ف
ِير ِمنَ الت َّ ْكلُّ ِ
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ف
ير ِم َن الت َّ ْكلُّ ِ
الت َّ ْح ِذ ُ
فِي
آن ال َك ِر ِيم
قِ َرا َءةِ القُ ْر ِ

±

ال ُمقَ ِد َمةُ
محم ٍد ،وعىل
الحمد ل َّله رب العالمينَّ ،
والسالم عىل نب ِّينا َّ
والصالة َّ
آله وصحبه أمجعين.
أمَّاَّبعدَّ َّ:
اتصف ال َّله تعاىل بالرمحة ،ومن آثار رمحته سبحانه هبذه األمة أن
ميسرة؛ قال سبحانه﴿ :يريد ال َّله بكم اليسر ول يريد بكم
جعل شريعتها َّ
العسر﴾.
وبعث ال َّله نبيه صىل ال َّله عليه وسلم ليرفع عن أمته المشاق التي
كانت عىل من قبلنا؛ قال سبحانه﴿ :ويضع عنهم إصرهم واألغالل ا َّلتي
كانت عليهم﴾.
ميسر ًا يف القراءة
ومن رمحته تعاىل أن أنزل علينا كتاب ًا عربي ًا ،وجعله َّ
والعمل به؛ قال سبحانه﴿ :ولقد ي َّسرنا القرآن ل ِّ
لذكر فهل من مدَّ كر﴾.
وقد أعرض بعض الناس عن اليسر يف قراءة كتاب ال َّله الذي كان
عليه النبي صىل ال َّله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وعامة الصحابة
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رضي ال َّله عنهم يف قراءة كتاب اهلل ،واستبدلوه بتعسير قراءته وتعلمه
بمشقة تضاد حكمة ال َّله يف تيسيره.
وتجويد القرآن ل ينايف اليسر؛ وإنما المذموم التكلف فيه،
فجمعت األدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء عىل اليسر يف قراءة
القرآن الكريم والتحذير من التكلف فيها ،وألمهية هذا المبحث أفردته
لَّطَّرَّيقَّةََّّلَّطَّلَّبََّّالعَّلَّمَّ».
من كتابنا «أَّسَّهَّ َّ
أسأل ال َّله أن ينفع به ،وأن يجعله ذخر ًا لنا يف اآلخرة.
محم ٍد وعىل آله وصحبه أمجعين.
وص َّلى ال َّله وس َّلم عىل نب ِّينا َّ

ال ِق َرا َءة ُ ال ُمتْقَنَةُ

آن
ت َ ْج ِوي ُد القُ ْر ِ
جمل قراءة القرآن ،ويز ِّينها ،ويظهر معانيها ،قال ابن
التجويد ي ِّ
الجزري رمحه ال َّله (ت  833هـ)« :التجويد حلية التالوة ،وزينة
القراءة»(.)1
وتعريف التجويد :إعطاء الحروف حقها ،من غير إسراف ول
تعسف ،ول إفراط ول تكلف.
قال أبو عمرو الداين رمحه ال َّله (ت  444هـ) « :فتجويد القرآن :هو
إعطاء الحروف حقوقها ،وترتيبها مراتبها ،ورد الحرف من حروف
المعجم إىل مخرجه وأصله ،وإلحاقه بنظيره وشكله ،وإشباع لفظه،
وتمكين النطق به عىل حال صيغته وهيئته؛ من غير إسراف ول تعس ٍ
ف،
ول إفراط ول تكلف»

()2

.

وكذا قال محمد ابن الجزري رمحه ال َّله (ت  833هـ)

( )1النشر يف القراءات العشر (.)212/1
( )2التحديد يف اإلتقان والتجويد (ص.)70 :
( )3النشر يف القراءات العشر (.)212/1

()3

.

آن
ص العُلَ َم ِ
علَى ِإ ْ
ح ال َ ْل ُ
ِح ْر ُ
اء َ
س ِن فِي قِ َرا َءةِ القُ ْر ِ
ص َل ِ
إصالح األلسن ،ومنعها من اللحن ،يتحقق بأمرين:
 -1عدم تغيير أصل ألفاظ اللغة أو أوزانها ،بما يخالف نظم الكالم
العربي وتراكيبه.
ِّ
 -2عدم تغيير طريقة النطق بحروفه بتكل ٍ
ٍ
تقصير ونقص،
ف وزيادة ،أو
ومن ذلك :الزيادة يف المدود والغنَّات ،أو تفخيم المرقق ،وترقيق
َّ
المفخم ،أو اختالس الحروف ،ونحو ذلك.
وقد حرص العلماء عىل إصالح األلسن المائلة ،وحذروا من بقاء
بعض الناس عىل اللحن؛ ألنه نقص وعيب.
قال شيخ اإلسالم رمحه ال َّله (ت  728هـ)« :فنحن مأمورون أمر
اب أو أمر استحب ٍ
إيج ٍ
اب أن نحفظ القانون العرب َّي؛ ونصلح اللسن
المائلة عنه؛ فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنَّة؛ والقتداء بالعرب في
خطابها.
فلو ترك النَّاس على لحنهم كان نقص ًا وعيب ًا؛ فكيف إذا جاء قو ٌم إلى
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األلسنة العرب َّية المستقيمة واألوزان القويمة ،فأفسدوها بمثل هذه
المفردات واألوزان المفسدة ل ِّلسان النَّاقلة عن العرب َّية العرباء؟!»(.)1

( )1مجموع الفتاوى (.)252/32

ْ
آن
اختِيَ ُ
ار ُم َع ِل ِم القُ ْر ِ
اختيار معلم القرآن أساس يف صحة تعلم القرآن ،فيشترط أن يكون
المع ِّلم من أهل العلم بالقراءة.
 -1قال مكي بن أبي طالب رمحه اهلل (ت  437هـ)« :يجب عىل
طالب القرآن أن يتخير لقراءته ونقله وضبطه أهل الديانة
والصيانة والفهم يف علوم القرآن ،والنفاذ يف علم العربية
والتجويد بحكاية ألفاظ القرآن ،وصحة النقل عن األئمة
المشهورين بالعلم.
فإذا اجتمع للمقرئ صحة الدين ،والسالمة يف النقل ،والفهم
يف علوم القرآن ،والنفاذ يف علم العربية والتجويد بحكاية
ألفاظ القرآن كملت حاله ،ووجبت إمامته»(.)1

( )1الرعاية (ص.)89
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َ
آن
ط ِريقَةُ ت َ ْع ِل ِيم القُ ْر ِ
أفضل طريقة لتعليم القرآن الكريم:
 -1أن يع ِّلمه المع ِّلم مخرج الحرف الصحيح ،من غير تكلف يف
نطق الحرف.
أ -قال أبو محمد عبد ال َّله ابن قتيبة رمحه ال َّله (ت  276هـ):
الر ِّيض( )1والمستأنف( )2للتعلم ،نختار له:
«الغالم َّ
أن يؤخذ بالتحقيق عليه من غير إفحاش  -يف مد ،أو مهز ،أو
()3

إدغام -؛ ألن يف ذلك تذليالً للسان ،وإطالق ًا من الحبسة،
وحالً للعقدة ،وما َّ
أقل من سلم من هذه الطبقة يف حرفه من
الغلط والوهم»(.)4

