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نة النبويَّة وما يتعّلق هبام  راسات القرآنيَّة والسُّ ُتعنى بنرش بحوث الدِّ

 

جمّلة دورّية علمّية حمّكمة
نة النبويَّة وما يتعّلق هبام  راسات القرآنيَّة والسُّ ُتعنى بنرش بحوث الدِّ



2

ترخيص وزارة الثقافة واإلعالم -الرياض، اململكة العربية السعودية 
برقم: ) 8044(،  وتأريخ:  1436/4/14هـ

رقم اإليداع: 9939/ 1438

 تأريخ: 1438/1/28

1658 - 774x :ردمد

سعر المجلة: )20( عشرون رياًل سعودًيا أو ما يعادله

مجيع املراسالت تكون باسم رئيس حترير املجلة: 
mjallah.wqf@gmail.com :الربيد االلكرتوين للمجلة

َمَجّلُة َتْعِظيِم الَوْحَيْيِن، وقف تعظيم الَوْحَيْيِن،
حي الروايب- املدينة املنورة: ص. ب: 51993، الرمز الربيدي: 41553،

  اململكة العربية السعودية.
هاتف املجلَّة: 00966148493009  حتويلة: 115

جوال املجلَّة وواتسآب: 535522130 966+
@wahyain-mejellah :تويرت

قيمة االشرتاك:
- داخل اململكة العربية السعودية لألفراد واجلامعات )100 ريال(، شاملة لعددين يف السنة مع قيمة الشحن. 

- خارج اململكة العربية السعودية لألفراد واجلامعات )12 دوالرًا أمريكيًا( لعددين يف السنة، وال تشمل قيمة الشحن.

تعبأ استامرة االشرتاك  من موقع وقف تعظيم الوحيني  - املجلة املحكمة.
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المواد العلميَّة المنشورة في المجلَّة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
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وحتقيق  هدايتِهام،  وبيان  املطّهرة،  النبوّية  والّسنة  الكريم  القرآن  خدمة  عىل  تقوم  وقفيَّة  مؤّسسة 
غاياِتام، وتفعيل مقاصِدمها.

يف عام 1428 هـ، كانت البداية باسم: »مرشوع تعظيم القرآن الكريم«.

ويف عام 1434 هـ، أصبح املرشوع مركزا ضمن مراكز املدينة املنّورة لتنمية املجتمع حتت اسم: 
»مركز تعظيم القرآن الكريم«.

ويف عام 1436هـ، تم تطوير املركز واستقالله، ليكون مؤّسسة وقفّية باسم: »وقف تعظيم الوحيني«. 

االرتقاء يف تعظيم القرآن الكريم والّسنة النّبوّية ودراساتام حمليًا وعامليًا.

تعظيم القرآن الكريم والّسنة النّبوّية يف املجتمع واألّمة، بتفعيل مقاصدمها وغاياتام وبيان هدايتهام.

 

1- إبراُز مظاهِر عظمة القرآن الكريم والّسنّة النّبوّية الرّشيفة، وبياُن حقوِقهام.

2- الدفاُع عن كتاب اهلل تعاىل وسنّة نبّيه ، وتفنيُد الشبهات عنهام.

صة يف الّدراسات القرآنّية واحلديثّية  راسات البحثّية والّدورات الّتدريبّية املتخصِّ 3- االرتقاء بالدِّ
وما يتعلق هبام.
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ورقيًا  هبام  يتعّلق  وما  ة  النبويَّ نة  والسُّ القرآنيَّة  راسات  الدِّ بحوث  بنرش  ُتعنى  حمّكمة،  علمّية  دورّية  جمّلة 
. وإلكرتونيًا، ألساتذة اجلامعات، وأهل االختصاص، والباحثي املهتمي بعلوم الَوْحَيْيِ

أن تكون املجلة منارة علميَّة بحثيَّة يف خدمة الَوْحَيْيِ الرشيفي وتعظيمهام.

ة وما يتعّلق  نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ة واألصيلة ونرشها يف جماالت الدِّ حتكيم البحوث العلميَّة اجلادَّ
هبام.

 

ة وما يتعّلق هبام. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- نرش البحوث العلميَّة املتخصّصة يف الدِّ

ة وما يتعّلق هبام. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 2- إثراء املجالت العلميَّة يف جماالت الدِّ

3- شحُذ مِهم الباحثي للكتابة، وتلبية احتياجاتم لنرش بحوثهم.

4- العناية بمعايري اجلودة يف البحوث العلميَّة.

ة وما يتعّلق هبام. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 5- التمهيد ملشاريع علميَّة موسوعيَّة مبتَكرة يف الدِّ

لة بعمل الوقف وأهدافه. ة ذات الصِّ 6- دعم أنشطة الوقف املتنوعة بالبحوث العلميَّة اجلادَّ
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ة وما يتعلق هبام؛ ما يأيت: نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- َتقبل املجلَّة يف حقل الدِّ

  البحوث العلميَّة األصيلة. 

  دراسة املخطوطات وحتقيق اجلدير منها.

ي من أهل االختصاص. مة للمجلَّة للتحكيم العلمي وبشكل رسِّ 2- ختضع البحوث املقدَّ

م البحوث من حمكمَي  - عىل األقل - يكون قرارمها ُملزمًا، ويف حال تعارض حكمهام ُيّكم  3- حُتكَّ
م ثالث ويكون قراره مرجحًا. البحث من حمكِّ

4- ُيَبلَّغ الباحث بَقبول بحثه أو عدم َقبوله برسالة رسميَّة من رئيس حترير املجلَّة.

5- يف حال عدم َقبول البحث ال يلزم هيئة التحرير إبداء أسباب عدم النرش.

6- إذا تم حتكيم البحث وَقبوله للنرش ال يق للباحث اسرتداده أو طلب إلغائه.

7- ال ُتعاد البحوث إىل أصحاهبا وال ُتسرتد، سواء أنرشت أم مل تنرش.

8- حقوق الطبع والنرش حمفوظة للمجلَّة.

9- ُترتَّب البحوث يف املجلَّة وفق اعتبارات موضوعيَّة وفنيَّة ال عالقة هلا بقيمة البحث.

د الباحث بنسختي ورقّيتي من املجلة املنشور فيها بحثه، وعرش مستاّلت خاّصة ببحثه.  10- ُيزوَّ

11- املواد املنشورة يف املجلَّة ُتعربِّ عن وجهة نظر أصحاهبا وآرائهم.

م الباحث إقرارًا خطيًا بصيغة )pdf( بأّن بحثه مل ُيسَبق نرشه، أو مقدمًا للنرش يف جهة أخرى، أو  12- ُيقدِّ
مستاًل من عمل علمي للباحث سواًء رسالة علميَّة: )املاجستري أو الدكتوراه(، أوغريمها. وُيرسل 

عىل بريد املجلَّة االلكرتوين.

م الباحث نبذة خمترصة عن سريته العلميَّة، وعناوين االتصال، والربيد اإللكرتوين، وُيرسل عىل  13- ُيقدِّ
.)word( بريد املجلَّة االلكرتوين، بربنامج الوورد
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ة وما يتعلَّق هبام. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ص الدِّ 1- أن يكون البحث يف ختصُّ

ة واالبتكار، وعدم التكرار مع غريه عنوانًا ومضمونًا. 2- أن يتسم البحث باألصالة واجلدَّ

3- أن يتسم البحث بصحة الّلغة وسالمة املنهج.

4- ُيراعى يف كتابة البحث املنهج العلمي يف توثيق املعلومات، وعالمات التنصيص والرتقيم.

 ،)A4( :صفحة؛ مقاس )5- أالَّ يقّل عدد صفحات البحث عن: )20( صفحة؛ وال يزيد عن: )40

ورة.        شاملة مللخص البحث، ومراجعه. وهليئة حترير املجلَّة االستثناء عند الضَّ

كتابة ملخص باللغة العربية ال يتجاوز  )250( كلمة، يشمل: )موضوع البحث، وهدفه الرئيس،   -6
يتجاوز  وال  البحث،  موضوع  عىل  )املفتاحية(  الة  الدَّ والكلامت  نتائجه،  وأهم  البحث،  ومشكلة 

عددها: )4( كلامت.

مة البحث: )موضوع البحث، وأمهيته، وأهدافه، وأسباب اختياره، ومنهجه العلمي،  7- أن تتضمن مقدِّ
ابقة عن املوضوع، واجلديد الذي سيقدمه البحث(. راسات السَّ والدِّ

راسة، والتوصيات العلميَّة يف عنارص واضحة(. ن خامتة البحث: )أهم نتائج الدِّ 8- أن تتضمَّ

9- يلتزم الباحث باملواصفات الفنيَّة اآلتية:

    نوع اخلط: )Lotus Linotype( ملتن البحث، وعناوينه، وحواشيه، ومراجعه، وفهارسه...، 
وتباعد األسطر: مفَردًا.

  مقاس خط متن البحث:  )16( غري ُمْسَوّد.

  مقاس خط العناوين الرئيسة: )20( ُمْسَوّدًا. 

  مقاس خط العناوين الفرعّية: )18( ُمْسَوّدًا. 
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، وتوضع أرقام احلوايش بي قوسي؛ هكذا:  الُسفلّية: )12( غري ُمسَودِّ مقاس خط احلوايش    
)1(، ولكل صفحة من البحث حاشيتها املستقّلة.

ة للنرّش احلاسويب    تكتب اآليات القرآنيَّة بي قوسي مزّهرين؛ بربنامج مصحف املدينة النبويَّ
هكذا:   )14( بحجم:  نفسه  السطر  يف  اآليات  وتوثق  ًا،  ُمْسَودَّ   )14( خط:   بمقاس 

]سورة البقرة: 30[.

ة واآلثار بي قوسي؛ هكذا: » ... «، بمقاس خط متن البحث نفسه  تكتب األحاديث النبويَّ   
َدة. وُمَسوَّ

ًا،، اسم املؤلف أو اسم الشهرة،     التوثيقات يف حوايش البحث خمترصة هكذا: )اسم الكتاب مسَودَّ
ويوضع اجلزء والصفحة، مثل: الوجوه والنظائر، للعسكري، )ص212( أو )415/1(.

ًا، اسم املؤلف،    التوثيقات يف قائمة املصادر واملراجع تكون كاملة، هكذا: )اسم الكتاب مسودَّ
اسم املحقق إن وجد، ثم دار النرش مثال: الرياض: دار السالم، ط4، 1425هـ- 2005م(. 

وترتب املصادر ترتيبًا هجائيًا بحسب عناوين الكتب.

  االلتزام بمنهجية علمّية موحدة يف بقّية التوثيقات وغريها.

م الباحث نسختي من بحثه وفق املواصفات الفنية اآلنفة الذكر:   يقدِّ

.)word( نسخة إلكرتونية بصيغة وورد -  

رة بصيغة )pdf(، وترسل عىل بريد املجلَّة اإللكرتوين: - ونسخة أخرى مصوَّ  

mjallah.wqf@gmail.com
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احلمد هلل ويل املؤمني، والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملي، وعىل من اهتدى هبديه وأخذ 
بحكمته إىل يوم الدين. وبعد:

فتعظيم الوحيي الكريمي هو تعظيم هلل تعاىل، ألن مصدرمها منه سبحانه وتعاىل الذي أكرم البرشية 
بذلك لتحيى حياة طيبة يف الدارين، وكذلك هو تعظيم لسيد املرسلي رسول اهلل ، فالذي 

. أوحى هو اهلل تعاىل، والذي ُأوحي إليه هو رسوله ومصطفاه

ومن أعظم معامل تعظيم الوحيي هو االنتصار للقرآن الكريم، وذلك باملحافظة عىل القرآن الكريم 
بكل  التحريفات  وكيد  الشبهات  عبث  من  وصيانته  عنه،  الدفاع  لواء  حتت  تنضوي  التي  املعاين  بكل 

الوسائل والدالئل النقلية والعقلية.

 وهو جدير بذلك وحقيق به ملا يف ذلك من االرتقاء باألمة، إذ بتحقيق مقاصده يسمو اإلنسان، 
وتستقر األوطان، وترتقي العلوم، وتزدان الفهوم، وتزول اهلموم، وبتالوته تطمئن القلوب، وبحكمه 

تنكشف الكروب، وهبديه تنور الدروب، وبأحكامه تندثر احلروب.

وهكذا فإن فوائده وفضائله ال حتىص، وخصائصه وحماسنه ال حترص، وكلام حتقق االنتصار حتقق 
التعظيم، وكلام تغافلنا عن االنتصار حرمنا من ذلك االزدهار. 

النبوية الرشيفة ملا فيه من الذبِّ عام نسب إىل  واالنتصار للقرآن الكريم يتضمن االنتصار للسنة 
رسول اهلل   من االفرتاء.

     وقد برشَّ اهلل تعاىل الذين يعملون يف ميدان االنتصار للقرآن الكريم بالنرص والثبات كام يف قوله 
]سورة حممد: 7[ ألن االنتصار للقرآن  مخ  ِّ   جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت   مت  : ّٰٱ  تعاىل  

الكريم هو انتصار هلل تعاىل فهو كالمه تكلم به، وأكرم البرشية يف ِحكمه وأحكامه.

كام برشَّ سبحانه وتعاىل أيضًا الذين ينرصون رسول اهلل بالفوز والفالح والنجاح كام 
يف قوله تعاىل:    ّٰٱ ىك يك مل ىل يل ام  مم رن زن من نن ىن 
ين ٰى  ِّ  ]سورة األعراف: 157[ ونرصته    يف حياته ومماته، ويف طاعته والذبِّ 

عنه. 
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    ومن أساسيات االنتصار: رّد املطاعن والشبهات حول القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة، 
وذلك بتفنيد املطاعن ودحض الشبهات التي يرددها املحرومون من هذا اخلري العظيم.

ولقد ازدانت املكتبة اإلسالمية بمسرية حضارية راقية من القرن األول اهلجري  إىل القرن اخلامس 
عرش، فاهتم العلامء بموضوع االنتصار للقرآن الكريم يف مجيع أنواعه، وانترشت مؤلفاتم، تلك املؤلفات 
التي حفظت خمطوطاتا يف أنحاء العامل، وانترشت مطبوعاتا يف املكتبات العامة واخلاصة، وفقد منها مجلة 

كبرية باحلوادث التي أصابتها.

من أجل ذلك انربى الوقف لتأليف:  »موسوعة أسامء مؤلفات االنتصار للقرآن الكريم«. وهيدف 
هذا العمل البيبلوغرايف  إىل  ما ييل:

1-   إعداد موسوعة تربز نشاط التأليف يف  كتب االنتصار للقرآن الكريم.

2-   رفد الباحثي بعناوين األبحاث التي كتبت حول االنتصار للقرآن الكريم.

3-  التعرف عىل سمو املستوى احلضاري لألمة يف تعظيم القرآن الكريم.

4-  معرفة حجم ونوع إضافة املتأخر عىل املتقدم.

5-  الوقوف عىل اجلهود التي بذلت يف هذا املوضوع.

6-  معرفة تطور هذا العلم.

العدد  هذا  االنتصار يف  بحوث  الكريم، ومن  للقرآن  االنتصار  بموضوعات  عناية  املجلة   وهلذه 
الثالث:

1-  »االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة« لفضيلة الدكتور أجمد بن حممد زيدان.

2-  نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف )القراءات( يف كتابه: »تاريخ األدب العريب«  
لفضيلة الدكتور خلف بن محود الشغديل.

وبمناسبة وفاة أخينا وفقيدنا فضيلة  أ.د/ سعود بن عيد الصاعدي - - عضو هيئة حترير 
جملة تعظيم الوحيي وأستاذ احلديث الرشيف يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة،  فإن أرسة هيئة حترير 
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بنفوس راضية بقضاء اهلل تعاىل وقدره، وتدعو اهلل تعاىل أن يغفر له ويسكنه فسيح  الفقيد  تنعي  املجلة 
جناته، ويسبغ عليه شآبيب رمحاته.

فقد صنف الفقيد - - الكتب املفيدة التي تنطق بدقة حتقيقه، وسعة استقرائه واطِّالعه، كام 
متيزت دروسه بالفوائد واالستنباط والعمق والدقة وقوة اللغة العربية، وال غرابة فإنه شاعر مشهود له 

بذلك. وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

عىل  التحرير  هيئة  أعضاء  جلميع  اجلميل  والعرفان  اجلزيل  الشكر  أقدم  أن  اخلتام  يف  يل  ويطيب 
جهودهم املباركة ال سيام املرشف العام عىل الوقف: فضيلة األستاذ الدكتور عامد بن زهري حافظ الذي 

يتابع املجلة متابعة حثيثة لالرتقاء هبا، والشكر موصول إىل الباحثي الذين أثَروا هذا العدد.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملي. 

                    
                    رئيس حترير املجلة

                 أ.د/ حكمت بن بشري ياسني



64



65

أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

»بحث افتتاح العدد«

أحكام التجويد
بني التحديد للداني والتمهيد البن اجلزري

)دراسة وصفية مقارنة(

د. أمحد بن عبد اهلل سليماين
األستاذ املشارك بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم 

اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة - اململكة العربية السعودية

                aads99@gmail.com



66 

 
 موضوع البحث:      

ين مشهوورين مهن علمهال القهتالاق القت؛نيهة  لم  التجويد لع  دراسة مقارنة بين كتابين في علم 

 هه(.388)ق:  هه(، واإلمام ابن الجزري444هما: اإلمام أبي عمتو الداني )ق: 

 ف البحث:اهدأ      
 د اإلمام أبي عمتو الداني واإلمام ابن الجزري في علم التجويد.وإبتاز جو 

 الوصفية المقارنة في علم التجويد، وأنوها    فتح اآلفاق أمام الباحثين  للعناية بالدراساق

 تقل أهمية عن التأليف والتحقيق.

 مشكلة البحث:      
 :ما يأتياإلجابة ع

  علم التجويد؟ تأسيساإلمام الداني في  أثتما 

  الداني في هذا العلم؟اإلمام استفادة اإلمام ابن الجزري من مؤلفاق  ىمدما 

  الجزري من فوائد مومة في علم التجويد؟ما الذي أضافه اإلمام ابن 

 نتائج البحث:      
  وإرسال دعائمه.علم التجويدبيان سبق اإلمام الداني في وضع قواعد ، 

 وتحقيق مسائله، وإضافة الفوائد الكثيهتة علم التجويد اإلمام ابن الجزري في تطويت أثت ،

 التي أفاد منوا الباحثون من بعده.

  الة )المفتاحية(:الكلمات الد        
 ابن الجزري. –الداني  –التمويد  –التحديد  –التجويد 
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

 

 
 موضوع البحث:      

ين مشهوورين مهن علمهال القهتالاق القت؛نيهة  لم  التجويد لع  دراسة مقارنة بين كتابين في علم 

 هه(.388)ق:  هه(، واإلمام ابن الجزري444هما: اإلمام أبي عمتو الداني )ق: 

 ف البحث:اهدأ      
 د اإلمام أبي عمتو الداني واإلمام ابن الجزري في علم التجويد.وإبتاز جو 

 الوصفية المقارنة في علم التجويد، وأنوها    فتح اآلفاق أمام الباحثين  للعناية بالدراساق

 تقل أهمية عن التأليف والتحقيق.

 مشكلة البحث:      
 :ما يأتياإلجابة ع

  علم التجويد؟ تأسيساإلمام الداني في  أثتما 

  الداني في هذا العلم؟اإلمام استفادة اإلمام ابن الجزري من مؤلفاق  ىمدما 

  الجزري من فوائد مومة في علم التجويد؟ما الذي أضافه اإلمام ابن 

 نتائج البحث:      
  وإرسال دعائمه.علم التجويدبيان سبق اإلمام الداني في وضع قواعد ، 

 وتحقيق مسائله، وإضافة الفوائد الكثيهتة علم التجويد اإلمام ابن الجزري في تطويت أثت ،

 التي أفاد منوا الباحثون من بعده.

  الة )المفتاحية(:الكلمات الد        
 ابن الجزري. –الداني  –التمويد  –التحديد  –التجويد 
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F 
 

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى 

 :أما بعد أصحابه الطيبين الطاهتين،

، وقهد تكفهل بحف هه نهورا وههدى للنها  رسهوله اممهين فقد أنزل الله القت؛ن الكتيم على

تسووكة ]   ِّنن من زن رن مم ام يل ّٰٱ وصهيانته إلهى قيهام السهاعة فقهال سهبحانه

ت، وحفه  ألفاههه على صيانة نصه من التبديل والتغييمنصبًا وقد كان حف ه بادئ ذي بدل  ،[9:حجرام

 من اللحن والخطأ.

استنباط قواعد التجويهد وأحكهام الهتالوة مهن  هالل ومن ث ّم كانت جوود العلمال بارزة في 

تلقيوم ملفاظ القت؛ن وكيفية النطق الصحيح بوا  لفا عن سلف، فأعملوا أذهانوم في تأصهيل ههذه 

مهار ههذا العلهم الشهتيف، فيوا، وكان من أوائهل مهن  اضهوا   القواعد وتبويبوا وكتابة المؤلفاق

بعهده  (، وتتابعتهه444تو الداني المتوفى )مام أبو عموتفننوا في استنباط قواعده ومصطلحاته اإل

 (ههه388المتهوفى) جوود العلمال بال ملل و  كلل، حتى جال  اتمة المحققين اإلمام ابن الجزري

 فأدلى بدلوه في هذا العلم الجليل، مضيفا إلهى جوهود مهن سهبقوه مؤلفهاق مها زال عهالب العلهم

 ينتفعون بوا إلى يوم النا  هذا.

التحديد في اإلتقهان  :فه اإلمام أبو عمتو الداني في علم التجويد كتابه المسمىز ما ألّ ومن أبت

 التجويد.التمويد في علم  :ف اإلمام ابن الجزري كتابهوالتجويد، كما ألّ 

وقد اشتمل الكتابان على مباحث جليلة في هذا العلم، استوعبت جّل مسهائله، ولوهذا رأيهت 

تناول فيه بإيجاز نبذة عن امبواب والمسائل التي تضمنوا الكتابهان، ثهم أن أكتب بحثا عن الكتابين أ

 أجتي مقارنة بينوما، أبين فيوا أهم وجوه ا تفاق وا  تالف بين الكتابين.
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

 

F 
 

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى 

 :أما بعد أصحابه الطيبين الطاهتين،

، وقهد تكفهل بحف هه نهورا وههدى للنها  رسهوله اممهين فقد أنزل الله القت؛ن الكتيم على

تسووكة ]   ِّنن من زن رن مم ام يل ّٰٱ وصهيانته إلهى قيهام السهاعة فقهال سهبحانه

ت، وحفه  ألفاههه على صيانة نصه من التبديل والتغييمنصبًا وقد كان حف ه بادئ ذي بدل  ،[9:حجرام

 من اللحن والخطأ.

استنباط قواعد التجويهد وأحكهام الهتالوة مهن  هالل ومن ث ّم كانت جوود العلمال بارزة في 

تلقيوم ملفاظ القت؛ن وكيفية النطق الصحيح بوا  لفا عن سلف، فأعملوا أذهانوم في تأصهيل ههذه 

مهار ههذا العلهم الشهتيف، فيوا، وكان من أوائهل مهن  اضهوا   القواعد وتبويبوا وكتابة المؤلفاق

بعهده  (، وتتابعتهه444تو الداني المتوفى )مام أبو عموتفننوا في استنباط قواعده ومصطلحاته اإل

 (ههه388المتهوفى) جوود العلمال بال ملل و  كلل، حتى جال  اتمة المحققين اإلمام ابن الجزري

 فأدلى بدلوه في هذا العلم الجليل، مضيفا إلهى جوهود مهن سهبقوه مؤلفهاق مها زال عهالب العلهم

 ينتفعون بوا إلى يوم النا  هذا.

التحديد في اإلتقهان  :فه اإلمام أبو عمتو الداني في علم التجويد كتابه المسمىز ما ألّ ومن أبت

 التجويد.التمويد في علم  :ف اإلمام ابن الجزري كتابهوالتجويد، كما ألّ 

وقد اشتمل الكتابان على مباحث جليلة في هذا العلم، استوعبت جّل مسهائله، ولوهذا رأيهت 

تناول فيه بإيجاز نبذة عن امبواب والمسائل التي تضمنوا الكتابهان، ثهم أن أكتب بحثا عن الكتابين أ

 أجتي مقارنة بينوما، أبين فيوا أهم وجوه ا تفاق وا  تالف بين الكتابين.
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ربوا على النقد العلمي المبني على المنوجية الدقيقة التي   بد منوا في كتابة البحهوث العلميهة، يتد

لهه أن يعيننهي علهى لوذه امسباب و يتها، كانت الحاجة ماسة إلى كتابة هذا البحث، الذي أسأل ال

 .إنجازه وإتمامه

 
 :حدود البحث      

 تنحصت حدود هذا البحث فيما يلي:

بشكل التمويد  بن الجزري والتحديد للداني  ي:الموضوعاق التي تضمنوا كتاباستعتاض  -1

 .موجز

   عقد مقارنة بين الكاتبين وبيان ما بينوما من أوجه ا تفاق وأوجه ا  تالف. -2

 

 :الدراسات السابقة      
جهد مهن قهام بدراسهة د البحث والتنقيب فيما تحت يدّي من البحوث والمؤلفاق لم أبع

يسيتة جهالق فهي مقدمهة التحقيهق وصفية  نبذةإ   مقارنة بين كتاب التحديد والتمويد،وصفية 

وكذلك الدكتور على حسين البواب في تحقيقهه  لكتاب التحديد للداني للدكتور  انم قدوري،

 .لكتاب التمويد  بن الجزري

وهناك دراسة كتبوا الدكتور محمهد فهوزان العمهت والهدكتور كامهل سهعود العنهزي عهن 

 .التنبيواق المستفادة من كتاب التحديد للداني وشتحه للقصيدة الخاقانية

  

 

 :وأسباب اختياره الموضوعأهمية       

وعمليها، إذ ههي ال القت؛ن الكتيم، وضتورة إتقانوم لوا ن تيها أهمية علم التجويد  لقت   أوال:

النبههي  كههتيم بطتيقههة صههحيحة، كمهها أ ههذ مههن ف ههيالتههي تمكههنوم مههن النطههق بألفههاظ القههت؛ن ال

.و  يكون ذلك إ  بدراسة هذه القواعد، ورياضة املسن عليوا أثنال التالوة ، 

ال الضهابطين إن هذه القواعد التجويدية   بد أن تؤ ذ من مصادرها امصيلة عن العلم ثانيا:

المتقنين فيما تتكوه لنا من مؤلفاق قيمة تضمنت قواعد هذا العلم ومن أبتزهم اإلمامهان الجلهيالن 

 أبو عمتو الداني ومحمد ابن الجزري في كتابيوما التحديد والتمويد.

إن كتاب التحديد لإلمهام الهداني مهن أوائهل الكتهب التهي وضهعت أصهول المسهائل  ثالثا:

وضبطت تعتيفاتوا ومصطلحاتوا، وبسطت القول فيوا، ومهن ثهم كهان جهديتا بالبحهث  التجويدية

 والدراسة.

التمويهد جهل القواعهد وأكثهت  :إن  اتمة المحققين اإلمام ابن الجزري ضهمن كتابهه رابعا:

المسائل التي تناولوا العلمال من قبله، بأسلوب علمي دقيهق، وشهتحوا وزاد عليوها مهن  هالل مها 

وأولوم اإلمام الداني حيهث إن كتهاب التحديهد مهن أههم  سبقوه من علمال هذا الفن، ممناده استف

ومن هنا كان كتابه في حاجة ماسة إلى تناولهه بالبحهث  المصادر التي اعتمد عليوا في كتابه التمويد،

 والدراسة.

