىػه سمػن إرادة كمػا ت 
التجكيػػد الزا ػػدة سػػف إقامػػة الحػػركؼ كالحركػػات دكف مػػا يمػػ  ذلػػؾ أمػػره   دليػػؿ 
سميػػه مػػف المغػػة أك الشاػػرع، تصكصػػان أف أصػػؿ المفػػظ مػػأتكذ مػػف الرتػػًؿ كعػػك 
تباسدي ما بيف األال اف كاٌتالاقأا فاالتيعمؿ ف  ترتيؿ القرآف مرادان به مباسػدةي مػا 

ػػأا بػػبعضو مػػف أثػػر ، كلػػذلؾ  جػػدي (ُ)الأذرمػػة بػػيف األحػػرؼ حتػػن   يتػػتمط بعضي
سمماء المغة س د الحػديث سػف جػذر كممػة )رتػؿ( يراسػكف مع ييأػا فػ  الكضػ  
المغكم كالشرسٌ  ك  يزيدكف ف  الحٌد الشػرس  سمػن "رسايػة المتػارج بحيػثي   
" دكف ذكػػر مػػ أـ لمكمػػا ت التحالػػي ية فػػ   يطغػػن بعػػضي الحػػركؼ سمػػن بعػػضو

، ككػأف حػد الترتيػؿ األد ػن المفأػـك (ِ)التجكيد مػف الغػ ف كالصػفات كايػر ذلػؾ
، فمػف فعػؿ  ػأا سمػن بعػضو مف كةمأػـ عػك صػيا ة الحػركؼ سػف أف يقػ  بعضي

 فقد رتاؿ، قاؿ ابف م ظكر كقد فالار الترتيؿ بتبييف الحركؼ كالحركات:ذلؾ  
كالتبيػػيف   يػػتـ بػػأف يعجػػؿ فػػ  القػػراءة كا  مػػا يػػتـ بػػأف يبػػٌيف جميػػ  الحػػركؼ »

 . (ّ)«شباعكيكفيأا حقأا مف اإل
                                                           

(، تحقيؽ: تميؿ جٌفاؿ، طبعة دار إحيػاء التػراث ُِٗ/ُا ظر: المتصص  بف اليده ) (ُ)
 عػ.ُُْٕالعرب  ببيركت ساـ 

(، طبعػػة دار الأدايػػة، ِّ/ِٗا ظػػر: تػػاج العػػركس مػػف جػػكاعر القػػامكس لمزبيػػدم ) (ِ)
(، طبعػة ِْٕ/ُِألب  م صكر األزعرم، تحقيؽ محمد سكض مرسػب ) كتأذيب المغة

 ـ.ََُِدار إحياء التراث العرب  ساـ 

 ( طبعة دار المعارؼ بالقاعرة.ُٖٕٓ/ّ(  ا ظر: لالاف العرب  بف م ظكر )ّ)
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 -أٌف المفالريف لأذه اآلية مف الصػحابة كالتػابعيف لػـ أجػد لأػـ  - ّ 
قػك ن يػ صُّ سمػن أف الترتيػؿ مقصػكره سمػن  -ف  مػا رجعػتي إليػه مػف التفاالػر 

كمػػػاؿ تطبيػػػؽ األحكػػػاـ دكف اقتصػػػار القػػػارئ سمػػػن اإلتيػػػاف بمتػػػارج الحػػػركؼ 
ف كقتػػادة )بٌي ػػه كحركاتأػػا دكف الصػػفات كاأللحػػاف كايػػر ذلػػؾ، كمػػا قػػاؿ الحالػػ

: )ا بذه حرفان حرفان(  .(ُ) بيا ان( ككما قاؿ الضحاؾي
فمػراده بػه   تِالًََتِذوِ  حَذ َّ  َّتْهٌُوَذوُ  انْكِتَذ  َ  آتَْْنَ ىُ ُ انَّزِّهَ  كأما قكله تعالن:  - ْ 

الصػػالحكف مػػف ال صػػارل كاليأػػكد الػػذيف اتبعػػكا ال بػػ  صػػمن اهلل سميػػه كالػػمـ، 
 قػػرآف فػػ  االػػتعماؿ عػػذا المفػػظ كمػػا فػػ  قكلػػه تعػػالن:كعػػذه سػػادة مػػف سػػادات ال

َبِ نْحَ ِّ سَّبِّكَ مِّه مُنَزَّلٌ أَوَّوُ َّعْهَمٌُنَ انْكِتَ  َ آتَْْنَ ىُ ُ َانَّزِّه    :[، كقكله تعالن: ُُْ]األ عاـ

 َإِنَْْكَ أُوزِلَ بِمَ  َّفْشَحٌُنَ انْكِتَ  َ آتَْْنَ ىُ ُ ًَانَّزِّه    :كقكله تعػالن: [،ّٔ]الرسد    ًََكَذزَنِك 

[. ك تتصاصػأـ ْٕ]الع كبػكت:     بِوِ ُّؤْمِنٌُنَ انْكِتَ  َ آتَْْنَ ىُ ُ فَ نَّزِّهَ انْكِتَ  َ إِنَْْكَ أَوزَنْنَ 
بأذا الكصؼ كجرياف سادة القػرآف بقصػره سمػيأـ تصيصػة ذكرعػا الطػاعر بػف 

ـٍ أيم ػاءي سميػه كمػا قػاؿ  ساشكر فقاؿ: )ألف ف  آتي اعـ الكتابى تػذكيران لأيػـٍ  بػأ اأ
 .(ِ) [ْْ]الما دة:   ًَوٌُسٌ ىُذًٍ فِْيَ  انتٌَّْسَاةَ أَوزَنْنَ  إِوَّ    تعالن

                                                           

(  ا ظػػر: مكالػػكسة الصػػحيح المالػػبكر مػػف التفالػػير بالمػػأثكر ل الػػتاذ الػػدكتكر/ حكمػػت ُ)
آثر لم شػػػػر كالتكزيػػػػ  كالطباسػػػػة، المدي ػػػػة ال بكيػػػػة سػػػػاـ (، دار المػػػػْٕٓ/ْبشػػػػير )
 عػ.َُِْ