( )1أي :المذ َّلل ،والمراد :الصبي المهيأ للتعلم .تاج العروس (.)370/18
( )2أي :المبتدئ.
( )3أي :بالتحقيق عليه من غير إفحاش.
( )4تأويل مشكل القرآن (ص .)43
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ب -قال مكي بن أبي طالب« :القراء يتفاضلون يف العلم
بالتجويد ،فمنهم من يعلمه رواية وقياسا وتمييز ًا ،فلذلك
للحاذق الفطن.
ومنهم من يعلمه سماع ًا وتقليد ًا ،فذلك الوهن الضعيف ،ل
يلبث أن يشك ،ويدخله التحريف والتصحيف؛ إذ مل يبن عىل
األصل ،ول نقل عن فهم.
قال :ونقل القرآن فطنة ودراية أحسن منه سماع ًا ورواية.
قال :فالرواية لها نقلها ،والدراية لها ضبطها وعلمها.
قال :فإذا اجتمع للمقرئ النقل والفطنة والدراية ،وجبت له
اإلمامة ،وصحت عليه القراءة ،إذا كان له مع ذلك ديانة»(.)1
ج -قال ابن الجزري رمحه ال َّله (ت  833هـ) يف بيان نوع
التحقيق الصحيح يف القراءة« :التحقيق يكون لرياضة
األلسن ،وتقويم األلفاظ ،وإقامة القراءة بغاية الترتيل ،وهو
الذي يستحسن ويستحب األخذ به عىل المتعلمين.

( )1الرعاية (ص.)90-89
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من غير أن يتجاوز فيه إىل حد اإلفراط  -من تحريك السواكن،
وتوليد الحروف من الحركات ،وتكرير الراءات ،وتطنين
النونات بالمبالغة يف الغنات .)1(»-
د -قال ابن الجزري رمحه اهلل (ت  833هـ)« :ول أعلم سبب ًا
لبلوغ هناية اإلتقان والتجويد ،ووصول غاية التَّصحيح
والتَّشديد :مثل رياضة األلسن ،والتَّكرار عىل اللفظ المتل َّقى
من فم المحسن(.)3(»)2
 -2أن يكرر المتع ِّلم الحرف الذي يصححه المعلم.
قال العالمة أبو الحسن الصفاقسي رمحه ال َّله (ت  1118هـ)
يف بيان طريقة العلماء المحققين يف النطق بالهمزة«َّ:وقد كان
العالمون بصناعة التجويد ينطقون هبا سلس ًة ،سهل ًة برف ٍق ،بال

( )1النشر يف القراءات العشر (.)206/1
( )2أي :المعلم.
( )3النشر يف القراءات العشر (.)213 /1
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ٍ
تعسف ،ول تكلف ،ول ٍ
شديدة ،ول يتمكن أحدٌ من ذلك
نبرة
إل بالرياضة ،وتل ِّقي ذلك من أفواه أهل العلم بالقراءة»(.)1

( )1تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين (ص.)47

اليُ ْس ُر فِي ال ِق َرا َءةِ

علَى اليُ ْس ِر
آن َ
ال َ ِدلَّةُ ِمنَ القُ ْر ِ
اختصت الشريعة باليسر يف مجيع أحوالها؛ ومن ذلك تالوة القرآن
العظيم ،وقد جاءت نصوص كثيرة دالة عىل ذلك:
 -1قال سبحانه﴿ :يريد ال َّله بكم اليسر ول يريد بكم العسر﴾.
وسهل عليهم النطق بحروفه
 -2يسر ال َّله تعاىل قراءة القرآن عىل الخلقَّ ،
ٍ
ٍ
بلغة فصيحة بي ٍ
وكلماته ،فأنزله ٍ
سهلة ،قال تعاىل﴿ :فإنَّما
واضحة
نة
ِّ
ي َّسرناه بلسانك لع َّلهم يتذكَّرون﴾.
قال ابن كثير رمحه ال َّله (ت  774هـ)« :أي :إنَّما ي َّسرنا هذا القرآن
ا َّلذي أنزلناه سهالً واضح ًا ،ب ِّين ًا جلي ًا ،بلسانك ا َّلذي هو أفصح اللغات،
وأجالها ،وأحالها ،وأعالها»(.)1
وقال القرطبي رمحه ال َّله (ت  671هـ)« :قوله تعاىل﴿ :فإ َّنما ي َّسرناه
بلسانك﴾ يعني :القرآن ،أي :سهلناه بلغتك عليك وعىل من يقرؤه»(.)2
 -3قال تعاىل﴿ :ولقد ي َّسرنا القرآن ل ِّ
لذكر﴾ قال ابن كثير رمحه ال َّله« :أي:
س َّهلنا لفظه ،وي َّسرنا معناه لمن أراده ،ليتذكَّر النَّاس.
( )1تفسير ابن كثير (.)263 /7
( )2تفسير القرطبي (.)155 /16
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قال مجاهد﴿ :ولقد ي َّسرنا القرآن ل ِّ
لذكر﴾ يعني :ه َّو َّنا قراءته.
وقال السدِّ ي :ي َّسرنا تالوته على األلسن»(.)1

( )1تفسير ابن كثير (.)478 /7

علَى اليُ ْس ِر
ال َ ِدلَّةُ ِمنَ ال ُّ
سنَّ ِة َ
جاءت السنة بما يدل عىل يسر الشريعة ،ومن ذلك:
 -1قال النبي صىل ال َّله عليه وسلم« :إن ِّ
َّالدينَّيسرَّ» رواه البخاري

(.)1

قال ابن هبيرة رمحه ال َّله« :اليسر ضد العسر ،ومعنى ذلك :أن
()2

التيسير  :عند التعليم ،وعند اإلخبار ،ومح ٌل عىل اليسر عىل أيسر
تأنيس للخلق ،وتسهيل
محامله ،وأحسن وجوهه ،وهو الدين؛ إذ ذلك
ٌ
عىل العباد.
وعىل ضده :التعسير؛ لما فيه من التنفير»(.)3
 -2قالت عائشة رضي ال َّله عنها« :ما خ ِّير رسول ال َّله ص َّلى ال َّله عليه
وس َّلم بين أمرين إ َّل أخذ أيسرهما ،ما لم يكن إثم ًا ،فإن كان إثم ًا كان
أبعد النَّاس منه» متفق عليه(.)4
باب الدين يسر ،رقم ( ،)39من حديث أبي هريرة رضي ال َّله
( )1كتاب اإليمانٌ ،
عنه.
( )2يكون.
( )3اإلفصاح عن معاين الصحاح (.)325/7
( )4البخاري ،كتاب المناقب ،باب صفة النبي صىل ال َّله عليه وسلم ،رقم
=
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قال القاضي عياض رمحه ال َّله« :فيه األخذ باأليسر واألرفق ،وترك
التكلف وطلب المطاق ،إل فيما ل يحل األخذ به كيف كان»(.)1
 -3قال النبي صىل ال َّله عليه وسلم« :ي ِّسراَّولََّّتع ِّسرا» متفق عليه(.)2
قال القاضي عياض رمحه ال َّله« :فيه ما يجب القتداء به من التيسير
ىف األمور ،والرفق بالنَّاس ،وتحبيب اإليمان إليهم ،وترك الشدة والتنفير
لقلوهبم»(.)3