إن المقارناق بين المؤلفاق في علم التجويد قليلة ونادرة، وههي مومهة فهي مجهال  خامسا:

لبحوث العلمية  صوصا إذا كانت بين كتابين لإلمامين جليلين متخصصهين فهي علهوم القهتالاق ا

والتجويد، وعالب العلم في حاجة ماسة إلى مثل هذه المقارناق التي تشهحذ همموهم للن هت فهي 

المصادر العلمية القديمة وتعميق البحث فيوا، وإبتاز ما بينوا من أوجه ا تفاق وا  هتالف، حتهى 
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

 

ربوا على النقد العلمي المبني على المنوجية الدقيقة التي   بد منوا في كتابة البحهوث العلميهة، يتد

لهه أن يعيننهي علهى لوذه امسباب و يتها، كانت الحاجة ماسة إلى كتابة هذا البحث، الذي أسأل ال

 .إنجازه وإتمامه

 
 :حدود البحث      

 تنحصت حدود هذا البحث فيما يلي:

بشكل التمويد  بن الجزري والتحديد للداني  ي:الموضوعاق التي تضمنوا كتاباستعتاض  -1

 .موجز

   عقد مقارنة بين الكاتبين وبيان ما بينوما من أوجه ا تفاق وأوجه ا  تالف. -2

 

 :الدراسات السابقة      
جهد مهن قهام بدراسهة د البحث والتنقيب فيما تحت يدّي من البحوث والمؤلفاق لم أبع

يسيتة جهالق فهي مقدمهة التحقيهق وصفية  نبذةإ   مقارنة بين كتاب التحديد والتمويد،وصفية 

وكذلك الدكتور على حسين البواب في تحقيقهه  لكتاب التحديد للداني للدكتور  انم قدوري،

 .لكتاب التمويد  بن الجزري

وهناك دراسة كتبوا الدكتور محمهد فهوزان العمهت والهدكتور كامهل سهعود العنهزي عهن 

 .التنبيواق المستفادة من كتاب التحديد للداني وشتحه للقصيدة الخاقانية

  

 

 :وأسباب اختياره الموضوعأهمية       

وعمليها، إذ ههي ال القت؛ن الكتيم، وضتورة إتقانوم لوا ن تيها أهمية علم التجويد  لقت   أوال:

النبههي  كههتيم بطتيقههة صههحيحة، كمهها أ ههذ مههن ف ههيالتههي تمكههنوم مههن النطههق بألفههاظ القههت؛ن ال

.و  يكون ذلك إ  بدراسة هذه القواعد، ورياضة املسن عليوا أثنال التالوة ، 

ال الضهابطين إن هذه القواعد التجويدية   بد أن تؤ ذ من مصادرها امصيلة عن العلم ثانيا:

المتقنين فيما تتكوه لنا من مؤلفاق قيمة تضمنت قواعد هذا العلم ومن أبتزهم اإلمامهان الجلهيالن 

 أبو عمتو الداني ومحمد ابن الجزري في كتابيوما التحديد والتمويد.

إن كتاب التحديد لإلمهام الهداني مهن أوائهل الكتهب التهي وضهعت أصهول المسهائل  ثالثا:

وضبطت تعتيفاتوا ومصطلحاتوا، وبسطت القول فيوا، ومهن ثهم كهان جهديتا بالبحهث  التجويدية

 والدراسة.

التمويهد جهل القواعهد وأكثهت  :إن  اتمة المحققين اإلمام ابن الجزري ضهمن كتابهه رابعا:

المسائل التي تناولوا العلمال من قبله، بأسلوب علمي دقيهق، وشهتحوا وزاد عليوها مهن  هالل مها 

وأولوم اإلمام الداني حيهث إن كتهاب التحديهد مهن أههم  سبقوه من علمال هذا الفن، ممناده استف

ومن هنا كان كتابه في حاجة ماسة إلى تناولهه بالبحهث  المصادر التي اعتمد عليوا في كتابه التمويد،

 والدراسة.

إن المقارناق بين المؤلفاق في علم التجويد قليلة ونادرة، وههي مومهة فهي مجهال  خامسا:

لبحوث العلمية  صوصا إذا كانت بين كتابين لإلمامين جليلين متخصصهين فهي علهوم القهتالاق ا

والتجويد، وعالب العلم في حاجة ماسة إلى مثل هذه المقارناق التي تشهحذ همموهم للن هت فهي 

المصادر العلمية القديمة وتعميق البحث فيوا، وإبتاز ما بينوا من أوجه ا تفاق وا  هتالف، حتهى 
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التمويد لإلمام ابهن الجهزري عهتض ودراسهة وقهد فقد جعلت عنوانه كتاب  وأما الفصل الثاني:

 اشتمل على المباحث اآلتية:

 موضوعاق الكتاب. المبحث األول:

 : عنايته بالتعتيفاق.المبحث الثاني

 ية.مل: عنايته بالقواعد العبحث الثالثالم

 : عنايته بذكت اآلثار.المبحث الرابع

 : عنايته بالتوجيه والتعليل.المبحث الخامس

 : عنايته بذكت أقوال القتال.السادسالمبحث 

 : عنايته بالتنبيواق والتحذيتاق.المبحث السابع

 : عنايته بذكت صفة قتالة امئمة السبعة. المبحث الثامن

 عنايته بالوقف وا بتدال. المبحث التاسع:

 : عنايته ببيان الوقف على بعض الكلماق.المبحث العاشر

 التغني بالقت؛ن.: بدع القتال في المبحث الحادي عشر

 : باب الضاد وال ال.المبحث الثاني عشر

فقد جعلت عنوانهه المقارنهة بهين الكتهابين ومها بينومها مهن أوجهه ا تفهاق  :وأما الفصل الثالث

 وا  تالف وقد اشتمل على المباحث اآلتية:

 : المقارنة في الموضوعاق.المبحث األول

 : المقارنة في التعتيفاق.المبحث الثاني

 ية.ملالمقارنة في القواعد الع الثالث:حث المب

 

 :خطة البحث      
 .وثالثة فصول و اتمة وفوت وتمويد اشتمل هذا البحث على مقدمة 

والدراساق السهابقة  ،فقد تضمنت أهمية الموضوع وأسباب ا تياره وحدود البحث :أما المقدمة

 .والخطة التي يتألف منوا ومنوج البحث

   :فقد جعلت عنوانه تتجمة اإلمامين الداني وابن الجزري وفيه مبحثان :أما التمهيد

 : تتجمة اإلمام الداني.المبحث األول

  .الجزري: تتجمة اإلمام ابن المبحث الثاني

فقد جعلت عنوانه كتهاب التحديهد لإلمهام الهداني عهتض ودراسهة وقهد  :وأما الفصل األول

 اشتمل على المباحث اآلتية:

 : موضوعاق الكتاب.المبحث األول

 : عنايته بالتعتيفاق.المبحث الثاني

 ية.مل: عنايته بالقواعد العبحث الثالثالم

 : عنايته بذكت اآلثار.المبحث الرابع

 : عنايته بالتوجيه والتعليل.الخامس المبحث

 : عنايته بذكت أقوال القتال.المبحث السادس

 : عنايته بالتنبيواق والتحذيتاق.المبحث السابع

 : عنايته بذكت صفة قتالة امئمة السبعة. المبحث الثامن

 : عنايته بالوقف وا بتدال. المبحث التاسع
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

 

التمويد لإلمام ابهن الجهزري عهتض ودراسهة وقهد فقد جعلت عنوانه كتاب  وأما الفصل الثاني:

 اشتمل على المباحث اآلتية:

 موضوعاق الكتاب. المبحث األول:

 : عنايته بالتعتيفاق.المبحث الثاني

 ية.مل: عنايته بالقواعد العبحث الثالثالم

 : عنايته بذكت اآلثار.المبحث الرابع

 : عنايته بالتوجيه والتعليل.المبحث الخامس

 : عنايته بذكت أقوال القتال.السادسالمبحث 

 : عنايته بالتنبيواق والتحذيتاق.المبحث السابع

 : عنايته بذكت صفة قتالة امئمة السبعة. المبحث الثامن

 عنايته بالوقف وا بتدال. المبحث التاسع:

 : عنايته ببيان الوقف على بعض الكلماق.المبحث العاشر

 التغني بالقت؛ن.: بدع القتال في المبحث الحادي عشر

 : باب الضاد وال ال.المبحث الثاني عشر

فقد جعلت عنوانهه المقارنهة بهين الكتهابين ومها بينومها مهن أوجهه ا تفهاق  :وأما الفصل الثالث

 وا  تالف وقد اشتمل على المباحث اآلتية:

 : المقارنة في الموضوعاق.المبحث األول

 : المقارنة في التعتيفاق.المبحث الثاني

 ية.ملالمقارنة في القواعد الع الثالث:حث المب

 

 :خطة البحث      
 .وثالثة فصول و اتمة وفوت وتمويد اشتمل هذا البحث على مقدمة 

والدراساق السهابقة  ،فقد تضمنت أهمية الموضوع وأسباب ا تياره وحدود البحث :أما المقدمة

 .والخطة التي يتألف منوا ومنوج البحث

   :فقد جعلت عنوانه تتجمة اإلمامين الداني وابن الجزري وفيه مبحثان :أما التمهيد

 : تتجمة اإلمام الداني.المبحث األول

  .الجزري: تتجمة اإلمام ابن المبحث الثاني

فقد جعلت عنوانه كتهاب التحديهد لإلمهام الهداني عهتض ودراسهة وقهد  :وأما الفصل األول

 اشتمل على المباحث اآلتية:

 : موضوعاق الكتاب.المبحث األول

 : عنايته بالتعتيفاق.المبحث الثاني

 ية.مل: عنايته بالقواعد العبحث الثالثالم

 : عنايته بذكت اآلثار.المبحث الرابع

 : عنايته بالتوجيه والتعليل.الخامس المبحث

 : عنايته بذكت أقوال القتال.المبحث السادس

 : عنايته بالتنبيواق والتحذيتاق.المبحث السابع

 : عنايته بذكت صفة قتالة امئمة السبعة. المبحث الثامن

 : عنايته بالوقف وا بتدال. المبحث التاسع
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 ا لتزام بعالماق التتقيم. -8

 البحث  تجنبا إلثقال الحواشي.  أثنالعتف بامعالم الواردة في م أل -9

 سأل الله التوفيق والسداد فوو ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.وأ

 

 

  

 

 : المقارنة في ذكت اآلثار.المبحث الرابع

 : المقارنة في التوجيه والتعليل.المبحث الخامس

 : المقارنة في أقوال القتال.المبحث السادس

 : المقارنة في التنبيواق والتحذيتاق.المبحث السابع

 : المقارنة في ذكت صفة قتالة امئمة السبعة. المبحث الثامن

 المقارنة في الوقف وا بتدال. ع:المبحث التاس

 التي توصل إليوا هذا البحث. والتوصياق فقد تضمنت أهم النتائج وأما الخاتمة:

 فقد تضمن المصادر والمتاجع. وأما الفهرس:

 

 :منهج البحث      

الوصفي التحليلي بعد استقتال الموضوعاق التي وقد سلكت في دراسة الكتابين المنوج 

 تضمنوا كل منوما، ثم قارنت بينوما متبعا الخطواق اآلتية:

 استقتال الموضوعاق التي اشتمل عليوا الكتابان. -1

 .عتض موضوعاق كل كتاب منوا على حدة -2

 بيان ما تضمنه الكتابان من أوجه ا تفاق وا  تالف. -3

 في كتاب التمويد  بن الجزري من  الل المقارنة.بيان أثت كتاب التحديد للداني  -4

 كتابة اآلياق بالتسم العثماني مع ذكت اسم السورة ورقم اآلية في المتن. -5

 إلى ضبط. اجضبط ما يحت -6

والحكههم عليوهها وبيههان درجتوهها إن كانههت فههي  يههت  امحاديههث واآلثههار جتخههتي -7

 .الصحيحين
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

 

 ا لتزام بعالماق التتقيم. -8

 البحث  تجنبا إلثقال الحواشي.  أثنالعتف بامعالم الواردة في م أل -9

 سأل الله التوفيق والسداد فوو ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.وأ

 

 

  

 

 : المقارنة في ذكت اآلثار.المبحث الرابع

 : المقارنة في التوجيه والتعليل.المبحث الخامس

 : المقارنة في أقوال القتال.المبحث السادس

 : المقارنة في التنبيواق والتحذيتاق.المبحث السابع

 : المقارنة في ذكت صفة قتالة امئمة السبعة. المبحث الثامن

 المقارنة في الوقف وا بتدال. ع:المبحث التاس

 التي توصل إليوا هذا البحث. والتوصياق فقد تضمنت أهم النتائج وأما الخاتمة:

 فقد تضمن المصادر والمتاجع. وأما الفهرس:

 

 :منهج البحث      

الوصفي التحليلي بعد استقتال الموضوعاق التي وقد سلكت في دراسة الكتابين المنوج 

 تضمنوا كل منوما، ثم قارنت بينوما متبعا الخطواق اآلتية:

 استقتال الموضوعاق التي اشتمل عليوا الكتابان. -1

 .عتض موضوعاق كل كتاب منوا على حدة -2

 بيان ما تضمنه الكتابان من أوجه ا تفاق وا  تالف. -3

 في كتاب التمويد  بن الجزري من  الل المقارنة.بيان أثت كتاب التحديد للداني  -4

 كتابة اآلياق بالتسم العثماني مع ذكت اسم السورة ورقم اآلية في المتن. -5

 إلى ضبط. اجضبط ما يحت -6

والحكههم عليوهها وبيههان درجتوهها إن كانههت فههي  يههت  امحاديههث واآلثههار جتخههتي -7

 .الصحيحين
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a 

قبل الشتوع في بيان المقصود يجدر بنا أن نذكت لمحة يسيتة نتتجم فيوا لإلمهامين الجليلهين 

 بحثين مختصتين على النحو التالي:في مأبي عمتو الداني وابن الجزري 

 .المبحث األول: ترجمة اإلمام الداني
 اسمه ونسبه وكنيته:       

 كوذن معر اوذ  ،أبوو عشور  ،عثشذن بن تسعيد بن عثشذن بن تسعيد بن عشور امودا ا األمووو موو  م
 .(1)اا زمذ ه بذبن امصيراا

 مولده ونشأته وطلبه للعلم:      
وسبعين وثالث مائة في قتعبة، وابتدأ بطلب العلم سنة ست وثمانين وثالث ولد سنة إحدى 

وكان قدومه إلهى  .(2)مائة، ورحل إلى المشتق سنة سبع وتسعين وثالثمائة، وحج بعد إقامته بمصت

 . (3)دانية سنة سبع عشتة وأربع مائة، وسكنوا حتى ماق 

 صفاته وأخالقه:      
ويشود لذلك مؤلفاته القيمة التهي  ،ووصف بأنه إمام عصته، والفضلشود له باممانة والعلم 

وكهان سهليم ا عتقهاد علهى ، واستفادة العلمال الذين جالوا مهن بعهده ونقلوهم منوها، وصلت إلينا

                                                           
 (.1/308)، غاية النهاية(، 222)، معرفة القراء الكباران ت:  (1)

 (.1/308)، غاية النهاية(، 222) ،معرفة القراء الكباران ت:  (2)

 (.1/308)، غاية النهاية، (222) ،معرفة القراء الكباران ت:  (8)
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

 

a 

قبل الشتوع في بيان المقصود يجدر بنا أن نذكت لمحة يسيتة نتتجم فيوا لإلمهامين الجليلهين 

 بحثين مختصتين على النحو التالي:في مأبي عمتو الداني وابن الجزري 

 .المبحث األول: ترجمة اإلمام الداني
 اسمه ونسبه وكنيته:       

 كوذن معر اوذ  ،أبوو عشور  ،عثشذن بن تسعيد بن عثشذن بن تسعيد بن عشور امودا ا األمووو موو  م
 .(1)اا زمذ ه بذبن امصيراا

 مولده ونشأته وطلبه للعلم:      
وسبعين وثالث مائة في قتعبة، وابتدأ بطلب العلم سنة ست وثمانين وثالث ولد سنة إحدى 

وكان قدومه إلهى  .(2)مائة، ورحل إلى المشتق سنة سبع وتسعين وثالثمائة، وحج بعد إقامته بمصت

 . (3)دانية سنة سبع عشتة وأربع مائة، وسكنوا حتى ماق 

 صفاته وأخالقه:      
ويشود لذلك مؤلفاته القيمة التهي  ،ووصف بأنه إمام عصته، والفضلشود له باممانة والعلم 

وكهان سهليم ا عتقهاد علهى ، واستفادة العلمال الذين جالوا مهن بعهده ونقلوهم منوها، وصلت إلينا

                                                           
 (.1/308)، غاية النهاية(، 222)، معرفة القراء الكباران ت:  (1)

 (.1/308)، غاية النهاية(، 222) ،معرفة القراء الكباران ت:  (2)

 (.1/308)، غاية النهاية، (222) ،معرفة القراء الكباران ت:  (8)
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 شيوخه:      
مشايخ كثت في القتالاق والحديث والتفسهيت واللغهة و يهت ذلهك،  أ ذ أبو عمتو الداني عن

 وذكت أنه أ ذ عن تسعين شيخا، وفيما يلي نذكت بعضوم على سبيل المثال   علهى سهبيل الحصهت:

الحاف  اإلمام أحمد بن إبتاهيم بن علي بن فتا  أبو الحسهن و .(1)أحمد بن فتا  العبقسياإلمام 

هت بن عبد المنعم بن عبيد الله بن  لبهون أبهو الحسهن الحلبهي نزيهل الحاف  اإلمام عاو. (2)المكي

. (4)الحاف  اإلمام فار  بن أحمد بن موسى بن عمتان أبو الفتح الحمصهي نزيهل مصهتو. (3)مصت

 الحاف  اإلمام مسعود بن علي أبو القاسم الستقسطي.و

 

 تالميذه:      
وقد  لف  ،ويتشتفوا بالقتالة عليه ،علمه لقد رحل إليه الطالب من أماكن متفتقة لينالوا من

بو إسحاق إبتاهيم أومنوم: الحاف  اإلمام  ،عددا كبيتا من التالميذ صاروا جوابذة يستضال بعلموم

الحاف  اإلمام ، و(6)الحاف  اإلمام أحمد بن عثمان بن سعيد امموي، ولده، و(5)بن علي الفيسولي

الحاف  اإلمام  لف بن محمد ، و(7)اممويسليمان بن نجاح أبو داود بن أبي القاسم 

                                                           
 (.222ص:)، معرفة القراء الكباران ت:  (1)

 (.1/304)، غاية النهاية(، 222)، معرفة القراء الكباران ت:  (2)

 (.1/304)، غاية النهاية(، 222)، معرفة القراء الكباران ت:  (8)

 (.1/308)، غاية النهاية(، 222)، معرفة القراء الكباران ت:  (4)

 (.1/304)، غاية النهايةان ت:  (3)

 (.1/304)، غاية النهايةان ت:  (2)

 (.1/304)، غاية النهايةان ت:  (7)

 

وصنف كتبا ، شديدا على المخالفين لمنوج السلف، مالكي المذهب، مذهب أهل السنة والجماعة

 .(1)عديدة في التد على المخالفين

          

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:     
ومها نهال ذلهك إ  لسهعة علمهه وكثهتة ، إن مما يتفع شأن أبي عمتو الداني ثنال العلمال عليه

قهال ابهن ، ولم يكن علمه محصورا فهي القهتالاق بهل كهان محهدثا فقيوها، وحسن أ القه، حف ه

كان أبو عمتو أحهد امئمهة فهي علهم القهت؛ن، ورواياتهه، وتفسهيته، ومعانيهه، وعتقهه، ": بشكوال

، ولهه معتفهة بالحهديث وعتقهه، وإعتابه، وجمع في ذلك كله تواليف حسانا مفيدة يطول تعهدادها

دينا فاضهال ، وكان حسن الخط جيد الضبط من أهل الحف  والذكال والتفنن، وأسمال رجاله ونقلته

 .(2)"ورعا سنيا

 .(3): كان أبو عمتو الداني مجاب الدعوة مالكي المذهبقال المغاميو

 وعيب نفسه. ، : وهذه شوادة على صالحهقلت

 .(4): كتبه في  اية الحسن واإلتقانقال عنه الذهبيو

 .(5): أستاذ امستاذين وشيخ مشايخ المقتئينقال عنه ابن الجزري و
  

                                                           
 (.2/183)، نفح الطيب(، 3/34) النجوم الزاهرةان ت:  (1)

 (.222ص: )، معرفة القراء الكبار (2)

 (.772)، المصدر السابق (8)

 (.222)، الكبارمعرفة القراء ان ت:  (4)

 (.1/308)،  بن الجزري غاية النهايةان ت:  (3)
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 شيوخه:      
مشايخ كثت في القتالاق والحديث والتفسهيت واللغهة و يهت ذلهك،  أ ذ أبو عمتو الداني عن

 وذكت أنه أ ذ عن تسعين شيخا، وفيما يلي نذكت بعضوم على سبيل المثال   علهى سهبيل الحصهت:

الحاف  اإلمام أحمد بن إبتاهيم بن علي بن فتا  أبو الحسهن و .(1)أحمد بن فتا  العبقسياإلمام 

هت بن عبد المنعم بن عبيد الله بن  لبهون أبهو الحسهن الحلبهي نزيهل الحاف  اإلمام عاو. (2)المكي

. (4)الحاف  اإلمام فار  بن أحمد بن موسى بن عمتان أبو الفتح الحمصهي نزيهل مصهتو. (3)مصت

 الحاف  اإلمام مسعود بن علي أبو القاسم الستقسطي.و

 

 تالميذه:      
وقد  لف  ،ويتشتفوا بالقتالة عليه ،علمه لقد رحل إليه الطالب من أماكن متفتقة لينالوا من

بو إسحاق إبتاهيم أومنوم: الحاف  اإلمام  ،عددا كبيتا من التالميذ صاروا جوابذة يستضال بعلموم

الحاف  اإلمام ، و(6)الحاف  اإلمام أحمد بن عثمان بن سعيد امموي، ولده، و(5)بن علي الفيسولي

الحاف  اإلمام  لف بن محمد ، و(7)اممويسليمان بن نجاح أبو داود بن أبي القاسم 

                                                           
 (.222ص:)، معرفة القراء الكباران ت:  (1)

 (.1/304)، غاية النهاية(، 222)، معرفة القراء الكباران ت:  (2)

 (.1/304)، غاية النهاية(، 222)، معرفة القراء الكباران ت:  (8)

 (.1/308)، غاية النهاية(، 222)، معرفة القراء الكباران ت:  (4)

 (.1/304)، غاية النهايةان ت:  (3)

 (.1/304)، غاية النهايةان ت:  (2)

 (.1/304)، غاية النهايةان ت:  (7)

 

وصنف كتبا ، شديدا على المخالفين لمنوج السلف، مالكي المذهب، مذهب أهل السنة والجماعة

 .(1)عديدة في التد على المخالفين

          

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:     
ومها نهال ذلهك إ  لسهعة علمهه وكثهتة ، إن مما يتفع شأن أبي عمتو الداني ثنال العلمال عليه

قهال ابهن ، ولم يكن علمه محصورا فهي القهتالاق بهل كهان محهدثا فقيوها، وحسن أ القه، حف ه

كان أبو عمتو أحهد امئمهة فهي علهم القهت؛ن، ورواياتهه، وتفسهيته، ومعانيهه، وعتقهه، ": بشكوال

، ولهه معتفهة بالحهديث وعتقهه، وإعتابه، وجمع في ذلك كله تواليف حسانا مفيدة يطول تعهدادها

دينا فاضهال ، وكان حسن الخط جيد الضبط من أهل الحف  والذكال والتفنن، وأسمال رجاله ونقلته

 .(2)"ورعا سنيا

 .(3): كان أبو عمتو الداني مجاب الدعوة مالكي المذهبقال المغاميو

 وعيب نفسه. ، : وهذه شوادة على صالحهقلت

 .(4): كتبه في  اية الحسن واإلتقانقال عنه الذهبيو

 .(5): أستاذ امستاذين وشيخ مشايخ المقتئينقال عنه ابن الجزري و
  

                                                           
 (.2/183)، نفح الطيب(، 3/34) النجوم الزاهرةان ت:  (1)

 (.222ص: )، معرفة القراء الكبار (2)

 (.772)، المصدر السابق (8)

 (.222)، الكبارمعرفة القراء ان ت:  (4)

 (.1/308)،  بن الجزري غاية النهايةان ت:  (3)
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  .المبحث الثاني: ترجمة اإلمام ابن الجزري
 

 اسمه، نسبه، لقبه، كنيته، مولده:      
 (2)شمس الدين العمهتى (1)هو اإلمام أبو الخيت محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف

السبت بعهد صهالة  ولد في دمشق ليلة، (3)المعتوف بابن الجزري، الدمشقي الشافعي ثم الشيتازي

دا ل  هط القصهاعين بهين  (4)هه(731) التتاويح في الخامس والعشتين من رمضان المبارك سنة

 .(5)السورين

                                                           

، ( )محمدا( رابعاً 3/243)، زاد ابن حجر في االنباء، (9/233)، الضوء الالمع، (2/247)، غاية النهايةهكذا ورد نسبه في  (1)
 (.  1/93)، الشقائق النعمانية(، وزاد في 9/293)، الشذراتوتابعه ابن العماد في 

 (، ولعلوا تصحيف. 9/233)، الضوء الالمعنسبة العمتى انفتد بوا السخاوى في  (2)

 معجم البلدانان ت:  ويحيط بوا نوت دجلة ا  من ناحية واحدة. ، نسبة إلى جزيتة ابن عمت بلده فوق الموصل بينوما ثالثة أيام  (8)

  (.9/233)، الضوء الالمع(، و2/183) ،لياقوق الحموي
 هذا عام مفصلي إذا ودع النا  فيه ا مام ابن القيم الجوزية واستقبلوا فيه ميالد ا مام بن الجزري. (4)

 (. 9/232)، الضوء الالمع، (8/422)، أنباء الغمر، ( 2/247)، غاية النهايةان ت:  (3)

 

الحاف  اإلمام يحيي بن إبتاهيم بن أبي زيد أبو الحسن المتسي المعتوف بابن ، و(1)امنصاري

 .(3)أبو الحسن علي بن عبد التحمن بن الدش، و(2)البياز

 : (4)مؤلفاته     

امرجهوزة المنبوهة  ومنوا: ،كثتق تصانيفه في علم التجويد والقتالاق ما بين موجود ومفقود

التيسيت وكتاب:  ،وعقد الدياناق بالتجويد والد  ق ،على أسمال القتال والتواة وأصول القتالاق

المكتفهى ، والتحديد في اإلتقان والتجويد، وجامع البيان في القتالاق السبعو ، في القتالاق السبع

 في الوقف وا بتدال. 