 (.ٔٗٔ/ُ(  ا ظر: التحرير كالت كير  بف ساشكر )ِ)
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سمن افتراض أف المراد به أعؿ القرآف مػف  -كما أٌف حؽ التةكة  - ٓ 
ليس عك التجكيد كتحاليف تةكة القرآف، بؿ المرادي فأـ مقاصد القػرآف  -األمة 

، كقػػد يشػػمؿ ذلػػؾ األداء (ُ)ةكة عػػك العمػػـ بمػػا فػػ  المتمػػك كالعمػػؿ بػػهفحػػؽ الػػت
الحالػػف، أمػػا لػػك قيػػؿ: إ ػػه مقصػػكر سمػػن تطبيػػؽ التجكيػػد فأػػذا تتصػػيص بػػة 
دليػػؿ، كيشػػكؿ سميػػه أف اهلل قػػاؿ بعػػد ذلػػؾ )أكل ػػؾ يؤم ػػكف بػػه( فػػإذا كػػاف حػػؽُّ 

ُـّ الفأػػـ كالعمػػػؿ كالػػتةكة فأػػذا يشػػمؿ كػػػؿ المػػؤم يف سمػػن ت فػػػاكت الػػتةكة يعػػ
إيمػػػا أـ، أمػػػا لػػػك كػػػاف اإليمػػػاف معمقػػػان بتطبيػػػؽ التجكيػػػد الػػػذم يحصػػػره فيػػػه 
المالػػتدلكف باآليػػة فأػػذا تعميػػؽه لتحصػػيؿ اإليمػػاف بمجػػراد المأػػارة فػػ  األداء، 
ك فػػ ه لميمػػاف سماػػف   يطبحقػػكف أحكػػاـ التجكيػػد، كالالػػ اة ثبتػػت صػػحيحةن بػػذـح 

ؿ بػػه كمػػا فػػ  قكلػػه صػػمن اهلل محالػػ   أداء القػػرآف الغػػافميف سػػف الفأػػـ كالعمػػ
ـٍ مػػ ى  ـٍ كصػييىامىكي ـٍ مػ ى صػػةًتًأ كفى صػػةتىكي سميػه كالػمـ: )يتػػرجي فػيكـ قػػكـه تىحًقػري
ػاًكزي ح ػاًجرىعيـ يىٍمريقيػكفى مػف  ـٍ كيقػرءكف القيػرآف   ييجى ًمأػ ـٍ م ى سىمى ـٍ كسمىمىكي ًصياًمًأ

ـي ًمػػفى الرامياػػة( ؽي الالاػػٍأ الػػدحيف كمػػا يىٍمػػري
ايػػة: )يتميػػكفى كتػػابى اهلل لىٍي ػػان . كفػػ  رك (ِ) 

رىٍطبػػان( كالعػػ ي سمػػيأـ ؼ يالحػػديث عػػك ايػػاب فأػػـ المع ػػن كالعمػػؿ بػػه   ايػػاب 
 تطبيؽ التجكيد.

ته  - ٔ  كأمػػا حػػديث ابػػف مالػػعكد رضػػ  اهلل س ػػه فمتتمػػؼه فػػ  صػػحا
لجأالًة مكالن بف يزيد الك دم راكيه سف ابف مالعكد، أك جأالػة حاًلػه، كسمػن 

                                                           

 (.ِِ/ٗ(  المرج  الالابؽ )ُ)

 (.ْٖٖٔ( برقـ )ُٕٖ/ّ(  ركاه البتارم )ِ)
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حكـ تطبيؽ التجكيد كالقراءة 
 باأللحاف

ُّٓٗ 
 

تػػه دليػػؿه لممػػد المتاصػػؿ ك  دليػػؿى فيػػه سمػػن بػػاق  األحكػػاـ فػػرض صػػٌحته فثبك 
 كالترقيؽ كالقمقمة كالتفتيـ كالغ ة كاير ذلؾ.

كأما حديث سم  رضػ  اهلل س ػه قػاؿ فيػه: "إفا رالػكؿى اهلل صػمن  - ٕ 
" أك "كمػػا أيٍقػػرئى" فأػػك  يػػه كالػػمـ يػػأميريكيـ أف يقػػرأى كػػؿٌ اهلل سم ـى ًمػػ ـٍ كمػػا سى ػػؿو مػػ كي رجي

له قصةن يحكيأا ابف مالعكد فيقػكؿ: "أىٍقرأ ػ  رالػكؿي اهلل صػمن اهلل صحيحه لكف 
ٍيًر  ؿه يقرؤيعا سمىن اى سميه كالمـ اليكرةن مف الثةثيفى فىريٍحتي إلن الماٍلًجًد، فإذا رىجي
ل فقػػاؿ: رالػػكؿ اهلل صػػمن اهلل سميػػه كالػػمـ، قػػاؿ:  ػػٍف أقػػرأؾى : مى مػػا أٍقرأ ػػ ، فقيمػػتي

: اقرٍأعػا، فقرىأعػا س ػرى ـى فقيٍمتي آلتى مػن اٍيػًر قراءىًتػ  كقػراءىًة صػاحب ، فاٍ طمٍقػتي بأػ
: يػا رالػكؿى اهلل، إفا عػذيًف ييتاًلفىػا   فػ   إلن ال ب  صمن اهلل سميه كالمـ فقيمػتي

، كتمعار كٍجأيهي   -كس ده رجؿه عك سم ُّ بػف أبػ  طالػب  -الًقراءىًةل قاؿ: فىغىًضبى
: "إف رالكؿى اهلل صمن اهلل سميه كالمـ يأ ـٍ فقاؿى سم ٌّ ػؿو ًمػ ك ـٍ أٍف يىٍقرأى كيػؿُّ رىجي ميريكي

ـٍ ا تػػتةؼ" كعػػذا يكضػػحي أف الحػػديث    ػػٍف كػػافى قػػٍبمىكي كمػػا أيٍقػػرئى، فإ امػػا أٍعمىػػؾى مى
 صمة له بالتجكيد كا  ما عك ف  اتتةؼ القراءات.

كحػػديث أـ الػػممة رضػػ  اهلل س أػػا متعمػػؽ بػػالكقؼ سمػػن رؤكس  - ٖ 
 اآلم، ك  شأف له بأحكاـ التجكيد.

