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  لخصامل
 على للداللة" التجويد "مصطلح اهلجري الرابع القرن أول يف ظهر

 مكونات بدراسة يعنى الذي للعلم عنواناً ذلك بعد وصار القرآن، تالوة إتقان
 كتابني أول تأليف اهلجري اخلامس القرن وشهد األداء، حتسني ووسائل النطق

 وكتاب ، )ه٤٣٧ت( ملكي) الرعاية (كتاب:  مها ، التجويد علم يف جامعني
   .)ه٤٤٤ت(  للداين) التحديد(

 ، العلم هذا فيها تطور اليت احلقبة عن وافية معلومات لدينا وليس
 املؤلفات أول ظهور إىل) التجويد ( مصطلح ظهور تاريخ من متتد واليت

 ه٤١٣ سنة ألَّفَه الذي للعماين، " األوسط " الكتاب ويكشف فيه، اجلامعة
 ومتيز العلم هذا تكون بدايات على الضوء ويلقي احلقبة، تلك جوانب بعض

 كتبه الذي ) يهلع واحلث التجويد باب (يف وذلك يدرسها، اليت املوضوعات
   .الكتاب أول يف العماين

 يف التجويد لباب التارخيية الداللة بيان إىل البحث هذا ويهدف
 خالل من وذلك ، األوىل مراحله يف العلم هذا يف التأليف تطور على الكتاب
   :اآلتية املباحث

  .باملؤلف موجز تعريف  )١(

  .الكتاب يف التجويد موضوعات  )٢(

  .الكتاب يف لتجويدا باب ملادة التارخيية الداللة  )٣(

  .إليها توصل اليت النتائج أهم تضمنت مةـخبات البحث وانتهى
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  مقدمة
         ، العاملني بِهللا ر والعاقبةُ للمتقني، وال عـدوانَ إال علـى الظـاملني          احلمد  ،

  :والصالةُ والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ، وبعد 
لإلمـام أيب حممـد     " األوسط يف علم القـراءات    "الكتاب   مدةفقد صدر قبل         

 ، ولَفَـت  )٢(ه٤١٣ ، الذي ألَّفَه سـنة   )١(احلسن بن علي بن سعيد املقرئ العماين      
 ، وبالنظر يف سنة تأليف الكتـاب      ) التجويد واحلث عليه  (نظري تصديره بباب يف     

ِمعيِن يف علـم    يتضح أن تاريخ كتابة هذا الباب يسبق تاريخ تأليف أول كتابني جاَ           
 ملكي بن أيب طالـب القيـسي      ) الرعاية لتجويد القراءة    ( التجويد ، ومها كتاب     

التحديـد يف اإلتقـان     ( ، وكتـاب     ه٤٢٠الذي أكمل تأليفه سـنة       ،   )ه٤٣٧ت(
الذي ألَّفَه يف حدود ذلـك       )ه٤٤٤ت( أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين     ) والتجويد

  .التاريخ ، أو بعده بقليل
للعماين الضوء علـى املرحلـة      ) األوسط(يف الكتاب   ) باب التجويد (ويلِْقي       

، بع اهلجري األوىل اليت تشكَّلَ فيها علم التجويد واتضحت فيها معامله يف القرن الرا           
ومهدت النفصاله عن علم القراءات ، وظهور املؤلفات املستقلة اجلامعة فيـه ، يف              

  .القرن اخلامس اهلجري 
ي الستجالء  ت قد حبثت عن تاريخ علم التجويد يف القرن الرابع اهلجر          وكن     

، واستقصيت ما كان متاحاً من النـصوص والـشواهد          صورته يف هذه املرحلة   
                                                            

،  بتحقيق األستاذ الدكتور عزة حسن     م ، ٢٠٠٦آب= ه١٤٢٧صدر عن دار الفكر يف دمشق رجب         )١(
، حتقيـق  إبـراهيم   ) القراءات الثماين للقرآن الكرمي  (ويبدو أن الكتاب كان قد طبع طبعة أخرى بعنوان          

املرشد يف الوقف واالبتـداء  : ينظر (عطوة عوض وأمحد حسني صقر ، نشر اموعة الصحفية للدراسات        
 .لكن هذه الطبعة مل تشتهر بني الدارسني) مد األزوري ، حتقيق حممد بن محود بن حم٤٢ص
 . ٦٢الكتاب األوسط ص: ينظر )٢(
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لكن ذلـك   " علم التجويد نشأته ومعامله األوىل      " التارخيية، يف البحث املوسوم     
 ، وأحسب   )١(لكن ذلك البحث مل يكشف عن مجيع اجلوانب املتعلقة باملوضوع         

 هـذه   منأن حتليل مادة هذا الباب ميكن أن تكشف عن بعض اجلوانب اخلفية               
  . احلقبة ، مما يسوغ إعادة دراسة املوضوع من جديد

  :وسوف أتناول املوضوع من خالل املباحث اآلتية       
  .تعريف موجز باملؤلف )١(
  .موضوعات التجويد يف الكتاب األوسط )٢(
 . دة باب التجويد يف الكتاب األوسطالداللة التارخيية ملا )٣(

وليس من منهج هذا البحث مناقشة اآلراء اليت أوردهـا العمـاين يف             
الكتاب إالَّ بالقدر الذي يتعلق بتحقيق هدف البحث ، وهو الوقـوف علـى              
الداللة التارخيية لبعض النصوص الواردة يف الكتاب، مما له عالقة بنـشأة علـم              

خلاصة به ، للفت نظر الدارسني إىل أمهية الكتـاب          التجويد ومتيز املوضوعات ا   
األوسط يف البحث عن اخلطوات األوىل يف اجتاه ظهور علم التجويد، ويف حتقيق             

، هـو   ها احلقيقية ، واهللا ويل التوفيق     نسبة بعض التعريفات واألقوال إىل مصادر     
  .حسبنا ونعم الوكيل

  تكريت                
  ه١٤٢٨/ربيع الثاين/٧              

  م٢٤/٤/٢٠٠٧              
                                                            

الدراسات : م ، وينظر  ١٩٨٠= ه ١٤٠٠منشور يف جملة كلية الشريعة جبامعة بغداد ، العدد السادس            )١(
 ). ٧٥-٩ص (، وأحباث يف علم التجويد ٤٦٦-٤٦٠الصوتية عند علماء التجويد ص
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 ١٦٧

  املبحث األول 
  تعريف بالعماين مؤلف الكتاب األوسط

مل حيظ العماين بترمجة وافية يف كتب التاريخ والطبقات ، فلم يترجم له                   
ترمجـة  ) غاية النهاية يف طبقات القـراء     ( يف كتابه    )ه٨٣٣ت(إالَّ ابن اجلزري    

مذته ، وقد اعتمد موجزة مل تكشف عن أمساء شيوخه يف القراءات وال عن تال
  .من ترجم له بعد ذلك على ما ذكره ابن اجلزري

       مقَدمعلومات مهمة عن حياة العماين ، وإن كانت ) الكتاب األوسط(وي
ال تكشف عن كل جوانب حياته ، وال جتيب عن مجيع األسئلة اليت تثار حول 

  .ترمجته
    مقَدة العمـاين ، وإن     معلومات مهمة عن حيا   ) الكتاب األوسط (وي

كانت ال تكشف عن كل جوانب حياته ، وال جتيب عن مجيع األسئلة الـيت               
  .تثار حول ترمجته

، ماين ، من خالل املصادر املتيسرةوميكن تقدمي تعريف موجز حبياة الع  
  . الكتاب األوسط يف القراءات: هومن خالل كتاب

  العماين من خالل املصادر:    أوالً 
جلزري أقدم من ذَكَر العماين ، لكنه أقدم من ترجم له ،            مل يكن ابن ا     

حبسب ما اطلعت عليه من املصادر ، وسوف أنقل ترمجته عند ابن اجلـزري              
  : بعد أن أشري إىل النصوص اليت ورد فيها ذكره ، وهي 

 ، الذي قال يف كتابــه      )ه٤٧٥ت(أمحد بن أيب عمر األندرايب اخلراساين        .١
وقال أبو حممد احلسن بن     « :يف باب الوقف واالبتداء   ) اتاإليضاح يف القراء  ( 
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فأما : قال... الوقوف على مخس درجات   : -رمحه اهللا -علي بن سعيد املقرئ     
واملستحب للقارئ أن يقف على : قال... حنن فقد ميزنا بينها ورتبنا هلا مراتب

  .)١( »انتهى كالمه... التمام
املرشد يف الوقف (  لعماين هذا من كتابهوالراجح أن األندرايب نقل كالم ا     

  ). واالبتداء 
، ) الوقـف واالبتـداء   ( يف كتابه    )ه٥٦٠ت(  حممد بن طَيفُور السجاوندي    .٢

 فممـن    «:أشار يف مقدمته إىل العماين من غري أن يصرح بامسه ، حيث قال            
م يف  اإلمام املسلَّ ) املرشد  ( صاحب  ... هم بالرباعة يف هذه الصناعة      اشتهر من 

... زمانه ، الطائع الطبيعة يف مبالغة التعبري ، الرائع الصنيعة يف معاودة التقرير            
  .)٢( »كان مبدعاً يف كل واٍد حذَر التقصري

مجـال القـراء    ( يف كتابه    )ه٦٤٣ت( علم الدين علي بن حممد السخاوي      .٣
ـ    «:يف باب معرفة الوقف واالبتداء  ، حيث قال        ) وكمال اإلقراء    و  وقال أب

 ��k}�: �حممد ، احلسن بن علي بن سعيد ، املعروف بالعماين ، يف قوله              

l m n�z ] وحنوه  ]٨١:البقـرة ، :ـ ـي والـذي قالـه    )... بلى(بتدأُ ب
وليس الغرض هنا مناقشة املوضوع املشار إليه ، وإمنا اإلشارة          . )٣(  »...غلط

 .إىل من ذكر العماين ونقل عنه

 ،أُخرى صرح فيها باسم العماين ي نصوصاً ونقل علم الدين السخاو  

                                                            

 .١٣-١٢ص ) حتقيق هند بنت منصور( ، والنص يف املرشد للعماين ٥٦٣ صاإليضاح )١(
 . ١٠٤-١٠٣كتاب الوقف واالبتداء ص )٢(
  ).٢٣١ص ( ، والنص املشار إليه يف املرشد ٥٧٥-٢/٥٧٤مجال القراء  )٣(
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 ١٦٩

  .)١(وافقه يف بعضها وناقشه يف أُخرى ، ال يتسع املقام إليرادها
  :أما ترمجة العماين عند ابن اجلزري فنصها      
 احلسن بن علي بن سعيد ، أبو حممد العماين املقرئ ، صاحب الوقـف               «     

  :ه يف الوقف كتابانواالبتداء ، إمام فاضلٌ حمقِّق ، ل
  . )٢(" (...)أحدمها     
املرشد ، وهو أَتم منه ، وأبسطُ ، أحسن فيه وأفاد ، وقد قـسم               : واآلخر     

الوقف فيه إىل التام ، مث الكايف ، مث الصاحل ، مث املفهوم ، وزعم أنه تبع أبا حامت                   
  .)٣(السجستاين

  .س مئةوقد كان نزل مصر ، وذلك بعيد اخلم     
وال أعلم على من قرأ ، وال من قرأ عليه ، غري أن السخاوي ذكره يف فصل           

� :كر عليه منعه الوقـف علـى قولـه   ـ ، وأن)٤()مجال القراء(الوقف من كتابه  
{¢  £ ¤�z ]ه أجاز الوقف علــى   ـ ، مع أن   ]١٨:السجدة: �{ ª 

« ¬ ®z� ]از االبتداء بــ ، وأج]١٩:التوبة{¶��z) فرقوال،  )٥   

                                                            