 وفاته:     
-ههه 444-يوم ا ثنين منتصف شوت شوال سنة أربهع وأربعهين وأربعمائهة توفي رحمه الله 

وكهان الجمهع فهي جنازتهه ع يمها، ، ومشى السلطان أمام نعشهه، بدانية، ودفن من يومه بعد العصت

 .(5)فتحمه الله رحمة واسعة

 

 
  

                                                           
 (.1/304)، غاية النهايةان ت:  (1)

 (.1/304)، غاية النهايةان ت:  (2)

 (.222ص: )، معرفة القراء الكباران ت:  (8)
 (.1/303)، غاية النهاية(، 227ص: )، القراء الكبارمعرفة ان ت:  (4)

 (. 1/303)، غاية النهاية(، و223ص: ) ،معرفة القراء الكباران ت: تتجمته في  (3)
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  .المبحث الثاني: ترجمة اإلمام ابن الجزري
 

 اسمه، نسبه، لقبه، كنيته، مولده:      
 (2)شمس الدين العمهتى (1)هو اإلمام أبو الخيت محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف

السبت بعهد صهالة  ولد في دمشق ليلة، (3)المعتوف بابن الجزري، الدمشقي الشافعي ثم الشيتازي

دا ل  هط القصهاعين بهين  (4)هه(731) التتاويح في الخامس والعشتين من رمضان المبارك سنة

 .(5)السورين

                                                           

، ( )محمدا( رابعاً 3/243)، زاد ابن حجر في االنباء، (9/233)، الضوء الالمع، (2/247)، غاية النهايةهكذا ورد نسبه في  (1)
 (.  1/93)، الشقائق النعمانية(، وزاد في 9/293)، الشذراتوتابعه ابن العماد في 

 (، ولعلوا تصحيف. 9/233)، الضوء الالمعنسبة العمتى انفتد بوا السخاوى في  (2)

 معجم البلدانان ت:  ويحيط بوا نوت دجلة ا  من ناحية واحدة. ، نسبة إلى جزيتة ابن عمت بلده فوق الموصل بينوما ثالثة أيام  (8)

  (.9/233)، الضوء الالمع(، و2/183) ،لياقوق الحموي
 هذا عام مفصلي إذا ودع النا  فيه ا مام ابن القيم الجوزية واستقبلوا فيه ميالد ا مام بن الجزري. (4)

 (. 9/232)، الضوء الالمع، (8/422)، أنباء الغمر، ( 2/247)، غاية النهايةان ت:  (3)

 

الحاف  اإلمام يحيي بن إبتاهيم بن أبي زيد أبو الحسن المتسي المعتوف بابن ، و(1)امنصاري

 .(3)أبو الحسن علي بن عبد التحمن بن الدش، و(2)البياز

 : (4)مؤلفاته     

امرجهوزة المنبوهة  ومنوا: ،كثتق تصانيفه في علم التجويد والقتالاق ما بين موجود ومفقود

التيسيت وكتاب:  ،وعقد الدياناق بالتجويد والد  ق ،على أسمال القتال والتواة وأصول القتالاق

المكتفهى ، والتحديد في اإلتقان والتجويد، وجامع البيان في القتالاق السبعو ، في القتالاق السبع

 في الوقف وا بتدال. 

 وفاته:     
-ههه 444-يوم ا ثنين منتصف شوت شوال سنة أربهع وأربعهين وأربعمائهة توفي رحمه الله 

وكهان الجمهع فهي جنازتهه ع يمها، ، ومشى السلطان أمام نعشهه، بدانية، ودفن من يومه بعد العصت

 .(5)فتحمه الله رحمة واسعة

 

 
  

                                                           
 (.1/304)، غاية النهايةان ت:  (1)

 (.1/304)، غاية النهايةان ت:  (2)

 (.222ص: )، معرفة القراء الكباران ت:  (8)
 (.1/303)، غاية النهاية(، 227ص: )، القراء الكبارمعرفة ان ت:  (4)

 (. 1/303)، غاية النهاية(، و223ص: ) ،معرفة القراء الكباران ت: تتجمته في  (3)
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، وأبو النعيم رضهوان (1)هه(383ومن أشوتهم: ابنه أبو بكت أحمد بن محمد بن الجزري )ق 

، (3)ههه(332النهويتي )ق ، والزين الطاهت بهن محمهد(2)هه(332بن محمد بن يوسف العقبى )ق

 .-رحموم الله تعالى - (4)الطيبة والدرةهه( شارح 337وأبو القاسم محمد بن محمد النويتي )ق
 

 مؤلفاته:     

لإلمام ابن الجزري مؤلفاق كثيتة في مختلف العلوم والفنهون أوصهلوا بعضهوم إلهى سهبعة 

 ، وسنشيت هنا إلى أهم ما ألفه في علم القهتالاق والتجويهد:(6)، وبعضوم زاد عليوا(5)وثمانين مؤلفا

الهدرة المضهية فهي القهتالاق ، وعيبة النشت فهي القهتالاق العشهتمتن ، والنشت في القتالاق العشت

المقدمة فيما على قارئه أن يعلمهه المعتوفهة ، ومنجد المقتئين ومتشد الطالبين، والثالث المتضية

إلى  يت ذلك من المؤلفاق النافعهة  التمويد في علم التجويد.، وبالمقدمة الجزرية في علم التجويد

 مخطوعا، وبعضوا في عداد المفقود.التي مازال كثيت منوا 

 :زلته العلمية وثناء العلماء عليهـمن     
احتل ابن الجزري مكانة علمية كبيتة في عصته، وبتز عالما فتيدا بين أقتانه، فذاع صهيته فهي 

اآلفاق ومألق شوتته كثيتا من البلدان، وانتفع بعلمه  لق كثيت و  سيما في علوم القهتالاق، وقهد 

                                                           
 (.1/129)  ،غاية النهايةان ت:  (1)

  (.8/222) ،الضوء الالمع، (1/249)، البدر الطالع، (7/274) ،شذرات الذهبان ت:  (2)
 (.1/824) ،للسيد عبد التحيمالحلقات المضيئات (، و4/3) ،الضوء الالمعان ت:  (8)

 (.8/222)، معجم المؤلفين، (2/290) ،درة الحجال( ان ت: 2)

 هو الدكتور محمد مطيع الحاف  في بحث جتده لذكت مؤلفاق ابن الجزري. (3)

 (.99)ص: ،المجلد امول قسم الدراسة النشرأ.د. السالم الجكني في تحقيقه لكتاب  (2)

 

 شيوخه:     
ة ابن الجزري في علب العلم وكثتة رحالته أنه تتلمهذ علهى كثيهت مهن ي وت لنا من  الل همّ 

الشيوخ في القت؛ن والقتالاق والحديث والفقه وامصول وسائت العلوم الشتعية واللغويهة، ونشهيت 

والقتالاق، وأهموم أربعة، يلهيوم فهي امهميهة بهاقي  هنا إلى أبتز شيو ه الذين تلقى عنوم القت؛ن

 الشيوخ وهؤ ل امربعة هم:

 .(1) (هه772 :ق)، محمد بن أحمد بن علي أبو المعالي اللبان الدمشقي -1

 .(هه 773: ق)محمد بن عبد التحمن بن علي أبو عبد الله ابن الصائغ،  -2

 .  (2)(هه 731:ق)، عبد التحمن بن أحمد بن علي أبو محمد البغدادي -8

 .     (3)(  هه733: ق)، عبد الوهاب بن محمد بن عبد التحمن أبو محمد اإلسكندري -4

 

 تالميذه:      
أ ذ عنه القتالاق تالميذ يتعذر إحصاؤهم  لكثتتوم وتباعد بلدانوم حيهث أقهتأ فهي الشهام، 

 ،(4)ذلهكوالحجاز، ومصت، واليمن، والعتاق، وفار ، و تسان، وما ورال النوهت، والهتوم، و يهت 

 .(5)وذكت في تتجمته كثيتًا ممن قتأ عليه

                                                           
 (.133)ص:، جامع أسانيد ابن الجزري(، 2/72)، غاية النهايةان ت:  (1)

 (.2/481)، الدرر الكامنة(، 1/824)، غاية النهايةان ت:  (2)

 (.8/44) ،الدرر الكامنة(، 1/432)، غاية النهايةان ت:  (8)

 (.237: 3/232)  ،غاية النهايةان ت:  (4)

 (.231: 2/243)  ،غاية النهايةان ت:  (3)
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، وأبو النعيم رضهوان (1)هه(383ومن أشوتهم: ابنه أبو بكت أحمد بن محمد بن الجزري )ق 

، (3)ههه(332النهويتي )ق ، والزين الطاهت بهن محمهد(2)هه(332بن محمد بن يوسف العقبى )ق

 .-رحموم الله تعالى - (4)الطيبة والدرةهه( شارح 337وأبو القاسم محمد بن محمد النويتي )ق
 

 مؤلفاته:     

لإلمام ابن الجزري مؤلفاق كثيتة في مختلف العلوم والفنهون أوصهلوا بعضهوم إلهى سهبعة 

 ، وسنشيت هنا إلى أهم ما ألفه في علم القهتالاق والتجويهد:(6)، وبعضوم زاد عليوا(5)وثمانين مؤلفا

الهدرة المضهية فهي القهتالاق ، وعيبة النشت فهي القهتالاق العشهتمتن ، والنشت في القتالاق العشت

المقدمة فيما على قارئه أن يعلمهه المعتوفهة ، ومنجد المقتئين ومتشد الطالبين، والثالث المتضية

إلى  يت ذلك من المؤلفاق النافعهة  التمويد في علم التجويد.، وبالمقدمة الجزرية في علم التجويد

 مخطوعا، وبعضوا في عداد المفقود.التي مازال كثيت منوا 

 :زلته العلمية وثناء العلماء عليهـمن     
احتل ابن الجزري مكانة علمية كبيتة في عصته، وبتز عالما فتيدا بين أقتانه، فذاع صهيته فهي 

اآلفاق ومألق شوتته كثيتا من البلدان، وانتفع بعلمه  لق كثيت و  سيما في علوم القهتالاق، وقهد 

                                                           
 (.1/129)  ،غاية النهايةان ت:  (1)

  (.8/222) ،الضوء الالمع، (1/249)، البدر الطالع، (7/274) ،شذرات الذهبان ت:  (2)
 (.1/824) ،للسيد عبد التحيمالحلقات المضيئات (، و4/3) ،الضوء الالمعان ت:  (8)

 (.8/222)، معجم المؤلفين، (2/290) ،درة الحجال( ان ت: 2)

 هو الدكتور محمد مطيع الحاف  في بحث جتده لذكت مؤلفاق ابن الجزري. (3)

 (.99)ص: ،المجلد امول قسم الدراسة النشرأ.د. السالم الجكني في تحقيقه لكتاب  (2)

 

 شيوخه:     
ة ابن الجزري في علب العلم وكثتة رحالته أنه تتلمهذ علهى كثيهت مهن ي وت لنا من  الل همّ 

الشيوخ في القت؛ن والقتالاق والحديث والفقه وامصول وسائت العلوم الشتعية واللغويهة، ونشهيت 

والقتالاق، وأهموم أربعة، يلهيوم فهي امهميهة بهاقي  هنا إلى أبتز شيو ه الذين تلقى عنوم القت؛ن

 الشيوخ وهؤ ل امربعة هم:

 .(1) (هه772 :ق)، محمد بن أحمد بن علي أبو المعالي اللبان الدمشقي -1

 .(هه 773: ق)محمد بن عبد التحمن بن علي أبو عبد الله ابن الصائغ،  -2

 .  (2)(هه 731:ق)، عبد التحمن بن أحمد بن علي أبو محمد البغدادي -8

 .     (3)(  هه733: ق)، عبد الوهاب بن محمد بن عبد التحمن أبو محمد اإلسكندري -4

 

 تالميذه:      
أ ذ عنه القتالاق تالميذ يتعذر إحصاؤهم  لكثتتوم وتباعد بلدانوم حيهث أقهتأ فهي الشهام، 

 ،(4)ذلهكوالحجاز، ومصت، واليمن، والعتاق، وفار ، و تسان، وما ورال النوهت، والهتوم، و يهت 

 .(5)وذكت في تتجمته كثيتًا ممن قتأ عليه

                                                           
 (.133)ص:، جامع أسانيد ابن الجزري(، 2/72)، غاية النهايةان ت:  (1)

 (.2/481)، الدرر الكامنة(، 1/824)، غاية النهايةان ت:  (2)

 (.8/44) ،الدرر الكامنة(، 1/432)، غاية النهايةان ت:  (8)

 (.237: 3/232)  ،غاية النهايةان ت:  (4)

 (.231: 2/243)  ،غاية النهايةان ت:  (3)
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تفتد بعلو التواية، وحفه  امحاديهث، والجهتح والتعهديل، ومعتفهة  "(1)وقال عنه الطاوسي

 .(2)"التواة المتقدمين والمتأ تين
 :وفاته     

ههه( 388قبيل هوت يوم الجمعة الخامس من ربيع امول من سنة) -رحمه الله تعالى  -توفي 

بمنزله من سوق اإلسكافيين بمدينة شيتاز ودفن بدار القت؛ن التي أنشأها هناك . تغمده الله بتحمتهه 

 .(3)وأسكنه فسيح جناته .؛مين

 

 
 

                                                           
 (.1/820)، الضوء الالمعهه(. ان ت: 371هه(، وتوفي سنة)790( أحمد بن عبد الله بن عبد القادر ولد سنة)1) 

 (، وذكت أنه نقل هذا النص عن المشيخة للطاوسي.9/233)، الضوء الالمع( نقال من 2) 

 (.9/237)، الالمع الضوءان ت:  (8)  

 

عمته، كمها  كان نبو ه في هذا العلم مبكتا، والدليل على ذلك اشتغاله بالتأليف في العقد الثاني من

أنه اشتغل بالتدريس والفتوى بعد أن أذن له بذلك كبار شيوخ عصهته كمها أشهتنا إلهى ذلهك ؛نفها  

ولوذا رأينا كثيتا من العلمال يقدرونه ويشيدون بفضله ومكانته و  يتسع المقام لهذكت أقهوالوم فهي 

 ذلك ولكن نشيت إلى بعضوا. 

الحهاف  اإلمهام المقهتئ تفقهه ولوهج  -(1)رحمه الله -هه( 332قال عنه اإلمام ابن حجت)ق

بطلب الحديث والقت؛ن وبتز في القتالاق وقد انتوت إليه رئاسة علم القتالاق في الممالك وكهان 

 .  (2)يلقب في بالده اإلمام امع م

الحهاف  المقهتئ شهيخ  _(3)رحمه الله _هه(911وقال عنه اإلمام جالل الدين السيوعي)ق

 .(4)اما في القتالاق   ن يت له في عصته في الدنيااإلقتال في زمانه، كان إم

)الشهيخ ا مهام بقيهة المحققهين  _(5)رحمهه اللهه  _هه(928وقال عنه اإلمام القسطالني )ق

 .(6)امعالم(

                                                           
فتح هه(، من مؤلفاته 332هه( وتوفي سنة)778هو أحمد بن على بن محمد بن محمد بن حجت العناني العسقالني ولد سنة ) (1)

 (.1/173)، األعالمو (،2/82)، الضوء الالمعو يته. ان ت:  اريالب

 (.8/422:427) ،إنباء الغمران ت:  (2)

 المزهر في علوم اللغةمن مؤلفاته: ، هو عبد التحمن بن أبى بكت جالل الدين السيوعي، إمام حاف  مشارك في أنواع من العلوم (8)

  (.3/123) ،معجم المؤلفينهه(. ان ت:  911توفي سنة)، و يته

 (.344ص:) ،طبقات الحفاظان ت:  (4)

هو أحمد بن أحمد بن محمد أبى بكت شواب الدين أبو العبا  القسطالني المصتي الشافعي اإلمام الحجه التحلة الفقيه  (3)

، األعالم(، و10/129)، شذرات الذهبهه(. ان ت: 928و يته سنة) شرح الشاطبيةهه( من مؤلفاته 331المقتئ ولد سنة)

(1/282 .) 

 (.18)ص:، الآللي السنية في شرح المقدمة الجزرية( 2) 
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تفتد بعلو التواية، وحفه  امحاديهث، والجهتح والتعهديل، ومعتفهة  "(1)وقال عنه الطاوسي

 .(2)"التواة المتقدمين والمتأ تين
 :وفاته     

ههه( 388قبيل هوت يوم الجمعة الخامس من ربيع امول من سنة) -رحمه الله تعالى  -توفي 

بمنزله من سوق اإلسكافيين بمدينة شيتاز ودفن بدار القت؛ن التي أنشأها هناك . تغمده الله بتحمتهه 

 .(3)وأسكنه فسيح جناته .؛مين

 

 
 

                                                           
 (.1/820)، الضوء الالمعهه(. ان ت: 371هه(، وتوفي سنة)790( أحمد بن عبد الله بن عبد القادر ولد سنة)1) 

 (، وذكت أنه نقل هذا النص عن المشيخة للطاوسي.9/233)، الضوء الالمع( نقال من 2) 

 (.9/237)، الالمع الضوءان ت:  (8)  

 

عمته، كمها  كان نبو ه في هذا العلم مبكتا، والدليل على ذلك اشتغاله بالتأليف في العقد الثاني من

أنه اشتغل بالتدريس والفتوى بعد أن أذن له بذلك كبار شيوخ عصهته كمها أشهتنا إلهى ذلهك ؛نفها  

ولوذا رأينا كثيتا من العلمال يقدرونه ويشيدون بفضله ومكانته و  يتسع المقام لهذكت أقهوالوم فهي 

 ذلك ولكن نشيت إلى بعضوا. 

الحهاف  اإلمهام المقهتئ تفقهه ولوهج  -(1)رحمه الله -هه( 332قال عنه اإلمام ابن حجت)ق

بطلب الحديث والقت؛ن وبتز في القتالاق وقد انتوت إليه رئاسة علم القتالاق في الممالك وكهان 

 .  (2)يلقب في بالده اإلمام امع م

الحهاف  المقهتئ شهيخ  _(3)رحمه الله _هه(911وقال عنه اإلمام جالل الدين السيوعي)ق

 .(4)اما في القتالاق   ن يت له في عصته في الدنيااإلقتال في زمانه، كان إم

)الشهيخ ا مهام بقيهة المحققهين  _(5)رحمهه اللهه  _هه(928وقال عنه اإلمام القسطالني )ق

 .(6)امعالم(

                                                           
فتح هه(، من مؤلفاته 332هه( وتوفي سنة)778هو أحمد بن على بن محمد بن محمد بن حجت العناني العسقالني ولد سنة ) (1)

 (.1/173)، األعالمو (،2/82)، الضوء الالمعو يته. ان ت:  اريالب

 (.8/422:427) ،إنباء الغمران ت:  (2)

 المزهر في علوم اللغةمن مؤلفاته: ، هو عبد التحمن بن أبى بكت جالل الدين السيوعي، إمام حاف  مشارك في أنواع من العلوم (8)

  (.3/123) ،معجم المؤلفينهه(. ان ت:  911توفي سنة)، و يته

 (.344ص:) ،طبقات الحفاظان ت:  (4)

هو أحمد بن أحمد بن محمد أبى بكت شواب الدين أبو العبا  القسطالني المصتي الشافعي اإلمام الحجه التحلة الفقيه  (3)

، األعالم(، و10/129)، شذرات الذهبهه(. ان ت: 928و يته سنة) شرح الشاطبيةهه( من مؤلفاته 331المقتئ ولد سنة)

(1/282 .) 

 (.18)ص:، الآللي السنية في شرح المقدمة الجزرية( 2) 
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 كتاب التحديد لإلمام الداني عرض ودراسة: :الفصل األول

له أنه من أوائل الكتب التي تناولهت  المتأمل في كتاب التحديد لإلمام أبي عمتو الداني يتبين

 علم التجويد واستوعبت أهم مباحثه ومسائله وقد دارق موضوعاته على النحو التالي:

 

 (1) المبحث األول: موضوعات الكتاب.     

بدأ اإلمام الداني كتابه التحديد بمقدمة استولوا بالحمد والثنهال علهى اللهه تعهالى، والصهالة 

 محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بين السبب الداعي له إلى تأليف ههذا الكتهابوالسالم على النبي 

بالتتسل والتتتيل، فكتب هذا الكتهاب لبيهان  تجويد التالوة وتحقيق القتالةوهو إهمال قتال عصته 

 مسائل هذا العلم، وضمنه الموضوعاق التالية:

وما جال مهن السهنن واآلثهار فهي باب ذكت البيان عن معنى التجويد وحقيقة التتتيل والتحقيق 

 الحث على استعمال ذلك وام ذ به.

 باب ذكت الوارد في قتالة التحقيق وتجويد املفاظ ورياضة املسن بالحتوف

 باب ذكت ام بار الواردة عن أئمة القتالة في استعمال التحقيق

عهنوم مهن  باب ذكت اإلفصاح عن مذاهب امئمة في حد التحقيق ونوايهة التجويهد ومها جهال

 الكتاهة في التجاوز عن ذلك

 باب ذكت البيان عن حقائق املفاظ وحدود النطق بالحتوف

 باب ذكت مخارج الحتوف المعجمة وتفصيلوا.

 باب ذكت أصناف هذه الحتوف وصفاتوا.
                                                           

 (.171، 113، 118، 107، 104، 97، 39، 37، 79، 70، 23)ص:، التحديدان ت:  (1)

الفصل األول: 

كتاب التحديد لإلمام الداين )عرض ودراسة( : 
املبحث األول: موضوعات الكتاب.

املبحث الثاين: عنايته بالتعريفات.
املبحث الثالث: عنايته بالقواعد العلمية.

املبحث الرابع: عنايته بذكر اآلثار.
املبحث اخلامس: عنايته بالتوجيه والتعليل.
املبحث السادس: عنايته بذكر أقوال القراء.

املبحث السابع: عنايته بالتنبيهات والتحذيرات.
املبحث الثامن: عنايته بذكر صفة قراءة األئمة السبعة. 

املبحث التاسع: عنايته بالوقف واالبتداء. 
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 كتاب التحديد لإلمام الداني عرض ودراسة: :الفصل األول

له أنه من أوائل الكتب التي تناولهت  المتأمل في كتاب التحديد لإلمام أبي عمتو الداني يتبين

 علم التجويد واستوعبت أهم مباحثه ومسائله وقد دارق موضوعاته على النحو التالي:

 

 (1) المبحث األول: موضوعات الكتاب.     

بدأ اإلمام الداني كتابه التحديد بمقدمة استولوا بالحمد والثنهال علهى اللهه تعهالى، والصهالة 

 محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بين السبب الداعي له إلى تأليف ههذا الكتهابوالسالم على النبي 

بالتتسل والتتتيل، فكتب هذا الكتهاب لبيهان  تجويد التالوة وتحقيق القتالةوهو إهمال قتال عصته 

 مسائل هذا العلم، وضمنه الموضوعاق التالية:

وما جال مهن السهنن واآلثهار فهي باب ذكت البيان عن معنى التجويد وحقيقة التتتيل والتحقيق 

 الحث على استعمال ذلك وام ذ به.

 باب ذكت الوارد في قتالة التحقيق وتجويد املفاظ ورياضة املسن بالحتوف

 باب ذكت ام بار الواردة عن أئمة القتالة في استعمال التحقيق

عهنوم مهن  باب ذكت اإلفصاح عن مذاهب امئمة في حد التحقيق ونوايهة التجويهد ومها جهال

 الكتاهة في التجاوز عن ذلك

 باب ذكت البيان عن حقائق املفاظ وحدود النطق بالحتوف

 باب ذكت مخارج الحتوف المعجمة وتفصيلوا.

 باب ذكت أصناف هذه الحتوف وصفاتوا.
                                                           

 (.171، 113، 118، 107، 104، 97، 39، 37، 79، 70، 23)ص:، التحديدان ت:  (1)
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وهذه القاعدة   يقول بوا إ  من أدرك التجويد وتطبيقه رواية، فوهو يلخهص لنها أن التجويهد 

 يأتي بالممارسة وا ستمتار في قتالة القت؛ن وهو عبارة عن رياضة للفك.
 

 المبحث الرابع: عنايته بذكر اآلثار.     

بابا من امبواب فيه أثت يهتوى إ  أورده فقلما أن تجد وعني اإلمام الداني باآلثار عناية كبيتة، 

 بسنده عن مشايخه، ومن ذلك: 

حدثنا محمد بن  ليفة اإلمام، حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا يحيى بن محمد بن "أنه قال: 

صاعد، حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى، حدثنا مالك بن سعيت، حدثنا ابن أبي ليلى، عهن الحكهم، 

قهال بينهه ، [4]سهورة المزمهل:  ِّ يه ىه مه ّٰٱ عن ابن عبا ، في هذه اآلية عن مقسم،

 .(2)"بياناً 

يهدل ههذا كثيت من الموضوعاق بعض اآلثار التي تؤيد رأيه وتقوي حجتهه وفأورد الداني في 

 .  (3) المسندة عن من قتأ عليوم من الشيوخ العدول الضابطينعلى عول باعه في رواية اآلثار 

 

                                                           
 (.70)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.230/ 3) ،تفسير البغوي(، و231/ 28) ،تفسير الطبري(، وان ت: 78)ص: ،التحديدان ت:  (2)

 (.32( إلى )ص:79من)ص: ،التحديدان ت:  (8)

 

 باب ذكت أحوال النون الساكنة والتنوين.

يصوا لتنفصهل بهذلك مهن باب ذكت الحتوف التي يلزم استعمال تجويدها وتعمل بيانوا وتلخ

 مشبووا على مخارجوا.

 باب ذكت أحوال الحتكاق في الوقف وبيان التوم واإلشمام.

 باب ذكت الوقف وبيان أقسامه.

 

 المبحث الثاني: عنايته بالتعريفات.     
اإلمام أبو عمهتو الهداني مهن أوائهل المهؤلفين الهذين وضهعوا حهدودا واضهحة لغويهة  د  عي  

تعتيف التجويد وتعتيف المختج والصهفة واإلهوهار  :واصطالحية لتعتيفاق مسائل التجويد مثل

 .  ل إلى  يت ذلك من المسائلواإلد ام واإل فا

علهى ذلهك المؤلفهون مهن أبو عمتو الداني أول من عني بوذه التعتيفاق وتبعه يكون ويكاد 

 (1).بعده

 

 ية.ملبحث الثالث: عنايته بالقواعد العالم     

كانت القواعد العلمية التي ذكتها اإلمام الداني عبارة عن نواية اإلتقان الذي وصل إليه، فوهو 

 إمام في القتالة، ويذكت القواعد وهو  بيت بوا، فمنوا: 

 .(1)"تدبته بفكهوليس بين التجويد وتتكه إ  رياضة من "

                                                           
 (.70)ص: ،التحديدان ت:  (1)
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وهذه القاعدة   يقول بوا إ  من أدرك التجويد وتطبيقه رواية، فوهو يلخهص لنها أن التجويهد 

 يأتي بالممارسة وا ستمتار في قتالة القت؛ن وهو عبارة عن رياضة للفك.
 

 المبحث الرابع: عنايته بذكر اآلثار.     

بابا من امبواب فيه أثت يهتوى إ  أورده فقلما أن تجد وعني اإلمام الداني باآلثار عناية كبيتة، 

 بسنده عن مشايخه، ومن ذلك: 

حدثنا محمد بن  ليفة اإلمام، حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا يحيى بن محمد بن "أنه قال: 

صاعد، حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى، حدثنا مالك بن سعيت، حدثنا ابن أبي ليلى، عهن الحكهم، 

قهال بينهه ، [4]سهورة المزمهل:  ِّ يه ىه مه ّٰٱ عن ابن عبا ، في هذه اآلية عن مقسم،

 .(2)"بياناً 

يهدل ههذا كثيت من الموضوعاق بعض اآلثار التي تؤيد رأيه وتقوي حجتهه وفأورد الداني في 

 .  (3) المسندة عن من قتأ عليوم من الشيوخ العدول الضابطينعلى عول باعه في رواية اآلثار 

 

                                                           
 (.70)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.230/ 3) ،تفسير البغوي(، و231/ 28) ،تفسير الطبري(، وان ت: 78)ص: ،التحديدان ت:  (2)

 (.32( إلى )ص:79من)ص: ،التحديدان ت:  (8)

 

 باب ذكت أحوال النون الساكنة والتنوين.