كحديث الث اء سمن قراءة ابف أـ سبد تزكية له كشػأادةه بمأارتػه  - ٗ 
ف  األداء، كحثٌّ سمن التمٌق  س ه، لك ه ترايبه ف  الكماؿ ك  إلزاـ فيػه ل مػة 
بتكحيد التمق  س ه، كلذلؾ أتذ الصحابة كالتابعكف س ه كسف ايػره فػ  حياتػه 

 دكف  كير.
قػػؿ س ػػه إطػػةؽ القػػكؿ أف ابػػف الجػػزرم كعػػك مػػف أشػػأر مػػف  ي  - َُ 
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حكـ تطبيؽ التجكيد كالقراءة 
 باأللحاف

َُْٓ 
 

بكجكب التجكيد كتأثيـ القارئ بدك ه جاء س ه بيته بركايتيف إحداعما مشػأكرة 
 كع :

ـه  ًزـه  ٍت د القيرآفى آًثـ  كاألٍتذي بالاتٍجًكيًد حى كح ـٍ ييجى  مىٍف لى
 كالثا ية اير مشأكرة كع :

ـه  ًزـي  ٍت ح القير    كاألٍتذي بالتاجًكيًد حى حح ـٍ ييصى  آف آًثـمىٍف لى
ككة الػركايتيف ذكرعػا شػيإل اإلالػةـ زكريػا األ صػارم فػ  شػرحه سمػن  

المقدمػػة الجزريػػة، كمػػاداـ الحػػاؿ كػػذلؾ فػػالجـز بأ ػػه رحمػػه اهلل أراد بالتجكيػػد 
مع اه الشامؿ لكؿ أحكامه التفصيمية اليككف إلغػاء لمركايػة األتػرل الصػحيحة 

 ػػا سمػػن المع ػػن العػػاـ لمبيػػت، كالجمػػ  بػػيف الػػركايتيف يقتضػػ  حمػػؿ التجكيػػد ع
الذم ذكره المفالركف كالمغكيكف كالقراء ف  مع ن الترتيؿ كعػك إقامػة الحػركؼ 
كالحركات فقػط، كمػف أجػؿ ذلػؾ لمػا شػرح شػيإل اإلالػةـ األ صػارم عػذا البيػت 
قػػاؿ: )بػػأف يقػػرأه قػػراءة تتػػؿ بػػالمع ن كاإلسػػراب( ثػػـ بػػياف كجػػه التػػأثيـ كاالػػتدؿ 

[، كفالاػر اآليػة بقكلػه: ْ]الكرة المزمؿ:   تَشْتِْالً انْقُشْآنَ ًَسَتِّمِ  سميه بقكله تعالن:
، ككػػذلؾ أبػػك سمػػرك (ُ) )أم: ا ػػت بػػه سمػػن تػػؤدة بتبيػػيف الحػػركؼ كالحركػػات(

الدا   حيف فالار اآلية قاؿ: )أم تمباث فػ  قراءتػه كافصػؿ الحػرؼى مػف الحػرؼ 
مػه اهلل الذم بعده، ك  تالتعجؿ فتدتؿ بعض الحركؼ ف  بعض(، ثـ جعػؿ رح

مرتبػػة إقامػػة الحػػركؼ كالحركػػات مػػف مراتػػب الػػتةكة الجػػا زة كالػػماعا الترتيػػؿ 
                                                           

(  شػػرح المقدمػػة الجزريػػة فػػ  سمػػـ التجكيػػد لشػػيإل اإلالػػةـ زكريػػا األ صػػارم رحمػػه اهلل ُ)
 عػ.ُُِْبعة مطبعة الشاـ ساـ (، طٕٓ)
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حكـ تطبيؽ التجكيد كالقراءة 
 باأللحاف

ُُْٓ 
 

كذكر أ أا تتعمؽ بالتفكر كا الت باط كأردفأا بمرتبة التحقيؽ كبمرتبة الحدر ثـ 
، ثػػـ أشػػار (ُ) قػػاؿ: )ككتػػاب اهلل ييقػػرأ بالترتيػػؿ كالتحقيػػؽ كبالحػػدر كالتتفيػػؼ(

كيػد مػا دامػت األلفػاظ قا مػةن فقػاؿ: )كا  مػا رحمه اهلل إلن جكاز القراءة دكف تج
يالتعمؿ القارئ الحدر كالأذرمة كعما الرسة القراءة م  تقػكيـ األلفػاظ كتمكػيف 

، كلػػك كػػاف (ِ) الحػػركؼ لتكثػػر حالػػ اته إذ كػػاف لػػه بكػػؿ حػػرؼ سشػػر حالػػ ات(
القارئ بغير التجكيد الكمالٌ  آثمان س ده لمػا أجػاز لػه االػتكثار الحالػ ات بعمػؿ 

 الالي ات.
 

                                                           

 (.ٖٔ(  التحديد ألب  سمر الدا   )ُ)

 (.ُٕ(  التحديد ألب  سمر الدا   )ِ)
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 باأللحاف

ُِْٓ 
 

 ادلثحث اخلاهش
 تعزٌف األحلاى 

، كعػك فػ  المغػة ذك إطةقػات سديػدة كمػا قػاؿ ابػف   األلحافي جمػ ي لحػفو
األسرابػػ : )المحػػف المع ػػن، كالمحػػف اإليمػػاء، كالمحػػف الفط ػػة، كالمحػػف إالػػقاط 
اإلسػػراب، كالمحػػف ترجيػػ  الصػػكت بػػالحزف بػػالقرآف، كالمحػػف تمطػػيط الصػػػكت 

 . (ُ) بالغ اء، كالمحف المغة(

فػػ  ا صػػطةح فػػالتحميف تفعيػػؿه مػػف المحػػف كعػػك مصػػدر المضػػعاؼ ك  
لحف، قاؿ ابف الباذم: )كأما التمحيف: فأك األصػكات المعركفػة س ػد مػف يغ ػ  
بالقصا د كا  شاد الشعر، كع  الػبعة ألحػاف، كقػد أتػن القػرآف بثػامف لػيس فػ  