 . ٦٣٦ و٦٢٥-٦٢٣ و٥٩٦ و٥٨٨ و٢/٥٨٦مجال القراء : ينظر  )١(
 : ، ومساه ) ١حتقيق هند العبديل ص   ( ه يف كتابه املرشد     بياض يف األصل ، وقد صرح العماين بامس        )٢(
  .)املغين يف معرفة وقوف القرآن( 
  ه٢٥٠لنحو والقراءة واللغة، تويف سنة    ، إمام البصرة يف ا    مت سهل بن حممد السجستاين البصري     أبو حا  )٣(
 ). ١/٣٢٠غاية النهاية : ابن اجلزري: ينظر( 
 .٥٨٩-٢/٥٨٨مجال القراء  )٤(
               .�z§ ¦ ¥¢£¤ ¡ � �~} :١٨ يف السجدة : اآليتني  يف )٥(
�.�ª´µ ¹¸¶z»¬®¯±³² }�:١٩ويف التوبة                    
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 ١٧٠

  .)١( »بينهما
: ، فامسه   نعرف من امسه وكنيته ولقبه شيئاً     وال تزيد هذه الترمجة على ما            

  .)٢()العماِني(، ولقبه أبو حممد: هاحلسن بن علي بن سعيد، وكنيت
وهي ال تقدم بعد ذلك شيئاً عن شيوخه وال تالمذته ، ولكنـها تـثري                    

    ديعاخلمس مئة ، على حنو ما سيتبني عند النظر يف           إشكاالً حول نزوله مصر ب 
، وقد اعتمد من ترجم للعماين مـن        ) الكتاب األوسط (املعلومات الواردة يف    

  .)٣( ابن اجلزريذكره  مااحملدثني على
  العماين من خالل الكتاب األوسط يف القراءات:ثانياَ  
ين كـان   ومع أن العما  أصدق املصادر عن الشخص حديثه عن نفسه ،              

 وقـد   « :مقتصداً يف احلديث عن األسانيد يف الكتاب األوسط ، فقد قـال           

                                                            

 .١/٢٢٣  غاية النهاية  )١(
مل يضِبطْ أكثر الكتب اليت ذكرت العماين هذه النسبة ، وقد ضبطها كل من عمر رضا كحالـة                   )٢(

معجم :ينظر( بساحل حبر العرب    ) عمان  ( فيف امليم ، نسبة إىل      والدكتور عزة حسن بضم العني وخت     
، واختلف حمققا كتاب املرشد      ) ٦٢ ، وتنظر كذلك ص    ٣٧، والكتاب األوسط ص   ٣/٢٥٤املؤلفني  

بفـتح  ) العمـاين (يف الوقف للعماين يف ضبط امسه فرجحت هند بنت منصور بن عون العبديل ضبط               
، ورجـح   ) ٢٨املرشـد ص  : ينظر ( بأرض البلقاء من الشام ) مانَع( العني وتشديد امليم نسبة إىل    

ضبط االسم بضم العني وفتح امليم من غري تشديد ،          ) ٤٢املرشد ص : ينظر  ( حممد بن محود األزوري     
:  ، وياقوت احلموي     ٢/٣٥٦اللباب  : ابن األثري : ينظر.(وترجح عندي هذا الضبط     ) عمانَ( نسبة إىل 

 ).٢/٩٥٩مراصد االطالع :  ، وصفي الدين البغدادي١٥٢-٤/١٥٠معجم البلدان 
املوسـوعة امليـسرة   :  ، ووليد بن أمحد احلسني   ٣/٢٥٤معجم املؤلفني   : عمر رضا كحالة   : ينظر )٣(
١/٦٩٦ .  
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 ١٧١

طلبـه   ، لكنه ذكر معلومات مهمة عن        )١( »أضربت عن التطويل يف األسانيد    
يف حياته، ومواضع زارها أو أقـام    مراحل  ، وتواريخ مهمة عن     العلم وشيوخه 

  .فيها
  :مواضع وتواريخ مهمة يف حياته .١  
   انُكانت عم  هِطنووم هقَرتسح بذلك    موغادرها سـنني    )٢(، كما صر ،

، ويبدو أنه بدأ رحلته العلمية بالبصرة ، فقرأ على شـيخها وإمـام        لطلب العلم 
 ، ومل يزل يقرأ على الشيوخ حىت        )٣(ه٣٩٢جامعها أيب عبد اهللا الاللكائي سنة       

فقرأ ـا علـى     . )٤(دخل األهواز، وهي كورة عظيمة بني البصرة وبالد فارس        
  .)٥(، مث عاد إىل عمان وأقام فيها سنوات احلسن الكُريِزي مدة سنتنيشيخه أيب
 ، وكان يرجو أن يعود إليها ، لكـن مل           ه٤٠٤وغادر عمان ثانية سنة       

  .)٦( ، وهي سنة تأليف هذا الكتابه٤١٣يتحقق له ذلك حىت سنة 
 وهي والية    ، ِسِجستانَ يف   وهناك ما يشري إىل أنه ألَّف الكتاب األوسط         

قال أبو حممـد    « :فقال يف مقدمة الكتاب   . )٧(، من خراسان  واسعة، جنويب هراة  
هذا كتاب شرعت   : احلسن بن علي بن سعيد املقرئ العماين ، وفَّقَه اهللا لطاعته          

                                                            

 .٦٦الكتاب األوسط ص  )١(
 . ٦٢املصدر نفسه ص )٢(
 .٦١املصدر نفسه ص )٣(
 .١/١٣٥الع مراصد االط: صفي الدين البغدادي: ينظر )٤(
  .٦٢ الكتاب األوسط ص)٥(
 . املصدر نفسه )٦(
 .٢/٦٩٤مراصد االطالع : صفي الدين البغدادي: ينظر )٧(
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فرغْبته ورغبـةُ   ... يف وضعه وتصنيفه لشيخنا أيب احلسن علي بن زيد بن طلحة          
  .)١( » ، ومسألتهم إيانا ، نشطتنا يف وضع كتابنا هذاِسِجستانَبحابنا القراِء أص

  :شيوخه. ٢  
 ، أو يبين جهوده اُألوىل يف التحصيل       ليس لدينا ما يوِضح نشأة العماين       

 ، ومل يعرف ابن اجلزري أحداً       ه٣٩٢العلمي ، قبل خروجه إىل البصرة سنة        
 ، ولكن العماين ذكر يف الكتاب األوسط أربعة مـن           من شيوخه وال تالمذته   

شيوخه ، منهم من وقفت على ترمجة له ، ومنهم من مل أجد له ترمجة يف ما                 
  :اطلعت عليه من املصادر ، وهم ، مرتبني على حسب ذكرهم يف الكتاب 

، الذي ألَّف العماني الكتاب بناء على        أبو احلسن علي بن زيد بن طلحة         -١
كما مر يف الفقرة السابقة ، وقد وصفه العماين بعنايته بكتـاب اهللا             رغبته ،   

  ، ورجـح   )٢(تعاىل وبتالمذته ، والبحث عن علومه ، مع االهتمـام بذويـه           
الدكتور عزة حسن ، حمقق الكتاب األوسط ،  أن يكون هذا الرجل من أويل               

مجة أو ذكـر يف     ومل أقف له على تر     . )٣( ِسِجستانَاألمر والسلطان يف إقليم     
  .  ، ومل يذكر العماين أنه قرأ عليه)٤(املصادر اليت حبثت فيها عنه

٢-    ـا       « : ، قال العماين    أبو عبد اهللا الالِلكاِئيوهذه القراءات الـيت ذكر 
، من قرأت عليه القراءة والقراءتني    ، فمنهم   وجوهها قرأا على مجاعة خمتلفني    و

                                                            

 . ٣٩الكتاب األوسط ص )١(
 .املصدر نفسه: ينظر )٢(
  .٣١املصدر نفسه ص:  ينظر)٣(
بـصري مث   أليب احلسن علي بن طلحة بن حممـد ال        ) ١/٥٤٦(ترجم ابن اجلزري يف غاية النهاية        )٤(

 . عن ثالث ومثانني سنة ، وليس لدي ما يشري إىل أنه هو شيخ العماينه ٤٣٤البغدادي ، املتوىف سنة 
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 ١٧٣

دة ختمةً أو ختمتني ، ومنهم من عرضـت  ومنهم من ختمت عليه القراءة الواح 
  ، إمام جامع البصرة ، ومقرئ يعليه بعض العرضة ، وهو أبو عبد اهللا الاللكائ

  أهلها، رمحه اهللا، قرأت عليه سنة اثنتني وتسعني وثالث مئة حبرف أيب عمرو،
  .)١(  »...ومل أختم عليه ، قرأ على أيب بكر الشذَّائي ، عن ابن جماهد

محد بن عبد اهللا بن يعقوب       هذا هو حممد بن أ     )٢(ي أن الاللكائ  والراجح  
ـ (ه الذهيب ترمجة موجزة يف كتابه ، الذي ترجم ل   العجلي ، وقـال  )راءمعرفة الق

ترمجـة أوىف  ) غاية النهاية ( ، لكن ابن اجلزري ترجم له يف         )٣( »ال يعرف  «:عنه
ض ـا قـصيدة أيب       ، اليت عار   » صاحب القصيدة الرائية     «منها ، وذكر أنه     

 سنة ست ومثـانني     )٦( يف البطائح  )٥( ،  ورواها عنه األهوازي     )٤(مزاحم اخلاقاين 
  : وثالث مئة ، وأولُها 

    لك احلمد      واجلوِد والِبر ٧(كما أنت أهلٌ للمحامِد والشكِريا ذا املَن(  
  .ومل يذكر تاريخ وفاته 

                                                            

 .٦١الكتاب األوسط ص )١(
 ).٣/٤٠١اللباب: بن األثريا: ينظر( نسبة إىل بيع اللَّواِلك اليت تلْبس يف األرجل  )٢(
 .٢/٦٤٨معرفة القراء  )٣(
، له قصيدة قاهلا يف حسن أداء       ه ٣٢٥ بن حيىي اخلاقاين البغدادي ، املتوىف سنة         موسى بن عبيد اهللا    )٤(

القرآن ، قال عنها ابن اجلزري يف غاية النهاية بأا أول مصنف يف التجويد ، وهي مطبوعة ، وتتألف                   
 ).٢/٣٢١غاية النهاية : ابن اجلزري: ينظر(من واحد ومخسني بيتاً ، 

صاحب املؤلفات ، شـيخ     :  بن إبراهيم األهوازي ، قال عنه ابن اجلزري        أبو علي احلسن بن علي     )٥(
 ). ١/٢٢٠غاية النهاية (ه ٤٤٦القراء يف عصره ، وكانت وفاته بدمشق سنة 

مراصـد االطـالع    : صفي الدين البغـدادي   : ينظر( أرض واسعة بني واسط والبصرة      : البطائح )٦(
١/٢٠٦  .( 

 . ٨٦-١/٥٨ غاية النهاية )٧(
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٣-      هويدنماين بعد أن ذكر أنه قرأ على الاللكـائي         ، قال الع  أبو احلسن بن ب
ن ـوعرضت هذه القراءة بعينها مرات كثرية على أيب احلس         « :قراءة أيب عمرو  

، )٢(»...على أيب بكٍر أمحد بن موسى بن جماهد،)١(ابن بندويه، قرأ على ابن اإلمام
  . ومل أقف له على ترمجة أو ذكر يف املصادر اليت اطلعت عليها

 مث مل أزل أقرأ على الشيوخ ، حىت « : ، قال العماين)٣(سن الكُريِزي أبو احل-٤
دخلت األهواز ، فظفرت بأيب احلسن حممد بن حممد الكُريِزي البصري ، رمحه             
اهللا ، فعلَّقت عنه هذه القراءات بوجوهها ورواياا وطرقهـا يف ثـالث مئـة               