يصوا لتنفصهل بهذلك مهن باب ذكت الحتوف التي يلزم استعمال تجويدها وتعمل بيانوا وتلخ

 مشبووا على مخارجوا.

 باب ذكت أحوال الحتكاق في الوقف وبيان التوم واإلشمام.

 باب ذكت الوقف وبيان أقسامه.

 

 المبحث الثاني: عنايته بالتعريفات.     
اإلمام أبو عمهتو الهداني مهن أوائهل المهؤلفين الهذين وضهعوا حهدودا واضهحة لغويهة  د  عي  

تعتيف التجويد وتعتيف المختج والصهفة واإلهوهار  :واصطالحية لتعتيفاق مسائل التجويد مثل

 .  ل إلى  يت ذلك من المسائلواإلد ام واإل فا

علهى ذلهك المؤلفهون مهن أبو عمتو الداني أول من عني بوذه التعتيفاق وتبعه يكون ويكاد 

 (1).بعده

 

 ية.ملبحث الثالث: عنايته بالقواعد العالم     

كانت القواعد العلمية التي ذكتها اإلمام الداني عبارة عن نواية اإلتقان الذي وصل إليه، فوهو 

 إمام في القتالة، ويذكت القواعد وهو  بيت بوا، فمنوا: 

 .(1)"تدبته بفكهوليس بين التجويد وتتكه إ  رياضة من "

                                                           
 (.70)ص: ،التحديدان ت:  (1)
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 اء.بذكر أقوال القر   عنايتهالمبحث السادس:      
ذكت اإلمام الداني في كتابه التحديد جملة من امقوال التهي تثبهت صهحة مها قالهه، أو أراد أن 

 ئله، ومن ذلك: يبين قول القائل أو يعلل قول قا

والغنهة إذا ثبتهت فهي الوصهل لهم ":أنه أورد قو  عن عبد الباقي بن الحسن المقتئ أنه يقول

 .(1)"يشدد الحتف، ولف  به بتشديد يسيٍت، وإذا حذفت الغنة شدد الحتف

فأراد في هذا القول أن يقول أن النون والميم المشددة في حهال  نتوها ليسهت مثهل الحهتف 

 الصحيح المشدد.

 بذكت عتف منوا. مثلة التي توضح هذا المعنى اكتفيتوفي كتاب التحديد جملة من ام 

 

 المبحث السابع: عنايته بالتنبيهات والتحذيرات.     

وحهذره  ،نبه اإلمام الداني رحمه الله في كتابه التحديد على جملة من التنبيواق لقارئ القت؛ن

ت؛ن عما  طه اإلمام الهداني فهي كتابهه مهن التنبيوهاق من بعضوا، وفي الحقيقة   يستغني قارئ الق

 ومنوا: ،والتحذيتاق

في باب ذكت اإلفصاح عن مذاهب امئمة في حد التحقيهق ونوايهة التجويهد ومها جهال ن أنه بيّ 

 . عنوم من الكتاهة في التجاوز عن ذلك

نبه اإلمام الداني رحمه الله على قضية مومة في بهاب ذكهت البيهان عهن حقهائق املفهاظ  كما 

. ثهم وما يوصل به إليه ،على كيفية التمكن من التجويد، وكيفية التحقيقووحدود النطق بالحتوف، 

                                                           
 (.112)ص: ،التحديدان ت  (1)

 

 : عنايته بالتوجيه والتعليل.الخامسالمبحث      
بالعلل ت وت الحكمة من الحكم، ولذلك نتى اإلمام الداني يعتني بوذه المسألة عناية ههاهتة 

وأنه أولى من  يهته، ومهن اممثلهة علهى ذلهك  ،في كتابه التحديد  ليبين علة وتوجيه الحكم المتاد

 قوله عند تعليله لحكم اإلهوار الحلقي:

 .(1)"لبعد المسافة التي بينوما وبينون  النون والتنوين عند هذه الحتوفوإنما بينت "

البعد الواقع بين النون الساكنة وحتوف الحلق، وبسبب هذا البعد كان وهو فبين علة اإلهوار 

 اإلهوار.

، وعلة منع الهتوم فهي (3)، وعلة صلة هال الكناية(2)وكذلك ذكت الداني علة اإلقالب واإل فال

، إلى  يت ذلك من العلل التي ذكتها فهي كتابهه مسهتنبطا (4)المنصوب لخفة الحتكة فيوماالمفتوح و

وأقوال شيو ه الضابطين الذين تلقى عنوم أصول هذا العلهم، وذكهت  ،إياها من امحكام التجويدية

والحسين بهن علهي، ومحمهد بهن فار  بن أحمد،  :بعض أسمائوم أثنال حديثه عن هذه العلل مثل

و يتهم من جوابذة العلمال، ثم صاغ هذه العلل بأسلوبه الواضح الدقيق الهذي أرى أنهه لهم أحمد 

 .يسبق إليه

 

                                                           
 (.118)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.114)ص: ،التحديدان ت:  (2)

 (.122ص:) ،التحديدان ت:  (8)

 (.171)ص: ،التحديدان ت:  (4)
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 اء.بذكر أقوال القر   عنايتهالمبحث السادس:      
ذكت اإلمام الداني في كتابه التحديد جملة من امقوال التهي تثبهت صهحة مها قالهه، أو أراد أن 

 ئله، ومن ذلك: يبين قول القائل أو يعلل قول قا

والغنهة إذا ثبتهت فهي الوصهل لهم ":أنه أورد قو  عن عبد الباقي بن الحسن المقتئ أنه يقول

 .(1)"يشدد الحتف، ولف  به بتشديد يسيٍت، وإذا حذفت الغنة شدد الحتف

فأراد في هذا القول أن يقول أن النون والميم المشددة في حهال  نتوها ليسهت مثهل الحهتف 

 الصحيح المشدد.

 بذكت عتف منوا. مثلة التي توضح هذا المعنى اكتفيتوفي كتاب التحديد جملة من ام 

 

 المبحث السابع: عنايته بالتنبيهات والتحذيرات.     

وحهذره  ،نبه اإلمام الداني رحمه الله في كتابه التحديد على جملة من التنبيواق لقارئ القت؛ن

ت؛ن عما  طه اإلمام الهداني فهي كتابهه مهن التنبيوهاق من بعضوا، وفي الحقيقة   يستغني قارئ الق

 ومنوا: ،والتحذيتاق

في باب ذكت اإلفصاح عن مذاهب امئمة في حد التحقيهق ونوايهة التجويهد ومها جهال ن أنه بيّ 

 . عنوم من الكتاهة في التجاوز عن ذلك

نبه اإلمام الداني رحمه الله على قضية مومة في بهاب ذكهت البيهان عهن حقهائق املفهاظ  كما 

. ثهم وما يوصل به إليه ،على كيفية التمكن من التجويد، وكيفية التحقيقووحدود النطق بالحتوف، 

                                                           
 (.112)ص: ،التحديدان ت  (1)

 

 : عنايته بالتوجيه والتعليل.الخامسالمبحث      
بالعلل ت وت الحكمة من الحكم، ولذلك نتى اإلمام الداني يعتني بوذه المسألة عناية ههاهتة 

وأنه أولى من  يهته، ومهن اممثلهة علهى ذلهك  ،في كتابه التحديد  ليبين علة وتوجيه الحكم المتاد

 قوله عند تعليله لحكم اإلهوار الحلقي:

 .(1)"لبعد المسافة التي بينوما وبينون  النون والتنوين عند هذه الحتوفوإنما بينت "

البعد الواقع بين النون الساكنة وحتوف الحلق، وبسبب هذا البعد كان وهو فبين علة اإلهوار 

 اإلهوار.

، وعلة منع الهتوم فهي (3)، وعلة صلة هال الكناية(2)وكذلك ذكت الداني علة اإلقالب واإل فال

، إلى  يت ذلك من العلل التي ذكتها فهي كتابهه مسهتنبطا (4)المنصوب لخفة الحتكة فيوماالمفتوح و

وأقوال شيو ه الضابطين الذين تلقى عنوم أصول هذا العلهم، وذكهت  ،إياها من امحكام التجويدية

والحسين بهن علهي، ومحمهد بهن فار  بن أحمد،  :بعض أسمائوم أثنال حديثه عن هذه العلل مثل

و يتهم من جوابذة العلمال، ثم صاغ هذه العلل بأسلوبه الواضح الدقيق الهذي أرى أنهه لهم أحمد 

 .يسبق إليه

 

                                                           
 (.118)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.114)ص: ،التحديدان ت:  (2)

 (.122ص:) ،التحديدان ت:  (8)

 (.171)ص: ،التحديدان ت:  (4)
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 . المبحث التاسع: عنايته بالوقف واالبتداء     
، وقهد ذكهت "باب ذكت الوقف وبيان أقسهامه": ذكت اإلمام الداني بابا في كتابه التحديد بعنوان

 .(1)"وذكت ضوابط كل منوم التام، والكافي، والحسن، والقبيح. للوقف أربعة أنواع، وهي:

وسائت ما ذكته الداني   يتمكن معتفته للقتال إ  بنصيب وافت من علم العتبية، وذلك من ؛كد 

ما يلزموم تعلمه والتفقه فيه، إذ به يفوم ال اهت الجلي، ويدرك الغامض الخفي، وبه يعلم الخطأ من 

لوقف إلى ؛ ت ما ذكت من قواعهد مومهة تهدل علهى عنايتهه بها، الصواب ويميز السقيم من الصحيح

 .(2)وبتقسيمه الواضح منواعه التي تتميز في سوولة ويست

 

 
 

  

                                                           
 وما بعدها(. 172)ص:، التحديد ان ت: (1)

 (.177)ص: ،التحديدان ت:  (2)

 

 هاص سهته، وأنبهه علهى موضهع  وأنا أبين ذلك كلهه، وأدل علهى حقيقتهه، وأكشهف عهن "قال: 

 .(1)"عناب و  إسواب، إن شال الله تعالى موضه، من  يت إ

 
 المبحث الثامن: عنايته بذكر صفة قراءة األئمة السبعة.      

تضمن كتاب التحديد لإلمام الهداني بيهان صهفة قهتالة امئمهة السهبعة الهذين تهدور علهيوم 

 القتالاق السبع المتواتتة  ليبين كيف كانت قتالتوم وعتيقتوم.

لتهه مهن تحقيهق وتتتيهل لنا المتتبة التي أ ذ بوا كل قارئ من امئمة السهبعة فهي قتا كما بّين

وأنوهم واإلهوار واإلد ام والومز وتتكهه،  حسب مذهبه في المد والتوسط والقصتوحدر وتدويت، 

كما أن اإلمام  ،جميعا ما  تجوا عن حد القتالة المنقولة إليوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ني لم يغفل اإلشارة إلى ما أحدثه بعض اآل ذين عن امئمة السهبعة مهن تعسهف وتكلهف فهي الدا

القتالة مثل ما فعلوه في قتالة حمزة من تمطيط وتطويل يختج عن حد قهتالة اإلمهام حمهزة، وههو 

صنعوه من عند أنفسوم من باب التكلف والتعسف الذي ما عتفهه حمهزة و   ،شيل من فعل هؤ ل

 (2)أقتأ به.

 

                                                           
 (.97)ص:، التحديدان ت:  (1)

 (.93 :)ص ،التحديد ان ت: 2))
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 . المبحث التاسع: عنايته بالوقف واالبتداء     
، وقهد ذكهت "باب ذكت الوقف وبيان أقسهامه": ذكت اإلمام الداني بابا في كتابه التحديد بعنوان

 .(1)"وذكت ضوابط كل منوم التام، والكافي، والحسن، والقبيح. للوقف أربعة أنواع، وهي:

وسائت ما ذكته الداني   يتمكن معتفته للقتال إ  بنصيب وافت من علم العتبية، وذلك من ؛كد 

ما يلزموم تعلمه والتفقه فيه، إذ به يفوم ال اهت الجلي، ويدرك الغامض الخفي، وبه يعلم الخطأ من 

لوقف إلى ؛ ت ما ذكت من قواعهد مومهة تهدل علهى عنايتهه بها، الصواب ويميز السقيم من الصحيح

 .(2)وبتقسيمه الواضح منواعه التي تتميز في سوولة ويست

 

 
 

  

                                                           
 وما بعدها(. 172)ص:، التحديد ان ت: (1)

 (.177)ص: ،التحديدان ت:  (2)

 

 هاص سهته، وأنبهه علهى موضهع  وأنا أبين ذلك كلهه، وأدل علهى حقيقتهه، وأكشهف عهن "قال: 

 .(1)"عناب و  إسواب، إن شال الله تعالى موضه، من  يت إ

 
 المبحث الثامن: عنايته بذكر صفة قراءة األئمة السبعة.      

تضمن كتاب التحديد لإلمام الهداني بيهان صهفة قهتالة امئمهة السهبعة الهذين تهدور علهيوم 

 القتالاق السبع المتواتتة  ليبين كيف كانت قتالتوم وعتيقتوم.

لتهه مهن تحقيهق وتتتيهل لنا المتتبة التي أ ذ بوا كل قارئ من امئمة السهبعة فهي قتا كما بّين

وأنوهم واإلهوار واإلد ام والومز وتتكهه،  حسب مذهبه في المد والتوسط والقصتوحدر وتدويت، 

كما أن اإلمام  ،جميعا ما  تجوا عن حد القتالة المنقولة إليوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ني لم يغفل اإلشارة إلى ما أحدثه بعض اآل ذين عن امئمة السهبعة مهن تعسهف وتكلهف فهي الدا

القتالة مثل ما فعلوه في قتالة حمزة من تمطيط وتطويل يختج عن حد قهتالة اإلمهام حمهزة، وههو 

صنعوه من عند أنفسوم من باب التكلف والتعسف الذي ما عتفهه حمهزة و   ،شيل من فعل هؤ ل

 (2)أقتأ به.

 

                                                           
 (.97)ص:، التحديدان ت:  (1)

 (.93 :)ص ،التحديد ان ت: 2))
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 .(عرض ودراسة)الفصل الثاني: كتاب التمهيد لإلمام ابن الجزري 
 

 (1) المبحث األول: موضوعات الكتاب.     

إن الناهت في كتاب التمويد  بن الجزري يجد أنهه اشهتمل علهى موضهوعاق كثيهتة ومومهة 

وههو أنهه  ،بمقدمة ذكت فيوا السبب الذي حمله على تأليفه هذا الكتهاببدأها لطالب علم التجويد، 

منوم قد  فلوا عن تجويد ألفهاظ القهت؛ن، وأهملهوا فهي تحسهين   وجد الناشئة من القتال بل وكثيتا

 .(2)ل وإتقان التالوة، فعمد إلى تأليف هذا الكتابامدا

الذي ضمنه أهم القواعد والمسائل الضتورية في هذا العلم وصا وا في الموضوعاق 

 :اآلتية

 ."في ذكت قتالة هؤ ل القتال في هذا الزمان :الباب األول"

 . "وما يتعلق به : في معنى التجويدالباب الثاني"

 . "في أصول القتالة الدائتة على ا تالف القتالاق :الباب الثالث"

 "في ذكت معنى اللحن وأقسامه :الباب الرابع"

 ."في ذكت ألفاق الوصل والقطع :الباب الخامس"

  "في الكالم على الحتكاق والحتوف :الباب السادس"

 . "في ذكت ألقاب الحتوف وعللوا :الباب السابع"

                                                           
 (.209، 123، 138، 103، 38، 73، 23، 21، 38، 47، 48)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.40)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

الفصل الثاين: 

كتاب التمهيد لإلمام ابن اجلزري )عرض ودراسة( : 
املبحث األول: موضوعات الكتاب.

املبحث الثاين: عنايته بالتعريفات.
املبحث الثالث: عنايته بالقواعد العلمية.

املبحث الرابع: عنايته بذكر اآلثار.
املبحث اخلامس: عنايته بالتوجيه والتعليل.
املبحث السادس: عنايته بذكر أقوال القراء.

املبحث السابع: عنايته بالتنبيهات والتحذيرات.
املبحث الثامن: عنايته بذكر صفة قراءة األئمة السبعة. 

املبحث التاسع: عنايته بالوقف واالبتداء. 
املبحث العارش: عنايته ببيان الوقف عىل بعض الكلامت.

املبحث احلادي عرش: بدع القراء يف التغني بالقرآن.
املبحث الثاين عرش: باب الضاد والظاء.
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 .(عرض ودراسة)الفصل الثاني: كتاب التمهيد لإلمام ابن الجزري 
 

 (1) المبحث األول: موضوعات الكتاب.     

إن الناهت في كتاب التمويد  بن الجزري يجد أنهه اشهتمل علهى موضهوعاق كثيهتة ومومهة 

وههو أنهه  ،بمقدمة ذكت فيوا السبب الذي حمله على تأليفه هذا الكتهاببدأها لطالب علم التجويد، 

منوم قد  فلوا عن تجويد ألفهاظ القهت؛ن، وأهملهوا فهي تحسهين   وجد الناشئة من القتال بل وكثيتا

 .(2)ل وإتقان التالوة، فعمد إلى تأليف هذا الكتابامدا

الذي ضمنه أهم القواعد والمسائل الضتورية في هذا العلم وصا وا في الموضوعاق 

 :اآلتية

 ."في ذكت قتالة هؤ ل القتال في هذا الزمان :الباب األول"

 . "وما يتعلق به : في معنى التجويدالباب الثاني"

 . "في أصول القتالة الدائتة على ا تالف القتالاق :الباب الثالث"

 "في ذكت معنى اللحن وأقسامه :الباب الرابع"

 ."في ذكت ألفاق الوصل والقطع :الباب الخامس"

  "في الكالم على الحتكاق والحتوف :الباب السادس"

 . "في ذكت ألقاب الحتوف وعللوا :الباب السابع"

                                                           
 (.209، 123، 138، 103، 38، 73، 23، 21، 38، 47، 48)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.40)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)



96 

 ية.ملبحث الثالث: عنايته بالقواعد العالم      
الوقهوع فهي إذا أتقنوا القارئ سلم من أورد اإلمام ابن الجزري في كتابه القواعد العلمية التي 

فا علميها، مهع يوصهتالتي يقع فيوا القتال مع توصيفوا كما يقف من  اللوا على ام طال ام طال، 

 .بين الحتوف والتي لو ها لكان الحتف اآل ت عين الحتف امول تبيينه للفتوق اللطيفة التي

تناول اإلمام ابن الجزري حتوف الوجال التي تألف منوا اللفه  القت؛نهي حتفها حتفها، مبينها 

وما ينبغي على القارئ فعلهه فهي النطهق بوها إذا تجهاورق وكانهت متماثلهة أو  ،مخارجوا وصفاتوا

متجانسة أو متقاربة في بعض المخارج والصفاق  حتى ينطق بكل حهتف علهى وجوهه الصهحيح، 

 مستكمال مختجه وصفاته  ليلف  بالقت؛ن عتبيا كما نزل. 

 

 المبحث الرابع: عنايته بذكر اآلثار.    

علهى بعهض    ولكنه استشهود بوها واسهتدل بوها(1)ري باآلثار فكانت قليلةأما عناية ابن الجز

أ بتنا شيخنا أبو عبد الله محمهد بهن  "قوله:  مشايخه، ومنوا فوو يتوي اآلثار مسندة إلى، المسائل

اللبان، قال أ بتتني الشيخة الصالحة زين الدار أم محمد الوجيوية بنت علهي بهن يحيهى بهن علهي 

 .(2) "...إلخ  بتنا أبو إسحاق إبتاهيم بن وثيقأالصعيدي، قالت: 

 

                                                           
 وقد أحصيناها فكانت أربعة عشت أثتا. (1)

 (.127)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 

 . "في مخارج الحتوف والكالم على كل حتف بانفتاد :الباب الثامن"

 . "في ذكت أحكام النون الساكنة والتنوين ثم المد والقصت :الباب التاسع"

 . "في الوقف وا بتدال :الباب العاشر"

 . "في معتفة ال ال وتمييزها من الضاد حسبما وقع في القت؛ن الكتيم :باب"

 

 ريفات.المبحث الثاني: عنايته بالتع     
اعتنى ابن الجزري بالتعتيفاق، فبدأ بتعتيف العيوب التي يفعلوها قهتال زمانهه مهن التهتقيص 

، وعتف التجويد وعتف أصول القتالة التي يقع بوا ا تالف بين (1)، والتحزينوالتتعيد ،والتطتيب

 يهت ذلهك ، إلى (2) القتال من مد وقصت وإد ام، وإهوار، وإ فال، وقلب، وتسويل وتخفيف وتنوين

 .(3) من امصول التي ذكتها

 ،والناهت في كتاب التمويد  بن الجزري يجد أنه اهتم واعتنى  بالمصطلحاق التجويدية

وعتفوا تعتيفا دقيقا يميز بعضوا عن بعض، و  شك أنه استفاد ممن سبقه في ذلك، سيما وأنه أّلف 

 مته.العشتين من ع هذا الكتاب في مبتدئ حياته العلمية وهو دون

  

                                                           
 (.44)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.138)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.38)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)
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 ية.ملبحث الثالث: عنايته بالقواعد العالم      
الوقهوع فهي إذا أتقنوا القارئ سلم من أورد اإلمام ابن الجزري في كتابه القواعد العلمية التي 

فا علميها، مهع يوصهتالتي يقع فيوا القتال مع توصيفوا كما يقف من  اللوا على ام طال ام طال، 

 .بين الحتوف والتي لو ها لكان الحتف اآل ت عين الحتف امول تبيينه للفتوق اللطيفة التي

تناول اإلمام ابن الجزري حتوف الوجال التي تألف منوا اللفه  القت؛نهي حتفها حتفها، مبينها 

وما ينبغي على القارئ فعلهه فهي النطهق بوها إذا تجهاورق وكانهت متماثلهة أو  ،مخارجوا وصفاتوا

متجانسة أو متقاربة في بعض المخارج والصفاق  حتى ينطق بكل حهتف علهى وجوهه الصهحيح، 

 مستكمال مختجه وصفاته  ليلف  بالقت؛ن عتبيا كما نزل. 

 

 المبحث الرابع: عنايته بذكر اآلثار.    

علهى بعهض    ولكنه استشهود بوها واسهتدل بوها(1)ري باآلثار فكانت قليلةأما عناية ابن الجز

أ بتنا شيخنا أبو عبد الله محمهد بهن  "قوله:  مشايخه، ومنوا فوو يتوي اآلثار مسندة إلى، المسائل

اللبان، قال أ بتتني الشيخة الصالحة زين الدار أم محمد الوجيوية بنت علهي بهن يحيهى بهن علهي 

 .(2) "...إلخ  بتنا أبو إسحاق إبتاهيم بن وثيقأالصعيدي، قالت: 

 

                                                           
 وقد أحصيناها فكانت أربعة عشت أثتا. (1)

 (.127)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 

 . "في مخارج الحتوف والكالم على كل حتف بانفتاد :الباب الثامن"

 . "في ذكت أحكام النون الساكنة والتنوين ثم المد والقصت :الباب التاسع"

 . "في الوقف وا بتدال :الباب العاشر"

 . "في معتفة ال ال وتمييزها من الضاد حسبما وقع في القت؛ن الكتيم :باب"

 

 ريفات.المبحث الثاني: عنايته بالتع     
اعتنى ابن الجزري بالتعتيفاق، فبدأ بتعتيف العيوب التي يفعلوها قهتال زمانهه مهن التهتقيص 

، وعتف التجويد وعتف أصول القتالة التي يقع بوا ا تالف بين (1)، والتحزينوالتتعيد ،والتطتيب

 يهت ذلهك ، إلى (2) القتال من مد وقصت وإد ام، وإهوار، وإ فال، وقلب، وتسويل وتخفيف وتنوين

 .(3) من امصول التي ذكتها

 ،والناهت في كتاب التمويد  بن الجزري يجد أنه اهتم واعتنى  بالمصطلحاق التجويدية

وعتفوا تعتيفا دقيقا يميز بعضوا عن بعض، و  شك أنه استفاد ممن سبقه في ذلك، سيما وأنه أّلف 

 مته.العشتين من ع هذا الكتاب في مبتدئ حياته العلمية وهو دون

  

                                                           
 (.44)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.138)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.38)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)
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 المبحث السابع: عنايته بالتنبيهات والتحذيرات.     
وضع ابن الجزري في كتابه التمويد جملة من التنبيواق والتحذيتاق  ليوقهف قهارئ القهت؛ن 

فقهال مها معنهاه:  ،روا منوا من قتأ عليوم من التالميذ والطالبعليوا  وليتنبه إليوا المقتئون، ويحذ  

ينبغي على قارئ القت؛ن أن ي وت الومزة عند الوقف  منوا حينئذ تكهون سهاكنة، والسهكون يزيهدها 

ثقال على ثقلوا، عكس الحتوف ام تى فإن السكون يخففوا، بل إن الومهزة تهزداد ثقهال إذا وقهع 

تجوا وضعفوا قبلوا حتف ساكن، سوال كان حتف علة أو حتفا صحيحا، والسبب في ذلك بعد مخ

 .(1)بالسكون  ولوذا رأينا اإلمام هشام راوي ابن عامت يسولوا متطتفة   متوسطة

 

 المبحث الثامن: عنايته بذكر صفة قراءة األئمة السبعة.      

حتص ابن الجزري على إيتاد صفة القتالة عن امئمة السبعة  ليبين لمتيد قتالة القت؛ن كيهف 

وأنوا سلسة، سولة، عذبة فيوا تبيين كل حتف، وإعطهال كهل حهتف مهن كانت قتالة أئمة القتالاق 

مفخما أم متققا، إلى  يت ذلك من قتالتوم، وأن  أم  ،قه سوال كان مد ما أم م وتاالصفاق ما يستح

 .(   2 ) قتالتوم كانت  الية من الوذرمة التي تتآكل فيوا بعض الحتوف و  ت وت

 

                                                           
 (.109)ص: ، التمهيدان ت:  (1)
 (.30:)ص ،التمهيدللزيادة ين ت: 2) )

 

 المبحث الخامس: عنايته بالتوجيه والتعليل.     
حتص ابن الجزري رحمه الله على بيان علة الحكم، أو التسمية، أو التقديم والتأ يت في ذكت 

 .يين له بجالل ما أراده ابن الجزرامحكام، وعند هوورها للقارئ يتب

   (1)ومن ذلك بيانه لعلة تسمية همزة الوصل بوذا ا سم، وعلة كتابتوا في المصحف

يبين وجهه  ،أو سبب ،وهكذا فعل ابن الجزري في كل حكم تجويدي يمكن أن يستنبط له علة

النطق به على النحو الذي ذكته علمال هذا الفن من  الل تتبعوم للتالوة الصحيحة للقهت؛ن الكهتيم 

 ا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكتام.التي نقلت إلين

 

 المبحث السادس: عنايته بذكر أقوال القراء.     