 .(ِ)أصكاتأـ، كالذم يمٌحف إذا أتن بالمحف   يترج م ه إلن الكاه(

لعػػرب تعػػرؼ فػػ  كةمأػػا تالػػمية تحالػػيف الػػ اغـ بػػالمقركء كبجممػػة كا 
 الكةـ كاألصكات تمحي ان كما قاؿ الشاسر:
 لقػػػػػػد تركػػػػػػت فػػػػػػؤادؾ مالتىحالػػػػػػ ان 

 

 ميطكقػػػػػةه سمػػػػػن فى ػػػػػ س تغ اػػػػػن 
 

                                                           

(، تحقيػؽ: يحيػن جبػر، طبعػة سػاـ ُِّ(  العشرات ف  اريب المغة ألب  سمػر الزاعػد )ُ)
 ـ.ُْٖٗ

د (، تحقيػػؽ الػػدكتكر/ سبدالمجيػػٕٓٓ/ِ(  اإلق ػػاع فػػ  القػػراءات الالػػب   بػػف البػػاذش )ِ)
 عػ.َُّْقطامش، طبعة جامعة أـ القر، 
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 باأللحاف

ُّْٓ 
 

 يىميػػػػػػػػػؿي بأػػػػػػػػػا كتركبيػػػػػػػػػهي بمحػػػػػػػػػفو 
 

 
كف أٌ ػػػػػػا  إذا مػػػػػػا سػػػػػػفا لممحػػػػػػزي

  
 كيقكؿ اآلتر: 

 باتا سمن ايصف بافو ف  ذيرل ف ىفو 
 

 (ُ)يػػػػػػردحداف ليحك ػػػػػػان ذات ألػػػػػػكاف 

  

                                                           

(، الطبعة األكلػن لممطبعػة األميريػة ببػك ؽ سػاـ ِٓٔ/ُٕ(  لالاف العرب  بف م ظكر )ُ)
 عػ.ََُّ
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ُْْٓ 
 

 ادلثحث الضادس
 هذاهة العلواء يف القزاءاخ تاألحلاى 

رحمأػػـ اهلل فػػ  مالػػألة قػػراءة  -الػػمفان كتمفػػان  -لقػػد اتتمػػؼ العممػػاءي  
القرآف باأللحاف تةفان طكيةن جدان بالطكه ف  مكاضعه مف المص افات، كعذا مػا 

سػػف أحػػدعـ تطػػأ م أجيػػان فػػ  المباحػػث  يجعػػؿي ا الػػتد ؿ بمجػػراد حكايػػة القػػكؿ
العممياة، ألف مف يتالف ا الرأم لف يعجز سف ا التد ؿ بحكاية القكؿ سف سمـ 
آتر، كلف ي تأ  بذلؾ ال قػاشي كاايػة مػا فػ  اتتيػار أم سػالـ ألحػد المػذاعب 
ـي أف مالػا ؿ ال حػزاع   ييالػتدؿُّ  ا ضمامه لقا مة مف البقكه لأذا الرأم، كبػذا ييعمػ

، بؿ   بدا مف كر ما االت دكا سميه مػف األدلػة فػ  الحظػر  فيأا بالرجاًؿ فحالبي
أك اإلباحػػة، كمػػا يجػػدر الت بيػػه إلػػن أفا إجمػػاع األمػػة م عقػػدن سمػػن االػػتحباب 
تحالػػيف الصػػكت بػػالقرآف لعمػػـك قكلػػه صػػمن اهلل سميػػه كالػػمـ: )زٌي ػػكا القػػرآف 

ميػه كالػمـ حبُّػه لحيالػف بأصكاتكـ( كألف الال اة الم قكلػة إلي ػا س ػه صػمن اهلل س
 .(ُ)الصكت ف  القرآف كاألذاف كاالتماسه إليه

كمػػذاعب العممػػاء المتتمفػػيف فػػ  مالػػألة القػػراءة باأللحػػاف ت تأػػ  فػػ   
 جممتأا ألربعة مذاعب:

االػػتحباب القػػراءة باأللحػػاف كاليػػ ياته، كعػػذا قػػكؿ بعػػض الشػػافعية كسميػػه  - ُ
ا لـ يزؿ حرفػان سػف حركتػه أك  ص الدارم  بقكله )القراءة باأللحاف مالتحبة م

                                                           

(، تحقيؽ سم  الحمب ، طبعة دار ابف سفاف سػاـ َّٕ/ّ(  ا ظر: مفتاح دار الالعادة )ُ)
 عػ.ُُْٔ
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ُْٓٓ 
 

)  . كقاله الفكرا   مف الشافعية كذلؾ:(ُ) يالقط فإف ذلؾ محـر
باحتيػه، كعػك م صػكص سػف الشػافعية، كم قػكؿ  - ِ جكاز القراءة باأللحػاف كا 

 سف الح فية كبعض الصحابة كالتابعيف.
 كراعة القراءة باأللحاف، كعذا محك  سف الح فية كالمالكية كايرعـ. - ّ
كػػ  سػػف جماسػػة  - ْ تحػػريـ القػػراءة باأللحػػاف، كعػػك قػػكؿ اإلمػػاـ مالػػؾ، كحي

 .(ِ)آتريف مف أعؿ العمـ
كتجػػدر اإلشػػارة أيضػػان فػػ  الػػرد األقػػكاؿ كذكػػر التػػةؼ فػػ  المالػػألة إلػػن أفا  

اتتةؼ الالمؼ كالتمؼ ف  مالػألة القػراءة باأللحػاف لػيس م صػرفان إلػن العبػث الػذم 
يمارالػػه بعػػض القػػراء مػػف مػػدح ايػػر الممػػدكد كا اػػة مػػا   ا اػػة لػػه كتحريػػؾ الالاػػكاكف 

حالاب الحركات كاألحكاـ، قػاؿ ال ػككم رحمػه كاير ذلؾ قصدان إلن إتماـ ال اغمة سمن 
اهلل: )فيالػػػتحب تحالػػػيف الصػػػكت بػػػالقراءة كترتيمأػػػا مػػػا لػػػـ يتػػػرج سػػػف حػػػد القػػػراءة 

. ثػـ الػاؽ رحمػه اهلل بعػد (ّ) بالتمطيط فإف أفػرط حتػن زاد حرفػان أك أتفػاه فأػك حػراـ(
يحصػؿ ذلؾ تةفأػـ فػ  القػراءة باأللحػاد تأكيػدان سمػن أف عػذه الصػكرة األدا يػة التػ  

فيأا التحريؼ ايري داتمة ف  التةؼ كا   لما كاف لذكر حكمأا أك ن كتعقيبػه بمالػألة 
 القراءة باأللحاف مع ن.