( ،)3560ومسلم ،كتاب الفضائل ،باب مباعدته صىل ال َّله عليه وسلم لآلثام
واختياره من المباح ،أسهله وانتقامه ل َّله عند انتهاك حرماته ،رقم (.)2327
( )1إكمال المعلم بفوائد مسلم (.)291 /7
( )2البخاري ،كتاب الجهاد والسير ،باب ما يكره من التنازع والختالف يف
الحرب ،وعقوبة من عصى إمامه ،رقم ( ،)3038ومسلم ،كتاب الجهاد
والسير ،باب يف األمر بالتيسير وترك التنفير ،رقم ( ،)1733من حديث أبي
موسى األشعري رضي ال َّله عنه.
( )3إكمال المعلم بفوائد مسلم (.)37 /6

َ
آن
ط ِريقَةُ قِ َرا َءةِ النَّبِي ِ صلى َّ
ّللا عليه وسلم ِل ْلقُ ْر ِ
 -1قرأ النبي صىل ال َّله عليه وسلم سورة األعراف يف صالة المغرب،
فلو كانت قراءته بتكلف لخرج وقت المغرب قبل الفراغ من
الصالة.
قال زيد بن ثابت رضي ال َّله عنه لمروان بن الحكم« :ما لك تقرأ في
المغرب بقص ٍ
ار ،وقد سمعت النَّب َّي ص َّلى ال َّله عليه وس َّلم يقرأ بطولى
()1

الطوليين» رواه البخاري .
قال ابن أبي مليكة لزيد بن ثابت رضي ال َّله عنه« :وما طولى
()2

الطوليين؟ قال :األعراف» رواه أمحد .
 -2قرأ النبي ص َّلى ال َّله عليه وس َّلم يف ركعة واحدة من صالة الليل
سورة البقرة والنساء وآل عمران ،وكانت صالته يف الليل صالة
طويلة ،فلو كانت قراءته فيها تكلف؛ لطلع عليه الفجر قبل أن يتمها.
 -3قال حذيفة رضي ال َّله عنه« :ص َّليت مع النَّب ِّي ص َّلى ال َّله عليه وس َّلم

()1كتاب األذان ،باب القراءة يف المغرب ،رقم (.)764
( )2يف المسند ،رقم (.)21641

التحذير من التكلف في قراءة القرآن

22

ذات ليل ٍة ،فافتتح البقرة ،فقلت :يركع عند المئة ،ث َّم مضى ،فقلت:
يص ِّلي بها في ركع ٍة ،فمضى ،فقلت :يركع بها.
ث َّم افتتح النِّساء ،فقرأها.
ث َّم افتتح آل عمران ،فقرأها.
ٍ
يح س َّبح ،وإذا م َّر بسؤ ٍ
ال سأل ،وإذا
يقرأ متر ِّسالً ،إذا م َّر بآية فيها تسب ٌ
م َّر بتعو ٍذ تع َّوذ.
ث َّم ركع ،فجعل يقول :سبحانَّر ِّبيَّالعظيمَّ ،فكان ركوعه نحو ًا من
قيامه.
ث َّم قال :سمعَّاللهََّّلمنَّحمدهَّ ،ث َّم قام طويالً قريب ًا م َّما ركع.
ث َّم سجد ،فقالَّ:سبحانَّر ِّبيَّاألعلى ،فكان سجوده قريب ًا من قيامه»
رواه مسلم(.)1
 -4عن عائشة رضي ال َّله عنها« :أ َّن رسول ال َّله ص َّلى ال َّله عليه وس َّلم
قسم سورة البقرة في ركعتين»(.)2
( )1كتاب صالة المسافرين وقصرها ،باب استحباب تطويل القراءة يف صالة
الليل ،رقم (.)772
( )2مسند أبي يعىل الموصيل (.)320 /8

َ
آن
ط ِريقَةُ قِ َرا َءةِ ال ُخلَفَ ِ
اء َّ
الرا ِش ِدينَ ِل ْلقُ ْر ِ
أمرنا النبي صىل ال َّله عليه وسلم بالقتداء بالخلفاء الراشدين فقال:
«عليكمَّبسنتيَّوسنةَّالخلفاءَّالراشدينَّالمهد ِّيينَّ،تمسكواَّبهاَّ،وع ُّضواَّ
عليهاَّبالنواجذَّ» رواه أمحد(.)1
والتيسير يف قراءة القرآن الكريم مما فعله الخلفاء الراشدون ،فقد
كانوا يقرؤون سور ًا طويلة يف صالة الفجر ،ولو كانت قراءهتم فيها
تكلف؛ لطلعت الشمس قبل الفراغ من الصالة ،ومما قرؤوه يف صالة
الفجر ما ييل:
 -1قال أنس بن مال ٍ
ك رضي ال َّله عنه« :ص َّليت خلف أبي بك ٍر الفجر،
فاستفتح البقرة ،فقرأها في ركعتين ،فقام عمر حين فرغ ،قال :يغفر
ال َّله لك ،لقد كادت َّ
الشمس تطلع قبل أن تس ِّلم ،قال :لو طلعت
للفتنا( )2غير غافلين»(.)3

( )1يف المسند ،رقم (.)17145
( )2أي :وجدتنا .المصباح المنير (.)556 /2
( )3المصنف لعبد الرزاق الصنعاين ،رقم (.)2736

التحذير من التكلف في قراءة القرآن

24

 -2قال ابن عمر رضي ال َّله عنهما« :كان( )1يقرأ في الفجر بالسورة ا َّلتي
يذكر فيها يوسف ،وا َّلتي يذكر فيها الكهف»(.)2
 -3قال عبد ال َّله بن عامر بن ربيعة رمحه ال َّله« :ص َّلينا وراء عمر بن
الخ َّطاب الصبح ،فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الح ِّج ،قراء ًة
بطيئ ًة»(.)3
 -4عن صفية بنت أبي عبيد رمحها ال َّله «أ َّن عمر قرأ في صالة الفجر
بالكهف ويوسف  -أو يوسف وه ٍ
ود  -قال :فتر َّدد في يوسف ،فل َّما
تر َّدد رجع إلى أ َّول السورة فقرأ ،ث َّم مضى فيها ك ِّلها»(.)4
 -5قال األحنف رمحه ال َّله« :ص َّليت خلف عمر الغداة( ،)5فقرأ يونس
وهود ،ونحوهما»(.)6

( )1أي :عمر بن الخطاب رضي ال َّله عنه.
( )2مصنف ابن أبي شيبة ،رقم (.)3554
( )3موطأ مالك ت عبد الباقي ،رقم (.)34
( )4المصنف لعبد الرزاق الصنعاين ،رقم (.)2735
( )5أي :صالة الصبح.
( )6مصنف ابن أبي شيبة ،رقم (.)3546

25

اليُس ُْر فِي ال ِق َرا َءةِ

 -6عن حصين بن سبرة رمحه ال َّله« :أ َّن عمر قرأ في الفجر بيوسف ،ث َّم
قرأ في ال َّثانية بالنَّجم ،فسجد ،فقام ،فقرأ﴿ :إذا زلزلت﴾»(.)1
 -7عن زيد بن وهب رمحه ال َّله« :أ َّن عمر قرأ في الفجر بالكهف»(.)2
()3

 -8قال أبو عبد الرمحن « :ما رأيت رجالً أقرأ من علي؛ إنَّه قرأ بنا في
صالة الفجر باألنبياء.
السبعين ترك منها آي ًة ،فقرأ بعدها ،ث َّم ذكر فرجع
قال :إذا بلغ رأس َّ
فقرأها ،ث َّم رجع إلى مكانه ا َّلذي كان قرأ لم يتتعتع(.)5(»)4