حتص ابن الجزري على إيتاد بعض امقوال مستشهودا بوها، أو توضهيحا لمسهألة مها، أو رد 

عنهد الخليهل سهبعة عشهت ":  لقول قائله، أو مبينا علة صاحبه، ومنوا في عدد مختج الحتوف فقال

مختجًا، وعند سيبويه وأصحابه ستة عشت، إلسقاعوم الجوفية، وعند الفهتال وتابعيهه أربعهة عشهت، 

 أنوا سبعة عشت مختجا بقوله في الجزرية:وا تار هو  .(2) "لجعلوم مختج الذلقية واحدًا 

 (3)على     الذي    يختاره    من    ا تبت       ت   ههعش  ةههعهههسب توف ههالح  مخارج

 

                                                           
 (.23)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.103)ص: ، التمهيدان ت:  (2)

 (.9بيت )رقم: ،متن الجزريةانظر:  (8)
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 المبحث السابع: عنايته بالتنبيهات والتحذيرات.     
وضع ابن الجزري في كتابه التمويد جملة من التنبيواق والتحذيتاق  ليوقهف قهارئ القهت؛ن 

فقهال مها معنهاه:  ،روا منوا من قتأ عليوم من التالميذ والطالبعليوا  وليتنبه إليوا المقتئون، ويحذ  

ينبغي على قارئ القت؛ن أن ي وت الومزة عند الوقف  منوا حينئذ تكهون سهاكنة، والسهكون يزيهدها 

ثقال على ثقلوا، عكس الحتوف ام تى فإن السكون يخففوا، بل إن الومهزة تهزداد ثقهال إذا وقهع 

تجوا وضعفوا قبلوا حتف ساكن، سوال كان حتف علة أو حتفا صحيحا، والسبب في ذلك بعد مخ

 .(1)بالسكون  ولوذا رأينا اإلمام هشام راوي ابن عامت يسولوا متطتفة   متوسطة

 

 المبحث الثامن: عنايته بذكر صفة قراءة األئمة السبعة.      

حتص ابن الجزري على إيتاد صفة القتالة عن امئمة السبعة  ليبين لمتيد قتالة القت؛ن كيهف 

وأنوا سلسة، سولة، عذبة فيوا تبيين كل حتف، وإعطهال كهل حهتف مهن كانت قتالة أئمة القتالاق 

مفخما أم متققا، إلى  يت ذلك من قتالتوم، وأن  أم  ،قه سوال كان مد ما أم م وتاالصفاق ما يستح

 .(   2 ) قتالتوم كانت  الية من الوذرمة التي تتآكل فيوا بعض الحتوف و  ت وت

 

                                                           
 (.109)ص: ، التمهيدان ت:  (1)
 (.30:)ص ،التمهيدللزيادة ين ت: 2) )

 

 المبحث الخامس: عنايته بالتوجيه والتعليل.     
حتص ابن الجزري رحمه الله على بيان علة الحكم، أو التسمية، أو التقديم والتأ يت في ذكت 

 .يين له بجالل ما أراده ابن الجزرامحكام، وعند هوورها للقارئ يتب

   (1)ومن ذلك بيانه لعلة تسمية همزة الوصل بوذا ا سم، وعلة كتابتوا في المصحف

يبين وجهه  ،أو سبب ،وهكذا فعل ابن الجزري في كل حكم تجويدي يمكن أن يستنبط له علة

النطق به على النحو الذي ذكته علمال هذا الفن من  الل تتبعوم للتالوة الصحيحة للقهت؛ن الكهتيم 

 ا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكتام.التي نقلت إلين

 

 المبحث السادس: عنايته بذكر أقوال القراء.     

حتص ابن الجزري على إيتاد بعض امقوال مستشهودا بوها، أو توضهيحا لمسهألة مها، أو رد 

عنهد الخليهل سهبعة عشهت ":  لقول قائله، أو مبينا علة صاحبه، ومنوا في عدد مختج الحتوف فقال

مختجًا، وعند سيبويه وأصحابه ستة عشت، إلسقاعوم الجوفية، وعند الفهتال وتابعيهه أربعهة عشهت، 

 أنوا سبعة عشت مختجا بقوله في الجزرية:وا تار هو  .(2) "لجعلوم مختج الذلقية واحدًا 

 (3)على     الذي    يختاره    من    ا تبت       ت   ههعش  ةههعهههسب توف ههالح  مخارج

 

                                                           
 (.23)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.103)ص: ، التمهيدان ت:  (2)

 (.9بيت )رقم: ،متن الجزريةانظر:  (8)
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وثالثين موضعا، في  مس عشهتة سهورة، وكهل ورودهها فهي السهور  وردق في  ثالثة كال:

 (1).وقد ا تلف في الوقف عليوا وا بتدال بوا، وذلك بسبب كالم أهل العتبية عليوا مكية،ال

 

 المبحث الحادي عشر: بدع القراء في التغني بالقرآن.     

  ِّ يه ىه مه ّٰٱقهد أمهت بتتتيهل القهت؛ن فقهال تعهالى: أن الله تعالى من المعلوم 
 [.4]سورة المزمل:

فوذا يزيد  ،والتتتيل هو التجويد والتحسين واإلتقان، وإذا اجتمع مع التتتيل الصوق الحسن

على تزيين القت؛ن بالصهوق الحسهن فقهال: ولذلك حث النبي   القت؛ن إتقانا وجما 

ما أذن الله لشىء كإذنه ))، (3)((ليس منَّا من لم َيَتغنَّ بالقرآن))وقال: ، (2)((زينوا القرآن بأصواتكم))

 .(4)((لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به

ولكن القتال في زمن ابن الجزري أستفوا فهي ذلهك  ،هذا مع متاعاة التجويد وأحكام التالوة

وأصهبح هموهم تجويهد  ،وتغافلوا عهن امحكهام التجويديهة ،حتى  تجوا عن حد التالوة المتعية

 .املحان وامنغام

                                                           
 (.173، )ص: التمهيد: ان ت 1))

 (.133/ 9) ، باب الماهت بالقت؛نصحيح البخاريان ت:  (2)

 (.134/ 9) ، باب وأستوا قولكمصحيح البخاريان ت:  (8)

 (.223/ 2ق شاكت ) ،مسند أحمد (4)

 

 .بالوقف واالبتداءالمبحث التاسع: عنايته      

ومهن ههذا  ،وحليهة الهتالوة ،وبهالغ المسهتمع ،وفوهم التهالي ،الوقف وا بتدال زينة القارئ

المنطلق حتص ابن الجزري على ذكته في كتابه التمويد وبينه وقسمه إلى أربعة أقسام: تام مختهار، 

 .(1) "وكاف جائز، وحسن مفووم، وقبيح متتوك

 .يوقف عليه وما   يوقفواعتنى ابن الجزري بذكت ما 

ت اإلمام ابن الجزري في معتض كالمه عن الوقف وا بتدال أن يتد على ما ذهب إليه ف  ولم ي  

اإلمام أبو يوسف صاحب اإلمام أبي حنيفة من أن تسمية المواضع الموقوف عليوا مهن القهت؛ن مهن 

ومسميه بذلك مبتدع  من القت؛ن الكتيم كله معجز في قليلهه  ،التام والكافي والحسن والقبيح بدعة

وكثيته، وهو كالقطعة الواحدة، وما قاله القاضي أبو يوسف  يت صحيح  من القت؛ن معجهز بسهوره 

 (2).و؛ياته وليس اإلعجاز في كل كلمة منه على حدة

 
 المبحث العاشر: عنايته ببيان الوقف على بعض الكلمات.     

 ،يجهوز وبين مها يجهوز أن يوقهف عليهه ومها   ،ابن الجزري عن الوقف وأنواعهلما تحدث 

أردفه بكلماق تكترق في القت؛ن في أكثت من موضع  ليبين للقارئ حكم الوقف عليوا، وما يجهوز 

 وما يمتنع معلال ذلك بعلل وتفسيتاق لوذه الكلماق الخاصة ومنوا:

                                                           
 (.123)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.122: ، )صالتمهيدان ت رد ابن الجزري في كتابه:  2))
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وثالثين موضعا، في  مس عشهتة سهورة، وكهل ورودهها فهي السهور  وردق في  ثالثة كال:

 (1).وقد ا تلف في الوقف عليوا وا بتدال بوا، وذلك بسبب كالم أهل العتبية عليوا مكية،ال

 

 المبحث الحادي عشر: بدع القراء في التغني بالقرآن.     

  ِّ يه ىه مه ّٰٱقهد أمهت بتتتيهل القهت؛ن فقهال تعهالى: أن الله تعالى من المعلوم 
 [.4]سورة المزمل:

فوذا يزيد  ،والتتتيل هو التجويد والتحسين واإلتقان، وإذا اجتمع مع التتتيل الصوق الحسن

على تزيين القت؛ن بالصهوق الحسهن فقهال: ولذلك حث النبي   القت؛ن إتقانا وجما 

ما أذن الله لشىء كإذنه ))، (3)((ليس منَّا من لم َيَتغنَّ بالقرآن))وقال: ، (2)((زينوا القرآن بأصواتكم))

 .(4)((لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به

ولكن القتال في زمن ابن الجزري أستفوا فهي ذلهك  ،هذا مع متاعاة التجويد وأحكام التالوة

وأصهبح هموهم تجويهد  ،وتغافلوا عهن امحكهام التجويديهة ،حتى  تجوا عن حد التالوة المتعية

 .املحان وامنغام

                                                           
 (.173، )ص: التمهيد: ان ت 1))

 (.133/ 9) ، باب الماهت بالقت؛نصحيح البخاريان ت:  (2)

 (.134/ 9) ، باب وأستوا قولكمصحيح البخاريان ت:  (8)

 (.223/ 2ق شاكت ) ،مسند أحمد (4)

 

 .بالوقف واالبتداءالمبحث التاسع: عنايته      

ومهن ههذا  ،وحليهة الهتالوة ،وبهالغ المسهتمع ،وفوهم التهالي ،الوقف وا بتدال زينة القارئ

المنطلق حتص ابن الجزري على ذكته في كتابه التمويد وبينه وقسمه إلى أربعة أقسام: تام مختهار، 

 .(1) "وكاف جائز، وحسن مفووم، وقبيح متتوك

 .يوقف عليه وما   يوقفواعتنى ابن الجزري بذكت ما 

ت اإلمام ابن الجزري في معتض كالمه عن الوقف وا بتدال أن يتد على ما ذهب إليه ف  ولم ي  

اإلمام أبو يوسف صاحب اإلمام أبي حنيفة من أن تسمية المواضع الموقوف عليوا مهن القهت؛ن مهن 

ومسميه بذلك مبتدع  من القت؛ن الكتيم كله معجز في قليلهه  ،التام والكافي والحسن والقبيح بدعة

وكثيته، وهو كالقطعة الواحدة، وما قاله القاضي أبو يوسف  يت صحيح  من القت؛ن معجهز بسهوره 

 (2).و؛ياته وليس اإلعجاز في كل كلمة منه على حدة

 
 المبحث العاشر: عنايته ببيان الوقف على بعض الكلمات.     

 ،يجهوز وبين مها يجهوز أن يوقهف عليهه ومها   ،ابن الجزري عن الوقف وأنواعهلما تحدث 

أردفه بكلماق تكترق في القت؛ن في أكثت من موضع  ليبين للقارئ حكم الوقف عليوا، وما يجهوز 

 وما يمتنع معلال ذلك بعلل وتفسيتاق لوذه الكلماق الخاصة ومنوا:

                                                           
 (.123)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.122: ، )صالتمهيدان ت رد ابن الجزري في كتابه:  2))
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 :نوعااوذكهت منوها  بعهض القهّتال،  إلى البدع التي أحهدثوا كتابهفي اإلمام ابن الجزري أشار 

يسهمونه : رابعاا، و(3)يسهمونه التطتيهب: ثالثااو، (2)يسمونه التتعيهد  :آخرو، (1)يسمونه التتقيص "

 .(4)"التحزين

وأما قتالتنا التي نقتأ ونأ ذ بوا، فوي القتالة " في حد القتالة: قوله ابن الجزري ويختم

املفاظ، التي   تختج عن عباع العتب وكالم الفصحال، على وجه من  العذبة المتتلة السولة

همز أو تخفيف همز أو تشديد أو  وجوه القتالاق، فنقتأ لكل إمام بما نقل عنه، من مد أو قصت أو

 .(5)"ذلك فتح أو إشباع أو نحو أو إمالةتخفيف أو 

 المبحث الثاني عشر: باب الضاد والظاء.     
ذكت ابن الجزري في كتابه التمويد بابا للضاد وال هال وذلهك للتشهابه بينومها، وأن القهارئ   

، "باب في معتفة ال ال وتمييزها من الضاد حسهبما وقهع فهي القهت؛ن الكهتيم"يستغني عنه، وسماه 

في ذلهك، وذكت أن المتقدمين ألفوا في ذلك كتبا سوال في النثت أو الن م، وأورد أبياق اإلمام الداني 

وهذه امبياق شملت جميع املفاظ التي تقع في القت؛ن وما اشتق منوا وفيوا حتف ال ال، وكهذلك 

 .(6)ذكت ابن الجزري المعاني المشتقة من كل مادة

 

 
                                                           

 (.44)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.44)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.44)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)

 (.44)ص:  ،التمهيدان ت:  (4)

 (.43)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 (.209)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)
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الفصل الثالث: 

املقارنة بني الكتابني وما بينهام من أوجه االتفاق واالختالف. 
املبحث األول: املقارنة يف املوضوعات.

املبحث الثاين: املقارنة يف التعريفات.
املبحث الثالث: املقارنة يف القواعد العلمية.

املبحث الرابع: املقارنة يف ذكر اآلثار.
املبحث اخلامس: املقارنة يف التوجيه والتعليل.

املبحث السادس: املقارنة يف أقوال القراء.
املبحث السابع: املقارنة يف التنبيهات والتحذيرات.

املبحث الثامن: املقارنة يف ذكر صفة قراءة األئمة السبعة. 
املبحث التاسع: املقارنة يف الوقف واالبتداء. 

 

 :نوعااوذكهت منوها  بعهض القهّتال،  إلى البدع التي أحهدثوا كتابهفي اإلمام ابن الجزري أشار 

يسهمونه : رابعاا، و(3)يسهمونه التطتيهب: ثالثااو، (2)يسمونه التتعيهد  :آخرو، (1)يسمونه التتقيص "

 .(4)"التحزين

وأما قتالتنا التي نقتأ ونأ ذ بوا، فوي القتالة " في حد القتالة: قوله ابن الجزري ويختم

املفاظ، التي   تختج عن عباع العتب وكالم الفصحال، على وجه من  العذبة المتتلة السولة

همز أو تخفيف همز أو تشديد أو  وجوه القتالاق، فنقتأ لكل إمام بما نقل عنه، من مد أو قصت أو

 .(5)"ذلك فتح أو إشباع أو نحو أو إمالةتخفيف أو 

 المبحث الثاني عشر: باب الضاد والظاء.     
ذكت ابن الجزري في كتابه التمويد بابا للضاد وال هال وذلهك للتشهابه بينومها، وأن القهارئ   

، "باب في معتفة ال ال وتمييزها من الضاد حسهبما وقهع فهي القهت؛ن الكهتيم"يستغني عنه، وسماه 

في ذلهك، وذكت أن المتقدمين ألفوا في ذلك كتبا سوال في النثت أو الن م، وأورد أبياق اإلمام الداني 

وهذه امبياق شملت جميع املفاظ التي تقع في القت؛ن وما اشتق منوا وفيوا حتف ال ال، وكهذلك 

 .(6)ذكت ابن الجزري المعاني المشتقة من كل مادة

 

 
                                                           

 (.44)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.44)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.44)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)

 (.44)ص:  ،التمهيدان ت:  (4)

 (.43)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 (.209)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)
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 الفصل الثالث: المقارنة بين الكتابين وما بينهما 
 من أوجه االتفاق واالختالف.

 

 المبحث األول: المقارنة في الموضوعات.     
نتى أنوما اشتتكا فهي  ،والتمويد  بن الجزري ،لكتاب التحديد للدانيمن  الل استعتاضنا 

موضوعاق لم تهأق فهي كتهاب التحديهد، م التجويد، وانفتد ابن الجزري بكثيت من موضوعاق عل

وأيضا قد توسع الداني في بعض الموضوعاق التي ا تصت فيوا ابن الجزري، وفصل ابن الجهزري 

 في موضوعاق أجملوا الداني.

 أهم الموضوعات التي اتفقا فيها الكتابان فهي: فأما -

  المقدمة: حيث اتفق الداني وابن الجزري على السبب الداعي لوما إلى تأليف

كتابيوما، وهو إهمال القتال في عصت كل منوما العناية بالتجويد ومخارج الحتوف 

وسائت أحكام التالوة، وا شتغال بالتطتيب وزيادة التغني الذي يختج عن حد 

ضبط مخارجه وإتقان حتوفه، ا عتدال مما يذهب بجالل القت؛ن، والحتص على 

فكان هذا هو السبب الذي حدا بكال اإلمامين إلى تأليف كتابيوما، وهو سبب موم  

منه يضع لقتال القت؛ن القواعد التجويدية واآلداب الشتعية التي ينبغي أن يتحلى بوا 

 أهل القت؛ن.

 (1)معنى التجويد وحقيقته وبيان متاتب القتالة. 

 (2)بعةصفة قتالة امئمة الس. 

                                                           
 (.47)ص: ، التمهيد(، و70)ص:  ،التحديدان ت:  (1)

 (.30)ص: ، التمهيد(، 37)ص:  ،التحديدان ت:  (2)
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 الفصل الثالث: المقارنة بين الكتابين وما بينهما 
 من أوجه االتفاق واالختالف.

 

 المبحث األول: المقارنة في الموضوعات.     
نتى أنوما اشتتكا فهي  ،والتمويد  بن الجزري ،لكتاب التحديد للدانيمن  الل استعتاضنا 

موضوعاق لم تهأق فهي كتهاب التحديهد، م التجويد، وانفتد ابن الجزري بكثيت من موضوعاق عل

وأيضا قد توسع الداني في بعض الموضوعاق التي ا تصت فيوا ابن الجزري، وفصل ابن الجهزري 

 في موضوعاق أجملوا الداني.

 أهم الموضوعات التي اتفقا فيها الكتابان فهي: فأما -

  المقدمة: حيث اتفق الداني وابن الجزري على السبب الداعي لوما إلى تأليف

كتابيوما، وهو إهمال القتال في عصت كل منوما العناية بالتجويد ومخارج الحتوف 

وسائت أحكام التالوة، وا شتغال بالتطتيب وزيادة التغني الذي يختج عن حد 

ضبط مخارجه وإتقان حتوفه، ا عتدال مما يذهب بجالل القت؛ن، والحتص على 

فكان هذا هو السبب الذي حدا بكال اإلمامين إلى تأليف كتابيوما، وهو سبب موم  

منه يضع لقتال القت؛ن القواعد التجويدية واآلداب الشتعية التي ينبغي أن يتحلى بوا 

 أهل القت؛ن.

 (1)معنى التجويد وحقيقته وبيان متاتب القتالة. 

 (2)بعةصفة قتالة امئمة الس. 

                                                           
 (.47)ص: ، التمهيد(، و70)ص:  ،التحديدان ت:  (1)

 (.30)ص: ، التمهيد(، 37)ص:  ،التحديدان ت:  (2)
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 (2)مقدمة في تأليف الكالم. 

  (3)ببعضاشتتاك اللغاق في الحتوف وانفتاد بعضوا. 

 (4)حكم الوقف على كال وأ واتوا. 

 (5)في ذكت المشدداق ومتاتبوا. 

 (6)الفتق بين الضاد وال ال. 

 

 وأما ما توسع فيه الداني وجاء مختصرا في كتاب التمهيد: -

إيتاده لآلثار وامسانيد وهذا راجع إلهى عنايتهه بالتوايهة وامسهانيد فهي علهم القهتالاق  فوو

 .(8)تفصيله الكالم على التوم واإلشمامو، (7)ا رواه قتالة أو سماعا أو تحديثاوالتجويد، فيم

  :بن الجزري وأجمله الداني، فهووأما ما فصله ا -

ن ابن الجزري اللحن بيانا شافيا وقسمه ومثل له، بينما اإلمهام ، فقد بيّ (9) معنى اللحن وأقسامه

بهاب ذكهت " وإنمها تعهتض لهه فهي  ،فصال  اصا بهالداني لما تحدث عن اللحن لم يعقد له بابا أو 

                                                           
 (.38)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.101)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.102)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)

 (.177)ص:  ،التمهيدان ت:  (4)

 (.204)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 (.209)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (. 32، 30، 79: 70)ص: ،التحديدان ت:  (7)

 (.171)ص:  ،التحديدان ت:  (3)

 (.21)ص:  ،التمهيدان ت:  (9)

 

 إلهى  (1)أصول القتالة المعتوفة عند القتال من التوم واإلشهمام والتسهويل واإلمالهة

  يت ذلك.

 (2)مخارج الحتوف وصفاتوا. 

 (3)أحكام النون الساكنة والتنوين. 

 (4)الوقف وا بتدال. 
 

 :التي انفرد بها ابن الجزري، فهيوأما الموضوعات  -

 (5) صفة القتال في زمانه. 

 (6)توذيب املفاظ والثمتة الحاصلة عند تقويم اللسان. 

 (7)ألفاق الوصل والقطع. 

 (8)هل السابق الحتوف أم الحتكاق. 

 (9)حتوف المد واللين والحتكاق وا تالف النا  في ذلك. 

 (1)ألقاب الحتوف وعللوا وأنسابوا. 

                                                           
 (.38)ص:  ،التمهيد(، 97)ص:  ،التحديدان ت:  (1)

 (.103)ص:  ،التمهيد(، و104)ص: ، التحديدان ت:  (2)
 (.138)ص:  ،التمهيد(، و118)ص:  ،التحديدان ت:  (8)

 (.123)ص:  ،التمهيد(، و172)ص:، التحديدان ت:  (4)

 (.48)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 (.43)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.23)ص:  ،التمهيدان ت:  (7)

 (.73)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 (.73)ص:  ،التمهيدان ت:  (9)



107

أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

 

 (2)مقدمة في تأليف الكالم. 

  (3)ببعضاشتتاك اللغاق في الحتوف وانفتاد بعضوا. 

 (4)حكم الوقف على كال وأ واتوا. 

 (5)في ذكت المشدداق ومتاتبوا. 

 (6)الفتق بين الضاد وال ال. 

 

 وأما ما توسع فيه الداني وجاء مختصرا في كتاب التمهيد: -

إيتاده لآلثار وامسانيد وهذا راجع إلهى عنايتهه بالتوايهة وامسهانيد فهي علهم القهتالاق  فوو

 .(8)تفصيله الكالم على التوم واإلشمامو، (7)ا رواه قتالة أو سماعا أو تحديثاوالتجويد، فيم

  :بن الجزري وأجمله الداني، فهووأما ما فصله ا -

ن ابن الجزري اللحن بيانا شافيا وقسمه ومثل له، بينما اإلمهام ، فقد بيّ (9) معنى اللحن وأقسامه

بهاب ذكهت " وإنمها تعهتض لهه فهي  ،فصال  اصا بهالداني لما تحدث عن اللحن لم يعقد له بابا أو 

                                                           
 (.38)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.101)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.102)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)

 (.177)ص:  ،التمهيدان ت:  (4)

 (.204)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 (.209)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (. 32، 30، 79: 70)ص: ،التحديدان ت:  (7)

 (.171)ص:  ،التحديدان ت:  (3)

 (.21)ص:  ،التمهيدان ت:  (9)

 

 إلهى  (1)أصول القتالة المعتوفة عند القتال من التوم واإلشهمام والتسهويل واإلمالهة

  يت ذلك.

 (2)مخارج الحتوف وصفاتوا. 

 (3)أحكام النون الساكنة والتنوين. 

 (4)الوقف وا بتدال. 
 

 :التي انفرد بها ابن الجزري، فهيوأما الموضوعات  -

 (5) صفة القتال في زمانه. 

 (6)توذيب املفاظ والثمتة الحاصلة عند تقويم اللسان. 

 (7)ألفاق الوصل والقطع. 

 (8)هل السابق الحتوف أم الحتكاق. 

 (9)حتوف المد واللين والحتكاق وا تالف النا  في ذلك. 

 (1)ألقاب الحتوف وعللوا وأنسابوا. 

                                                           
 (.38)ص:  ،التمهيد(، 97)ص:  ،التحديدان ت:  (1)

 (.103)ص:  ،التمهيد(، و104)ص: ، التحديدان ت:  (2)
 (.138)ص:  ،التمهيد(، و118)ص:  ،التحديدان ت:  (8)

 (.123)ص:  ،التمهيد(، و172)ص:، التحديدان ت:  (4)

 (.48)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 (.43)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.23)ص:  ،التمهيدان ت:  (7)

 (.73)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 (.73)ص:  ،التمهيدان ت:  (9)
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 المبحث الثاني: المقارنة في التعريفات.     

كههان لإلمههام الههداني واإلمههام ابههن الجههزري عنايههة  اصههة بالتعتيفههاق، فاهتمهها بتعتيههف 

الحدود الدقيقة لوا حتهى تكهون جامعهة مانعهة، ونهذكت تعتيهف  المصطلحاق التجويدية، ووضع

 لنثبت المقارنة بينوما.  التجويد عند الداني وابن الجزري

التجويد مصدر جودق الشيل. ومعناه انتوال الغاية في إتقانه، وبلوغ النواية فهي " قال الداني:

سم منه الجودة. فتجويهد القهت؛ن تحسينه، ولذلك يقال: جود فالن في كذا، إذا فعل ذلك جيدًا، وا 

هو إعطال الحتوف حقوقوا وتتتيبوا متاتبوا، ورد الحتف من حتوف المعجم إلى مختجهه وأصهله 

وإلحاقه بن يته وشكله، وإشباع لف ه، وتمكين النطق به على حال صيغته وهيئته مهن  يهت إسهتاٍف 

 .(1)"و  تعسٍف، و  إفتاٍط و  تكلٍف 

د تجويدا إذا أتى بهالقتالة مجهودة املفهاظ، مصدر من جوّ " :التجويد بينما قال ابن الجزري:

 بتيئة من الجور في النطق بوا.

انتوال الغاية في إتقانه، وبلوغ النواية في تحسينه، ولوذا يقال جهود فهالن فهي كهذا إذا  :ومعناه

 ل ذلك جيدًا، وا سم منه الجودة.فع

وهو إعطال الحهتوف حقوقوها، وتتتيبوها متاتبوها، حلية التالوة، وزينة القتالة،  :هو فالتجويد

ورد الحتف إلى مختجه وأصله، وإلحاقه بن يته وشكله، وإشباع لف ه، وتلطيف النطهق بهه، علهى 

 .(2)"حال صيغته وهيئته، من  يت إستاف و  تعسف، و  إفتاط و  تكلف

                                                           
 (.70)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.47)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 

الحتوف التي يلزم استعمال تجويدها وتعمل بيانوا وتلخيصوا لتنفصهل بهذلك مهن مشهبووا علهى 

 ابن مجاهد يقول فيه: يه أثتا عنى فو، ور(1)"مخارجوا

اللحن في القت؛ن لحنان: جلي و في، فالجلي لحن اإلعتاب، والخفي تتك إعطال الحهتف "

 ه عتضا.يلإ ي للحن قصدا وأما الداني فقد أشار، فتعتض ابن الجزر(2)"تجويد لف هحقه من 

، (3)فقد تناوله ابن الجزري بتفصيل وإسهواب مبينها أقسهامه وأنواعهه :باب المد والقصتوأما 

 .(4)بينما أشار إليه الداني إشاراق مختصتة

لم يتعهتض لوها الهداني   بن الجزري تناول موضوعاق وي وت لنا من ذلك أن كتاب التمويد

في كتاب التحديد، وهذا راجع إلى تأ ت زمان ابن الجزري على الداني بحوالي أربعهة قهتون، نمها 

واتسع وكثتق موضوعاته وتعددق مباحثه ومسهائله، وقهد يتجهع ههذا إلهى أن  ،فيوا علم التجويد

 تى التي كثتق وتعددق، فما تتكه في كتاب ذكهته الداني تناول هذه الموضوعاق في مؤلفاته ام

 في ؛ ت.