                                                           

 (.ّْْ/ْالب )(  حاشية الرمم  سمن أال ن المطالب شرح ركض الطُ)

(  جمي  المذاعب ك البتأا ألصحابأا ذكرعا الحافظ ابف حجر رحمػه اهلل فػ  كتػاب: فػتح ِ)
 عػ.ُُِْ(، طبعة دار الالةـ بالرياض ُٗ - َٗ/ٗا رم شرح صحيح البتارم )

 عػ.ُُْٕ(، تحقيؽ: محمد حجار، طبعة دار ابف حـز َُُ(  التبياف ف  آداب حممة القرآف )ّ)
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حكـ تطبيؽ التجكيد كالقراءة 
 باأللحاف

ُْٓٔ 
 

 ادلثحث الضاتع
 أدلح ادلاًعني واجملٍزٌي 

 االتدؿ القا مكف بجكاز كالي ياة القراءة باأللحاف بما يم : 
هلل بف قيس رض  قكؿ ال ب  صمن اهلل سميه كالمـ لما االتحالف قراءة سبدا -

اهلل س ه: )يا أبا مكالن لقىٍد أكت  ًمٍزماران ًمٍف مىزىاميًر آؿى دىاكد(
 (ُ). 

الىػًف  - قكؿ ال ب  صػمن اهلل سميػه كالػمـ: )مػا أًذفى اهلل لشػ ءو مػا أًذفى ل بػِ  حى
ٍكًت بالقيٍرآًف يىٍجأري بًه(.  الصا

يح ػكا القيػٍرآف بأٍصػ - (قكؿ ال ب  صمن اهلل سميػه كالػمـ: )زى ـٍ كىاتكي
، فقػالكا عػذه (ِ) 

ال صكص العاماة كايرعا مما جاء فيه إذف الشارع بتحاليف الصكت بؿ كالحث 
سميه كالترايب فيه ك  كجه لتقييد ما أطمقه الشحارع ما لـ تتأثر حركات القػرآف 
كحركفه في قصي م هي ما عك مف أصمه أك يزاد سميه ما ليس م ه بفعؿ تحاليف 

 كم ع ا متكجهه ل مة كمأا.الصكت، كاألمر ال ب
رمة القراءة باأللحاف بقكله صمن اهلل سميه   كاالتدؿا القا مكف بكراعة كحي

ػكفى أٍعػًؿ الفالػًؽ كأعػؿ  ـٍ كليحي ياػاكي كًف العىرىًب كأصكاًتأىا كا  كالمـ: )اقرأكا القيٍرآفى ًبميحي
عيػكف القػٍرآفى تٍرًجيػ ى  الًغ ىػاًء كالراعبا ياػة الكتابيف فإ ه شيج ء قكـه ًمٍف بىٍعًدم ييٍرجح

                                                           

(، إتػػراج محمػػد زعيػػر ال اصػػر، َْٖٓ(، بػػرقـ )ُٓٗ/ٔتػػارم فػػ  الصػػيح )(  ركاه البُ)
 عػ.ُُُّطبعة دار طكؽ ال جاة المصكرة سف بك ؽ ساـ 

( بػػػاب كيػػػؼ يالػػػتحب الترتيػػػؿ فػػػ  القػػػراءة ُْٖٔ(  ركاه أبػػػك داكد فػػػ  الػػػ  ه بػػػرقـ )ِ)
كصححه األلبا  ، الػ ف أبػ  داكد بتصػحيح األلبػا   طبعػة مكتبػة المعػارؼ بالريػاض 

 عػ.ُُْٕ
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حكـ تطبيؽ التجكيد كالقراءة 
 باأللحاف

ُْٕٓ 
 

ـٍ كقيميكبي الذيف يعجبأـ شأ أـ( ـٍ مٍفتيك ةه قيمكبيأي اًكزي ح اًجرىعي كال اٍكًح   ييجى
 (ُ). 

فقػػػالكا إفا فػػػ  عػػػذا الحػػػديث الحػػػٌث سمػػػن التػػػزاـ لحػػػكف العػػػرب كمػػػا  
تالتحال ه مف األصكات كعي ػات األداء، كأف تتبُّػ  األلحػاف كالكيفياػات التارجػة 

الػ غـ العربػ  أك المشػابأة لمػا سميػه أعػؿ الفالػؽ كالمجػكف محػراـ  سف قػا كف
لصراحة ال أ  ال بكم س ه ف  عذا الحػديث أك كراعتػه إف تيػؼ المصػير إليػه 

 س د ا الترالاؿ ف  التطريب كتحاليف الصكت.

                                                           

عػػػ، ُُْٓ( طبعػػة دار الحػػرميف ِِّٕ( بػػرقـ )ُّٖ/ٕ(  ركاه الطبرا ػػ  فػػ  األكالػػط )ُ)
(، تحقيؽ سبدالغ   حامػد، طبعػة الرشػد َِْٔ( برقـ )َِٖ/ْكالبيأق  ف  الشعب )

 عػ.ُِّْساـ 
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حكـ تطبيؽ التجكيد كالقراءة 
 باأللحاف

ُْٖٓ 
 

 ادلثحث الثاهي
 ادلذهة الزاجح وصثة الرتجٍح 

لػػذم يتػػرجاحي بعػػد سػػرض مػػذاعب العممػػاء كأدلػػتأـ فػػ  المالػػألة فػػإف ا 
ـي س د اهلل عك جكاز القراءة باأللحػاف إطةقػان، كأف الضػابط الحػاكـ لتمحػيف  كالعم
القراءة كتعمـ قكا يف ال غـ كالعمؿ بأػا عػك المحافظػة سمػن الحركػات كالحػركؼ 

 كاألحكاـ مف اتتةؼ مكازي أا كزيادة أك  قصاف مقاديرعا.
 كالبب ترجيح ذلؾ:

ة ألحد اليـك فػ   الػبة لحػفو أفا لحكف العرب يالتحيؿ  - ُ أف ت ضبط ك  حجا
مػػا إلػػن العربياػػة أك  فيػػه س أػػا ايػػر محػػًض الػػداسكل، كلػػيس أحػػده أكلػػن 

 بغيره ف  إمكاف ادحساء ذلؾ.
ـي، كال أػ ي جػاء بمفأػـك  - ِ أفا أعؿى الكتابيف كأعؿ الفالؽ م أـ العربي كالعجػ

فالػػقىة كأعػػؿ المتالفػػة سػػف لحػػكف األسجمػػيف، كبػػالم طكؽ سػػف لحػػكف ال
ػػالحيف  ـي جػػكاز قػػراءة القػػرآف بغيػػر لحػػكف الصا الكتػػابيف، كحاصػػؿي ذلػػؾ سػػد

 مف العرب.
أفا م أياػػات الحػػديث م أػػا مػػا عػػك شػػرس ُّ العماػػة كػػال أ  سػػف مشػػابأة  - ّ

الفالقة كأعؿ الكتاب، كأما ال أ  سف المحكف الحال ة ل سػاجـ مػف ايػر 
جمة، كقد ثبت لدي ا ف  صحيح الفالاؽ كأعؿ الكتاب فة سماة له اير الع

الالػػ اة سػػدـ فضػػؿ سربػػ  سمػػن سجمػػ ٌّ بغيػػر التقػػكل، ك  شػػؾ أفا األتػػذ 
بمحف العرب  كاٌطراح المحكف األسجميػة تفضػيؿ لمعػرب سمػن العجػـ بػأمر 

 اير التقكل.
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حكـ تطبيؽ التجكيد كالقراءة 
 باأللحاف

ُْٓٗ 
 

أٌف عذا الحديث متصػصه ألحاديػث العاماػة اآلمػرة بتحالػيف الصػكت دكف  - ْ
، كالتعػػارض بي أمػػا قػػ تأا بػػؿ تقييػػدو ا ـه كعػػ  مقدامػػة سميػػه لثبػػكت صػػحا

كا تفاؽ سميأا، أمػا عػذا الحػديثي فػة يصػحُّ لػه إالػ اده، قػاؿ الجكزقػا  : 
)عػػذا حػػديث باطػػؿ كأبػػك محمػػد شػػيإل مجأػػكؿ، كحصػػيف أيضػػان مجأػػكؿ، 
كبقية بف الكليد ضعيؼ(، كقاؿ ابف الجكزم: )عذا حديث   يصػح، كأبػك 

كيدلالػأـ( كقػاؿ الػذعب : )التبػر محمد مجأػكؿ، كبقيػة يػركم الضػعفاء 
 .(ُ) م كر(

ة الػ د الحػديث فالعمػؿي بػه متعػذحره اليػـك لعػدـ جػكاز  - ٓ أ ه سمن فػرض صػحا
ا حتجػػػاج بمػػػا سميػػػه العػػػربي كالجػػػـز بعربياتػػػه، كذلػػػؾ  الػػػتفحاش فالػػػاد 
األلالف كالطباًع، كألف ا حتجاج بكةـ العرب لـ تكػف لػه م أجيػةه كاحػدة 

ثيف فػ  مالػألة ا حتجػاج فػ  سصػكره األكلػن، فأتػذ س د المغكييف البػاح
بعضػػأـ بمػػا ثبػػت سػػف العػػرب دكف المػػكال ، كأتػػذ بعضػػأـ سػػف بعػػض 
القبا ػػؿ دكف بعػػض، كلػػـ يأتػػذ أعػػؿ ا حتجػػاج سػػف الػػكاف الحاضػػرة، ك  

، فمػػك ثبػػت ل ػػا مػػف (ِ)الػػكاف البػػرارم سمػػن الحػػدكد المجػػاكرة لغيػػر العػػرب
تجػػاج مػػا ثبػػت مػػف القكاسػػد األداء الصػػكت  سػػف العػػرب فػػ  سصػػكر ا ح

كالمغػة لكػػاف عػػذا الػػتحكُّـ فػػ  أعمياػة ا التشػػأاد طاس ػػان فيػػه لعمػػـك مع ػػن 

                                                           

 (.ُْ(  ال افمة ف  األحاديث الضعيفة كالباطمة ألب  إالحاؽ الحكي   ص )ُ)

( لمػػدكتكر/ محمػػد سيػػد، طبعػػة دار سػػالـ ُّْحتجػػاج بالمغػػة )(  ا ظػػر: ا التشػػأاد كا ِ)
 ـ.ُٖٖٗالكتب 
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حكـ تطبيؽ التجكيد كالقراءة 
 باأللحاف

َُٓٓ 
 

لفػػػظ )العػػػرب( فػػػ  حػػػديث ال بػػػ  صػػػمن اهلل سميػػػه كالػػػمـ كسػػػدـ كجػػػكد 
 المتصص له، فكيؼ كلـ يثبت.

كممف رجاح جكاز القراءة باأللحاف األالػتاذ سبػدالعزيز القػارم، ككضػ   
 له أربعة شركط:

ة األداء كالةمة التجكيد. - ُ  أ  يطغن ذلؾ سمن صحا
 أ  ييعارضى التمحيفي جةؿ القرآف ككقارهي. - ِ
 أف يميؿ بالقراءة إلن التحزيف س د االتتداـ قكاسد المحف.  - ّ
أف يأتذ م أا قدر حاجته ف  تحاليف صكته كتزييف تر مه بالقرآف، دكف  - ْ

الماؿ كا تفاخ األكداج مػف ما يم  ذلؾ مف حظكظ ال فس كطمب الشأرة ك 
التكمؼ كالتعالُّؼ، كجعؿ المحف الػبيةن لمتأكُّػؿ، كاالػتدؿ الشػيإل سمػن ذلػؾ 
بأثر ركاه القرطب  سف مالؾ أ ه الي ؿ سف األلحػاف فػ  الصػةة فقػاؿ:   

 .(ُ)يعجب  ، إ ما عك ا اء يتغ كف به ليأعذكا سميه الدراعـ
ميػػه كػػؿ مػػف أجػػاز كعػػذه الضػػكابط م أػػا مػػا عػػك محػػؿُّ اتفػػاؽ أجمػػ  س 

القراءة باأللحاف أك االتحباأا كشرط سػدـ تركجأػا بػالقرآف سػف كجأػه األدا ػ  
 الصحيح المتعمؽ بحركفه كأحكامه.