فال تعرفُين شيوخك الذين أخذا     أ: مث قلت له  ... ومخسني ورقة ، يف مدة سنتني     
  . )٤( »...فدفع إلينا صحيفة شحنها أمساء أُستاذيه وشيوخه! عنهم

       ِزييومل أجد ، )٥(وقد روى العماين أكثر القراءات السبع عن شيخه الكُر
   . )٦(ترمجة للكريزي يف املصادر اليت اطلعت عليها

 يذكرهم يف الكتـاب     خرين مل والشك يف أن العماين أخذ عن شيوخ آ         
  . )٧( » مث مل أزل أقرأ على الشيوخ حىت دخلت األهواز«: فقد قال فيه، األوسط

                                                            

غايـة  : ينظـر (ه ٣٥٥د بن العباس بن عبد اهللا ، أبو بكر البغدادي ، نزيل خراسان ، تويف سنــة    أمح )١(
 ). ١/٦٤النهاية 

 . ٦١الكتاب األوسط ص )٢(
 ).٣/٩٥اللباب : ابن األثري: ينظر( نسبة إىل كُريز بن ربيعة ، من بين عبد مناف : الكُريِزي )٣(
 .٦٢الكتاب األوسط ص )٤(
  . ٦٦-٦٣ملصدر نفسه ا: ينظر )٥(
وجدت أن أبا عبد اهللا حممد بن احلسني بن حممد الكارزيين يشارك أبا احلسن الكريزي شيخ العمـاين يف                )٦(

  ) . ٢/١٣٢غاية النهاية : ابن اجلزري: ينظر( كثري من شيوخه 

  . ٦٢الكتاب األوسط ص )٧(
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وورد يف كتاب املرشد ذكـر      ، »وقد أضربت عن التطويل يف األسانيد     «: وقال
   . )١(بعض هؤالء الشيوخ 

  : مؤلفاته. ٣  
 لـه يف    «: حيث قـال  ، ذكر ابن اجلزري كتابني للعماين يف الوقف          

وهـو أمت منـه     ، واآلخر املرشد   ) بياض يف األصل    (أحدمها  : لوقف كتابان ا
 واسم الكتاب الذي أغفل ابن اجلزري       . )٢( »أحـسن فيـه وأفاد  ، وأبسط  

، كما صرح بذلك العماين يف أول كتابه املرشد ،          ) املغين  ( ذكر عنوانه هو    
   .»ف فلما وقع الكتاب املوسوم باملغين يف معرفة الوقو« :بقوله 

 ،وذكر الزركشي أن العماين أحد الذين صنفوا يف الوقف واالبتـداء       
واختصر الـشيخ زكريـا      ، )٤(وكذا فعل السيوطي   ، )٣(لكنه مل يسم كتابه   
 وبعد فهذا خمتصر املرشد يف «: وقال يف مقدمته، ) املرشد ( األنصاري كتاب 

ن علي بن سعيد العماين     الوقف واالبتداء الذي ألفه العالمة أبو حممد احلسن ب        
وذكره حاجي خليفة باسـم   ، )٥( » ومسيته املقصد لتلخيص ما يف املرشد ... 

   . )٦()املرشد يف الوقف واالبتداء (

                                                            

 .٢٩ص) حتقيق هند العبديل ( املرشد : ينظر  )١(
املغـين يف  : وسبقت اإلشارة إىل أن كتاب العماين اآلخر يف الوقف هـو       . ١/٢٢٣نهاية  غاية ال ) ٢(

 ).١٧٠ ص٢ينظر هامش رقم ( معرفة الوقوف 
  . ١/٣٤٢الربهان  )٣(
  . ٢٣٠و١/١٨اإلتقان  )٤(
  . ٤املقصد ص )٥(
  . ٢/١٦٥٤كشف الظنون  )٦(
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وهو الكتاب  ، ) الكتاب األوسط يف القراءات     ( ومن مؤلفات العماين      
، ونقلت منه يف الصفحات الـسابقة       ، الذي أشرت إليه يف مقدمة هذا البحث        

ذكر العماين يف ثناياه أنه بصدد تأليف كتاب آخر يف القراءات هـو أمت مـن                و
لكن مل يرد ذكر هلذا الكتـاب        ، )١()الكتاب اجلامع   ( مساه  ، الكتاب األوسط   

  . كما مل يرد ذكر الكتاب األوسط أيضاً ، يف املصادر اليت اطلعت عليها 
كتـاٍب  :  الواحـد    ويبدو أن من منهج العماين تأليف كتابني يف العلم          
وكما أملح  ، على حنو ما فعل يف علم الوقف واالبتداء         ، وآخر موجٍز   ، مفَصٍل  

  . ويكون العماين بذلك قد ألَّف أربعة كتب يف األقل ، يف علم القراءات 
  : وفاة العماين. ٤  
ومل يتفق املؤرخون علـى     ، ليس هناك ما يشري إىل سنة والدة العماين           

 وقد كان نزل مبصر ، وذلـك بعيـد   « :فاته ، فابن اجلزري يقولحتديد سنة و 
، )٣(ه٤٠٠وذكر حاجي خليفة أنه تـويف يف حـدود سـنة            . )٢( »اخلمس مئة 

والشك يف أن كال التارخيني ال يتوافق مع ما ورد يف الكتاب األوسـط مـن                
  .تواريخ تتعلق حبياة العماين

 أيب عبد اهللا الاللكائي سـنة       خرج العماين إىل البصرة وقرأ على شيخه        
  ،ه ٤٠٤، وعاد إىل عمان بعد تلك املرحلة، مث غادرها مرة أخرى سنةه٣٩٢

  .)٤(ه٤١٣وألَّف الكتاب األوسط سنة 
                                                            

 حتقيق هند   ٤٣ص: ينظر  ( يف كتابه املرشد    ، وقد أشار إليه العماين      ٣٢٦و١٦٦و٤٠الكتاب األوسط ص  ) ١(
 ).العبديل

 . ١/٢٢٣غاية النهاية  )٢(
 .٢/١٦٥٤ كشف الظنون )٣(
  .٦٢-٦١الكتاب األوسط ص:  ينظر)٤(
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، ريخ الذي ذكره حاجي خليفة لوفاته     ويتضح من ذلك عدم دقة التا       
ما ذكر ابن اجلزري أمر مـشكوك       ، ك ر بعيد اخلمس مئة   كما أن دخوله مص   

 ، وركب البحر إىل     ه٣٩٢، ألنه إذا كان قد خرج من موطنه عمان سنة           فيه
،  عمره كان ال يقل عن مخس عشر سنة        ، فال شك يف أن    البصرة، طلباً للعلم  

سـنة ،  ١٢٥ويترتب على ذلك أن عمره وقت دخوله مصر كان ال يقل عن         
  .وهو أمر مستبعد جداً

           مان ، أو أقـام يف      وال نعلم بعد ذلك هل رجع املؤلف إىل موطنه ع
كانت سجستان ، أو دخل مصر يف وقٍت ما ، وال نعلم على وجه اليقني مىت                

  . وعسى أن تكشف األيام ما يبني ذلك ،)١( ، وأين كانت منيتهوفاته
  

                                                            

 . ٢٩مقدمة حتقيق الكتاب األوسط ص: عزة حسن: ينظر )١(
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  املبحث الثاين
   موضوعات التجويد يف الكتاب األوسط

وهو كتاب يشتمل على علـم      ... « :قال العماين يف مقدمة الكتاب      
ومسيته الكتـاب األوسـط يف علـم        ... راءات ، ومعرفة وجوه الروايات    الق

، وهو يف قراءات القراء الثمانية ، السبعة املـشهورين وإضـافة            )١( »القراءات
  . يعقوب البصري إليهم

وذكر العماين يف اجلزء األول من الكتاب أبواباً وفصوالً عن أصـول              
 واهلمز واإلمالة ، مع أبواب عن       القراءات ومذاهب القراء فيها ، مثل اإلدغام      

عدد سور القرآن وآياا وحروفها ، وأبواب أخرى يف موضوعات عامة هلـا             
 فهذا ما وجب تقدميه « :صلة بالقرآن أو القراءات ، مث قال يف آخر هذا اجلزء 

من ذكر األصول وحتريرها ، وإيراد توابعها اليت ال يستغين القارئ عنها ، بل              
ها  ،  ونبتدئ اآلن بذكر الفرش ، واختالف القراء فيها ، إن              يفتقر إىل معرفت  

واجلزء الثاين من الكتاب مفقود كما صرح بـذلك         . )٢(  »شاء اهللا ، وبه الثقة    
  .)٣(حمققه

وذكر حمقق الكتاب األوسط أن الكتاب هو أول كتاب يف هذا العلم              
لقـرآن  عمل فيه صاحبه أبواب أصول القراءات قبل فرش احلروف من آي ا           

اليت اختلف يف قراءا أئمة القراء ، وكان العلماء قبل اإلمام العماين يوردون             

                                                            

 .٤٠-٣٩الكتاب األوسط ص )١(
 . ٦٢٨املصدر نفسه ص )٢(
 . ١ هامش٦٢٩املصدر نفسه ص: ينظر )٣(
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القراءات خالل فرش احلروف ، كلما عرضت مسألة من مسائل األصول ، أو 
السبعة يف  (دعت احلال لبيان قاعدة من قواعدها ، على حنو ما جند يف كتاب              

أليب ) وط يف القراءات العـشر    املبس(  وكتاب   )ه٣٢٤ت(البن جماهد   ) القراءات
  .)١()ه٣٨١ت(بكر أمحد بن احلسني بن مهران 

يف أبواب األصول اليت جعلها يف      ) التجويد(وأدرج العماين موضوع      
  .)٢()باب يف التجويد واحلث عليه(اجلزء األول من الكتاب ، حتت عنوان 

وتلزم اإلشارة هنا إىل مالحظتني ، قبل احلديث عن موضوعات هذا             
  :باب ، ومهاال

مل يكن قد متيز مبصطلح خاص به       " علم التجويد "أن  : املالحظة األوىل   
يف القرن الرابع اهلجري ، وإن كان هذا املصطلح قد ظهر يف كتابات العلماء              
يف هذا القرن على حنو ما سنوضح يف املبحث اآليت ، عند احلديث عن الداللة               

  .التارخيية ملادة هذا الباب
مل يكن قد انفصل عـن علـم        " علم التجويد "أن  : الثانيةاملالحظة  و  

القراءات يف هذه احلقبة اليت ظهر فيها الكتاب األوسط للعماين ، بل كانـت              
  .مباحثه موزعة بني كتب القراءات وكتب علماء اللغة العربية

خمـارج احلـروف ،     : وموضوعات التجويد األساسية ثالثة ، هـي        
تية الناشئة عن التركيب ، وقد جعلـها        وصفات احلروف ، واألحكام الصو    

                                                            

أن ) ١/٥٥٩(، وذكر ابن اجلزري يف غايـة النهايـة     ٣٠مقدمة حمقق الكتاب األوسط ص    : ينظر )١(
نبه على ذلك احملكَّم    .(هو أول من وضع أبواب األصول قبل الفرش       ) ه ٣٨٥(علي بن أمحد الدارقطين     

 ). جزاه اهللا خرياً
 . ٧٢الكتاب األوسط ص )٢(
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 ١٨٠

 أربعة فأضاف إليها رياضة اللسان ، حيث        )ه٧٤٩ت  (احلسن بن قاسم املرادي     
  : اعلم أن جتويد القراءة يتوقف على أربعة أمور« :قال

  .معرفة خمارج احلروف :أحدها  
  .معرفة صفاا: والثاين  
  .اممعرفة ما يتجدد هلا بسبب التركيب من األحك: والثالث  
  .)١( »رياضة اللسان بذلك وكثرة التكرار: والرابع  
ومع أن معامل علم التجويد وموضوعاته األساسية مل تكن قد حتددت             