وبالمقارنة بين الكتابين في هذا اممت يتبين لنا أن كل ما تناوله اإلمام الداني في كتابه التحديهد 

من موضوعاق في علم التجويد تعهتض إليهه اإلمهام ابهن الجهزري فهي كتابهه التمويهد إجمها  أو 

، بل المالحه  أنهه ام الداني بشيل لم يأق عليه ابن الجزري في كتابهتفصيال، ومن ث م لم ينفتد اإلم

 .أتى عليه وزاد موضوعاق أ تى أشتنا إليوا منذ قليل

                                                           
 (.113)ص:  ،التحديدان ت:  (1)

 (.113)ص:  ،التحديدان ت:  (2)

 (.121)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)

 (.174)ص:  ،التحديدان ت:  (4)
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 المبحث الثاني: المقارنة في التعريفات.     

كههان لإلمههام الههداني واإلمههام ابههن الجههزري عنايههة  اصههة بالتعتيفههاق، فاهتمهها بتعتيههف 

الحدود الدقيقة لوا حتهى تكهون جامعهة مانعهة، ونهذكت تعتيهف  المصطلحاق التجويدية، ووضع

 لنثبت المقارنة بينوما.  التجويد عند الداني وابن الجزري

التجويد مصدر جودق الشيل. ومعناه انتوال الغاية في إتقانه، وبلوغ النواية فهي " قال الداني:

سم منه الجودة. فتجويهد القهت؛ن تحسينه، ولذلك يقال: جود فالن في كذا، إذا فعل ذلك جيدًا، وا 

هو إعطال الحتوف حقوقوا وتتتيبوا متاتبوا، ورد الحتف من حتوف المعجم إلى مختجهه وأصهله 

وإلحاقه بن يته وشكله، وإشباع لف ه، وتمكين النطق به على حال صيغته وهيئته مهن  يهت إسهتاٍف 

 .(1)"و  تعسٍف، و  إفتاٍط و  تكلٍف 

د تجويدا إذا أتى بهالقتالة مجهودة املفهاظ، مصدر من جوّ " :التجويد بينما قال ابن الجزري:

 بتيئة من الجور في النطق بوا.

انتوال الغاية في إتقانه، وبلوغ النواية في تحسينه، ولوذا يقال جهود فهالن فهي كهذا إذا  :ومعناه

 ل ذلك جيدًا، وا سم منه الجودة.فع

وهو إعطال الحهتوف حقوقوها، وتتتيبوها متاتبوها، حلية التالوة، وزينة القتالة،  :هو فالتجويد

ورد الحتف إلى مختجه وأصله، وإلحاقه بن يته وشكله، وإشباع لف ه، وتلطيف النطهق بهه، علهى 

 .(2)"حال صيغته وهيئته، من  يت إستاف و  تعسف، و  إفتاط و  تكلف

                                                           
 (.70)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.47)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 

الحتوف التي يلزم استعمال تجويدها وتعمل بيانوا وتلخيصوا لتنفصهل بهذلك مهن مشهبووا علهى 

 ابن مجاهد يقول فيه: يه أثتا عنى فو، ور(1)"مخارجوا

اللحن في القت؛ن لحنان: جلي و في، فالجلي لحن اإلعتاب، والخفي تتك إعطال الحهتف "

 ه عتضا.يلإ ي للحن قصدا وأما الداني فقد أشار، فتعتض ابن الجزر(2)"تجويد لف هحقه من 

، (3)فقد تناوله ابن الجزري بتفصيل وإسهواب مبينها أقسهامه وأنواعهه :باب المد والقصتوأما 

 .(4)بينما أشار إليه الداني إشاراق مختصتة

لم يتعهتض لوها الهداني   بن الجزري تناول موضوعاق وي وت لنا من ذلك أن كتاب التمويد

في كتاب التحديد، وهذا راجع إلى تأ ت زمان ابن الجزري على الداني بحوالي أربعهة قهتون، نمها 

واتسع وكثتق موضوعاته وتعددق مباحثه ومسهائله، وقهد يتجهع ههذا إلهى أن  ،فيوا علم التجويد

 تى التي كثتق وتعددق، فما تتكه في كتاب ذكهته الداني تناول هذه الموضوعاق في مؤلفاته ام

 في ؛ ت.

وبالمقارنة بين الكتابين في هذا اممت يتبين لنا أن كل ما تناوله اإلمام الداني في كتابه التحديهد 

من موضوعاق في علم التجويد تعهتض إليهه اإلمهام ابهن الجهزري فهي كتابهه التمويهد إجمها  أو 

، بل المالحه  أنهه ام الداني بشيل لم يأق عليه ابن الجزري في كتابهتفصيال، ومن ث م لم ينفتد اإلم

 .أتى عليه وزاد موضوعاق أ تى أشتنا إليوا منذ قليل

                                                           
 (.113)ص:  ،التحديدان ت:  (1)

 (.113)ص:  ،التحديدان ت:  (2)

 (.121)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)

 (.174)ص:  ،التحديدان ت:  (4)
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حقيقة المخارج ينبني عليه ما بعده، وأما عند تناولوما لإلهوار واإلد ام واإل فال فهإن كهال منومها 

إ  أن المعنى يكاد يكون واحدا عتف هذه المصطلحاق مع تباين في العبارة وا تالف في املفاظ 

في النواية، ومثل هذا يقال في تعتيفوما للمد والقصت، فكالهما عتف القصت بتمكين حتوف المهد 

الثالثة دون زيادة، والمد بأنه زيادة على المد الطبيعي في هذه الحتوف مع تفاوق في أنهواع المهد، 

مهع بعهض الفهتوق الدقيقهة التهي يمكهن  والمدقق في عبارة اإلمامين يلح  تقاربها فهي تعتيفومها

استنباعوا من ثنايا الكالم، وعلى هذا  تقا  سائت التعتيفاق عنهد اإلمهامين الجليلهين، و  يمكهن 

 إ فال استفادة اإلمام ابن الجزري من الداني في هذا الباب  لتقدمه عليه بزمان عويل.

 

 ية.ملالثالث: المقارنة في القواعد العالمبحث      
وقد اعتنى اإلمام الداني واإلمام ابن الجزري بذكت القواعد العلمية، التي إذا عتفوا قارئ 

  سيما سلسلة ميستة بعيدة عن التقعت والتشدق، و تهقتالالقت؛ن تجنب الوقوع في الخطأ، وكانت 

من امصل في التتتيل تجويد الحتوف، ومن ذلك ما ذكته الداني  في مخارج الحتوف وصفاتوا 

، وأنه يجب على القارئ تبيين الحتوف الموموسة من الحتوف (1)عند صفة الومس والجوت

المجوورة، ويكون البيان ؛كد إذا تجاورا، وكذلك اهتم الداني بذكت قاعدة والتنبيه عليوا في 

رئ بوا في تتسل من  يت تمطيط أو ا تال  لوا، ولوذا ذكت ، أن ينطق القا(2)الحتكاق إذا توالت

ى هذه الحتوف ونحوها، ولذلك أن الخلوص من كل هذا ونحوه أنه يكون بتياضة الفك عل الداني

 قال:

                                                           
 (.188)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.189)ص: ،التحديدان ت:  (2)

 

كا في جل المعاني، وفهي وبالن ت في التعتيفين نجد بينوما تقاربا في كثيت من املفاظ، واشتتا

بحوالي أربعة قتون تقتيبا، فالهداني  الداني له   لسبقهذا د لة على استفادة ابن الجزري من الداني

 له فضل السبق في تحديد مصطلحاق علم التجويد، ومن جال بعده عالة عليه في هذا المجال.

فمثال يعبهت  ،وبه الخاصو  يمنع أن يستفيد ابن الجزري من تعتيفاق الداني ويصو وا بأسل

وتلطيهف "مها عبهارة ابهن الجهزري نبي، "تمكهين النطهق"ني عن إتقان الحتوف وتجويهدها بههالدا

 ."النطق

 ."التجويد مصدر جودق الشيل" كذلك قال الداني:

مصدر من جّود تجويدا إذا أتى بهالقتالة مجهودة املفهاظ، " :التجويد بينما قال ابن الجزري:

 ."بوابتيئة من الجور في النطق 

فنجد الداني ذكت أن التجويد مصدر لفعل جّود، بينما ابهن الجهزري ذكهت أن التجويهد مصهد 

لفعل جّود وقال فيما معناه إذا قتأ املفاظ مجودة ليس فيوا جور في النطق، فهالمالح  هنها أن ابهن 

 ري حاول توضيح العبارة وبيانوا.  الجز

فالتجويد هو حلية التالوة، "أضاف ابن الجزري عبارة في التعتيف   توجد عند الداني وهي 

ة عهن ، فوذه العبارة التي أضافوا ابن الجزري ليست نصا في التعتيف، وإنما هي عبار"وزينة القتالة

 بيان فائدة التجويد للحتوف.

أركان التعتيف واضحة، وزاد ابهن الجهزري بعهض املفهاظ، مهع تغييهت فكال اإلمامين ذكتا 

فقهد مخهارج الحهتوف  باب في مثل هذا يقالو لبعض الكلماق، مع بيان فائدة التجويد للحتوف،

 المختج بأنه المكان الذي ينشأ منه الحتف.عتف الداني 

أثنال تناوله للحهتوف  وأما ابن الجزري فلم يبدأ كالمه بتعتيف المخارج، وإنما يفوم هذا من

ومخارجوا حتفا حتفا، وهنا ت وت دقة الداني حيث بهدأ الكهالم بهالتعتيف، وههو أمهت  زم  لبيهان 
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حقيقة المخارج ينبني عليه ما بعده، وأما عند تناولوما لإلهوار واإلد ام واإل فال فهإن كهال منومها 

إ  أن المعنى يكاد يكون واحدا عتف هذه المصطلحاق مع تباين في العبارة وا تالف في املفاظ 

في النواية، ومثل هذا يقال في تعتيفوما للمد والقصت، فكالهما عتف القصت بتمكين حتوف المهد 

الثالثة دون زيادة، والمد بأنه زيادة على المد الطبيعي في هذه الحتوف مع تفاوق في أنهواع المهد، 

مهع بعهض الفهتوق الدقيقهة التهي يمكهن  والمدقق في عبارة اإلمامين يلح  تقاربها فهي تعتيفومها

استنباعوا من ثنايا الكالم، وعلى هذا  تقا  سائت التعتيفاق عنهد اإلمهامين الجليلهين، و  يمكهن 

 إ فال استفادة اإلمام ابن الجزري من الداني في هذا الباب  لتقدمه عليه بزمان عويل.

 

 ية.ملالثالث: المقارنة في القواعد العالمبحث      
وقد اعتنى اإلمام الداني واإلمام ابن الجزري بذكت القواعد العلمية، التي إذا عتفوا قارئ 

  سيما سلسلة ميستة بعيدة عن التقعت والتشدق، و تهقتالالقت؛ن تجنب الوقوع في الخطأ، وكانت 

من امصل في التتتيل تجويد الحتوف، ومن ذلك ما ذكته الداني  في مخارج الحتوف وصفاتوا 

، وأنه يجب على القارئ تبيين الحتوف الموموسة من الحتوف (1)عند صفة الومس والجوت

المجوورة، ويكون البيان ؛كد إذا تجاورا، وكذلك اهتم الداني بذكت قاعدة والتنبيه عليوا في 

رئ بوا في تتسل من  يت تمطيط أو ا تال  لوا، ولوذا ذكت ، أن ينطق القا(2)الحتكاق إذا توالت

ى هذه الحتوف ونحوها، ولذلك أن الخلوص من كل هذا ونحوه أنه يكون بتياضة الفك عل الداني

 قال:

                                                           
 (.188)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.189)ص: ،التحديدان ت:  (2)

 

كا في جل المعاني، وفهي وبالن ت في التعتيفين نجد بينوما تقاربا في كثيت من املفاظ، واشتتا

بحوالي أربعة قتون تقتيبا، فالهداني  الداني له   لسبقهذا د لة على استفادة ابن الجزري من الداني

 له فضل السبق في تحديد مصطلحاق علم التجويد، ومن جال بعده عالة عليه في هذا المجال.

فمثال يعبهت  ،وبه الخاصو  يمنع أن يستفيد ابن الجزري من تعتيفاق الداني ويصو وا بأسل

وتلطيهف "مها عبهارة ابهن الجهزري نبي، "تمكهين النطهق"ني عن إتقان الحتوف وتجويهدها بههالدا

 ."النطق

 ."التجويد مصدر جودق الشيل" كذلك قال الداني:

مصدر من جّود تجويدا إذا أتى بهالقتالة مجهودة املفهاظ، " :التجويد بينما قال ابن الجزري:

 ."بوابتيئة من الجور في النطق 

فنجد الداني ذكت أن التجويد مصدر لفعل جّود، بينما ابهن الجهزري ذكهت أن التجويهد مصهد 

لفعل جّود وقال فيما معناه إذا قتأ املفاظ مجودة ليس فيوا جور في النطق، فهالمالح  هنها أن ابهن 

 ري حاول توضيح العبارة وبيانوا.  الجز

فالتجويد هو حلية التالوة، "أضاف ابن الجزري عبارة في التعتيف   توجد عند الداني وهي 

ة عهن ، فوذه العبارة التي أضافوا ابن الجزري ليست نصا في التعتيف، وإنما هي عبار"وزينة القتالة

 بيان فائدة التجويد للحتوف.

أركان التعتيف واضحة، وزاد ابهن الجهزري بعهض املفهاظ، مهع تغييهت فكال اإلمامين ذكتا 

فقهد مخهارج الحهتوف  باب في مثل هذا يقالو لبعض الكلماق، مع بيان فائدة التجويد للحتوف،

 المختج بأنه المكان الذي ينشأ منه الحتف.عتف الداني 

أثنال تناوله للحهتوف  وأما ابن الجزري فلم يبدأ كالمه بتعتيف المخارج، وإنما يفوم هذا من

ومخارجوا حتفا حتفا، وهنا ت وت دقة الداني حيث بهدأ الكهالم بهالتعتيف، وههو أمهت  زم  لبيهان 
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فإنه يشتتك مع اإلمام الداني في هذه الطتيقة إ  أنهه   يكثهت مهن ذكهت أما اإلمام ابن الجزري 

 ،العهتبلغهة وهي أنه يبين أصل الحتف في  ،فتيدةاممثلة  يت أنه يتميز في تناوله للقواعد بخاصية 

كما فعل عنهد كالمهه علهى الوهال، وكيهف أن العهتب تسهتعملوا مكهان  ،له في المختجم  ع  وكيفية ت  

 الومزة، وتستعمل الومزة مكانوا.

وهناك فتق ؛ ت بين اإلمامين في أسلوب عتضوما للقواعد التجويديهة، فالهداني تلحه  فهي 

بعض الغتابة في املفاظ أحيانا، أما أسلوب ابهن الجهزري فوهو سهول التنهاول  أسلوبه قوة يكتنفوا

 .قتيب المأ ذ، فيه كثيت من السالسة والوضوح

فنجد من  الل ما سبق أن كال اإلمامين كان لوما اعتنال  هاص بهذكت القواعهد العلميهة فهي 

حهتف مهن حهتوف  طهق كهلكتابيوما، وأنوما فصال القول في التنبيه على ما ينبغي متاعاتهه عنهد ن

 .مع ا تالف بينوما في العتض والتمثيل ما بين مكثت من اممثلة ومقل منوا ،الوجال

وقهد  ،وأحيانا نتى ابن الجزري يصحب ذكت الحتف ببيان ما يتعلق به من مخهارج وصهفاق

 عة.مكابدة القتالة ودوام المتاج يتتك هذا الداني معتمدا على فطنة القارئ وتجتبته العملية في

ولكنا نالح  أن ما أورده ابن الجزري من قواعد وتفصيالق سبقه الهداني إليوها، فوهو الهذي 

وضع أصولوا وفصل أحكاموا، حتى أننا لنجد أن أ لب العباراق التي صاغ بوا ابن الجهزري ههذه 

 :مثل ،القواعد مأ وذة من عباراق الداني وإن ا تلفت في صيا توا

ي أسهس وبين تتكه إ  رياضة امتئ بفكه فوي نفهس العبهارة التهقول ابن الجزري وليس بينه 

 عليوا الداني هذه القواعد.

وإن لم يخل كالم المتأ ت من فوائد يعتفوا من  ،ومتجع هذا إلى استفادة المتأ ت من المتقدم

 وقف على دراسة الكتابين لوذين اإلمامين الجليلين.

 
 

 .(1)"وليس بين التجويد وتتكه إ  رياضة من تدبته بفكه"

فنبه القارئ على لزوم هذه التياضة والتي بوا تكون القهتالة سهولة علهى اللسهان فهي إ هتاج 

ور اوة إلى  يت ذلك مما يجب على القهارئ  الحتوف وما يلزموا من صفاق كومس وجوت وشدة

 اإلتيان به.

أما ابن الجزري فقد ذكت جملة من القواعد العلمية، والتنبيواق المومة لكل حتف فهي نطقهه 

وحال مجاورته لحتف مقارب أو مجانس أو مماثل له، وقد استعتض الحتوف كمها فعهل الهداني 

   .منبوا على مختجه وصفاته وما يجب على القارئ أن يحتتز منه حتفا حتفا

 .(3)والقاف (2)ومنوا ما ذكته عند حتف العين

وزمنهه المسهتحق  به على الحتف المشدد وكيفية  توجههولم يكتف ابن الجزري بذلك بل ن

 .(4)له

التي ذكتها اإلمامان الداني وابن الجزري يتى أن بينوما فتقا  مل في القواعد التجويديةوالمتأ

بجملة كثيتة من اممثلة  حواتيشو فاإلمام الداني يذكت القاعدة دقيقا في المعالجة وعتيقة التناول، 

ويؤكد  ،تستوعب كل ما يتعلق بالحتف من مختج وصفاق وبيان ما يشبوه من الحتوف ام تى

على شدة الحيطة والحذر في تمييز الحتف من أن يشتبه بغيته مما يجانسه أو يقاربه في المختج أو 

 يشتتك معه في بعض الصفاق.

                                                           
 (.70)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.183)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.183)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)

 (.204)ص:  ،التمهيدان ت:  (4)
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

 

فإنه يشتتك مع اإلمام الداني في هذه الطتيقة إ  أنهه   يكثهت مهن ذكهت أما اإلمام ابن الجزري 

 ،العهتبلغهة وهي أنه يبين أصل الحتف في  ،فتيدةاممثلة  يت أنه يتميز في تناوله للقواعد بخاصية 

كما فعل عنهد كالمهه علهى الوهال، وكيهف أن العهتب تسهتعملوا مكهان  ،له في المختجم  ع  وكيفية ت  

 الومزة، وتستعمل الومزة مكانوا.

وهناك فتق ؛ ت بين اإلمامين في أسلوب عتضوما للقواعد التجويديهة، فالهداني تلحه  فهي 

بعض الغتابة في املفاظ أحيانا، أما أسلوب ابهن الجهزري فوهو سهول التنهاول  أسلوبه قوة يكتنفوا

 .قتيب المأ ذ، فيه كثيت من السالسة والوضوح

فنجد من  الل ما سبق أن كال اإلمامين كان لوما اعتنال  هاص بهذكت القواعهد العلميهة فهي 

حهتف مهن حهتوف  طهق كهلكتابيوما، وأنوما فصال القول في التنبيه على ما ينبغي متاعاتهه عنهد ن

 .مع ا تالف بينوما في العتض والتمثيل ما بين مكثت من اممثلة ومقل منوا ،الوجال

وقهد  ،وأحيانا نتى ابن الجزري يصحب ذكت الحتف ببيان ما يتعلق به من مخهارج وصهفاق

 عة.مكابدة القتالة ودوام المتاج يتتك هذا الداني معتمدا على فطنة القارئ وتجتبته العملية في

ولكنا نالح  أن ما أورده ابن الجزري من قواعد وتفصيالق سبقه الهداني إليوها، فوهو الهذي 

وضع أصولوا وفصل أحكاموا، حتى أننا لنجد أن أ لب العباراق التي صاغ بوا ابن الجهزري ههذه 

 :مثل ،القواعد مأ وذة من عباراق الداني وإن ا تلفت في صيا توا

ي أسهس وبين تتكه إ  رياضة امتئ بفكه فوي نفهس العبهارة التهقول ابن الجزري وليس بينه 

 عليوا الداني هذه القواعد.

وإن لم يخل كالم المتأ ت من فوائد يعتفوا من  ،ومتجع هذا إلى استفادة المتأ ت من المتقدم

 وقف على دراسة الكتابين لوذين اإلمامين الجليلين.

 
 

 .(1)"وليس بين التجويد وتتكه إ  رياضة من تدبته بفكه"

فنبه القارئ على لزوم هذه التياضة والتي بوا تكون القهتالة سهولة علهى اللسهان فهي إ هتاج 

ور اوة إلى  يت ذلك مما يجب على القهارئ  الحتوف وما يلزموا من صفاق كومس وجوت وشدة

 اإلتيان به.

أما ابن الجزري فقد ذكت جملة من القواعد العلمية، والتنبيواق المومة لكل حتف فهي نطقهه 

وحال مجاورته لحتف مقارب أو مجانس أو مماثل له، وقد استعتض الحتوف كمها فعهل الهداني 

   .منبوا على مختجه وصفاته وما يجب على القارئ أن يحتتز منه حتفا حتفا

 .(3)والقاف (2)ومنوا ما ذكته عند حتف العين

وزمنهه المسهتحق  به على الحتف المشدد وكيفية  توجههولم يكتف ابن الجزري بذلك بل ن

 .(4)له

التي ذكتها اإلمامان الداني وابن الجزري يتى أن بينوما فتقا  مل في القواعد التجويديةوالمتأ

بجملة كثيتة من اممثلة  حواتيشو فاإلمام الداني يذكت القاعدة دقيقا في المعالجة وعتيقة التناول، 

ويؤكد  ،تستوعب كل ما يتعلق بالحتف من مختج وصفاق وبيان ما يشبوه من الحتوف ام تى

على شدة الحيطة والحذر في تمييز الحتف من أن يشتبه بغيته مما يجانسه أو يقاربه في المختج أو 

 يشتتك معه في بعض الصفاق.

                                                           
 (.70)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.183)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.183)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)

 (.204)ص:  ،التمهيدان ت:  (4)
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يتبهين أنهه لهم يخهل بهاب مهن  ،ابه التحديد من اآلثاروبالتأمل فيما أورده اإلمام الداني في كت

أو امئمهة امعهالم مهن  ،امبواب التي تضمنوا الكتاب إ  القليل من ذكت بعض اآلثار عن الصحابة

 أو القتال حتى أن هذه اآلثار تزيد على أربعين أثتا. ،الفقوال

وبتتبعوا في كتابه التمويهد نجهد أنوها  ،أما اإلمام ابن الجزري فقد كان مقال من ذكت هذه اآلثار

   تزيد على أربعة عشت أثتا.

رق الشاسع بين عناية اإلمام الداني واإلمام ابن الجزري بذكت اآلثهار، مها اوهذا دليل على الف

 بين مكثت وهو اإلمام الداني، ومقل وهو اإلمام ابن الجزري.

فهي بهاب التوايهة، وتمكنهه مهن دراسهة وهذا راجع كما أشتنا سابقا إلى تضلع اإلمام الداني 

امسانيد، ولكونه عاش في القتن التابع والخامس الوجتي وهو عصت التواية وامسانيد فهي سهائت 

 العلوم الشتعية واللغوية، بل والعلوم ام تى. 

 

 المبحث الخامس: المقارنة في التوجيه والتعليل.     
 وت علة الحكهم، الجزري في ذكت العلل، وفعلوما هذا ي  لقد اشتتك اإلمام الداني واإلمام ابن 

وأنه المقدم على  يته، ولما زاد ابن الجزري في ذكت امبواب والفصول كان ذلك داعيا إلهى ذكهته 

، ومن ذلهك بيانهه (1)علل هذه امبواب والفصول، منوا ما ذكته في علة تقديم امفعال على امسمال

، وهكهذا فهي كهل مها زاده ابهن (2)ا سم، وعلة كتابتوا في المصحفلعلة تسمية همزة الوصل بوذا 

 الجزري على الداني من أبواب وفصول إن كان له علة.

                                                           
 (.23)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.23)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 

 ار.المبحث الرابع: المقارنة في ذكر اآلث     
كان لإلمام الداني عناية كبيتة بذكت اآلثار في كتابه التحديد، وأو ها اهتماما بالغا، فهذكتها   

 :في أبواب كثيتة من كتابه، منوا

ما أورده في باب ذكت البيان عن معنى التجويد وحقيقة التتتيل والتحقيق وما جال مهن السهنن 

وباب ذكت الوارد فهي قهتالة التحقيهق وتجويهد  ،(1)واآلثار في الحث على استعمال ذلك وام ذ به

، وباب ذكت ام بار الهواردة عهن أئمهة القهتالة فهي اسهتعمال (2)املفاظ ورياضة املسن بالحتوف

التحقيق ونواية التجويد وما جهال عهنوم  ، وباب ذكت اإلفصاح عن مذاهب امئمة في حد(3)التحقيق

الحتوف التي يلزم استعمال تجويدها وتعمل بيانوا ، وباب ذكت (4)من الكتاهة في التجاوز عن ذلك

 ، إلى  يت ذلك من اآلثار الواردة في كتابه.(5)وتلخيصوا لتنفصل بذلك من مشبووا على مخارجوا

بينما ابن الجزري كان مقتصدا في تلك اآلثار، فقد أوردها في كتابه التمويد ولكهن علهى قلهة 

 بالنسبة لما أورده الداني.

الوقف التهام، والوقهف الكهافي والوقهف الحسهن  ، منوا ما أورده فيري ؛ثارافذكت ابن الجز

 .(6)مستد  على صحة هذه الوقوف وأن لوا أصال يتجع إليه

فكان لإلمام الداني قدم السبق على ابن الجزري في استشواده باآلثهار وذكهته لوها فهي كتابهه 

 وإكثاره منوا.

                                                           
 (.78، 70)ص:   د،التحديان ت:  (1)

 (.79)ص:  ،التحديدان ت:  (2)

 (.37)ص:  ،التحديدان ت:  (8)
 (.39)ص:  ،التحديدان ت:  (4)

 (.113)ص:  ،التحديدان ت:  (3)

 (.174، 171، 127)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

 

يتبهين أنهه لهم يخهل بهاب مهن  ،ابه التحديد من اآلثاروبالتأمل فيما أورده اإلمام الداني في كت

أو امئمهة امعهالم مهن  ،امبواب التي تضمنوا الكتاب إ  القليل من ذكت بعض اآلثار عن الصحابة

 أو القتال حتى أن هذه اآلثار تزيد على أربعين أثتا. ،الفقوال

وبتتبعوا في كتابه التمويهد نجهد أنوها  ،أما اإلمام ابن الجزري فقد كان مقال من ذكت هذه اآلثار

   تزيد على أربعة عشت أثتا.

رق الشاسع بين عناية اإلمام الداني واإلمام ابن الجزري بذكت اآلثهار، مها اوهذا دليل على الف

 بين مكثت وهو اإلمام الداني، ومقل وهو اإلمام ابن الجزري.

فهي بهاب التوايهة، وتمكنهه مهن دراسهة وهذا راجع كما أشتنا سابقا إلى تضلع اإلمام الداني 

امسانيد، ولكونه عاش في القتن التابع والخامس الوجتي وهو عصت التواية وامسانيد فهي سهائت 

 العلوم الشتعية واللغوية، بل والعلوم ام تى. 