( )1المصنف لعبد الرزاق الصنعاين ،رقم (.)2749
( )2مصنف ابن أبي شيبة ،رقم (.)3547
( )3عبد ال َّله بن حبيب السلمي.
( )4أي :يتر َّدد في تالوته عي ًا  -وهو ثقل ال ِّلسان  .-مشارق األنوار (،)123/1
المصباح المنير (.)558 /2
( )5مصنف ابن أبي شيبة ،رقم (.)3561

َ
آن
ط ِريقَةُ قِ َرا َءةِ ال َّ
ص َحابَ ِة ِل ْلقُ ْر ِ
 -1قال أبو عمرو الشيباين رمحه ال َّله« :ص َّلى بنا عبد ال َّله( )1الفجر فقرأ
السورتين؛ اآلخرة منهما بني إسرائيل(.)3(»)2
 -2قال عطاء بن السائب رمحه ال َّله« :ص َّليت خلف عرفجة( ،)4فر َّبما قرأ
بالمائدة في الفجر»(.)5
 -3وصف أبو محمد عبد ال َّله ابن قتيبة رمحه ال َّله (ت  276هـ)  -قراءة
النبي والصحابة والتابعين والقراء المتمكنين ،ذام ًا للتكلف « :-ليس
هكذا كانت قراءة رسول ال َّله صىل ال َّله عليه وآله وسلم ،ول خيار

( )1ابن مسعود رضي ال َّله عنه.
( )2أي :سورة اإلسراء.
( )3مصنف ابن أبي شيبة ،رقم (.)3550
( )4هو :عرفجة بن عبداهلل الثقفي .هتذيب الكمال (.)558/19
( )5مصنف ابن أبي شيبة ،رقم (.)3557
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السلف ،ول التابعين ،ول القراء العالمين ،بل كانت قراءتهم سهل ًة
رسلة( ،)1وهكذا نختار لقراء القرآن يف أورادهم ومحاريبهم»(.)2

( )1أي :سهلة القراءة .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (.)1708/4
( )2تأويل مشكل القرآن (ص.)42
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آن
أ َ ْق َوال العُلَ َم ِ
اء ِفي اليُ ْس ِر ِفي ِق َرا َء ِة القُ ْر ِ
توالت أقوال العلماء يف مدح اليسر والسهولة يف قراءة القرآن ،ومن
ذلك(:)1
سهل
 -1قال ابن مجاهد رمحه اهلل :كان أبو عمرو(( )2ت 154هـ) ي ِّ
القراءة ،غير متكلف ،يؤثر التخفيف ما وجد إليه السبيل»(.)3
 -2قال اإلمام نافع رمحه ال َّله (ت  169هـ)« :حدرنا :أن ل نسقط
اإلعراب ،ول ننفي الحروف ،ول نخفف مشدد ًا ،ول نشدد
مخفف ًا ،ول نقصر ممدود ًا ،ول نمد مقصور ًا.
قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول ال َّله صىل ال َّله عليه وسلم سهل
جزل ،ل نمضغ ول نلوك ،ننبر( )4ول نبتهر( ،)5نسهل ول نشدد.

( )1وهي مرتبة عىل تاريخ وفياهتم.
( )2ابن العالء البصري ،أحد القراء السبعة (ت  154هـ).
( )3التحديد يف اإلتقان والتجويد (ص.)94
( )4أي :هنمز الحرف  .لسان العرب (.)189 /5
( )5أي :ل نجهد يف إخراج الهمزة .تاج العروس (.)268 /10
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نقرأ عىل أفصح اللغات وأمضاها ،ول نلتفت إىل أقاويل الشعراء
يل عن ويف(.)1
وأصحاب اللغات ،أصاغر عن أكابر ،م ي
ديننا دين العجائز( ،)2وقراءتنا قراءة المشايخ»(.)3
 -3قال المهلب بن أبي صفرة رمحه ال َّله (ت  435هـ)« :المهارة
بالقرآن :جودة التالوة له بجودة الحفظ ،فال يتلعثم يف قراءته ،ول
يتغير لسانه بتشكك يف حرف أو قصة مختلفة النص.
وتكون قراءته سمحة بتيسير ال َّله له كما يسره عىل المالئكة الكرام
البررة ،فهو معها يف مثل حالها من الحفظ وتيسير التالوة ،ويف

( )1مل يي :أصلها ميل ٌء ،أي :مملو ٌء بالعلم والخصال الحميدة.
وف يي :الويف والوايف من بلغ الكمال يف معناه.
والمراد :ثق ٌة عن ٍ
ثقة.
مشارق األنوار ( ،)379 /1تاج العروس (.)219/40
أي :سهل يسيرٍ ،
خال من التكلف.
()2
( )3مجال القراء وكمال اإلقراء (ص .)644وأخرجه الداين مطول يف التحديد يف
اإلتقان والتجويد (ص ،)93وجامع البيان (.)483-482 /2

التحذير من التكلف في قراءة القرآن

30

درجة األجر -إن شاء ال َّله ،-فيكون بالمهارة عند ال َّله كريم ًا
بر ًا»(.)1
 -4قال اإلمام مكي بن أبي طالب رمحه ال َّله (ت  437هـ) يف بيان
وسط
طريقة النطق الصحيح ل َّلهمزة» :يجب عىل القارئ أن يت َّ
يتعسف يف شدَّ ة إخراجها إذا نطق هبا ،لكن يخرجها
اللفظ هبا ،ول َّ
ٍ
ف بعد مخرجه ،فصعب اللفظ هبا
بلطافة ورفق ،ألهنا حر ٌ
لصعوبته»(.)2
 -5قال ابن الجزري رمحه ال َّله (ت  833هـ)« :قراءتنا التي نقرأ
ونأخذ هبا :هي القراءة السهلة المرتلة ،العذبة األلفاظ ،التي ل
ٍ
وجه من وجوه
تخرج عن طباع العرب وكالم الفصحاء ،عىل
()3

القراءات» .
 -6وقال أيض ًا رمحه ال َّله « :فليس التجويد بتمضيغ اللسان ،ول
بتقعير الفم  ،...بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة ،التي ل
( )1شرح صحيح البخاري لبن بطال (.)542/10
( )2الرعاية (ص .)145
( )3التمهيد يف علم التجويد (ص.)45
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مضغ فيها ول لوك ،ول تعسف ول تكلف ،ول تصنع ول تنطع،
ل تخرج عن طباع العرب وكالم الفصحاء بوجه من وجوه
القراءات واألداء»(.)1
 -7وقال أيض ًا رمحه ال َّله« :فالتجويد  ...من غير إسراف ،ول
تعسف ،ول إفراط ول تكلف»(.)2
 -8قال أمحد ابن الجزري رمحه ال َّله (ت  835هـ) «َّ:فليس التجويد
بتمضيغ اللسان ول بتقعير الفم  ...بل قراءة سهلة عذبة حلوة
لطيفة ،ل مضغ فيها ،ول لوك فيها ،ول تعسف ،ول تكلف ،ول
تصنع ،ول تقطع ،غير خارجة عن طباع العرب وكالم
الفصحاء»(.)3
 -9قال العالمة أبو الحسن الصفاقسي رمحه ال َّله (ت  1118هـ) يف
بيان طريقة العلماء المحققين يف النطق بالهمزة«ََّّ:وقد كان
العالمون بصناعة التجويد ينطقون هبا سلس ًة ،سهل ًة برف ٍق ،بال
( )1النشر يف القراءات العشر (.)213 /1
( )2النشر يف القراءات العشر (.)212 /1
( )3شرح طيبة النشر ،لبن الجزري (ص.)34
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ٍ
تعسف ،ول تكلف ،ول ٍ
شديدة ،ول يتمكن أحدٌ من ذلك إل
نبرة
بالرياضة ،وتل ِّقي ذلك من أفواه أهل العلم بالقراءة»(.)1