كم أا ما عك  الب ٌّ تتتمؼ فيه أذكاؽ ال اس كتقػديراتأـ كاشػتراط )أ   
ييعارضى التمحػيفي جػةؿ القػرآًف ككقػاره(، ك  أظػفُّ ضػبطه ممك ػان فػ  ظػؿ تبػايف 

                                                           

( طبعػة ََُ - ّٗ(  ا ظر: ال ف القراء كالمجكديف لعبػدالعزيز بػف سبػدالفتاح القػارئ )ُ)
 عػ.ُُْْمكتبة الدار بالمدي ة ساـ 
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حكـ تطبيؽ التجكيد كالقراءة 
 باأللحاف

ُُٓٓ 
 

ألثر الذم يتركه المحػفي فػ  أ فػس الالاػامعيف، فمػف األلحػاف مػا تعتبػرهي بعػض ا
البي ات ااية فػ  الةقػة بكتػاب اهلل االػتحما ن كاالتحالػا ان لػه كيكػكف فػ  بي ػة 
أترل ضربان مف الترسيد اير الة ؽ بالقرآف، كم أا ما يعتبػره أعػؿ بمػد رالػكتان 

 ف ترقيصان يت زاه س ه القرآف.ف  تزييف القرآف بالصكت الحالف كيعتبره آترك
كم أػػػا مػػػا عػػػك إلػػػزاـه بمػػػا   يمػػػزـي كاشػػػتراط )أف يميػػػؿ بػػػالقراءة إلػػػن  

التحػػزيف( فمػػك االػػتحبا الشػػيإل ذلػػؾ سمػػن مػػف يعمػػؿ باأللحػػاف لكػػاف فػػ  األمػػر 
العةه، أما تعميؽ شرط الجكاز به فة يبدك أ ه  زـه، كذلػؾ ألٌف اآليػات الكريمػة 

ساماة   كجه لتتصيصأا بالتحزيف، كع  قكله تعػالن: الت  االتدٌؿ بأا الشيإل 

  . كقكلػػػػػه تعػػػػػالن:(ُ)  انهَّذذذذذوِ نِذذذذذزِكْشِ قُهُذذذذذٌبُيُ ْ تَخْشَذذذذذعَ أَن آمَنُذذذذذٌا نِهَّذذذذذزِّهَ َّذذذذذ ْنِ أَنَذذذذذ ْ  


. كقكله تعالن: (ِ)  وِانهَّ خَشَْْتِ مِّهْ مُّتَصَذِّع ً خَ شِع ً نَّشَأَّْتَوُ جَبَمٍ عَهََ انْقُشْآنَ ىَزَا أَوزَنْنَ  نٌَْ     

                

 جُهٌُدُىُ ْ تَهِنيُ ثُ َّ سَبَّيُ ْ َّخْشٌَْنَ انَّزِّهَ جُهٌُدُ مِنْوُ تَقْشَعِشُّ مَّثَ وَِِ مُّتَشَ بِي ً كِتَ ب ً انْحَذِّثِ أَحْسَهَ وَزَّلَ انهَّوُ

 انهَّوِ رِكْشِ إِنََ ًَقُهٌُبُيُ ْ

ت  فيأا ث اء اهلل سمن العباد بقشعريرة فاآلية األتيرة ال (ّ)    

الجمػد مػف القػرآف جػػاءت ساماػة فػ  مطمػؽ الػػماسه كمطمػؽ قراءتػه، كتفالػػيرعا 
الالماع ع ا تتصيص بغير دليؿ فضةن سف قصره سمن التةكة الحزي ة، ككاق  
ال اس يثبػت أف مػ أـ مػف يتشػ  لصػكتو حػزيف فيقشػعر جمػدهي لهيػة، كمػ أـ 

                                                           

 (.ُٔ(  الكرة الحديد آية )ُ)

 (.ُِ(  الكرة الحشر آية )ِ)

 (.ِّ(  الكرة الزمر آية )ّ)
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، كم أـ مف تفعؿي فيه المطالعػةي مف ي تابه الحاؿ ذاته  لقراءة ألكفو   يكادي يبيفي
كال ظػػر لمقػػرآف المكتػػكًب الفعػػؿ ذاتػػهي، بػػؿ ربامػػا شػػعر اإل الػػاف بػػذلؾ كعػػك يقػػرأ 
التفالير أك يالمعه، كالقاسدة ف  التفالير أف معا   القػرآف تحمػؿ سمػن أكالػ  

، (ُ)العمػـك التأكيةت ما لـ يتصصأا دليؿه معتبر، كحػذؼي المقتضػن ع ػا يفيػد
ألف اهلل قاؿ: )تقشىعرُّ م هي( كلـ يبػيف عػؿ القشػعريرةي مػف الػماسًه أـ مػف تػدبُّره 
أـ مف مطالعة معا يه، فدٌؿ ذلؾ سمن االتغراقأا لكؿ ما تصػمح لػه، كسمػن مثػؿ 

 ذلؾ تقاسي اآليتاف األكلياف، كاهلل أسمـ.
 