 

 المبحث الخامس: المقارنة في التوجيه والتعليل.     
 وت علة الحكهم، الجزري في ذكت العلل، وفعلوما هذا ي  لقد اشتتك اإلمام الداني واإلمام ابن 

وأنه المقدم على  يته، ولما زاد ابن الجزري في ذكت امبواب والفصول كان ذلك داعيا إلهى ذكهته 

، ومن ذلهك بيانهه (1)علل هذه امبواب والفصول، منوا ما ذكته في علة تقديم امفعال على امسمال

، وهكهذا فهي كهل مها زاده ابهن (2)ا سم، وعلة كتابتوا في المصحفلعلة تسمية همزة الوصل بوذا 

 الجزري على الداني من أبواب وفصول إن كان له علة.

                                                           
 (.23)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.23)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 

 ار.المبحث الرابع: المقارنة في ذكر اآلث     
كان لإلمام الداني عناية كبيتة بذكت اآلثار في كتابه التحديد، وأو ها اهتماما بالغا، فهذكتها   

 :في أبواب كثيتة من كتابه، منوا

ما أورده في باب ذكت البيان عن معنى التجويد وحقيقة التتتيل والتحقيق وما جال مهن السهنن 

وباب ذكت الوارد فهي قهتالة التحقيهق وتجويهد  ،(1)واآلثار في الحث على استعمال ذلك وام ذ به

، وباب ذكت ام بار الهواردة عهن أئمهة القهتالة فهي اسهتعمال (2)املفاظ ورياضة املسن بالحتوف

التحقيق ونواية التجويد وما جهال عهنوم  ، وباب ذكت اإلفصاح عن مذاهب امئمة في حد(3)التحقيق

الحتوف التي يلزم استعمال تجويدها وتعمل بيانوا ، وباب ذكت (4)من الكتاهة في التجاوز عن ذلك

 ، إلى  يت ذلك من اآلثار الواردة في كتابه.(5)وتلخيصوا لتنفصل بذلك من مشبووا على مخارجوا

بينما ابن الجزري كان مقتصدا في تلك اآلثار، فقد أوردها في كتابه التمويد ولكهن علهى قلهة 

 بالنسبة لما أورده الداني.

الوقف التهام، والوقهف الكهافي والوقهف الحسهن  ، منوا ما أورده فيري ؛ثارافذكت ابن الجز

 .(6)مستد  على صحة هذه الوقوف وأن لوا أصال يتجع إليه

فكان لإلمام الداني قدم السبق على ابن الجزري في استشواده باآلثهار وذكهته لوها فهي كتابهه 

 وإكثاره منوا.

                                                           
 (.78، 70)ص:   د،التحديان ت:  (1)

 (.79)ص:  ،التحديدان ت:  (2)

 (.37)ص:  ،التحديدان ت:  (8)
 (.39)ص:  ،التحديدان ت:  (4)

 (.113)ص:  ،التحديدان ت:  (3)

 (.174، 171، 127)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)
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 المبحث السادس: المقارنة في أقوال القراء.     
ذكت اإلمام الداني واإلمام ابن الجزري جملة من أقوال القتال قاصدين بذلك ا ستشواد بوها، 

 أو توضيح قول القائل، أو بيان علة قول القائل، ومنوا:

 الداني عن الميم الساكنة التي بعدها بال ذكت امقوال الواردة فيوا فقال:لما تحدث 

...وما أشبوه، فعلماؤنها [187]سورة البقتة:  ِّمث زث رث ّٰٱفإن التقت الميم بالبال نحو "

 مختلفون في العبارة عنوا معوا.

هب مخفاٌة  نطباق الشفتين عليوما، كانطباقوما على إحداهما. وههذا مهذ :فقال بعضوم هي

ابن مجاهد، في ما حدثنا به الحسين بن علي، عن أحمد بن نصت، عنه، قهال: والمهيم   تهد م فهي 

 البال لكنوا تخفى، من لوا صوتًا في الخياشيم، توا ي به النون الخفيفة.

 .وإلى هذا ذهب شيخنا علي بن بشت رحمه الله

مهن يسهمي المهيم السهاكنة  :قال أبو العبا  محمد بن يونس النحوي المقتي: في أهل اللغة

 عند البال إ فال قال: وقال سيبويه: المخفى بوزن الم وت.

 :وقال ؛ تون

هي مبينٌة للغنة التي فيوا. قال أبو الحسين بهن المنهادي: أ هذنا عهن أههل امدال بيهان المهيم 

 الساكنة عند الواو والفال والبال، في حسٍن من  يت إفحاٍش.

أجمع القتال على تبيين الميم الساكنة وتتك إد اموا إذا لقيتوها  وقال أحمد بن يعقوب التائب:

 بال في جميع القت؛ن. قال: وكذلك الميم عند الفال.

 

أما بالنسبة للعلل المشتتكة بين الداني وابن الجزري، فنأ ذ مثا   ليتضح الفهتق فهي تعليهل 

 كل منوما وعتيقته.

لبعهد  ،لنون والتنهوين عنهد ههذه الحهتوفوإنما بينت ا"  قال الداني معلال لإلهوار الحلقي:

 .(1)"المسافة التي بينوما وبينون

والعلة في إهوار ذلك عند هذه الحهتوف " بينما قال ابن الجزري معلال كذلك لنفس الحكم:

  أن النون والغنة بعد مختجوما عن مخارج حتوف الحلق، وإنمها يقهع اإلد هام فهي أكثهت الكهالم

 .(2) "ق وجب اإلهوار، الذي هو امصللتقارب المخارج، فإذا تباعد

فعبارة الداني موجزة مختصتة الداني وابن الجزري في العبارة، والمالح  أنه يوجد فتق بين 

 ،واضحة فيوا إسواب  يت ممهلدلت على المقصود، بينما عبارة ابن الجزري كانت مفصلة شارحة 

التقارب الهذي ههو ضهد التباعهد ههو ة حتى ت وت واضحة وأن لوذكت الضد للع ،مبينة علة اإلهوار

 السبب في اإلد ام.

ثهت تفصهيال مهن الهداني فهي ذكهت العلهل وأك ،ن أن ابهن الجهزري أعهول باعهانتبهيّ ومن هذا 

وامسباب، وهذا راجع إلى عول الحقبة الزمانية بينوما التي أنضجت هذا العلهم وعمقهت البحهث 

فيد من المؤلفين قبله، ويسوب في بيان ههذه مما جعل ابن الجزري يست ،في علله وأسبابه بالتفصيل

 امسباب وتلك العلل. 
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 المبحث السادس: المقارنة في أقوال القراء.     
ذكت اإلمام الداني واإلمام ابن الجزري جملة من أقوال القتال قاصدين بذلك ا ستشواد بوها، 

 أو توضيح قول القائل، أو بيان علة قول القائل، ومنوا:

 الداني عن الميم الساكنة التي بعدها بال ذكت امقوال الواردة فيوا فقال:لما تحدث 

...وما أشبوه، فعلماؤنها [187]سورة البقتة:  ِّمث زث رث ّٰٱفإن التقت الميم بالبال نحو "

 مختلفون في العبارة عنوا معوا.

هب مخفاٌة  نطباق الشفتين عليوما، كانطباقوما على إحداهما. وههذا مهذ :فقال بعضوم هي

ابن مجاهد، في ما حدثنا به الحسين بن علي، عن أحمد بن نصت، عنه، قهال: والمهيم   تهد م فهي 

 البال لكنوا تخفى، من لوا صوتًا في الخياشيم، توا ي به النون الخفيفة.

 .وإلى هذا ذهب شيخنا علي بن بشت رحمه الله

مهن يسهمي المهيم السهاكنة  :قال أبو العبا  محمد بن يونس النحوي المقتي: في أهل اللغة

 عند البال إ فال قال: وقال سيبويه: المخفى بوزن الم وت.

 :وقال ؛ تون

هي مبينٌة للغنة التي فيوا. قال أبو الحسين بهن المنهادي: أ هذنا عهن أههل امدال بيهان المهيم 

 الساكنة عند الواو والفال والبال، في حسٍن من  يت إفحاٍش.

أجمع القتال على تبيين الميم الساكنة وتتك إد اموا إذا لقيتوها  وقال أحمد بن يعقوب التائب:

 بال في جميع القت؛ن. قال: وكذلك الميم عند الفال.

 

أما بالنسبة للعلل المشتتكة بين الداني وابن الجزري، فنأ ذ مثا   ليتضح الفهتق فهي تعليهل 

 كل منوما وعتيقته.

لبعهد  ،لنون والتنهوين عنهد ههذه الحهتوفوإنما بينت ا"  قال الداني معلال لإلهوار الحلقي:

 .(1)"المسافة التي بينوما وبينون

والعلة في إهوار ذلك عند هذه الحهتوف " بينما قال ابن الجزري معلال كذلك لنفس الحكم:

  أن النون والغنة بعد مختجوما عن مخارج حتوف الحلق، وإنمها يقهع اإلد هام فهي أكثهت الكهالم

 .(2) "ق وجب اإلهوار، الذي هو امصللتقارب المخارج، فإذا تباعد

فعبارة الداني موجزة مختصتة الداني وابن الجزري في العبارة، والمالح  أنه يوجد فتق بين 

 ،واضحة فيوا إسواب  يت ممهلدلت على المقصود، بينما عبارة ابن الجزري كانت مفصلة شارحة 

التقارب الهذي ههو ضهد التباعهد ههو ة حتى ت وت واضحة وأن لوذكت الضد للع ،مبينة علة اإلهوار

 السبب في اإلد ام.

ثهت تفصهيال مهن الهداني فهي ذكهت العلهل وأك ،ن أن ابهن الجهزري أعهول باعهانتبهيّ ومن هذا 

وامسباب، وهذا راجع إلى عول الحقبة الزمانية بينوما التي أنضجت هذا العلهم وعمقهت البحهث 

فيد من المؤلفين قبله، ويسوب في بيان ههذه مما جعل ابن الجزري يست ،في علله وأسبابه بالتفصيل

 امسباب وتلك العلل. 
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وابن الجزري منه متأ ت عن زمن الداني ذكت مذاهب من سبقوه بما فيوم الداني ومكي وابهن 

البصهتي عنهد  توياسا علهى مهذهب أبهي عمها ذهب إليه الداني وهو اإل فال قالجندي، ثم ا تار م

 لتقال الميم المتحتكة بالبال في اإلد ام الكبيت.ا

أو مهن سهبقوه مهن العلمهال  ،ونالح  كذلك أن اإلمام الداني عند استشواده بهأقوال شهيو ه

وههذا "بعهدها بهال: في حكم المهيم السهاكنة إذا وقعهت  السند المتصل إلى قائلوا كما قاليسوقوا ب

 .(1)"حدثنا به الحسين بن علي، عن أحمد بن نصت، عنه مذهب ابن مجاهد، في ما

 وأيضا فإن اإلمام الداني يورد المسألة ويستشود عليوا بكثيت من أقوال العلمال والقتال.

أما اإلمام ابن الجزري فيكتفي على امكثت بذكت ثالثة أقوال با ستشهواد علهى المسهألة التهي 

قوال التي سهاقوا ابهن الجهزري فهي كتابهه التمويهد ، أضف إلى ذلك إلى أن أ لب اميتحدث عنوا

استفادها من كالم اإلمام الداني، وليس له فضل في هذا المجال إ  فيمها نقلهه مهن أقهوال العلمهال 

 .الذين جالوا بعد عصت اإلمام الداني

حيهث إن كهال منومها يسهتدها  ،، فإنوا تكاد تتقاربأما عتيقة تعامل اإلمامين مع هذه امقوال

يختار قو  منوا، كما هو الحال فهي ا تيهار اإلمهام الهداني مهذهب اإل فهال فهي المهيم متتابعة، ثم 

، وقهد نوجها ههذا المهنوج فهي ، وتبعه على هذا ا  تيار ابن الجزريإذا وقعت بعدها البال الساكنة

   .التعامل مع أكثت امقوال التي وردق في كتابيوما

 

                                                           
 (.123)ص:  ،التحديدان ت:  (1)

 

وذهب إلى هذا جماعة من شيو نا، وحكهاه أحمهد بهن صهالح عهن ابهن مجاههد، وبهامول 

 .(1)"أقول

أي –وإذا سهكنت " ل:بينما لما ذكت هذه المسألة ابن الجزري أورد فيوا جملة من امقوال فقا

وأتى بعدها بال فعن أهل امدال فيوا  الف، منوم من ي وتها عنهدها، ومهنوم مهن يخفيوها،  -الميم

 ومنوم من يد موا.

 وإلى إ فائوا ذهب جماعة، وهو مذهب ابن مجاهد وابن بشت و يتهما، وبهه قهال: الهداني.

التائب: أجمهع القهتال علهى تبيهين وقال أحمد ابن يعقوب  وإلى إد اموا ذهب ابن المنادي و يته.

 وبه قال مكي. الميم الساكنة وتتك إد اموا إذا لقيوا بال في كل القت؛ن.

رحمهه -وباإل فال أقول، قياسًا على مذهب أبي عمتو بن العالل، قال شهيخنا ابهن الجنهدي 

 .(2) "وا تلف في الميم الساكنة إذا لقيت بال، والصحيح إ فاؤها مطلقاً  -الله

فالداني ذكت مذهب ابن مجاهد ومذهب أحمد بن يعقوب التائب وابهن المنهادى وابهن بشهت 

وقال كذلك إنه مذهب لبعض شيو نا، بينما ابهن الجهزري ذكهت مهذهب ابهن مجاههد وابهن بشهت 

 والداني وابن المنادى وأحمد بن يعقوب التائب ومكي وابن الجندي.

لسبب في ذلك أنه كان معاصتا لهه، وكهذلك فالمالح  أن الداني لم يذكت قول مكي  ولعل ا

 الداني لم يذكت مذهب ابن الجندي من ابن الجندي جال بعد عصت الداني.
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وابن الجزري منه متأ ت عن زمن الداني ذكت مذاهب من سبقوه بما فيوم الداني ومكي وابهن 

البصهتي عنهد  توياسا علهى مهذهب أبهي عمها ذهب إليه الداني وهو اإل فال قالجندي، ثم ا تار م

 لتقال الميم المتحتكة بالبال في اإلد ام الكبيت.ا

أو مهن سهبقوه مهن العلمهال  ،ونالح  كذلك أن اإلمام الداني عند استشواده بهأقوال شهيو ه

وههذا "بعهدها بهال: في حكم المهيم السهاكنة إذا وقعهت  السند المتصل إلى قائلوا كما قاليسوقوا ب

 .(1)"حدثنا به الحسين بن علي، عن أحمد بن نصت، عنه مذهب ابن مجاهد، في ما

 وأيضا فإن اإلمام الداني يورد المسألة ويستشود عليوا بكثيت من أقوال العلمال والقتال.

أما اإلمام ابن الجزري فيكتفي على امكثت بذكت ثالثة أقوال با ستشهواد علهى المسهألة التهي 

قوال التي سهاقوا ابهن الجهزري فهي كتابهه التمويهد ، أضف إلى ذلك إلى أن أ لب اميتحدث عنوا

استفادها من كالم اإلمام الداني، وليس له فضل في هذا المجال إ  فيمها نقلهه مهن أقهوال العلمهال 

 .الذين جالوا بعد عصت اإلمام الداني

حيهث إن كهال منومها يسهتدها  ،، فإنوا تكاد تتقاربأما عتيقة تعامل اإلمامين مع هذه امقوال

يختار قو  منوا، كما هو الحال فهي ا تيهار اإلمهام الهداني مهذهب اإل فهال فهي المهيم متتابعة، ثم 

، وقهد نوجها ههذا المهنوج فهي ، وتبعه على هذا ا  تيار ابن الجزريإذا وقعت بعدها البال الساكنة

   .التعامل مع أكثت امقوال التي وردق في كتابيوما

 

                                                           
 (.123)ص:  ،التحديدان ت:  (1)

 

وذهب إلى هذا جماعة من شيو نا، وحكهاه أحمهد بهن صهالح عهن ابهن مجاههد، وبهامول 

 .(1)"أقول

أي –وإذا سهكنت " ل:بينما لما ذكت هذه المسألة ابن الجزري أورد فيوا جملة من امقوال فقا

وأتى بعدها بال فعن أهل امدال فيوا  الف، منوم من ي وتها عنهدها، ومهنوم مهن يخفيوها،  -الميم

 ومنوم من يد موا.

 وإلى إ فائوا ذهب جماعة، وهو مذهب ابن مجاهد وابن بشت و يتهما، وبهه قهال: الهداني.

التائب: أجمهع القهتال علهى تبيهين وقال أحمد ابن يعقوب  وإلى إد اموا ذهب ابن المنادي و يته.

 وبه قال مكي. الميم الساكنة وتتك إد اموا إذا لقيوا بال في كل القت؛ن.

رحمهه -وباإل فال أقول، قياسًا على مذهب أبي عمتو بن العالل، قال شهيخنا ابهن الجنهدي 

 .(2) "وا تلف في الميم الساكنة إذا لقيت بال، والصحيح إ فاؤها مطلقاً  -الله

فالداني ذكت مذهب ابن مجاهد ومذهب أحمد بن يعقوب التائب وابهن المنهادى وابهن بشهت 

وقال كذلك إنه مذهب لبعض شيو نا، بينما ابهن الجهزري ذكهت مهذهب ابهن مجاههد وابهن بشهت 

 والداني وابن المنادى وأحمد بن يعقوب التائب ومكي وابن الجندي.

لسبب في ذلك أنه كان معاصتا لهه، وكهذلك فالمالح  أن الداني لم يذكت قول مكي  ولعل ا

 الداني لم يذكت مذهب ابن الجندي من ابن الجندي جال بعد عصت الداني.

                                                           
 (.123)ص:  ،التحديدان ت:  (1)
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وكذلك تنبيوه على حتف الثال إذا جال بعده حهتف مهن حهتوف ا سهتعالل أن يتنبهه القهارئ 

 .(1)لضعفه وقوة حتف ا ستعالل  لحتف الثال عند نطقه

ومها عنايهة داني واإلمام ابن الجزري كانهت لن اإلمام النقول إ ومن  الل ما سبق نستطيع أن

وكهذلك كانهت لومها عنايهة  اصهة بهذكت  ، اصة بالتنبيواق التي يجب على القهارئ أن يحهذرها

ام طال التي وقع فيوا بعض قتال زمانوم، فنبه الداني وابن الجزري على هذا الذي   يجوز أن يقع 

،  يت أننا نالح  أن اإلمام الداني فهي ههذا البهاب من القتالة في شيلوأنه ليس  ،فيه أحد من القتال

والتحذيتاق مع بيانه لكيفية ام ذ بوها، وعهالج الخطهأ  أعول باعا حيث كثتق في كتابه التنبيواق

الذي يقع فيه بعض القتال، وأن أكثته ناشئ عن التكلف والتعسف في القتالة، وأن العهالج النهاجع 

 .الوسط وا عتدال بال إفتاط و  تفتيطله هو التزام حد 

وأما اإلمام ابن الجزري فقد كانت تنبيواته أقل عهددا مهن اإلمهام الهداني، إ  أنهه ركهز علهى 

مثهل بيهان صهفة الطهال إذا ضعف كثيت من القتال عن اإلتيان ببعض الحدود المقترة فهي التجويهد، 

]سهورة   ِّخم ّٰٱٱ، و[23المائهدة:]سهورة   ِّ ٰى ين ّٰٱ :وقعت التال بعدها في قولهه تعهالى

نفتد بذكت بعض التنبيواق، يفوهم وأن كثيتا من القتال يعجزون عن اإلتيان بوا، كما أنه ا، [30يوسف:

 .  (2)"ولم أر أحدًا نبه عليه" :ذلك من قوله

        
  

                                                           
 (.113)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.118)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 

 المبحث السابع: المقارنة في التنبيهات والتحذيرات.     
ن كان لإلمام الداني واإلمام ابن الجزري عناية كبتى بذكت اممور التي يجهب علهى القهارئ أ

 ته.ويحذرها في حال قتال يتنبه إليوا

ونبهه علهى بعهض  ،وما زاد عليه   يكون منه ،وحده ونوايته (1)فقد ذكت الداني حقيقة التحقيق

والتمطيط الخارج عن سهنن القهتالة والتعسهف  ،قتال زمانه من المبالغين في اإلفتاط في الحتكاق

 ، ارج عن مذهب امئمة وجموهور سهلف اممهةوو ف أن من فعلهبوأن كل هذا وصفه الداني  ،فيوا

 ة سنة متبعة يأ ذها اآل ت عن امول.وأن القتال

وذكهت حهدود  ،وافت مهن التنبيوهاق المومهة حهال القهتالة في كتاب التحديد للداني نصيبف

والمد م إلهى  يهت ذلهك مهن  ،والموموز ،والمحتك ،والمختلس ،والمشم ،امصول من المسكن

أن مها زاد علهى ههذا على ليوقف القارئ وينبوه   ، كل هذا ذكته(2) امصول التي تدور عليوا القتالة

  يت دا ل في القتالة.

رئ أن الجزري فذكت في ذلك جملة مومة من التنبيواق التهي يجهب علهى القهاأما اإلمام ابن 

فيوا، ومن ذلك عند إد ام الطهال فهي التهال، وكانهت الطهال  الوقوعته ويحذر في حال قتال ،يتنبه لوا

ساكنة، فإن الطال في هذه الحالة تد م في التال مع بقال صفة اإلعباق، وأن يتنبه القارئ لختوج التال 

ونبهه علهى أن ههذا ونحهوه   تحكمهه إ   ،ف  بوا متققة و  يجعل صفة اإلعباق تؤثت فيوهاوأن يل

 .(3)المشافوة من القتال

                                                           
 (.39)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.97)ص: ،التحديدان ت:  (2)

 (.118)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)
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وكذلك تنبيوه على حتف الثال إذا جال بعده حهتف مهن حهتوف ا سهتعالل أن يتنبهه القهارئ 

 .(1)لضعفه وقوة حتف ا ستعالل  لحتف الثال عند نطقه

ومها عنايهة داني واإلمام ابن الجزري كانهت لن اإلمام النقول إ ومن  الل ما سبق نستطيع أن

وكهذلك كانهت لومها عنايهة  اصهة بهذكت  ، اصة بالتنبيواق التي يجب على القهارئ أن يحهذرها

ام طال التي وقع فيوا بعض قتال زمانوم، فنبه الداني وابن الجزري على هذا الذي   يجوز أن يقع 

،  يت أننا نالح  أن اإلمام الداني فهي ههذا البهاب من القتالة في شيلوأنه ليس  ،فيه أحد من القتال

والتحذيتاق مع بيانه لكيفية ام ذ بوها، وعهالج الخطهأ  أعول باعا حيث كثتق في كتابه التنبيواق

الذي يقع فيه بعض القتال، وأن أكثته ناشئ عن التكلف والتعسف في القتالة، وأن العهالج النهاجع 

 .الوسط وا عتدال بال إفتاط و  تفتيطله هو التزام حد 

وأما اإلمام ابن الجزري فقد كانت تنبيواته أقل عهددا مهن اإلمهام الهداني، إ  أنهه ركهز علهى 

مثهل بيهان صهفة الطهال إذا ضعف كثيت من القتال عن اإلتيان ببعض الحدود المقترة فهي التجويهد، 

]سهورة   ِّخم ّٰٱٱ، و[23المائهدة:]سهورة   ِّ ٰى ين ّٰٱ :وقعت التال بعدها في قولهه تعهالى

نفتد بذكت بعض التنبيواق، يفوهم وأن كثيتا من القتال يعجزون عن اإلتيان بوا، كما أنه ا، [30يوسف:

 .  (2)"ولم أر أحدًا نبه عليه" :ذلك من قوله

        
  

                                                           
 (.113)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.118)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 

 المبحث السابع: المقارنة في التنبيهات والتحذيرات.     
ن كان لإلمام الداني واإلمام ابن الجزري عناية كبتى بذكت اممور التي يجهب علهى القهارئ أ

 ته.ويحذرها في حال قتال يتنبه إليوا

ونبهه علهى بعهض  ،وما زاد عليه   يكون منه ،وحده ونوايته (1)فقد ذكت الداني حقيقة التحقيق

والتمطيط الخارج عن سهنن القهتالة والتعسهف  ،قتال زمانه من المبالغين في اإلفتاط في الحتكاق

 ، ارج عن مذهب امئمة وجموهور سهلف اممهةوو ف أن من فعلهبوأن كل هذا وصفه الداني  ،فيوا

 ة سنة متبعة يأ ذها اآل ت عن امول.وأن القتال

وذكهت حهدود  ،وافت مهن التنبيوهاق المومهة حهال القهتالة في كتاب التحديد للداني نصيبف

والمد م إلهى  يهت ذلهك مهن  ،والموموز ،والمحتك ،والمختلس ،والمشم ،امصول من المسكن

أن مها زاد علهى ههذا على ليوقف القارئ وينبوه   ، كل هذا ذكته(2) امصول التي تدور عليوا القتالة

  يت دا ل في القتالة.

رئ أن الجزري فذكت في ذلك جملة مومة من التنبيواق التهي يجهب علهى القهاأما اإلمام ابن 

فيوا، ومن ذلك عند إد ام الطهال فهي التهال، وكانهت الطهال  الوقوعته ويحذر في حال قتال ،يتنبه لوا

ساكنة، فإن الطال في هذه الحالة تد م في التال مع بقال صفة اإلعباق، وأن يتنبه القارئ لختوج التال 

ونبهه علهى أن ههذا ونحهوه   تحكمهه إ   ،ف  بوا متققة و  يجعل صفة اإلعباق تؤثت فيوهاوأن يل

 .(3)المشافوة من القتال

                                                           
 (.39)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.97)ص: ،التحديدان ت:  (2)

 (.118)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)
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والمختهار الوقهف التهام، والكهافي " ولم يكتف بهذلك بهل نبهه علهى المختهار منوها بقولهه:

 .(2)"القارئمستحسن، والحسن جائٌز إذا اضطت إليه 

بينما اإلمام ابن الجزري ذكت أنواع الوقف مع وصفه  ليبين للقارئ درجة كل وقف منوها ومها 

 يجوز وما يمتنع وما يستحسن فقال:

ا تلفوا في أقسام الوقف، والمختار منهه بيهان أربعهة أقسهام: تهام مختهار، اعلم أن علمالنا "

 .(3) "وكاف جائز، وحسن مفووم، وقبيح متتوك

وكذلك ذكت ابن الجزري أنه يوجد التام في درجة الكهافي مهن عتيهق المعنهى   مهن عتيهق 

أن الوقهف الكهافي  ن، وبهيّ (5)، وبين أن الوقف يكون تامًا على قهتالة وحسهنًا علهى  يتهها(4)اللف  

، ونبهه أن الوقهف (7)؛ هت تأويهل ، وأنه قد يكون كافيا على تأويل، ويكون  يت كاف على(6)يتفاضل

يتغيت بحسب التقديت واإلعتاب، بمعنى أنه يكون تاما على معنى، وكافيًا علهى  يهته، وحسهنًا علهى 

 .(8) يتهما

وقد سهمى  ،وابن الجزري أربعةومن  الل ما سبق يتضح بجالل أن أقسام الوقف عند الداني 

امنواع امربعة بنفس المصطلحاق التام والكافي والحسهن والقبهيح، إ  أن الهداني سهلك   منكال

                                                           
 ( وما بعدها.172)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.177)ص: ،التحديدان ت:  (2)

 (.123)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)

 (.129)ص:  ،التمهيدان ت:  (4)

 (.170)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 (.172)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)
 (.172)ص:  ،التمهيدان ت:  (7)

 (.173)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 

 المبحث الثامن: المقارنة في ذكر صفة قراءة األئمة السبعة.      
الجزري في بيان صفة القتالة عند امئمهة السهبعة وكيفيهة قهتالتوم التهي حتص الداني وابن 

 يجب على القتال ا لتزام بوا وعدم الختوج عنوا.