( )1تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين (ص.)47

ف فِي ال ِق َرا َءةِ
الت َّ َكلُّ ُ

آن
الت َّ َكلُّ ُ
ف فِي قِ َرا َءةِ القُ ْر ِ
التكلف يف قراءة القرآن :إظهار الكلفة يف قراءته ،مع مشقة تناله يف
ذلك(.)1
وهناك ألفاظ يرجع معناها إىل التكلف وهي :التعسف ،والتنطع،
والتشدق ،والتفيهق ،والغلو؛ وبيان معانيها ما ييل:
-1

التعسف :بمعنى التكلف ،وبينهما فرق بحسب أصل اللغة؛
ُّ َّ
فالتكلف :ارتكاب األمر الشاق ،والتعسف :األخذ عىل غير

ولما كان التعسف غير خال عن التكلف استعملوه يف
الطريقَّ ،
معناه
-2

(.)2

التن َُّّطع :يطلق عىل كل قول أو فعل فيه تكلف.

وأصله :التصنع من نطع الفم؛ أي :أقصاه ،ويكون غالب ًا عىل وجه
التكبر(.)3

( )1المفردات يف غريب القرآن (ص ،)721لسان العرب ( ،)307/9عمدة
الحفاظ يف تفسير أشرف األلفاظ (.)418/3
( )2شرح المقدمة الجزرية لكبري زاده (ص ،)115العين (.)339 /1
( )3هتذيب اللغة ( ،)105 /2لسان العرب (.)13 /1
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-3
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شدق :التكلف يف الكالم بملء شدقه ،تعاظم ًا واستعال ًء
التَّ َُّّ

عىل غيره.
مأخوذ من ِّ
الشدق وهو :جانب الفم.
فالمتشدِّ ق متك ِّلف يف الكالم؛ ألنه يلوي به شدقه للتفصح(.)1
 -4التفيهق :التوسع يف الكالم بفتح الفم؛ ليميل به قلوب الناس
وأسماعهم.
مأخو ٌذ من الفهق وهو :المتالء والتساع(.)2
 -5الغلو :التَّشدد ،ومجاوزة الحدِّ (.)3
وهو المعنى الجامع لما تقدم.

( )1شرح سنن أبي داود لبن رسالن ( ،)167 /19النهاية يف غريب الحديث
( ،)453/2تحفة األبرار شرح مصابيح السنة (.)234 /3
( )2شرح المشكاة للطيبي ( ،)3106 /10الميسر يف شرح مصابيح السنة
للتوربشتي (.)1050/3
( )3النهاية يف غريب الحديث ( ،)382/3الصحاح ( ،)2448/6المصباح
المنير (.)452/2

آن
أ َ ْن َوا ُ
ع الت َّ َكلُّ ِ
ف فِي قِ َرا َءةِ القُ ْر ِ
ذكر العلماء رمحهم ال َّله أمثل ًة للتكلف يف قراءة القرآن الكريم(،)1
ويشترك معها يف الحكم كل ما كان من جنسها أو فوقها يف وجود معنى
التكلف ،ومما ذكره العلماء من األمثلة:
 -1تقعير الفم :المبالغة يف إخراج الحروف من أقصى الفم(.)2
 -2تعويج ِّ
الفك :ميل الفك عن هيئته المعتادة ،فتميل به الحروف التي
ل إمالة فيها (.)3
 -3تمضيغ اللسان  -لوك الحروف  :-أن يبالغ يف إخراج الحروف،
فيمضغ الحروف مضغ ًا ،كمن يمضغ الطعام والعلكة(.)4
 -4التعسف يف شدَّ ة إخراج الحروف.
 -5تمطيط َّ
الشدِّ  :تطويل زمن الحرف المشدد عن مقداره المحدد(.)5

( )1وستأيت نصوص أقوالهم يف (ص).
( )2دراسات يف علم اللغة (ص .)207الصحاح تاج اللغة ( )797 /2الفائق يف غريب
الحديث (.)444 /3
( )3مقاييس اللغة (.)79/4

( )4بيان العيوب لبن البناء (ص.)38
( )5الصحاح (.)537/2
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 -6التهوع بنطق الهمزة :أن يتكلف يف إخراجها من أقصى الحلق فيصير
كالمتهوع  -وهو المتق ِّيئ .)1(-
ِّ
فيجب أن يخرجها سهل ًة من غير ل ٍ
كز( )2ول شد(.)3
 -7تشديد الهمزة المتطرفة بعد المدِّ يف حال الوقف عليها؛ نحو:
«السماء» ،والواجب النطق بالهمزة ساكن ًة من غير تشديد.
 -8المبالغة يف تكرار الراء.
 -9حصرمة الراءات :إخفاء تكريرها إذا كانت مشدَّ د ًة ،فتكون شبيه ًة
بال َّطاء(.)4
الصادات :إطالة الصفير عند الصاد الساكنة ،أو المبالغة
 -10تصفير َّ
يف بيانه مبالغة ب ِّين ًة حتى مع الحركة.
 -11اإلفراط يف اإلشباع -المد  :-الزيادة يف المد عىل المقدار
المحدَّ د.
( )1العين ( ،)170 /2الصحاح (.)1309/3
( )2ال َّلكز :الدَّ فع ،أي :من غير تكلف يف إخراج الهمزة بدفعها .تاج العروس (.)319 /15
( )3التمهيد يف علم التجويد (ص ،)108اإليضاح يف القراءات (ص ،)345التحديد يف
اإلتقان والتجويد (ص.)73
( )4النشر يف القراءات العشر (.)219/1
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 -12مد ما ل مدَّ فيه :الزيادة يف الحركات بحيث يتولد منها حرف مد
ل وجود له.
 -13تطنين النونات أو الغنات :المبالغة يف زمن الغنة(.)1
 -14الطغيان يف ميزان الحرف :زيادة الزمن المعتاد يف النطق
الساكن أو المشدَّ د ،أو يزيد يف مقدار الحركة،
بالحرف ،في َّتكئ عىل َّ
ونحو ذلك.
 -15اإلفحاش يف اإلدغام :التكلف يف بيانه ،أو الزيادة يف غنة النون
والميم عند إدغامهما ،فيختل ميزان الحروف أو الصوت.
 -16اإلفحاش يف اإلضجاع :الزيادة يف إمالة الحرف الممال فيصبح
كسر ًة خالصة أو قريب ًا منها ،أو إمالة ما ل إمالة فيه بسبب المبالغة يف
الترقيق.
 -17تسمين الحروف :تفخيم الحروف المرققة ،أو المبالغة يف تفخيم
الحروف المفخمة(.)2
 -18الوسوسة يف إخراج الحروف ،وترقيقها وتفخيمها ،وإمالتها.
( )1النشر يف القراءات العشر ( ،)206/1التنبيه عىل اللحن للسعيدي (ص .)277
( )2هداية القاري إىل تجويد كالم الباري (.)103 /1
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ٍ
 -19إعادة الكلمة :تكرارها من غير موج ٍ
مراعاة
ب طبيعي ،أو
لمواضع الوقف والبتداء.
 -20ترعيد الصوت :اهتزاز الصوت بالقراءة كأنه يرتعد من ب ٍ
رد(.)1
 -21تقطيع المد :أن يرفع صوته بالمد ثم يخفضه أو العكس.
ويكثر ذلك فيمن يتكلف القراءة بالتطريب واأللحان(.)2
 -22قراءة النغم وال َّتمطيط :القراءة بالمقامات المصطنعة ،واأللحان
الموضوعة ،فيقع من أصحاهبا :قصر الممدود ،ومد المقصور،
وتحريك الساكن ،وتسكين المتحرك ،ومهز المخفف ،وتخفيف
المهموز ،ونحو ذلك(.)3