يف عصر العماين إال أن الدارس جيد أنه قد أملَّ ا يف الباب الـذي خصـصه                 
للتجويد ، وإن كان ذلك بترتيب آخر ، فبدأ باحلديث عن التجويد وتعريفه ،              

 ما يلزم جتويده من احلروف ، وذلك يف باب التجويد واحلـثِّ عليـه               وبيان
-٨١ص(مث حتدث عن املخارج والصفات يف باب آخر بعده          ) ٨٠-٧٢ص(

مث أتبع ذلك بفصل يف ذكر حروف البد للقارئ من معرفة أقـسامها ،              ) ٩٠
، وكَالَّ ، وذكر حروفاً     ) ما(فذكر األلفات ، والالمات ، واهلاءات ، وأنواع         

مبا مهزها القارئ ، كما تضمنت األبواب اليت ذكر فيها العمـاين أصـول              ر
  . القراءات مسائل تتعلق بعلم التجويد

وسوف أذكر أهم ما ورد يف الكتاب من موضوعات علم التجويـد              
من خالل استعراض ما ورد يف األبواب والفصول اليت أشرت إليها ممـا لـه               

  .عالقة بعلم التجويد
  

                                                            

  .٣٠ص)له( ، والواضحة يف شرح جتويد الفاحتة ٣٩ص املفيد يف شرح عمدة ايد )١(
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 ١٨١

  يف باب التجويد واحلث عليهما ورد : أوالً  
بدأ العماين الباب بتعريف التجويد ، والتحقيق ، مث ما ورد عن بعـض                

العلماء من احلث عليه ، وذكر عدداً من الصور النطقية اليت يلزم القارئ االعتناء              
ا ، مث عرف الصوت ، واحلرف ، واحلركة ، والكلمة ، وهـذا بيـان هلـذه                  

  : املوضوعات 
  :جويد والتحقيقتعريف الت .  أ

 اعلم أنَّ التجويد ِحلْيةُ التالوة وزينةُ القراءة ، وهـو إعطـاء             « :   قال العماين 
احلروف حقوقها ، وترتيبها مراتبها ، ورد احلرف من حروف املعجم إىل خمرجه             
                وأصله ، وإحلاقه بنظريه ، وإشباع لفظه ، ولطف النطق به ، ألنه مىت كان غري

وليس بني التجويِد وترِكـِه إال      . ه زال عن تأليفه ورصفه      ما حكيت من وصف   
  .)١( » ...رياضةُ من تدبره ِبفَكِِّه

والتحقيق رياضةُ األلْسِن ، وحتقيق األلفاظ ، وإعطاُء كل حرف حقَّـه              
                ذَقَـهمزه ، وال يلَّ احلرف من حيتسمن املد واهلمز ، والتمكني للهمز ، وأالَّ ي

ت مناِسِبِه ، ِليؤمن عند ذلك حتريك الساكن ، واختالس حركة املتحرك ،             صو
إالَّ يف ما جوز بعضهم من االختالس يف بعض احلروف ، ونذكره بعـد ، وأن                

  .)٢(يؤتى باحلرف على حقه يف النطق به ، ال زيادة فيه وال نقصان
 عدد من علمـاء     ونقل العماين ثالثة أقوال يف احلث على التجويد عن          

  )٣(:القراءة األوائل ، وهي
                                                            

 ). ٦٨ص(أورده الداين يف التحديد  )١(
 . ٧٢الكتاب األوسط ص )٢(
 .٧٣الكتاب األوسط ص )٣(
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 ١٨٢

 لرجل قرأ عليه فكان يفرط يف املد        )ه١٥٦ت(قول محزة بن حبيب الزيات       .١
، ، وأنَّ ما فوق اجلعودة قَطَطٌ      أما علمت أنَّ ما فوق البياض برص       « :والتشديد

  .)١( » وأنَّ ما فوق القراءة فليس بقراءة ؟
قراءتنا قراءة أكـابر أصـحاب       «  :)ه١٦٩ت(ين   قول نافع بن أيب نعيم املد      .٢

نسهلُ ، ننِبر وال ننتِهر    ، ال منضغُ وال نلوك     ،  سهلٌ جزلٌُ    - � -رسول اهللا   
 د٢( »نقرأُ على أفصح اللغات وأمضاها ، وال نشد( .   

ت ( أبو الزعراء البغدادي لتلميذه ابن جماهد   ،  قول عبد الرمحن بن عبدوس       .٣

   . »...  إن كنت تقرأ علي فأعِط احلرف حقَّه «:  )ه٣٢٤
  : الصور النطقية اليت يلزم القارئ االعتناء ا. ب  

  :  ومن التجويد أن «: قال العماين
  ... فيأيت ا سهلة يف الذوق من غري لَكٍْز ، يتأملَ القارئ حال اهلمزة   
  . وحنوها لئال يندغم يف النون... ]٥٧ :البقرة[ �z} }ويبين الالم من   
: األعـراف   [  e f gz}: ويبين الواو والياء املتحركتني يف حنـو        

  ... وجب متكني الواو .. وإن سكنت الواو وانضم ما قبلها ... ]١٩٩
وال  ...  ]٦٥ :مرمي[  ���Gz }�:ويظِْهر إطباق الصاد مع الطاء يف قوله  

  ...  دال بالسني خيلطَ الزاي الساكنة اليت بعدها
  الدال مع النون يف حنو قولهـوي نيب :{c dz  ]٩٧ :احلجر[  ...   
   ... ]٢٣٥ :البقرة[  az}: بين الضاد مع التاء يف حنوـُوي  

                                                            

 ). ٢٩رسالتان يف جتويد القرآن ص: ينظر(ذكره السعيدي يف كتاب التنبيه على اللحن  )١(
 .  وال نبتهر ننرب: وفيه،  ) ١٩ص( نقله الداين يف التحديد  )٢(
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 ١٨٣

   ... ]١٣٦ :الشعراء[ ��áz }: وكذلك الظاء مع التاء حنو  
ت فـال يِخـلُّ بـصو     ، وكذلك الطاُء الساكنةُ إذا أُدغمت يف التاء          

   .  ]٢٨: املائدة[  o  pz}: وإن كانت مدغمة كقوله، اإلطباق منه 
   ...  ]١١:النساء[ z°}ويبين الواويِن إذا حتركتا حنو   
 Ê  Ëz} :حنو، ويشِبع الياء والواو الشديدتيِن عند أُختيِهما         

   .  ]٣٦:البقرة[  ÈÆz}و  ،  ]٥٢:األنعام[
وال يفِْرطَ  ،  ] ٨ :آل عمـران  [  Àz ¿  ¾}:  قوله وال يدِغم الغني من     

  . إظهاره فيدعو إىل احلركة 
وال ، وإذا اجتمع احلرفان من حروف احللق فَصلَ أحدمها عن اآلخر             

  ... يكون ذلك إال بضرب من التكلف 
 من غري إخالل     ]٧٨ :آل عمران [  a�z ، { Dz} ويبين الواو من    

ـ وكذلك الياء يف  ، مهز  وال    l z} و ]١١ :النساء[��k z}: ه قول
   . ]٥٢ :التوبة[ 

 Kz}: من قوله والالم   ، ]٤٠ :ق[ z|}ويبين احلاء يف قوله       
    .]١٢٣ :التوبة[

  . )١( »وقاس عليه غريه ، وإذا تأملَ القارئ ما قلته تنبه له   
 أشار إىلوبعد أن انتهى أبو حممد العماين من ذكر هذه الصور النطقية    

   ،ر انـقسام اللحن إىل جلي وخفي مث ذك، تـفاضل القراء يف معرفة التجويد

                                                            

  . ٧٥-٧٣الكتاب األوسط ص )١(
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 ١٨٤

 فمنهم من يعرفه قياسـاً      ،لناس يتفاضلون يف العلم بالتجويد     وا «: وذلك قوله 
والعلم فطنـةً   ، يداًومنهم من يعرفه مساعاً وتقل    ، فذلك احلاذق الفطن  ، ومتييزاً

  . )١(ايةودرايةً آكَد منه سماعاً ورو
جِلي وخِفي ، فاجللي حلن اإلعراب البين ،        : واللحن يف القرآن حلنانِ     

  .)٣( » )٢(واخلفي ترك إعطاِء احلروِف حقوقها
وختم العماين هذا املوضوع بذكر أمهية معرفـة خمـارج احلـروف              

 والذي ذكرتـه مـن      « :، وذلك قوله  تجويدوصفاا وأنواعها للتمكن من ال    
، التجويد واألداء غري ممكن إال بعد املعرفة باحلروف وخمارجهـا ومـدارجه           ا

، يف املناسبة واملمازجة ، والوقوف على حـد كـل            املؤتلف منها واملختلف  
حرف ، من اجلهر واهلمس والرخاوة واإلطباق واالستعالء والـصفري واملـد            

، از، واملد والتقصري  غام من اإلبر  ، ليعلم مواضع اإلد   والتشديدواللني واإلدغام   
               ـِرديف باب ي ، نيبما حيضرين من ذلك وم واإلشباع واإلرسال ، وأنا ذاكر

  .)٤( »عليك بعد ، إن شاء اهللا
   التعريفات– ج  
 تعريف عدد من املصطلحات اخلاصة بعلم     ـاعتىن أبو حممد العماين ب      

 الـصوت،  فصل منفرد تعريف      فذكر يف  ،الصوت ومفردات اللغة وتراكيبها   
                                                            

 ) . ٦٧ص(الداين يف مقدمة كتابه التحديد و،  )٨٩ص( ل نقله مكي يف الرعاية ورد يف نص أطو )١(

ونقله السعيدي من غـري عـزو       ) ١١٦التحديد ص : الداين: ينظر( أصل هذا القول البن جماهد       )٢(
 ). ٢٧رسالتان يف جتويد القرآن ص: ينظر(
 . ٧٥الكتاب األوسط ص )٣(
 . ٧٦-٧٥الكتاب األوسط ص )٤(
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 ١٨٥

 اعلم أن الكـالم مـبين مـن         « :، وقال يف أوله   واحلرف، واحلركة، والكالم  
احلروف ، واحلرف مولَّد من الصوت ، فأول ما جيب علينا تبيينه والكـشف              

وأطال يف احلديث عن الصوت واحلرف يف اللغة واستعمال         . )١( » عنه الصوت 
  .العرب هلما
ه احللق والفم   ، وتشبيه حلرفيف ابن جين للصوت وا    ونقل العماين تعر    

، )٢ ()قال بعضهم :(، واكتفى بقوله  عند النطق باحلروف، من غري أن يصرح بامسه       
نه بياناً ال خيرج الفهم      وأنا أُبي  « :وأشار إىل حاجة ذلك الكالم إىل بيان ، وقال        

لم أن الصوت منشؤه من الصدر، وهو نفَـس يرتفـع إىل            ، اع  شاء اهللا  ، إن عنه
، فإذا حـصره    ميتد حىت يحصره بعض املقاطع، فينحصر هناك      ، فيستطيل و  حللقا

 مث ثناه حيز مسعت     ،أنت إذا أطلعت النفَس من صدرك     مقطع تولَّد منه حرف ، ف     
يز آخر مسعت جرساُ آخر، فالصوت هو الذي        ، فإن انتقلت منه إىل ح     له جرساً 
  .)٣( » متداد هو احلرف، واملقطع الذي يثنيه عن االيستطيل
، بغض النظر عن    تعريف الصوت وحتديد كيفية إنتاجه    وعناية العماين ب    

، أمر  ية النطقية ، وربط احلروف بالصوت     مقدار الدقة يف إدراك تفاصيل العمل     
يدل على فهم صحيح للغة والنظر إىل قراءة القرآن الكرمي باعتبارها نـشاطاً             