 

  
 
 
 

                                                           

( طبعػػة دار ابػػف سفػػاف سػػاـ ٕٗٓ/ِ(  ا ظػػر: قكاسػػد التفالػػير لمػػدكتكر/ تالػػد الالػػبت )ُ)
 عػ.ُُِْ
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 قائوح ادلصادر وادلزاجع
لمزبيػدم، طبعػة دار الأدايػة،  تاج العػركس مػف جػكاعر القػامكس (ُ

كتأذيب المغة ألب  م صكر األزعرم، تحقيؽ محمد سكض مرسب 
 ـ.ََُِطبعة دار إحياء التراث العرب  ساـ 

التجديد ف  اإلتقاف كالتجكيد ألب  سمرك الدا  ، تحقيؽ د/ اػا ـ  (ِ
 ـ.َََِقدكرم الحمد طبعة دار سمار ساـ 

 (.ٔٗٔ/ُالتحرير كالت كير  بف ساشكر ) (ّ

 لتالأيؿ لعمـك الت زيؿ  بف جزم الكمب  ا (ْ

تفالير القػرآف العظػيـ  بػف كثيػر، بتحقيػؽ الػام  الػةمة كطبعػة  (ٓ
 عػ.ُِْٔدار طيبة ساـ 

الجام  الصحيح لمبتارم، تحقيؽ سبدالقادر شيبة الحمد، الطبعة  (ٔ
 عػ.ُِْٗاألكلن ساـ 

ال ف الػدارم ، تحقيػؽ/ حالػيف الػميـ الػدرا  ، طبعػة دار المغ ػ   (ٕ
 عػ.ُُِْكزي  ساـ لم شر كالت

ال ف العيد بف م صكر ف  ال  ه تحقيػؽ الػدكتكر/ الػعد الحميػد،  (ٖ
 عػ.ُُْٕطبعة دار الصميع  ساـ 

شػػرح المقدمػػة الجزريػػة فػػ  سمػػـ التجكيػػد لشػػيإل اإلالػػةـ زكريػػا  (ٗ
 عػ.ُُِْاأل صارم رحمه اهلل ، طبعة مطبعة الشاـ ساـ 

 ايػػة الرا ػػد فػػ  تحقيػػؽ مجمػػ  الزكا ػػد، تحقيػػؽ/ سبػػداهلل محمػػد (َُ
 عػ.ُُْْالدركيش طبعة دار الفكر لم شر ساـ 
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 قكاسد التفالير لمدكتكر تالد الالبت  (ُُ

 الككاكب الدرارم شرح صحيح البتارم لمكرما  . (ُِ
 لالاف العرب  بف م ظكر،  طبعة دار المعارؼ بالقاعرة. (ُّ
المجمكع شرح المأذب لم ككم ، تحقيؽ/ محمد  جيػب المطبعػ ،  (ُْ

 طبعة مكتبة اإلرشاد بجدة.

 بػػف الػػيده، تحقيػػؽ: تميػػؿ جفٌػػاؿ، طبعػػة دار إحيػػاء المتصػػص  (ُٓ
 عػ.ُُْٕالتراث العرب  ببيركت ساـ 

عػػ كتحقيػػؽ/ ُِِْالمالػتدرؾ لمحػاكـ، طبعػػة دار الكتػب العمميػػة  (ُٔ
 مصطفن سبدالقادر سطا.

 مال د اإلماـ أحمد ف  مال ده،  طبعة مؤالالة الرالالة. (ُٕ
بػػف  المطالػػب العاليػػة بزكا ػػد المالػػا يد الثما يػػة،  تحقيػػؽ: أحمػػد (ُٖ

 عػ.َُِْحميد كطبعة دار العاصمة بالرياض ساـ 
المعجػػػـ الكبيػػػر لمطبرا ػػػ  فػػػ  الكبيػػػر طبعػػػة مكتبػػػة ابػػػف تيميػػػة  (ُٗ

 عػ.َُْْبتحقيؽ/ حمدم الالمف  ساـ 
مكالػػػػكسة الصػػػػحيح المالػػػػكر مػػػػف التفالػػػػير بالمػػػػأثكر ل الػػػػتاذ  (َِ

الػػدكتكر/ حكمػػت بشػػير، دار المػػآثر لم شػػر كالتكزيػػ  كالطباسػػة، 
 ق.َُِْـ المدي ة ال بكية سا

ا التشػػأاد كا حتجػػاج بالمغػػة لمػػدكتكر/ محمػػد سيػػد، طبعػػة دار  ػػػ (ُِ
 ـ.ُٖٖٗسالـ الكتب 

اإلق ػػػاع فػػػ  القػػػراءات الالػػػب   بػػػف البػػػاذش. تحقيػػػؽ الػػػدكتكر/  (ِِ
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 عػ.َُّْسبدالمجيد قطامش، طبعة جامعة أـ القرل 
التبياف ف  آداب حممة القػرآف، تحقيػؽ: محمػد حجػار، طبعػة دار  (ِّ

 عػ.ُُْٕابف حـز 
لجام  لشعب اإليمػاف لمبيأقػ ، تحقيػؽ: سبػدالعم  حامػد، طبعػة ا (ِْ

 عػ.ُِّْالرشد ساـ 
 حاشية الرمم  سمن أال ن المطالب شرح ركض الطالب. (ِٓ
ال ف أب  داكد بتصحيح األلبا   طبعة مكتبػة المعػارؼ بالريػاض  (ِٔ

 عػ.ُُْٕ
الػػ ف القػػراء كالمجػػكديف لعبػػدالعزيز بػػف سبػػدالفتاح القػػارئ، طبعػػة  (ِٕ

 عػ.ُُْْمدي ة ساـ مكتبة الدار بال
صػػحيح البتػػارم، إتػػراج محمػػد زعيػػر ال اصػػر، طبعػػة دار طػػكؽ  (ِٖ

 عػ.ُُُّال جاة المصكرة سف بك ؽ ساـ 
العشرات ف  اريب المغة ألب  سمر الزاعػد، تحقيػؽ: يحيػن جبػر،  (ِٗ

 ـ.ُْٖٗطبعة ساـ 
فتح البػارم شػرح صػحيح البتػارم  بػف حجػر، طبعػة دار الالػةـ  (َّ

 عػ.ُُِْبالرياض 
فالير لمدكتكر/ تالد الالػبت، طبعػة دار ابػف سفػاف سػاـ قكاسد الت (ُّ

 عػ.ُُِْ
لالػػػاف العػػػرب  بػػػف م ظػػػكر، الطبعػػػة األكلػػػن لممطبعػػػة األميريػػػة  (ِّ

 عػ.ََُّببك ؽ ساـ 
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 عػ.ُُْٓالمعجـ األكالط لمطبرا  ، طبعة دار الحرميف  (ّّ
مفتاح دار الالعادة، تحقيؽ: سمػ  الحمبػ ، طبعػة دار ابػف سفػاف  (ّْ

 عػ.ُُْٔساـ 
 األحاديث الضعيفة كالباطمة ألب  إالحاؽ الحكي  . ال افمة ف  (ّٓ

 

 
 

 