( )1الموضح يف التجويد (ص .)151
( )2بيان العيوب لبن البناء (ص  ،)39-38الموضح (ص .)152
( )3بيان العيوب لبن البناء (ص .)44

آن
سبَ ُ
ب الت َّ َكلُّ ِ
َ
ف فِي قِ َرا َءةِ القُ ْر ِ
سبب التكلف يف قراءة القرآن:
 -1تعلم تالوته عىل من مل يعرف طبع اللغة ،ومن أقوال العلماء يف ذلك:
أ -قال أبو محمد عبد ال َّله ابن قتيبة رمحه ال َّله (ت  276هـ)« :وقد كان
الناس يقرؤون القرآن بلغاهتم ،ثم خلف من بعدهم قوم من أهل
األمصار ،وأبناء العجم ليس لهم طبع اللغة ،ول علم التكلف(،)1
فهفوا يف كثير من الحروف ،وزلوا فأخلوا»(.َّ )2
ب -قال أبو القاسم األنصاري القرطبي رمحه اهلل (ت « :)461والقراءة
هي عىل طباع العرب تحسن وتزين بألسنتهم»(.)3
ج -قال أبو شامة المقدسي رمحه ال َّله (ت  665هـ)« :والكالم يف
المخارج إنما هو عىل حسب اشتقاق الطبع ،ل عىل التكلف»(.)4
 -2عدم األخذ عن المح ِّققين يف نطق الحروف؛ فال يكفي وجود اإلسناد
عند المقرئ ،بل ل بد من إحكامه العلم بأقوال العلماء يف طريقة
( )1أي :ليس عندهم لغة متقنة ل بالطبع ول بتكلف تعلم اللغة.
( )2تأويل مشكل القرآن (ص.)42
( )3الموضح يف التجويد (ص .)153

( )4إبراز المعاين من حرز األماين (ص.)746
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النطق بالحروف عىل قانون العرب وسليقتهم ،ومن أقوال العلماء يف
ذلك:
أ -قال أبو عمرو الداين رمحه اهلل (ت  444هـ)« :وقراء القرآن
متفاضلون يف العلم بالتجويد والمعرفة بالتحقيق ،فمنهم من يعلم
ذلك قياس ًا وتمييز ًا ،وهو الحاذق النبيه ،ومنهم من يعلمه سماع ًا
وتقليد ًا ،وهو الغبي الفهيه( ،)1والعلم فطن ًة ودراي ًة آكد منه سماع ًا
ورواي ًة .وللدراية ضبطها ونظمها ،وللرواية نقلها وتعلمها»(.)2
ب -قال ابن الجزري (ت  833هـ)« :أصل الخلل الوارد عىل ألسنة
القراء يف هذه البالد وما التحق هبا :هو إطالق التفخيمات
والتغليظات عىل طريق ألفتها الطباعات ،تل ِّقيت من العجم،

( )1الفهيه :الرجل الذي ينسى .لسان العرب (.)525/13
( )2التحديد يف اإلتقان والتجويد (ص.)69
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واعتادهتا النبط( ،)1واكتسبها بعض العرب ،حيث مل يقفوا عىل
الصواب ممن يرجع إىل علمه ،ويوثق بفضله وفهمه»(.)2
يسره
 -3عدم العلم بمقاصد الشريعة يف النهي عن التكلف ،بتعسير ما َّ
وسعه ال َّله.
ال َّله ،وض َّيق ما َّ
قال أبو محمد عبد ال َّله ابن قتيبة رمحه ال َّله (ت  276هـ) يف سبب
()3

التكلف يف تعليم القرآن« :حمله المتعلمين عىل المركب الصعب،
فسحه»(.)4
وتعسيره عىل األمة ما يسره ال َّله ،وتضييقه ما َّ

( )1النَّبط :ج ٌيل من النَّاس كانوا ينزلون سواد العراق ،ث َّم استعمل في أخالط
النَّاس وعوا ِّمهم .المصباح المنير (.)590/2
( )2النشر يف القراءات العشر (.)215 /1
( )3أي :المع ِّلم.
( )4تأويل مشكل القرآن (ص.)42

ف؟
آن بِالت َّ َكلُّ ِ
ِل َماذَا يَ ْست َ ْح ِس ُن بَ ْع ُ
ض النَّ ِ
اس قِ َرا َءة َ القُ ْر ِ
استحسن بعض الناس قراءة القرآن بالتكلف ألمرين:
 -1ظنوا أن قراءة القرآن بالتجويد ل تتحقق إل بمشقة وصعوبة.
 -2ظنوا أن التكلف يف القراءة ،والتطويل يف تعلمها ٌ
دليل عىل اإلتقان
والحذق يف القراءة.
قال أبو محمد عبد ال َّله ابن قتيبة رمحه ال َّله (ت  276هـ) يف سبب
استحسان بعض الناس قراءة القرآن بالتكلف« :وليس ذلك إل لما يرونه
من مشقتها وصعوبتها ،وطول اختالف( )1المتعلم إىل المقرئ فيها.
فإذا رأوه قد اختلف يف أ ِّم الكتاب عشر ًا( ،)2ويف مئة آية شهر ًا ،ويف
السبع ال ِّطوال حو ً
ل.

( )1أي :تردد .تاج العروس.)251 /23( .
ليال .والمراد :أن المع ِّلم إذا مكث عشر ٍ
( )2أي :عشر ٍ
ليال يع ِّلم المتع ِّلم فاتحة
الكتاب.

التحذير من التكلف في قراءة القرآن

44

()1
ورأوه عند قراءته مائل ِّ
دار الوريدين( ،)2راشح
الشدقين َّ ،
ٍ
لفضيلة يف القراءة وح ٍ
ذق هبا»(.)4
الجبينين( ،)3تو َّهموا أن ذلك

(ِّ )1
الشدق :جانب الفم .الصحاح (.)1500/4
درت العروق :إذا امتألت دم ًا .هتذيب اللغة (.)43/14
(َّ )2
( )3أي :متعرق الجبينين ،والجبين فوق الصدغ  -والصدغ ما بين العين واألذن
 ،ومها جبينان عن يمين الجبهة وشمالها .الصحاح (،365/1.)1323/4
( )4تأويل مشكل القرآن (ص.)42

ف
ع ِن الت َّ َكلُّ ِ
أ َ ِدلَّةُ النَّ ْهي ِ َ
جاء اإلسالم بالنهي عن التكلف يف مجيع األمور ،ومن األدلة عىل
ذلك:
 -1أمر ال َّله نبيه محمد ًا صىل ال َّله عليه وسلم أن يخبر الناس أنه ليس من
المتكلفين؛ فقال تعاىل﴿ :قل ما أسألكم عليه من أج ٍر وما أنا من
المتك ِّلفين﴾.
 -2قال النبي صىل ال َّله عليه وسلم ألبي موسى ومعاذ رضي ال َّله عنهما:
«ي ِّسراَّولََّّتع ِّسراَّ،وب ِّشراَّولََّّتن ِّفرا» متفق عليه(.)1
قال العيني رمحه ال َّله (ت  855هـ)« :قوله« :ي ِّسراَّولَّتع ِّسرا» أي:
خذا بما فيه اليسر ،وأخذمها ذلك هو عين تركهما للعسر.
قوله« :وب ِّشرا» :أي بما فيه تطييب للنفوس.