  .صوتياً وصورة من صور النطق العريب
    

  
                                                            

 . ٧٦املصدر نفسه ص )١(
 . ٩و١/٦ ، وسر صناعة اإلعراب ٧٦الكتاب األوسط ص : ينظر )٢(
  . ٧٦ الكتاب األوسط ص)٣(
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 ١٨٦

  ما ورد يف باب املخارج والصفات: ثانياً
األول للمخارج والثاين   : ميكن تقسيم ما ورد يف هذا الباب على قسمني          
  .للصفات
   خمارج احلروف عند العماين-أ  
عدد حروف العربية عند العماين تسعة وعشرون حرفاً ، أمـا عـدد               

ـ           ل ، مث مـذهب     خمارجها فقد ذكر اختالف العلماء فيه ، فذكر مذهب اخللي
  .سيبويه ، مث مذهب اجلَرِمي ومن وافقه

وكان  « :خارج عنده تسعة ، قال العماينأما مذهب اخلليل بن أمحد فامل       
احلَلْق واللهاةُ والشجر واألسلَةُ    : اخلليل بن أمحد يقِْسم املخارج على تسعة أقسام       

 ، ولعل العماين أول عامل حدد خمارج        )١( » واءوالنطْع واللِّثَةُ والذَّولق والشفَةُ واهل    
األصوات عند اخلليل على هذا النحو ، فإن من تقدمه ومن جاء بعـده كـانوا               
يتابعون ما ورد يف العني من تلقيب احلروف حبسب ما وصفها بـه اخلليـل ،                

  .)٢(إخل...احللقية ، واللهوية ، والشجرية: فيقولون
ارج بنسبة احلروف إىل تلك املواضع اليت       وعاد العماين إىل تفصيل املخ      

حددها ، على حنو ما فعل غريه ، لكنه حرص على أربعة أشياء يف حتديد كـل                 
  :خمرج من املخارج التسعة هي

  .ذكر املوضع .١  
  .ذكر احلروف اليت خترج منه. ٢  
  .تفسري داللة املوضع. ٣  

                                                            

 . ٨١الكتاب األوسط ص )١(
 .١٤٢-١٣٩الرعاية ص:  ، ومكي١/٥٨العني : ينظر )٢(
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 ١٨٧

  .نسبة احلروف إليه. ٤  
  :عماينوأكتفي بنقل مثالني مما أورده ال  
ص س ز ، هي أسِليةٌ ، واألسلَةُ مستدق اللسان وهو طرفـه             :  اَألسلَةُ «  

  .لثوية: وحده ، وقد يقال هلذه 
  طْعة: النالغار األعلى وهو سقف الفمط د ت، هذه ِنطِْعي طْع١( »، والن(.  
د  فهـذا عـد    « :وقال العماين بعد أن فصل مذهب اخلليل يف املخارج          

املخارج على ترتيب اخلليل ، مث اختلف النحويون بعد يف خمارجها علـى غـري     
  .ترتيب اخلليل

  . فكان سيبويه جيعل للحروف ستة عشر خمرجاً  
  .)٢(وكان اجلرمي وابن كيسان جيعالن هلا أربعة عشر خمرجاً  
سيبويه جعل  ، وذلك أن    ينهم إال يف الراء والالم والنون     وليس اخلالف ب    
  . )٣(»، واجلرمي ومن وافقه جعلوهن من خمرج واحدحد منها خمرجاًلكل وا
ترتيب املخارج على ما ذكـره ابـن   : ( مث عقد العماين عنواناً جاء فيه   

ومل أقـف يف كتـب علـم        . )٤()جماهد ، وهو مذهب سيبويه وأكثر النحويني      
 التجويد اليت اطلعت عليها وال يف غريها من كتب القراءات واللغة علـى مـن              
نسب إىل ابن جماهد مذهباً يف املخارج ، ولعل بعضاً من كالم ابن جماهـد يف                

،  ما ذهب إليه يف املخارج سيبويه      املخارج والصفات قد ذهب ، وهو متابع يف       

                                                            

 . ٨١الكتاب األوسط ص )١(
 ). ١٠٤التحديد ص: ينظر(  الداين الفراء وقطرباً مع القائلني ذا املذهب ذكر )٢(
  . ٩٠و٨٣ الكتاب األوسط ص)٣(
 .املصدر نفسه )٤(
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 ١٨٨

الذي اعتاد كثري من علماء التجويد االعتماد عليه يف ذكر املخارج ، على حنو ما 
يه خاصة ، إذ هـو الـصحيح         وأنا أذكر ذلك على مذهب سيبو      « :قال الداين 
  .)١( » املعول عليه
ويبدو أن تالمذة ابن جماهد ومن أخذ عنهم بلغ م اإلعجاب بشيخهم              

ومتابعيه يف ما ذهب إليه مبلغاً جعلهم ينسبون إليه ما كان يرويه عمن سـبقه ،           
  .كما يف قضية املخارج

 فكـان   ومل يكتف العماين بنقل عبارات سيبويه يف حتديد املخـارج ،            
يشرح حدود املخرج ، وقد يرتب حروف املخرج الواحد ، ويذكر مـصطلح             
اخلليل يف وصف حروف كل خمرج ، وزاد بعض العبارات وغير أُخرى يف بعض  
املخارج ، وال يتسع املقام لتتبع ما قاله يف كل خمرج ، وسوف أكتفي بـذكر                

  .)٢(مثالني على ذلك
 مث من طرف اللسان إىل      « :لصفريقوله يف خمرج حروف ا    : املثال األول   

فَجوٍة بينه وبني أطراف الثنايا العلَى خمرج الصاد والسني والزاي ، وهن حروف             
  .)٣( » الصفري

  :قوله يف خمارج الشفتني: واملثال الثاين  
  . مث من الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى خمرج الفاء«  
  .  مث من الشفتني خمرج الباء وامليم  
  الفاء والباء وامليم تسمى احلروف الشفوية ، ألن الشفة جتمعها ، وإنو  

                                                            

 . ١٠٢التحديد ص )١(
  . ٨٨-٨٣الكتاب األوسط ص:  ينظر التفاصيل)٢(
  . ٨٧ الكتاب األوسط ص)٣(
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 ١٨٩

  .كانت الفاء ختتص مبخرج
 من خمرج واحـد ، والفـاء        والباء أقرب احلروف إىل امليم ، ألما        
  ...، وهي من خمرج آخرجتاورمها
مث الواو خترج من بني الشفتني ، وينقطع آخرها عند خمرج األلـف ،                

  .)٢( » )١(هوهلا خمرج بذات
 : وختم العماين حديثه عن املخارج بتقسيمها على جماٍر وأحياز فقال           

  .فهذه مجلةُ خمارج احلروف ، وهي ستة عشر خمرجاً «
وللحروف جماٍر ، فارى األول احللق ، وله ثالثة خمارج ، واـرى               

 الثاين الشفة ، وهلا أربعة أحرف ، من ثالثة خمارج ، وسائر احلروف كلـها              
  .للفم واللسان

 ، وال )٣(فأما األحياز فهي بعدد احلروف ، ألن كل حرف من حيـز          
ماِن يف حمل ، ومنهم من يسمي       ـجيتمع احلرفاِن يف حيز ، كما ال جيتمع جس        

  .)٤( » األحياز مدارج
 صفات احلروف عند العماين . ب

  ، وبدأ بذكر الصفات الرئيسة اليتالعماين أهم صفات احلروف ذكر  

                                                            

 ). ٢٦٩شرح اهلداية ص: نظري( ذهب املهدوي إىل إفراد الواو مبخرج مستقل أيضاً  )١(
 . ٨٧الكتاب األوسط ص )٢(
) ١/٥٨العني  : ينظر( وهذا خيالف ما ذهب إليه اخلليل بن أمحد من جعله احليز مرادفاً للمخرج               )٣(

الدراسات الصوتية عند علماء    : ينظر( والقول بأن لكل صوت خمرجاً غري مرضي عند مجهور العلماء           
 ). ١٥٨-١٥٧التجويد ص

 . ٨٨كتاب األوسط صال )٤(
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 ١٩٠

، مث ذكر الصفات اليت انفرد ا حـرف أو          ي حتتها كلُّ حروف العربية    تنضو
  .)١(.عدد من احلروف ، وفصل يف األوىل وأوجز يف الثانية

، والـشديدة   املهموسـة واهـورة   : عند العماين والصفات الرئيسة     
  .، واإلطباق واالستعالءلرخوةوا

، ، واملكرر قلقلةاملتفشي، وال : والصفات األخرى اليت ذكرها العماين      
، وهي صفة   ذكر العماين معها احلروف الزائدة    ، و واملنحرف، والغنة، والصفري  

  .ليست صوتية
وليس هناك ما هو جديد يف هذه الصفات اليت ذكرها العماين ، لكنه               

حاول توضيح بعض تلك الصفات بأكثر مما هو معروف يف املـصادر الـيت              
تعلق بتعريف اهور واملهموس ،     سبقت تأليف الكتاب األوسط ، خاصة ما ي       

واالستعالء ، وال يتسع املقام للدخول يف تفصيل جزئيات هذه التعـاريف ،             
  .وسوف أكتفي بنقل ما قاله يف صفة االستعالء

طاء والظاء الصاد والضاد وال:  وحروف االستعالء سبعة« :قال العماين  
ن الفم عند النطـق، وأل    ، وسميت بذلك العتالئها يف      واخلاء والغني والقاف  

، وفيها مـا     إال أن فيها ما يستعلي مث ينطبق       ،اللسان يستعلي فيها إىل احلنك    
يستعلي وال ينطبق ، فمن حروف االستعالء أربعة مطبقة ، وثالثة مستعلية غري 

  .)٢( » مطبقة ، والسبعة األحرف بأمجعها حروف االستعالء
  

                                                            

 . ٩٠-٨٨الكتاب األوسط ص: ينظر )١(
 . ٨٩الكتاب األوسط ص )٢(



  )ه١٤٢٩مجادى اآلخرة (امس           العدد اخل       لشاطيب للدراسات القرآنية      جملة معهد اإلمام ا

 ١٩١

  املبحث الثالث
  اب التجويد يف الكتاب األوسطالداللة التارخيية ملادة ب

  

لقراءات للعماين أكثر من ألف     مضى على تأليف الكتاب األوسط يف ا        
، باإلضافة إىل أمهيته من ناحيـة الداللـة   سنة، وال يزال حيتفظ بقيمته العلمية  

ـ        شأة علم التجويد  التارخيية على ن   ث يف  ، وتتركز املادة اليت منا يف هذا املبح
، وهنـاك    وباب احلروف  وخمارجها وألقاا     ،) عليه   التجويد واحلث ( باب  

اإلدغام ، واملد والقصر، واهلمز،     معلومات متناثرة يف األبواب األخرى ، مثل        
، لكن هذا البحث لـيس       عالقة ببعض موضوعات علم التجويد     ، هلا واإلمالة

، بقدر ما يهدف إىل حتديد      ادة العلمية يف الكتاب ومناقشتها    موضوعاً لتتبع امل  
، وصدى مادته العلمية يف املصادر الـيت        وقع الكتاب يف تاريخ علم التجويد     م

  . أُلفت بعده يف هذا العلم
  

  الكتاب األوسط ونشأة علم التجويد: أوالً  
يف احلقبة اليت   ) التجويد(مل يكن هناك كتاب حيمل يف عنوانه مصطلح           

 يكن قد  ، بل حىت مصطلح التجويد مله٤١٣ظهر فيها الكتاب األوسط سنة   
  .اشتهر يف كتابات علماء القراءة املهتمني مبوضوعه يف ذلك الوقت

إن علم التجويد تأخر يف الظهور حنو قرنني من الزمان بعـد ظهـور             
الكتب اجلامعة يف علم القراءات ، واللغة العربية ، لكن املادة العلمية اليت دار              