وقد اتفق الداني وابن الجزري على صفة قتالة ابن كثيت وقهتالة ابهن عهامت وقهتالة الكسهائي 

 .وقتالة عاصم وقتالة أبي عمتو وقتالة حمزة

عن أبهي جعفهت " ابن الجزري ما ذكته الداني وزاد عليه في وصفوا بقوله:أما قتالة نافع فذكت 

أحمد بن هالل، قال: حدثني محمد بن سلمة العثماني، قال: إني قلت لورش: كيف كان يقتأ نافع؟ 

 .(1) "فقال: كان   مشددًا و  متساًل، بينا حسناً 

صهفة القهتالة عنهد القهتال ومن  الل ما سبق يتضح أن ابن الجزري وافق الداني فهي ذكهته ل

وما ذكته ابن الجزري من الزيهادة  ،السبعة، وابن الجزري زاد في الوصف على الداني في قتالة نافع

   ولكن هذا الوصف زيادة في البيان. ،  يختج عما ذكته الداني

 
 .المبحث التاسع: المقارنة في الوقف واالبتداء  

علهى ذكهت الوقهف وا بتهدال فهي كتابيومها، وأن حتص اإلمام الداني واإلمام ابن الجهزري 

 بالوقف ي وت المعنى المتاد، وبالخلل فيه يتغيت المعنى المقصود.

 فذكت الداني الوقف وا بتدال وقسمه إلى أربعة أنواع، وهي:

   والقبيح.التام، والكافي، والحسن، 

 .(1)فذكت ضابط كل منوا مع ذكت قواعده التي يعتف بوا، وأماكن وجوده
                                                           

 (.30)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)
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أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري )دراسة وصفية مقارنة(

 

والمختهار الوقهف التهام، والكهافي " ولم يكتف بهذلك بهل نبهه علهى المختهار منوها بقولهه:

 .(2)"القارئمستحسن، والحسن جائٌز إذا اضطت إليه 

بينما اإلمام ابن الجزري ذكت أنواع الوقف مع وصفه  ليبين للقارئ درجة كل وقف منوها ومها 

 يجوز وما يمتنع وما يستحسن فقال:

ا تلفوا في أقسام الوقف، والمختار منهه بيهان أربعهة أقسهام: تهام مختهار، اعلم أن علمالنا "

 .(3) "وكاف جائز، وحسن مفووم، وقبيح متتوك

وكذلك ذكت ابن الجزري أنه يوجد التام في درجة الكهافي مهن عتيهق المعنهى   مهن عتيهق 

أن الوقهف الكهافي  ن، وبهيّ (5)، وبين أن الوقف يكون تامًا على قهتالة وحسهنًا علهى  يتهها(4)اللف  

، ونبهه أن الوقهف (7)؛ هت تأويهل ، وأنه قد يكون كافيا على تأويل، ويكون  يت كاف على(6)يتفاضل

يتغيت بحسب التقديت واإلعتاب، بمعنى أنه يكون تاما على معنى، وكافيًا علهى  يهته، وحسهنًا علهى 

 .(8) يتهما

وقد سهمى  ،وابن الجزري أربعةومن  الل ما سبق يتضح بجالل أن أقسام الوقف عند الداني 

امنواع امربعة بنفس المصطلحاق التام والكافي والحسهن والقبهيح، إ  أن الهداني سهلك   منكال

                                                           
 ( وما بعدها.172)ص: ،التحديدان ت:  (1)

 (.177)ص: ،التحديدان ت:  (2)

 (.123)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)

 (.129)ص:  ،التمهيدان ت:  (4)

 (.170)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 (.172)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)
 (.172)ص:  ،التمهيدان ت:  (7)

 (.173)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 

 المبحث الثامن: المقارنة في ذكر صفة قراءة األئمة السبعة.      
الجزري في بيان صفة القتالة عند امئمهة السهبعة وكيفيهة قهتالتوم التهي حتص الداني وابن 

 يجب على القتال ا لتزام بوا وعدم الختوج عنوا.

وقد اتفق الداني وابن الجزري على صفة قتالة ابن كثيت وقهتالة ابهن عهامت وقهتالة الكسهائي 

 .وقتالة عاصم وقتالة أبي عمتو وقتالة حمزة

عن أبهي جعفهت " ابن الجزري ما ذكته الداني وزاد عليه في وصفوا بقوله:أما قتالة نافع فذكت 

أحمد بن هالل، قال: حدثني محمد بن سلمة العثماني، قال: إني قلت لورش: كيف كان يقتأ نافع؟ 

 .(1) "فقال: كان   مشددًا و  متساًل، بينا حسناً 

صهفة القهتالة عنهد القهتال ومن  الل ما سبق يتضح أن ابن الجزري وافق الداني فهي ذكهته ل

وما ذكته ابن الجزري من الزيهادة  ،السبعة، وابن الجزري زاد في الوصف على الداني في قتالة نافع

   ولكن هذا الوصف زيادة في البيان. ،  يختج عما ذكته الداني

 
 .المبحث التاسع: المقارنة في الوقف واالبتداء  

علهى ذكهت الوقهف وا بتهدال فهي كتابيومها، وأن حتص اإلمام الداني واإلمام ابن الجهزري 

 بالوقف ي وت المعنى المتاد، وبالخلل فيه يتغيت المعنى المقصود.

 فذكت الداني الوقف وا بتدال وقسمه إلى أربعة أنواع، وهي:

   والقبيح.التام، والكافي، والحسن، 

 .(1)فذكت ضابط كل منوا مع ذكت قواعده التي يعتف بوا، وأماكن وجوده
                                                           

 (.30)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)



124 

وهذه الكلماق لوا ارتباط وثيق بالوقف  منوا تتكتر، وفي بعض مواضعوا يختلف الحكهم، 

ولمن أراد التفصيل في كل منوا فليتاجع كتاب التمويد، بينما لم يتعتض اإلمهام الهداني فهي كتهاب 

لهذلك منه تحدث عنوا بالتفصيل في كتهاب أفهتده   التحديد لبيان حكم الوقف على هذه الحتوف

 والله أعلم.  (2)في الوقف وا بتدال كما نص عليه في كتاب المكتفي

 

 
 

  

                                                           
 (.208)ص: ، التمهيدان ت:  (1)

 (.23)ص:  ،التحديدان ت:  (2)

 

، اعتمهادا علهى أن لهه كتابها مسلك ا  تصار في تعتيف هذه امنواع مع ذكت اممثلة الموضحة لوا

 .ا في الوقف وا بتدال وهو المكتفى اص

وفي نفهس الوقهت لهم يخهتج عهن ري فقد عتفوا تعتيفا مفصال واضحا، أما اإلمام ابن الجز

تعتيفاق اإلمام الداني، كما أنه أسوب في ذكت اممثلة التوضيحية لتلك امنواع، ونفوم من ذلهك أن 

 .وفصلوا اإلمام ابن الجزري ،اإلمام الداني وضع القاعدة

يتى أن كل نوع من هذه امنواع امربعهة التهام والكهافي والحسهن  ابن الجزرياإلمام  ثم إن 

 التام وامتم منهه والكهافي وامكفهأ، فوناك يمكن أن يكون تحت كل نوع منوا عدة متاتب ،والقبيح

حسب ا تالف القتالة والتأويهل والتفسهيت منه والحسن وامحسن منه والقبيح وامقبح منه وهكذا 

 .إلمام موضحا باممثلةبيانه في كالم ا كما سبق

وكذلك لما ذكت اإلمام ابن الجزري الوقف وقسمه إلى أربعهة أنهواع، رأى مهن المناسهب أن 

 وا حكم  اص في بعض مواضعوا، وهي:ول ،يلحق به  كلماق  اصة تتكتر في القت؛ن

 .(3) "الفتق بين بلى ونعم"، و(2) "القول في بلى"، و(1) "القول في كال"

القهول "، و(7) "القول في بل"، و(6) "القول في أم"، و(5) "القول في ثم"، و(4) "القول في  "و

 .(1)"في حتى

                                                           
 (.177)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.137)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.133)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)

 (.193)ص:  ،التمهيدان ت:  (4)

 (.197)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 (.193)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.202)ص:  ،التمهيدان ت:  (7)
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وهذه الكلماق لوا ارتباط وثيق بالوقف  منوا تتكتر، وفي بعض مواضعوا يختلف الحكهم، 

ولمن أراد التفصيل في كل منوا فليتاجع كتاب التمويد، بينما لم يتعتض اإلمهام الهداني فهي كتهاب 

لهذلك منه تحدث عنوا بالتفصيل في كتهاب أفهتده   التحديد لبيان حكم الوقف على هذه الحتوف

 والله أعلم.  (2)في الوقف وا بتدال كما نص عليه في كتاب المكتفي

 

 
 

  

                                                           
 (.208)ص: ، التمهيدان ت:  (1)

 (.23)ص:  ،التحديدان ت:  (2)

 

، اعتمهادا علهى أن لهه كتابها مسلك ا  تصار في تعتيف هذه امنواع مع ذكت اممثلة الموضحة لوا

 .ا في الوقف وا بتدال وهو المكتفى اص

وفي نفهس الوقهت لهم يخهتج عهن ري فقد عتفوا تعتيفا مفصال واضحا، أما اإلمام ابن الجز

تعتيفاق اإلمام الداني، كما أنه أسوب في ذكت اممثلة التوضيحية لتلك امنواع، ونفوم من ذلهك أن 

 .وفصلوا اإلمام ابن الجزري ،اإلمام الداني وضع القاعدة

يتى أن كل نوع من هذه امنواع امربعهة التهام والكهافي والحسهن  ابن الجزرياإلمام  ثم إن 

 التام وامتم منهه والكهافي وامكفهأ، فوناك يمكن أن يكون تحت كل نوع منوا عدة متاتب ،والقبيح

حسب ا تالف القتالة والتأويهل والتفسهيت منه والحسن وامحسن منه والقبيح وامقبح منه وهكذا 

 .إلمام موضحا باممثلةبيانه في كالم ا كما سبق

وكذلك لما ذكت اإلمام ابن الجزري الوقف وقسمه إلى أربعهة أنهواع، رأى مهن المناسهب أن 

 وا حكم  اص في بعض مواضعوا، وهي:ول ،يلحق به  كلماق  اصة تتكتر في القت؛ن

 .(3) "الفتق بين بلى ونعم"، و(2) "القول في بلى"، و(1) "القول في كال"

القهول "، و(7) "القول في بل"، و(6) "القول في أم"، و(5) "القول في ثم"، و(4) "القول في  "و

 .(1)"في حتى

                                                           
 (.177)ص:  ،التمهيدان ت:  (1)

 (.137)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.133)ص:  ،التمهيدان ت:  (8)

 (.193)ص:  ،التمهيدان ت:  (4)

 (.197)ص:  ،التمهيدان ت:  (3)

 (.193)ص:  ،التمهيدان ت:  (2)

 (.202)ص:  ،التمهيدان ت:  (7)
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A 
وبعد تمام فصول هذا البحهث عهن ، لسالم على نبينا محمد ومن وا هالحمد لله والصالة وا

التهي والتوصهياق مقارنة، نسجل أهم النتهائج وصفية أحكام التجويد بين التحديد والتمويد دراسة 

 البحث:توصل إليوا 
 

 أهم النتائج:     
إن اإلمام أبا عمتو الداني من أوائل العلمال الذين ألفوا في فن التجويهد، فأصهلوا أصهوله  -1

وضبطوا مصطلحاته ومسائله، وإن سبقه إلى ذلك بعض العلمال فهي محهاو ق موهدق 

 لوذا العلم مثل اإلمام الخاقاني و يته.

د لقهتال القهت؛ن إن كتاب التحديد للداني اشتمل على أهم مسائل علم التجويد، التي   به -2

 الكتيم من معتفتوا، وصا وا بأسلوب جزل ميست مما سول ا نتفاع بوا.

إن اممثلة الكثيتة التي دلل بوا اإلمام الداني على قواعهد علهم التجويهد، ومسهائله روايهة  -8

ودراية، تدل على تمكنه من القهت؛ن الكهتيم، ودقهة بحثهه، وتعمقهه فهي اسهتختاج ههذه 

 ماق القت؛نية وتتبعوا كلمة كلمة.المسائل باستقتال الكل

إن تمكن اإلمام الداني من التواية وإحاعته بأسانيد القتالة هاهت في كتاب التحديهد، مهن  -4

 الل إيتاده لكثيت من التواياق واآلثار التي يدعم بوا كالمه، ويقوي نسبتوا إلى مشهايخه 

 الذين أ ذ عنوم.

تجويد لهيس علمها ن تيها يتقنهه مهن أحهاط الداني في كتاب التحديد أن علم ال بين اإلمام -3

بمسائله، وإنما هو علم عملي يقوم علهى الممارسهة، ورياضهة اللسهان، وكثهتة القهتالة، 

والتدريب عليوا، وسماع الحتوف مهن أفهواه المشهايخ الضهابطين، فمهن حفه  مسهائل 

 ويد.التجويد من  يت أن يجيد القتالة  ويحسن التتتيل، فوو أبعد ما يكون عن علم التج
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A 
وبعد تمام فصول هذا البحهث عهن ، لسالم على نبينا محمد ومن وا هالحمد لله والصالة وا

التهي والتوصهياق مقارنة، نسجل أهم النتهائج وصفية أحكام التجويد بين التحديد والتمويد دراسة 

 البحث:توصل إليوا 
 

 أهم النتائج:     
إن اإلمام أبا عمتو الداني من أوائل العلمال الذين ألفوا في فن التجويهد، فأصهلوا أصهوله  -1

وضبطوا مصطلحاته ومسائله، وإن سبقه إلى ذلك بعض العلمال فهي محهاو ق موهدق 

 لوذا العلم مثل اإلمام الخاقاني و يته.

د لقهتال القهت؛ن إن كتاب التحديد للداني اشتمل على أهم مسائل علم التجويد، التي   به -2

 الكتيم من معتفتوا، وصا وا بأسلوب جزل ميست مما سول ا نتفاع بوا.

إن اممثلة الكثيتة التي دلل بوا اإلمام الداني على قواعهد علهم التجويهد، ومسهائله روايهة  -8

ودراية، تدل على تمكنه من القهت؛ن الكهتيم، ودقهة بحثهه، وتعمقهه فهي اسهتختاج ههذه 

 ماق القت؛نية وتتبعوا كلمة كلمة.المسائل باستقتال الكل

إن تمكن اإلمام الداني من التواية وإحاعته بأسانيد القتالة هاهت في كتاب التحديهد، مهن  -4

 الل إيتاده لكثيت من التواياق واآلثار التي يدعم بوا كالمه، ويقوي نسبتوا إلى مشهايخه 

 الذين أ ذ عنوم.

تجويد لهيس علمها ن تيها يتقنهه مهن أحهاط الداني في كتاب التحديد أن علم ال بين اإلمام -3

بمسائله، وإنما هو علم عملي يقوم علهى الممارسهة، ورياضهة اللسهان، وكثهتة القهتالة، 

والتدريب عليوا، وسماع الحتوف مهن أفهواه المشهايخ الضهابطين، فمهن حفه  مسهائل 

 ويد.التجويد من  يت أن يجيد القتالة  ويحسن التتتيل، فوو أبعد ما يكون عن علم التج
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إن كتاب التمهيد بما تناوله من موضوعات، وبما تميز به من أسلوب عميق في  رااسيتها  -21

 يدل على نضج هذا العلم واستوائه على سوقه ف  عصر ابن الجزاي.

 
 التوصيات:     

العورة ف  تجويد القرآن إلى كتب األقدمين، والنظر فيها بدقي  وتمميو وكتابي  الث يو   -1

 الت  تعنى بالدااسات الوصفي  المقاان  فيما بينها.

عدم اكتفاء الثاحثين بت قيق هذه الكتب وت رير نصوصها، وإنما ينثغي  علييهم العنايي   -2

بشرح الغريب من ألفاظها والتعليق على الغامض منها؛ ألنها كتثت ف  زمان قد تختلف 

قافتيه وأسيلوبه ويريقي  الكتابي  فيه األلفاظ اللغوي  المستعمل  ف  زماننا، فلكو زمان ث

والتمليف عند أص ابه، وقد يصعب على ييبب زماننيا فهيم تليس األسياليب ويغييب 

 عنهم معنى بعض هذه األلفاظ.

بب العلم بالرجوع إليها لهيذين الكتيابين، ت قييق ومن أحسن الطثعات الت  نوص  ي -3

الدكتوا غانم قدواي لكتاب الت ديد لإلميام اليدان ، وت قييق اليدكتوا علي  حسيين 

 الثواب لكتاب التمهيد البن الجزاي. 

خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به يبب العليم،  سمل الله أن يجعو هذا العموأف  الختام و

 وأن يهدينا سواء السثيو، وصلى الله على سيدنا م مد، وعلى آله وص ثه وسلم.

  

 

ّل من ألف في علم التجويد بعد اإلمام الداني كانوا عالة علهى مؤلفاتهه، و صوصها  -2 إن ج 

 .أو إجما  ،جمع فيه اإلمام الداني أ لب أحكام التجويد تفصيالكتاب التحديد الذي 

إن الموضوعاق التي تضمنوا كتاب التمويهد  بهن الجهزري جهالق مماثلهة فهي أ لبوها  -7

كتاب التحديد للداني مع زيادة في بعضهوا بحكهم تهأ ت ابهن للموضوعاق التي تضمنوا 

 الجزري في الزمان واستفادته من المؤلفاق السابقة.

قهد عهالج  ،إن اإلمام ابن الجزري في كتابه التمويد ر م استفادته كثيتا من اإلمهام الهداني -3

 الموضوعاق التي تناولوا بأسلوب متميز يدل على تبحهته فهي ههذا العلهم، وتمكنهه مهن

مسائله، وقدرته الفائقة على توهيف ما حصله من السابقين في  دمهة ههذا العلهم روايهة 

ودراية، وهذا ي وت من انفتاده ببعض الموضوعاق التي لهم يتناولوها اإلمهام الهداني فهي 

 كتاب التحديد.

إن المقارنة بين الكتابين ت وت أنوما اتفقا فهي جهل الموضهوعاق وإن كهان لكهل منومها  -9

 ميز في الطتح والمعالجة.أسلوبه الم

ام الهداني فهي إن كتاب التمويد لإلمام ابن الجزري انفتد بموضوعاق لم يتعتض لوا اإلم -10

توذيب املفاظ والثمتة الحاصلة عنهد تقهويم  ، كتاب التحديد، وهي صفة القتال في زمانه

اللسان، ألفاق الوصل والقطع، هل السابق الحتوف أم الحتكاق، حتوف المهد واللهين 

والحتكاق وا تالف النا  في ذلهك، ألقهاب الحهتوف وعللوها وأنسهابوا، مقدمهة فهي 

كال  تأليف الكالم، اشتتاك اللغاق في الحتوف وانفتاد بعضوا ببعض، حكم الوقف على

 وأ واتوا، في ذكت المشدداق ومتاتبوا، الفتق بين الضاد وال ال.

إن كال اإلمامين نبوا على أن دراسة علم التجويهد   تكفهي وحهدها فهي صهناعة القهارئ  -11

المتقن الضابط لتالوة القت؛ن الكتيم، وإنما   بد مع ذلك من مالزمهة الشهيوخ، والتلقهي 

 المتاجعة، وكثتة التالوة.عنوم، ورياضة املسن، والتدريب على 
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إن كتاب التمهيد بما تناوله من موضوعات، وبما تميز به من أسلوب عميق في  رااسيتها  -21

 يدل على نضج هذا العلم واستوائه على سوقه ف  عصر ابن الجزاي.

 
 التوصيات:     

العورة ف  تجويد القرآن إلى كتب األقدمين، والنظر فيها بدقي  وتمميو وكتابي  الث يو   -1

 الت  تعنى بالدااسات الوصفي  المقاان  فيما بينها.

عدم اكتفاء الثاحثين بت قيق هذه الكتب وت رير نصوصها، وإنما ينثغي  علييهم العنايي   -2

بشرح الغريب من ألفاظها والتعليق على الغامض منها؛ ألنها كتثت ف  زمان قد تختلف 

قافتيه وأسيلوبه ويريقي  الكتابي  فيه األلفاظ اللغوي  المستعمل  ف  زماننا، فلكو زمان ث

والتمليف عند أص ابه، وقد يصعب على ييبب زماننيا فهيم تليس األسياليب ويغييب 

 عنهم معنى بعض هذه األلفاظ.

بب العلم بالرجوع إليها لهيذين الكتيابين، ت قييق ومن أحسن الطثعات الت  نوص  ي -3

الدكتوا غانم قدواي لكتاب الت ديد لإلميام اليدان ، وت قييق اليدكتوا علي  حسيين 

 الثواب لكتاب التمهيد البن الجزاي. 

خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به يبب العليم،  سمل الله أن يجعو هذا العموأف  الختام و

 وأن يهدينا سواء السثيو، وصلى الله على سيدنا م مد، وعلى آله وص ثه وسلم.

  

 

ّل من ألف في علم التجويد بعد اإلمام الداني كانوا عالة علهى مؤلفاتهه، و صوصها  -2 إن ج 

 .أو إجما  ،جمع فيه اإلمام الداني أ لب أحكام التجويد تفصيالكتاب التحديد الذي 

إن الموضوعاق التي تضمنوا كتاب التمويهد  بهن الجهزري جهالق مماثلهة فهي أ لبوها  -7

كتاب التحديد للداني مع زيادة في بعضهوا بحكهم تهأ ت ابهن للموضوعاق التي تضمنوا 

 الجزري في الزمان واستفادته من المؤلفاق السابقة.

قهد عهالج  ،إن اإلمام ابن الجزري في كتابه التمويد ر م استفادته كثيتا من اإلمهام الهداني -3

 الموضوعاق التي تناولوا بأسلوب متميز يدل على تبحهته فهي ههذا العلهم، وتمكنهه مهن

مسائله، وقدرته الفائقة على توهيف ما حصله من السابقين في  دمهة ههذا العلهم روايهة 

ودراية، وهذا ي وت من انفتاده ببعض الموضوعاق التي لهم يتناولوها اإلمهام الهداني فهي 

 كتاب التحديد.

إن المقارنة بين الكتابين ت وت أنوما اتفقا فهي جهل الموضهوعاق وإن كهان لكهل منومها  -9

 ميز في الطتح والمعالجة.أسلوبه الم

ام الهداني فهي إن كتاب التمويد لإلمام ابن الجزري انفتد بموضوعاق لم يتعتض لوا اإلم -10

توذيب املفاظ والثمتة الحاصلة عنهد تقهويم  ، كتاب التحديد، وهي صفة القتال في زمانه

اللسان، ألفاق الوصل والقطع، هل السابق الحتوف أم الحتكاق، حتوف المهد واللهين 

والحتكاق وا تالف النا  في ذلهك، ألقهاب الحهتوف وعللوها وأنسهابوا، مقدمهة فهي 

كال  تأليف الكالم، اشتتاك اللغاق في الحتوف وانفتاد بعضوا ببعض، حكم الوقف على

 وأ واتوا، في ذكت المشدداق ومتاتبوا، الفتق بين الضاد وال ال.

إن كال اإلمامين نبوا على أن دراسة علم التجويهد   تكفهي وحهدها فهي صهناعة القهارئ  -11

المتقن الضابط لتالوة القت؛ن الكتيم، وإنما   بد مع ذلك من مالزمهة الشهيوخ، والتلقهي 

 المتاجعة، وكثتة التالوة.عنوم، ورياضة املسن، والتدريب على 
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، الطبعهة: امولهى، بيهتوق –تحقيق: مصطفى عبد القادر عطها، الناشهت: دار الكتهب العلميهة 

 م.1990 –ه 1411

، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني مسند اإلمام أحمد بن حنبل .29

عادل متشد، و؛ تون، إشتاف: د عبد الله  -يب امرنؤوط هه(، المحقق: شع241)المتوفى: 
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، محيي السنة ، أبو محمد الحسين بهن مسهعود تفسير البغوي=  معالم التنزيل في تفسير القرآن .81

ههه(، المحقهق : عبهد الهتزاق الموهدي، 310الشافعي )المتوفى :  بن محمد بن الفتال البغوي

 هه. 1420،الطبعة : امولى ، بيتوق–الناشت : دار إحيال التتاث العتبي 

شواب الدين أبو عبد الله ياقوق بهن عبهد اللهه التومهي الحمهوي )المتهوفى:  ، معجم البلدان .82

 م.1993هه(، الناشت: دار صادر، بيتوق، الطبعة: الثانية، 222

 لعمت رضا كحالة، عبعة دار مؤسسة التسالة، بيتوق لبنان.  ،معجم المؤلفين .88

، تحقيهق الهدكتور ، لإلمام أحمد بن محمد بن أبي بكت بهن  لكهان معجم مقيدات ابن خلكان .84

 عبد السالم هارون، عبعة مكتبة الخانجي القاهتة.

، شمس الدين أبو عبد الله محمهد بهن أحمهد بهن معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار .83

 -ههه 1417هه(، الناشت: دار الكتب العلمية، الطبعهة: امولهى 743عثمان الذهبي )المتوفى: 

 م. 1997

 

، شمس الدين أبهو الخيهت ابهن الجهزري، محمهد بهن محمهد بهن غاية النهاية في طبقات القراء .22

ههه(، الناشهت: دار الكتهب العلميهة، الطبعهة الثانيهة: عنهي بنشههته ج. 388يوسهف )المتهوفى: 

  م.1930ه  ههه1400بتجستتاست

، )أمالي( محمد أنور شاه بن مع م شاه الكشميتي الونهدي فيض الباري على صحيح البخاري .28

هه(، المحقق: محمهد بهدر عهالم الميتتوهي، أسهتاذ الحهديث 1838ثم الديوبندي )المتوفى: 

بالجامعة اإلسالمية بدابويل )جمع اممالي وحترها ووضع حاشية البهدر السهاري إلهى فهيض 

 م. 2003 -هه  1422، الطبعة: امولى، لبنان –لناشت: دار الكتب العلمية بيتوق الباري(، ا

، أبو عبد التحمن الخليل بن أحمد بن عمتو بن تميم الفتاهيدي البصتي كتاب العين .24

هه(، المحقق: د مودي المخزومي، د إبتاهيم السامتائي، الناشت: دار ومكتبة 170)المتوفى: 

 الوالل.

عثمان بن قنبت الحارثي بالو ل، أبو بشت، الملقب سيبويه )المتوفى: ، عمتو بن الكتاب .23

هه(، المحقق: عبد السالم محمد هارون، الناشت: مكتبة الخانجي، القاهتة، الطبعة: 130

 م. 1933 -هه  1403الثالثة، 

، لإلمام أبي بكت أحمد بن محمد القسهطالني، تحقيهق السنية في شرح المقدمة الجزرية يالآلل .22

 عاصم حسن عبا ، مؤسسة قتعبة القاهتة.  أبو

علهي محمهد  :لصهفي الهدين البغهدادي، تحقيهق ،مراصد االطالع على أسماء االمكنة والبقاع .27

 البجاوي، دار المعتفة بيتوق. 

،  أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بهن المستدرك على الصحيحين .23

ههه(، 403النيسهابوري المعهتوف بهابن البيهع )المتهوفى:  ن عيم بن الحكم الضهبي الطومهاني
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