( )1البخاري ،كتاب الجهاد والسير ،باب ما يكره من التنازع والختالف يف
الحرب ،وعقوبة من عصى إمامه ،رقم ( ،)3038ومسلم ،كتاب الجهاد
والسير ،باب يف األمر بالتيسير وترك التنفير ،رقم ( ،)1733من حديث أبي
موسى األشعري رضي ال َّله عنه.
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«ولََّّتن ِّفرا» :من التنفير ،يعني :ل تذكرا شيئ ًا يهربون منه ،ول تقصدا
إىل ما فيه الشدة»(.)1
 -3قال النبي صىل ال َّله عليه وسلم« :ولنَّيشاد ِّ
َّالدينَّأحدَّإلَّغلبهَّ» رواه
البخاري(.)2
قال ابن حجر رمحه ال َّله (ت  852هـ)« :والمعنى :ل يتع َّمق أحدٌ في
الرفق إ َّل عجز وانقطع فيغلب.
األعمال الدِّ ين َّية ويترك ِّ
قال ابن المن ِّير :في هذا الحديث عل ٌم من أعالم النب َّوة ،فقد رأينا
ورأى النَّاس قبلنا أ َّن ك َّل متن ِّط ٍع في الدِّ ين ينقطع»(.)3
 -4قال ابن مسعود رضي ال َّله عنه :قال رسول ال َّله صىل ال َّله عليه وسلم
«هلكَّالمتن ِّطعونَّ  -قالها ثالث ًا  »-رواه مسلم(.)4

( )1عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)281 /14( ،)251 /24
باب الدين يسر ،رقم ( )39من حديث أبي هريرة رضي ال َّله
( )2كتاب اإليمانٌ ،
عنه.
( )3فتح الباري لبن حجر ()94/1
( )4كتاب العلم ،باب هلك المتنطعون ،رقم (.)2670
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قال النووي رمحه ال َّله (ت  676هـ)« :أي :المتعمقون الغالون
المجاوزون الحدود يف أقوالهم وأفعالهم»(.)1
 -5قال النووي رمحه ال َّله« :باب النهي عن التكلف ،وهو فعل وقول ما
ل مصلحة فيه بمشقة ،قال اهلل تعاىل ﴿ :قل ما أسألكم عليه من أج ٍر
وما أنا من المتك ِّلفين﴾ ،وعن عمر رضي اهلل عنه قال :نهينا عن
التَّكلف .رواه البخاري»(.)2
 -6سبب هالك األمم السالفة الغلو يف الدين ،قال النبي صىل ال َّله عليه
وسلم « :إياكمَّوَّالغلو؛َّفإنَمَّهلكَّمنَّكانَّقبلكمَّبَّالغل ِّوَّفي ِّ
َّالدينَّ»
()3

رواه أمحد .

( )1شرح النووي عىل مسلم (.)220/16
( )2رياض الصالحين (ص.)464
( )3يف المسند ،برقم (.)3248
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قال شيخ اإلسالم رمحه ال َّله (ت  728هـ)« :والغلو يف الدين،
عام يف مجيع أنواع الغلو ،يف العتقاد واألعمال؛ والغلو :مجاوزة
()1

الحد» .

( )1اقتضاء الصراط المستقيم (.)328 /1

آن
أ َ ْق َوا ُل العُلَ َم ِ
ع ِن الت َّ َكلُّ ِ
اء فِي النَّ ْهي ِ َ
ف فِي قِ َرا َءةِ القُ ْر ِ
حذر العلماء من التكلف يف قراءة القرآن ،ومن أقوالهم يف ذلك ما
ييل(: )1
 -1قال عبد ال َّله العكبري رمحه ال َّله« :سمعت رجالً يسأل أحمد(( )2ت
 241هـ) ما تقول في القراءة باأللحان؟
فقال ما اسمك؟ قال :مح َّمدٌ .
قال :أيسرك أن يقال لك :يا موح َّمد  -ممدود ًا .-
()3

قال القاضي أبو يعلى :هذه مبالغ ٌة في الكراهة» .
 -2قال أبو محمد عبد ال َّله ابن قتيبة رمحه ال َّله (ت  276هـ)  -يف بيان
القراء « :-إفراطه يف المد والهمزة واإلشباع.
بعض تكلفات َّ
وإفحاشه يف اإلضجاع واإلدغام»(.)4

( )1وهي مرتبة عىل تاريخ وفياهتم.
( )2ابن حنبل رمحه ال َّله.
( )3زاد المعاد يف هدي خير العباد ( ،)467 /1األمر بالمعروف والنهي عن
المنكر للخالل (ص.)79 :
( )4تأويل مشكل القرآن (ص.)42
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 -3قال أمحد بن نصر المقرئ رمحه ال َّله (ت  373هـ)« :اإلسراف يف
التحقيق الخارج عن التجويد معيب مذموم»(.)1
 -4قال أبو الحسن السعيدي (ت  410هـ)« :واللحن الخفي ل يعرفه
إل المقرئ المتقن الضابط ،الذي تلقن ألفاظ األستاذين المؤ ِّدي
عنهم ،المعطي َّ
كل حرف حقه ،غير زائد فيه ول ناقص منه.
المتجنِّب عن اإلفراط يف الفتحات ،والضمات ،والكسرات،
والهمزات ،وتشديد المشدَّ دات ،وتخفيف المخ َّففات ،وتسكين
المس َّكنات ،وتطنين النونات.
وتفريط المدات وترعيدها.
وتغليظ الراءات وتكريرها.
وتسمين الالمات وتشريبها الغنَّة.
وتشديد الهمزات وتلكيزها»(.)2

( )1التحديد يف اإلتقان والتجويد (ص .)92
( )2التنبيه عىل اللحن الجيل واللحن الخفي (ص .)28
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 -5قال اإلمام م ِّكي بن أبي طالب رمحه ال َّله (ت  437هـ)  -يف صفة أداء
يتعسف يف شدَّ ة إخراجها إذا نطق هبا»(.)1
الهمزة « :-ول َّ
 -6قال أبو عمرو الداين رمحه ال َّله (ت  444هـ)« :فتجويد القرآن :هو
إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها ،ورد الحرف من حروف
المعجم إىل مخرجه وأصله ،وإلحاقه بنظيره وشكله ،وإشباع لفظه،
وتمكين النطق به عىل حال صيغته وهيئته.
من غير إسراف ول تعس ٍ
ف ،ول إفراط ول تكلف»(. )2
 -7وقال أيض ًا رمحه ال َّله« :اعلموا أن التحقيق الوارد عن أئمة القراءة
حده :أن تو َّفى الحروف حقوقها؛ من المد إن كانت ممدودة ،ومن
التمكين إن كانت ممكنة ،ومن الهمز إن كانت مهموزة ،ومن
التشديد إن كانت مشددة ،ومن اإلدغام إن كانت مدغمة ،ومن الفتح
إن كانت مفتوحة ،ومن اإلمالة إن كانت ممالة ،ومن الحركة إن
كانت متحركة ومن السكون إن كانت مسكنة.
من غير تجاوز ول تعسف ول إفراط ول تكلف.