تاب وصل إلينـا يف     حوهلا هذا العلم كانت جزءاً من تلك الكتب ، فأقدم ك          
   يتضمن باباً كبرياً عن خمارج )ه١٨٠ت(قواعد اللغة العربية ، وهو كتاب سيبويه 
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 ١٩٢

وأقدم كتاب جامع وصل    . )١(احلروف وصفاا والظواهر الصوتية املتعلقة ا     
 الذي تضمن إشارات    )ه٣٢٤ت(إلينا يف القراءات هو كتاب السبعة البن جماهد         

منقول عن  جويد ، لكنه مل يتضمن أهم نص        إىل عدد من موضوعات علم الت     
، جِلي وخفي : ن يف القرآن حلنان    اللح « :، وهو قوله  ابن جماهد يف هذا الصدد    

، )٢( » فاجللي حلن اإلعراب، واخلفي ترك إعطاء احلرف حقَّه من جتويد لفظه          
تعلق حبسن األداء وحتـبري     وهذا أقدم نص وردت فيه كلمة التجويد مبعناها امل        

  .، يف ما اطلعت عليه من مصادر القراءة
وانتهى التقدم العلمي الكبري يف جمال دراسة اللغة العربية والقـراءات             

القرآنية يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني إىل ترسيخ قناعة لـدى العلمـاء             
ـ   املهتمني بقراءة القرآن بضرورة إفراد املوضو      النطق وحـسن   عات املتعلقة ب

، واهر الصوتية الناجتة عن التركيـب ، مثل خمارج احلروف وصفاا والظ     األداء
، ع ميالد علم جديد حيقق ذلك اهلـدف       بكتب خاصة ا ، وشهد القرن الراب      

  . وهو علم التجويد
وميكن الوقوف عند عدد من األعمال العلمية اليت تندرج ضمن علم             

  : ، وهيه٤١٣ األوسط سنة التجويد سبقت تأليف العماين كتابه
  :قصيدة أيب مزاحم اخلاقاين) ١(  
 معاصراً  )ه٣٢٥ت(كان أبو مزاحم موسى بن عبيد اهللا بن حيىي اخلاقاين             

  :البن جماهد ، ونظم قصيدة يف حسن أداء القرآن ، ومطلعها

                                                            

 .٤٨٥-٤/٤١٣الكتاب : ينظر )١(
 .١٦٦التحديد : الداين: ينظر )٢(
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 ١٩٣

  ِروال فخر إنَّ الفَخر يدعو إىل الِكب       أقول مقاالً معجباً ًألويل الِْحجِر 
وهي يف واحٍد ومخسني بيتاً ، عدها ابن اجلزري أول مصنف يف علم               
، واستخدم مكانـه    ) التجويد(ومل يرد يف هذه القصيدة مصطلح       . )١(التجويد

   )٢(:عبارة حسن األداء فقد قال يف البيت السابع عشر منها
  ا ِوزِريرجوت إهلي أن يحطَّ          فقد قلت يف حسِن األداء قصيدةً

وعارض قصيدة أيب مزاحم ثالثة من علماء القراءة يف القرن الرابـع              
  :اهلجري ، وهم

 ، وقصيدته يف    )ه٣٧٧ت(حممد بن أمحد بن عبد الرمحن أبو احلسني امللطي           -١
  :تسعة ومخسني بيتاً ، ومطلعها

  )٣(  مقالَ مريٍد للثواب ولألجِر     أقولُ ألهِل اللُِّب والفضل واِحلجر    
واستخدم أبو احلسني امللطي يف قصيدته فعل التجويـد يف البيـت اخلـامس              

  )٤(:والعشرين ، وهو
    فَجود على ِرسٍل بال سرفِِ العذِْر      وت الذِّكْر غري مهذِْرٍم وكُن إنْ تلَ   
، )ه٣٩٢كان حياً سنة ( ، أبو عبد اهللا الاللكائي العجلي  حممد بن أمحد بن حممد-٢

وتقع قصيدته يف مئة ومخسة عشر بيتاً ، نقل منها ابن اجلزري أربعة أبيات ،               
  )٥(:مطلعها

                                                            

  . ٢/٣٢١ غاية النهاية )١(
 . ٣٠أحباث يف علم التجويد ص: ينظر )٢(
 .٢/٦٧غاية النهاية : ابن اجلزري: ينظر )٣(
 . ١٠٨روائع التراث ص:  مشسرحممد عزي: ينظر )٤(
 . ٢/٨٦غاية النهاية  )٥(
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 ١٩٤

واجلُوِد والِبر يا ذا املَن احلمد أهلٌ للمحاِمِد والشكِر        لك كما أنت   
 ،  )كان يف أواخر األربع مئة    ( حممد بن يوسف بن حممد ، أبو عبد اهللا اخلراساين            -٣

يف حنو سبعني بيتاً ، نقل منها ابـن اجلـزري مخـسة أبيـات ،                وقصيدته  
  )١(:ومطلعها

  كِرـبدؤه باحلمِد هللا والشـفم    أَولَى القوِل يف كل ما جيريأال إنَّ 
  :كتاب التنبيه على اللحن اجللي واللحن اخلفي للسعيدي) ٢(         
الثـاين  ف  عاش أبو احلسن علي بن جعفر بن حممد السعيدي يف النص            

 ، وكتب السعيدي    )٢(ه٤١٠، وتويف يف حدود سنة      من القرن الرابع اهلجري   
 ، لكن السعيدي وجد أن هذا الكتـاب ال      )٣(كتاباً يف اختالف القراء الثمانية    

، فـأفرد   ر من ظواهر اللحن اخلفي    يتسع للحديث عن جتويد القراءة والتحذي     
  ). فيالتنبيه على اللحن اجللي واللحن اخل( لذلك رسالته 

،  عنوان هذه الرسالة كلمة التجويد     ومع أن السعيدي مل يستخدم يف       
 سألتين  « :، وذلك قوله  تها أن موضوعها هو جتويد القراءة     إالَّ أنه ذكر يف مقدم    

 أن أِصف لك نبذاً من جتويد اللفظ       -  أسعدك اهللا بطاعته ، ووفقك ملرضاته      -
 الرسالة عن اللحن اخلفي وصوره      وحتدث السعيدي يف هذه    . )٤( » ...بالقرآن

  .اليت ميكن أن يرتلق إليها اللسان يف تالوة القرآن
  

                                                            

 . ٢/٢٨٦املصدر نفسه  )١(
 . ١/٥٢٩املصدر نفسه : ينظر )٢(
 . ٢/٤٢٦ ، والنشر ٢/٣٧٨املصدر نفسه : ينظر )٣(
 . ٢٧رسالتان يف جتويد القرآن ص: ينظر )٤(



  )ه١٤٢٩مجادى اآلخرة (امس           العدد اخل       لشاطيب للدراسات القرآنية      جملة معهد اإلمام ا

 ١٩٥

الرعاية (وكان أول كتاب جامع معروف يف علم التجويد هو كتاب             
التحديـد يف  ( ، وكتاب )ه٤٣٧ت(ملكي بن أيب طالب القيسي  ) لتجويد القراءة 

 ، ومل يعـرف     )ه٤٤٤ت(أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين       ) اإلتقان والتجويد 
كتاب تناول علم التجويد بني كتاب السعيدي يف التنبيه على اللحن ، وكتايب             
الرعاية والتحديد ، حىت ظهر الكتاب األوسط يف القراءات للعماين ، ليشكل            

  .حلقة يف تأريخ التأليف يف هذا العلم
ه يف نشأة علم التجويد ورسم حـدود      ) الكتاب األوسط (وتربز أمهية     

  :من خالل النقاط اآلتية
 ، ولعل هذه املرة     )١(استخدام مصطلح التجويد ، ووضعه يف عنوان الباب        .١

هي املرة األوىل اليت حيتل فيها هذا املصطلح هذا املوقع ، ولعل هذا االستخدام              
مهد الستقالل هذا العلم يف مؤلفات خاصة به ، وتكرر ذكر املصطلح يف ثنايا 

  .الباب
جويد حليـة    اعلم أن الت   « :، وهو قوله   اصطالحي للتجويد  تقدمي تعريف  .٢

 .)٢( » ...، وهو إعطاُء احلروف حقوقها وترتيبها ومراتبهاالتالوة وزينة القراءة

الربط بني علم التجويد وحبث خمارج احلروف وصـفاا ، فقـد قـال               .٣
 والذي ذكرته من التجويد واألداء غري ممكـن إال بعـد املعرفـة              « :العماين

وصارت دراسة خمارج احلـروف      . )٣( » ...روف وخمارجها ومدارجها    باحل

                                                            

 ).  باب يف التجويد واحلث عليه: (٧٢الكتاب األوسط ص )١(

 . ٧٢فسه صاملصدر ن )٢(
 . ٧٥الكتاب األوسط ص )٣(
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 ١٩٦

وصفاا بعد ذلك جزءاً من موضوعات علم التجويـد ، وأخـذت موقـع              
 .الصدارة فيها على حنو ما ورد يف قول املرادي الذي ذكرناه من قبل

رصد العماين عدداً من احلاالت النطقية اليت يلزم القارئ العناية ا ، حىت              .٤
،  احلاالت جزءاً من مسائل التجويد     ، وصارت هذه  )١(خيرج فيها إىل اللحن   ال  

 .وإن اختلفت طريقة عرضها يف كتب التجويد اليت ظهرت بعد ذلك

وعلى القارئ أن يتذكر ، وهو ينظر يف موقع مادة باب التجويـد يف                
كتاب العماين من نشأة علم التجويد ، أن علم التجويد يف هـذه احلقبـة مل                

معامله ، ومل تتحدد موضوعاته ، ومل تظهر مؤلفاته اخلاصة به بعـد ،              تتضح  
ومن مث فإن ما أجنزه العماين يف الكتاب األوسط يعد خطوةً مهمـة ولبنـة               

  .أساسية يف بناء صرح هذا العلم
  املادة العلمية يف باب التجويد أصوهلا وتأثريها: ثانياً  
مها مـا يتعلـق     ) ث عليه باب التجويد واحل  (لعل أهم نصني وردا يف        

بتعريف التجويد ، وبتفاضل القراء يف العلم به ، وسوف أكتفي بتتبع أصول              
  .هذين النصني عند العماين وأثرمها عند من جاء بعده من علماء التجويد

  تعريف التجويد والتحقيق) ١(  
بدأ العماين بتعريف التجويد والتحقيق ، ومن املفيد نقل هذا التعريف             
 ألنه ميثل أقدم مصدر ورد فيه تعريف للتجويد ، وملوازنة هذا التعريف             بنصه ، 

  :مبا ورد يف كتب التجويد الالحقة ، قال العماين
  ، وهو إعطاء احلروف القراءةنةُـ اعلم أن التجويد ِحلْيةُ التالوة وزي«  

                                                            

 . ٧٥-٧٣املصدر نفسه ص )١(
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 ١٩٧

 من حروف املعجم إىل خمرجه وأصله،       ، ورد احلرف  حقوقها، وترتيبها مراتبها  
، ألنه مىت كان غري ما حكَيت       اقُه بنظريه، وإشباع لفظه، ولُطِف النطق به      وإحل

  .من وصفه زال عن تأليفه ورصفه
�:، قال اهللا تعاىل   إال رياضةُ من تدبره بفكِّهِ    وليس بني التجويد وتركه       

{�R  S T�z ]تفريقاً      ]٤:املزمل قْهتقطيعاً ، وفَر هتقـول   )١(، يعين قَطِّع ،
، وليس  ، والترتيل صفة من صفات التحقيق     )٢(ب ثَغر رِتلٌ إذا كان مفرقاً     العر

  . هـب
             قَّهاأللفاظ ، وإعطاُء كُلِّ حرٍف ح ِن ، وحتقيقاضةُ األلْسِري والتحقيق

،  باحلرف على حقِِّه يف النطق بهوأن يؤتى... من املد واهلمز ، والتمكني للهمز
  .)٣(» ال زيادة فيه وال نقصانَ

وإذا أردنا البحث عن أصول كالم العماين عن التجويد ، والترتيـل              
والتحقيق يف املصادر اليت سبقته ، فإننا سنجد مقاطع منه ، يف كالم بعـض               
العلماء السابقني ، ومن هؤالء أبو مزاحم اخلاقاين ، فإنه قال يف البيت الثـاين               

  )٤(:عشر من قصيدته
  إذا رتل القرآن أو كان ذا حدِر  قوقها فذو اِحلذق معٍط للحروف ح

                                                            

وبـيِن  :  بقوله جلَّ وعزR S Tz�    } : وقوله « ) :٢٩/١٢٦جامع البيان   ( قال الطربي    )١(
 . » القرآن إذا قرأته تبييناً ، وترسل فيه ترسالً ، وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل

حسن تناسق الشيء ، وثَغر رتلٌ ورِتلٌ حسن        :  الرتلُ « ):١٣/٢٨١ العرب   لسان(قال ابن منظور     )٢(
 . » ...التنضيد

 . ٧٢الكتاب األوسط ص )٣(
 . ٢٩أحباث يف علم التجويد ص: ينظر )٤(
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 ١٩٨

اإليضاح ( نقل يف كتابه    )ه٤٧٥ت(ووجدت أمحد بن أيب عمر األنداريب         
املقطع األول من كالم العماين يف تعريف التجويد ، منسوباً أيب           ) يف القراءات 

وقال الشيخ أبو الفضل     « : ، وهو     )ه٤٠٨ت  (الفضل حممد بن جعفر اخلزراعي    
التجويد أفضل من اجلوهر ، وأعز عنـد        : رمحه اهللا –فر اخلزاعي   حممد بن جع  

وليس بـني   ... العلماء من الكربيت األمحر ، وهو حلية التالوة وزينة القراءة           
 مؤدباً  – عز وجل    –، وقال اهللا    ) بقلبه(التجويد وتركه إال رياضة من تدبره       

 قَطِّعه وفرقه   يعين �R  S T�z} : وحاثّاً ألمته على االقتداء به     �لنبيه  
  .)١( » تفريقاً

وال خيفى على القارئ مقدار التطابق بني النصني ، سوى ما ورد من               
، ولـيس   ) تدبره بفكه   ( ، وهي عند العماين     ) تدبره بقلبه   : ( قول األندرايب 

لدي ما يعيِن املصدر الذي أورد فيه اخلزاعي كالمه السابق ، وعلى الرغم من              
عماين باملصدر الذي أخذ منه التعريف إال أن تطابق النـصني ،        عدم تصريح ال  

وتقدم اخلزاعي عليه ، وهو من طبقه شيوخه يرجح عندي اعتماد العماين عليه        
  .يف هذا املقطع من النص

ويترجح عندي أن أبا عمرو الداين اعتمد على كـالم العمـاين يف               
، ألن سـياق الكـالم      تعريف التجويد ، على الرغم من أنه مل يصرح بامسه           

وتشابه العبارات يؤكد وجود عالقة بني كالم الرجلني ، اللهم إال أن يظهـر              
دليل يشري إىل أن كُال من العماين والداين أخذا من مصدر واحد ، وقد يكون               
ذلك املصدر هو كالم أيب الفضل اخلزاعي ، لكن املنقول من كالمه هو فقرة              

                                                            

 . ٢٩١اإليضاح ص )١(
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 ١٩٩

كالم العماين ، وهي تتراءى يف عبـارات        واحدة من ثالث فقر يتألف منها       
الداين ، على حنو ما يتبني من كالمه يف الباب الذي خصصه لبيـان معـىن                

  .التجويد وحقيقة الترتيل والتحقيق
 أن التجويد   - أيدكُم اهللا بتوفيقه     - واعلموا   « :قال أبو عمرو الداين     

ه ، وبلـوغ النهايـة يف       مصدر جودت الشيء ، ومعناه انتهاء الغايِة يف إتقان        
جود فالن يف كذا ، إذا فعل ذلك جيداً واالسم منـه            : حتسينه ، ولذلك يقال   

  .اجلودة
             فتجويد القرآن هو إعطاء احلروف حقوقها وترتيبها مراتبـها ، ورد

احلرف من حروف املعجم إىل خمرجه وأصله ، وإحلاقه بـنظريه وشـكله ،              
ى حال صيغته وهيئته ، من غري إسـراف         وإشباع لفظه ، ومتكني النطق به عل      

وال تعسف ، وال إفراط وال تكلف ، وليس بني التجويد وتركه إال رياضة من      
  .تدبره بفكه
وهو صفة من صفات التحقيق وليس بـه ،         ... والترتيل مصدر رتل      

ألن الترتيل يكون باهلمز وتركه ، والقـصر حلـرف املـد ، والتخفيـف ،               
  .)١( » ...يف التحقيقواالختالس ، وليس ذلك 

وعلى الرغم من أن الداين أعاد صياغة بعض العبارات وأضاف إليها             
بعض الكلمات إالَّ أن الترابط بني كالم العماين والداين يظل واضحاً ، وقـد              
اشتهرت هذه النصوص عند املتأخرين منسوبة إىل الداين ، وليس إىل اخلزاعي            

  .اين واندثار مؤلفات اآلخريِنأو العماين ، وذلك لشهرة مؤلفات الد
                                                            

 . ٦٩-٦٨التحديد ص )١(
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 ٢٠٠

، تعريف التجويد الذي ذكره العماين، وأورده الداين      ولعل بيان صدى      
 خامتة احملققني يف علم القراءات ومؤلـف أشـهر          )ه٨٣٣ت( عند ابن اجلزري    

الكتب يف هذا العلم ، يغين عن تتبع ذلك عند غريه ، فكثري من املـؤلفني يف                 
ملقدمة اجلزرية اعتمدوا على كالم ابن اجلزري يف        التجويد املتأخرين وشراح ا   

  .تعريف التجويد
نقل ابن اجلزري تعريف التجويد والترتيل عن كتاب التحديد للداين            

ليس بني التجويد   :  قال الداين  « :بنصه ، وصرح يف بعض فقراته بامسه ، فقال        
 الداين  وكذلك نقل ابن اجلزري كالم    . )١( » وتركه إال رياضة ملن تدبره بفكه     

 وهللا در احلـافظ أيب      « :املذكور يف كتابه النشر ، ومل خيف إعجابه به ، فقال          
 ليس بني التجويد وتركه إال رياضة « : حيث يقول– رمحه اهللا –عمرو الداين 

فقد صدق وبصر ، وأوجز يف القول وما قَـصر ، فلـيس             . » ملن تدبره بفكه  
قعري الفم ، وال بتعويج الفك ، وال بترعيـد          التجويد بتمضيغ اللسان ، وال بت     

  .)٢( » ...الصوت
وبلغ إعجاب ابن اجلزري بذلك النص درجة كبرية جعلته يضمنه يف             

، وتعاورته أقالم    يف ما على قارئ القرآن أن يعلمه       منظومته املشهورة باملقدمة  
    )٣(:، قال ابن اجلزريزرية بعد ذلك بالتوضيح والتفصيلشراح اجل

  زم ال ألخذُ بالتجويِد حـتم   وا. ٢٧
  

    ــم ــرآنَ آِث ــوِد الق ــن مل جي م  
  

                                                            

 .٥٩التمهيد ص  )١(
 .١/٢١٣النشر  )٢(
 .١٧منظومة املقدمة ص )٣(
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 ٢٠١

ــزال . ٢٨ ــه أن ــه اإلل ــه ب   ألن
  

ــال     صــا و ــه إلين ــذا من   وهك
  وهو أيـضاً ِحلْيـة الـتالوةِ      . ٢٩  

  
ــراءِة   ــةُ األداِء والقــ   وزينــ

  حقَّهـا  وهو إعطاُء احلـروفِ   . ٣٠  
  حقَّهـــــــــــــاح

ــستحقَّها    ــفٍة وم ــلِّ ص ــن كُ   ِم
ــلهو. ٣١   ــٍد ألص ــل واح   رد ك

  
  واللفــظُ يف نظــريِه كَِمثِْلــهِ    

  مكمالً من غري مـا تكلُّـفِ      . ٣٢  
  

  باللُّطِْف يف النطـق بـال تعـسفِ         
  ولــيس بينــه وبــين ترِكــِه. ٣٣  

  
  إال ِرياضـــةُ امـــِرٍئ ِبفَكِّـــِه  

ولعل القارئ يدرك من خالل ذلك مقدار ما تركه النص الـوارد يف                 
 األوسط للعماين عن تعريف التجويد من أثٍر يف كتب التجويد املؤلفة            الكتاب

بعده ، وسواء كان ذلك النص من وضع العماين ، أو نقله عن أيب الفـضل                
اخلزاعي أو غريه فإن كتاب العماين اليوم يقدم مستنداً تارخيياً يرجع بتعريـف     

  . ىل مجيعاًالتجويد إىل مرحلة أقدم من عصر الداين ، رمحهم اهللا تعا
  تفاضل القراء يف العلم بالتجويد) ٢(  

لفت نظري يف باب التجويد الذي عقده العماين يف كتابه األوسـط               
، كان كلٌّ من مكي والـداين قـد         ويدفقرة عن تفاضل القراء يف العلم بالتج      

الرعاية والتحديد ، وبِقيت يف املبحث الذي كتبته سنة         : أورداها يف كتابيهما  
متردداً يف نسبتها إىل أحدمها أو ) نشأة علم التجويد ( م عن ١٩٨٠=ه١٤٠٠

 ، ووجود هذه الفقرة يف كتاب العماين تضع املسألة          )١(إىل مصدر أقدم منهما   
  .يف إطار آخر

                                                            

 . ٥٨أحباث يف علم التجويد ص: ينظر )١(
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 ٢٠٢

  والناس متفاضلون يف العلم بالتجويد ، فمنهم من يعرفه         « :قال العماين   
    الفَِطن مساعاً وتقليداً    هم، ومن قياساً ومتيزاً، فذلك احلاذق رفُهعةً    من يِفطْن والعلم ،

  .)١( » ودرايةً آكَد منه مساعاً وروايةً
، )٢( وقد وصف من تقدمنا من علماِء املقرئني من القـراء          « :وقال مكي   

من يعمله روايـة وقياسـاً      القراء يتفاضلون يف العلم بالتجويد ، فمنهم        : فقال
وتقليداً ، فـذلك الـوِهن   ، ومنهم من يعرفه مساعاً نومتييزاً، فذلك احلاذق الفط  

والتصحيف، إذ مل يـبِن علـى       ، ال يلبث أن يشك ويدخله التحريف        الضعيف
  .، وال نقَل عن فهمأصل

  .فنقْلُ القرآِن فطنةً ودرايةً أحسن منه مساعاً ورواية: قال  
  .فالرواية هلا نقلها ، والدراية هلا ضبطها وعلمها: قال  
فإذا اجتمع للمقرئ النقلُ والفطنة والدراية وجبت له اإلمامـة ،           : قال  

  .)٣( » وصحت عليه القراءة ، إن كان له مع ذلك ديانة
 وقُراُء القـرآن متفاضـلون يف       « :وقال الداين يف مقدمة كتابه التحديد       

، وهـو   اً ومتييـزاً  العلم بالتجويد واملعرفة بالتحقيق ، فمنهم من يعلم ذلك قياس         
 ، والعلم فطنـةً    ومنهم من يعلمه مساعاً وتقليداً، وهو الغِبي الفَِهيه        ،احلاذق النبيه 

  وتعلُّمها، ودرايةً آكَد منه مساعاً ورواية، فللدرايِة ضبطُها ونظْمها، وللروايِة نقْلُها

                                                            

 . ٧٥الكتاب األوسط ص )١(
، وذكـر احملقـق يف      )  الفراء   -من علماء املقرئني   ): ( ٨٩ص( يف النسخة املطبوعة من الرعاية       )٢(

، وقد أثبتها كما وردت يف خمطوطة الرعاية احملفوظة         ) علما املقرئني من القراء   : ( اهلامش أا يف األصل   
 . و٨٤الورقة )  مدرسة احلجيات٢/٢٢(وقاف يف املوصل ، رقمها يف مكتبة األ

 . ٩٠-٨٩الرعاية ص )٣(
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  .)١( » ، واهللا ذو الفضل العظيموالفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء
لرغم من أن النصوص الثالثة ال تتطابق حرفياً ، ففيها زيـادة            وعلى ا   

ونقصان ، وفيها تغيري بعض الكلمات ببعض ، فإن النص الـذي ورد عنـد               
العماين ظهر يف املصدرين اآلخرين من دون تغيري كبري ، وميكن أن نستنتج من 

  :ذلك أمرين يف األقل
ر أقدم ، قد يكـون      نقَلَ كلٌّ من مكي والداين النص املذكور عن مصد         .١

  .العماين وقد يكون غريه
، ولكن يظل   اين أقدم مصدر ورد فيه هذا النص      يعد الكتاب األوسط للعم    .٢

ين من مصدر سـابق لـه،       ، أو نقله العما   العماينالتساؤل حول قائله هل هو      
، ولكين أرجح يف ضوء ما ورد يف الرعاية والتحديد أن           وكال االحتمالني وارد  

لـى حنـو    ، ألن النص عند مكي جاء ع      نه العلماء الثالثة   مصدراً نقل ع   هناك
 .، واهللا تعاىل أعلمأطول مما ورد عند العماين

وهناك مسائل وتعريفات يف الكتاب األوسط هلا تعلق بعلم التجويد ،             
، لكين أحسب أن ذلك حيتـاج       تدرس ويسلَّطَ الضوء عليها   وهي تستحق أن    

، واهللا  سياق الذي بنيت عليه هذا البحث     لإىل جمال أوسع وسياق خمتلف عن ا      
  . تعاىل ويل التوفيق 

  
  

                                                            

 . ٦٧التحديد ص )١(
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  مة ـاخلات
احلمد هللا ، والصالة والسالم على سيدنا حممد رسول اهللا ، وعلى آله               

  وصحابته ومن اتبع هداه ، وبعد 
فقد كشف هذا البحث عن حقائق تتعلق بنشأة علم التجويد يف القرن             )١(

ي شهد ميالد هذا العلم ، لكن تفاصيل تلك         الرابع اهلجري ، ذلك القرن الذ     
  .الوالدة مل تتضح بعد

يف الكتاب األوسط للعماين يف عنـوان أحـد         ) التجويد(ظهر مصطلح    )٢(
وهو يستخدم يف ذلـك     ) باب التجويد واحلث عليه     ( أبواب الكتاب ، وهو     

 .ألول مرة ، وإن كان ورد يف بعض النصوص السابقة عليه
 الكتاب األوسط موضوعات مهمة تتعلـق       يف) باب التجويد   ( تضمن   )٣(

وعرض بعض احلاالت النطقية اليت     ، مثل تعريف علم التجويد     ، بعلم التجويد   
 . لتجنب الوقوع يف اللحن عند نطقها ، يلزم قراء القرآن العناية ا 

،  التجويد ملخارج األصوات وصفااأكد العماين على أمهية معرفة دارس )٤(
اء التجويد هذا املوضوع يف مقدمة املوضـوعات        وانتهى ذلك إىل جعل علم    

 . اليت يدرسوا يف الكتب املؤلفة يف علم التجويد 

، يف الكتاب األوسط أصول عدد من النصوص ) باب التجويد ( كشف  )٥(
وأظهر أن مكياً والـداين     ، وتفاضل الناس يف العلم به      ، مثل تعريف التجويد    

 . نقال تلك النصوص عن مصدر أقدم 

تشاف خمطوطة الكتاب األوسط للعماين يبعث علـى األمـل يف           إن اك  )٦(
إمكانية العثور على مصادر أُخرى يف علم التجويد والقراءات وغريمها مـن            
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 ٢٠٥

والشـك يف أن    ، يظَن اليوم أا مفقودة وليس هلا خمطوطات باقية         ، العلوم  
السيما من مؤلفات القرون املتقدمة يـؤدي إىل        ، اكتشاف أي مصدر جديد     

ويرسم صورة أوضح لنشأة علـم      ، يادة معرفتنا بكثري من األفكار اجلديدة       ز
 . وغريه من العلوم ، التجويد 

  .وآخر دعوانا أِن احلمد هللا رب العاملني 
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  املصادر 
  . بغداد ، مكتبة املثىن  ، اللباب يف ذيب األنساب): علي بن حممد ( ابن األثري  .١
أطروحة ، حتقيق مىن عدنان غين      ، اإليضاح يف القراءات  ): ر  أمحد بن أيب عم   ( األندرايب   .٢

 . م ٢٠٠٢ جامعة تكريت –كلية التربية للبنات ، دكتوراه 

 ): أبو اخلري حممد ( ابن اجلزري  .٣

بـريوت  ، مؤسسة الرسالة   ، حتقيق غامن قدوري احلمد      ، التمهيد يف علم التجويد     . أ
  . م ١٩٨٦ = ه١٤٠٧

 –م  ١٩٣٢مكتبة اخلاجني مبصر    ، حتقيق برجشتراسر    ، اءغاية النهاية يف طبقات القر      . ب
 . م ١٩٣٣

دار ، أميـن رشـدي سـويد       . حتقيق د  ، منظومة املقدمة يف ما على قارئه أن يعلمه        .ج     
 . م ٢٠٠٦دمشق ، اإلصالح 

 . املكتبة التجارية الكربى مبصر  ، النشر يف القراءات العشر .د      

، حتقيق مصطفى السقا وآخـرين       ، سر صناعة اإلعراب  ): أبو الفتح عثمان    ( ابن جين    .٤
  . م ١٩٥٤ = ه١٣٧٤القاهرة ، مصطفى البايب احلليب 

 ، كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون       ): مصطفى بن عبد اهللا     ( حاجي خليفة    .٥
 . م ١٩٤١إستانبول 

دار ، ائي  إبراهيم السامر . ود، مهدي املخرومي   . حتقيق د  ، كتاب العني : اخلليل بن أمحد   .٦
 . م ١٩٨٠ = ه١٤٠٠الرشيد ، بغداد 

غـامن  . حتقيـق د   ، التحديد يف اإلتقان والتجويد   ): أبو عمرو عثمان بن سعيد      ( الداين   .٧
  . ه١٤٢٠ –م ١٩٩٩عمان ، دار عمار ، قدوري احلمد 

طيار . حتقيق د  ، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار     ): حممد بن أمحد    ( الذهيب   .٨
 . م ١٩٩٥ = ه١٤١٦إستانبول ، والج آليت ق

املقصد لتلخيص ما يف املرشـد يف الوقـف         ): القاضي شيخ اإلسالم    ( زكريا األنصاري    .٩
 . م ١٩٨٥ = ه١٤٠٥دمشق  ، ٢ط، دار املصحف ، واالبتداء 
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 ٢٠٧

حمـسن هاشـم    . حتقيق د  ، كتاب الوقف واالبتداء  ): حممد بن طيفور    ( السجاوندي   . ١٠
 . م ٢٠٠١ = ه١٤٢٢ن عما، دار املناهج ، درويش 

علـي  .  حتقيـق د   مجال القراء وكمال اإلقراء   ): علم الدين علي بن حممد      ( السخاوي   . ١١
 . م ١٩٨٧ = ه١٤٠٨مكتبة التراث مكة املكرمة ، حسني البواب 

دار ،  حتقيق غامن قدوري احلمد      رسالتان يف جتويد القرآن   ): علي بن جعفر    ( السعيدي   . ١٢
 . م ٢٠٠٠ = ه١٤٢١عمان ، عمار 

اهليئة ، حتقيق عبد السالم حممد هارون      ، الكتاب  ): أبو بشر عمرو بن عثمان      ( سيبويه   . ١٣
 . م ١٩٧٥املصرية العامة للكتاب 

حتقيق حممد  ، اإلتقان يف علوم القرآن): جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ( السيوطي  . ١٤
 . م ١٩٦٧ = ه١٣٨٧القاهرة ، مكتبة املشهد احلسيين ، أبو الفضل إبراهيم 

مراصد االطالع على أمسـاء األمكنـة       ): عبد املؤمن بن علي     ( صفي الدين البغدادي     . ١٥
 . م ١٩٥٤ = ه١٣٧٣بريوت ، دار املعرفة ، حتقيق علي حممد البجاوي ، والبقاع 

 ، ٣ط ، جامع البيان عـن تأويـل آي القـرآن    ): أبو جعفر حممد بن جرير      ( الطربي   . ١٦
 . م ١٩٦٨ = ه١٣٨٨مصطفى البايب احلليب مبصر 

 ): املقرئأبو حممد احلسن بن علي بن سعيد( العماين  . ١٧

دمـشق  ، ، دار الفكــر      عزة حسن . حتقيق د  ،الكتاب األوسط يف علم القراءات      ) أ
  . م ٢٠٠٦ = ه١٤٢٧

من أول الكتاب إىل آخـر      ) : حمقق يف رساليت ماجستري    (املرشد يف الوقف واالبتداء     ) ب
ون العبديل ، ومن أول سورة املائدة إىل        سورة النساء ، حتقيق هند بنت منصور بن ع        

آخر سورة الناس، حتقيق حممد بن محود بن حممد األزوري ، كلية الدعوة وأصـول               
 .ه١٤٢٣الدين يف جامعة أم القرى 

 . م ١٩٥٧دمشق ، املكتبة العربية  ، معجم املؤلفني: عمر رضا كحالة . ١٨

 : غامن قدوري احلمد . ١٩

  . م ٢٠٠٢ = ه١٤٢٢ عمان ،دار عمار  ، أحباث يف علم التجويد  . أ
 . م ٢٠٠٣ = ه١٤٢٤عمان ، دار عمار  ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد  . ب
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  .الدار السلفية) جمموعة تضم نوادر التراث العريب ( روائع التراث : مشسحممد عزير . ٢٠
 ): احلسن بن قاسم ( املرادي  . ٢١

  .ي الفضلي ، دار القلم ، بريوتعبد اهلاد.  ، حتقيق دشرح الواضحة يف جتويد الفاحتة.  أ     
علي حسني البواب ، مكتبة     .  ، حتقيق د   املفيد شرح عمدة ايد يف النظم والتجويد      . ب      

  .م١٩٨٧=ه١٤٠٧املنار ، الزرقاء 
أمحد .  ، حتقيق دالرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة: مكي بن أيب طالب القيسي. ٢٢

  .م١٩٩٦=ه١٤١٧ ، عمان  ، دار عمار٣حسن فرحات ، ط
حازم سعيد حيـدر ، دار عمـار        . ، حتقيق د   شرح اهلداية ): أمحد بن عمار  ( املهدوي   .٢٣

  . م٢٠٠٦=ه١٤٢٧
 املوسوعة امليسرة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء :وليد بن أمحد احلسني الزبريي وزمالؤه. ٢٤

  . م٢٠٠٣=ه١٤٢٤نورة ، سلسلة مطبوعات جملة احلكمة ، املدينة املوالنحو واللغة 
  . ، دار الفكر ، بريوت معجم البلدان: ياقوت بن عبد اهللا احلموي  .٢٥
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