( )1الرعاية (ص .)145
( )2التحديد يف اإلتقان والتجويد (ص.)70
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فأما ما يذهب إليه بعض أهل الغباوة من أهل األداء :من اإلفراط يف
التمطيط والتعسف يف التفكيك واإلسراف يف إشباع الحركات وتلخيص
السواكن ،إىل غير ذلك من األلفاظ المستبشعة والمذاهب المكروهة
فخارج عن مذاهب األئمة ومجهور سلف األمة ،وقد وردت اآلثار عنهم
بكراهة ذلك»(.)1
 -8قال أبو القاسم األنصاري القرطبي رمحه اهلل (ت  461هـ)« :الحدر:
وهو القراءة السهلة السمحة المرتلة ،العذبة األلفاظ ،اللطيفة
المأخذ ،التي ل يخرج هبا عن طباع العرب وعما تكلمت به
الفصحاء.
وأما التجويد :فهو أن يضيف إىل ما ذكرته يف الحدر :مراعاة تجويد
اإلعراب ،وإشباع الحركات ،وتبيين السواكن ،وإظهار حركة
المتحرك؛ بغير تكلف ول مبالغة»(.)2
 -9قال أبو عيل ابن البناء الحنبيل رمحه اهلل (ت  471هـ) يف بيان أن القراءة
المحمودة ل تكلف فيها« :المضي عىل س ٍ
نن واحد ،يقبله الغائب

( )1التحديد يف اإلتقان والتجويد ألبي عمرو الداين (ص .)89
( )2الموضح يف التجويد (.)153 - 152
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علو
والشاهد ،ل تمضيغ ول تضجيع ،ول تمطيط ول تقطيع ،ول َّ
ٍ
صوت ول خفوت ،ول خروج من نطق إىل سكوت»(.)1
 -10وقال أيض ًا رمحه ال َّله« :يجب عىل قارئ القرآن أن يأيت بحروف
القرآن يف ٍ
وزن عادل ،وترتيب متماثل.
يجعل مفتوح الحروف ومنصوبها لبقة التَّعالس( ،)2خفيفة التوايل.
ومضمومها ومرفوعها إشار ًة لطيفة.
وكذلك مكسورها ومخفوضها حرك ًة خفيفة(.)3
ول يجاوز الممدود منزلته ،ول يقصر بالمقصور عن درجته»(.)4
 -11قال ابن الجوزي رمحه ال َّله (ت  597هـ)« :وقد ل َّبس إبليس على
بعض المصلين في مخارج الحروف ،فتراه يقول (الحمد الحمد)،
فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب الصالة.
( )1بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء (ص .)39
( )2اللباقة :الحذق .والعلس :الذوق .أي عالية يف الذوق مجيلة ل تكلف فيها.
الصحاح تاج اللغة ( )1549 /4تاج العروس ()277 /16
( )3يف المطبوع :خفية ،ويبدو أهنا تصحيف ،فالمصنف يراعي السجع يف مقاطع
كالمه.
( )4بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء (ص .)41
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وتارة يل ِّبس عليه في تحقيق التشديد.
وتارة في إخراج ضاد المغضوب ،ولقد رأيت من يقول:
المغضوب فيخرج بصاقه مع إخراج الضاد لقوة تشديده ،وإنما المراد –
أي :يف حد القراءة  :-تحقيق الحرف فحسب ،وإبليس يخرج هؤلء
بالزيادة عن حد التحقيق ،ويشغلهم بالمبالغة يف الحروف عن فهم
التالوة ،وكل هذه الوساوس من إبليس»(.)1
 -12قال علم الدِّ ين السخاوي رمحه ال َّله (ت  643هـ):
ان(َّ )2
لَّتحسبَّالتجويدَّمد ًّاَّمفرطاَّ َّ َّ أوَّمَدَّمَاَّلََّّمَدَّفَيَهَّلَو َّ
َّأوَّأنَّتشَََ ِّددَّبعَدَّمَ ْدَّهم َّ َّ َّ َّأوَّأنَّتلوكَّالحرفَّكالسَكرانَّ َّ
ان َّ
َّأوَّأنَّتَفَوهَّبَهَمَ َّمَتَهَ ِّوعَاَّ َّ َّ َّفَيَفَرَّسَََامَعَهَاَّ مَن َّالَغَيَيَ َّ
ان(َّ )3
َّللحرفَّمي انَّفلََّّ تَكَّ طَاغي ََّا َّ َّ َّفيَهَّولََّّتَكَّخسََرَّالمي َّ
َّ

َّ

( )1تلبيس إبليس (ص.)126
( )2الونى والوني :الضعف والفتور ،والكالل واإلعياء .الصحاح (.)2531/6
( )3المرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز (.)212/1
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 -13قال أبو شامة المقدسي رمحه ال َّله (ت  665هـ)« :الباب
السادس :يف اإلقبال عىل ما ينفع من علوم القرآن ،والعمل هبا ،وترك
التعمق يف تالوة ألفاظه ،والغلو بسببها»(.)1
 -14وقال أيض ًا رمحه ال َّله« :فقد تجاوز بعض من يدعي تجويد اللفظ
إىل تكلف ما ل حاجة إليه ،وربما أفسد ما زعم أنه مصلح له»(.)2
 -15قال شيخ اإلسالم رمحه ال َّله (ت  728هـ)« :ول يجعل مهته فيما
حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن:
إما بالوسوسة يف خروج حروفه ،وترقيقها وتفخيمها ،وإمالتها.
والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط ،وغير ذلك.
فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كالمه»(.)3
 -16قال برهان الدين الجعبري رمحه اهلل (ت  732هـ):
جمو َّد َّ َّ ماَّيعرفَّالتحريكَّمنَّإسََكانَّ َّ
كمَّ قارئََّّيرينكَّ سمتَّ ّ
َدقَاَّ َّ َّ َّومتََايََلَّ وتََنَ ُّ
َّننَّوويَدَّالقرانَّتشََ ُّ
َف َنَّ الََودجََان َّ
قََّد ّ
َّ

َّ

( )1المرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز (.)193/1
( )2المرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز (.)211 /1
( )3مجموع الفتاوى (.)50/16
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ُّ
فغدا ُّ
ويَمَدَّمَرتَعَداَّأخَاَّإ َخَانَّ َّ
َّيشَدَّالحرفَّجاهدَّنفسَهَّ َّ َّ
َّ ُّ
فَالَنَكَرَّ تَّتَرتَيَلَهَّوإ اَّأتَى َّ َّ َّبالحدرَّملَّيسَمعَّسَوأَّأرنان

()1

َّ

فالقراء المج ِّودة :فيهم
َّ -17قال الذهبي رمحه ال َّله (ت  748هـ)َّ «َّ :
َّ
تنطع وتحرير زائد يؤ ِّدي إىل أن المجود القارئ يبقى مصروف الهمة
إىل مراعاة الحروف ،والتنطع يف تجويدها ،بحيث يشغله ذلك عن
تدبر معاين كتاب ال َّله تعاىل ،ويصرفه عن الخشوع يف التالوة.
ويخ ِّليه قوي النفس مزدري ًا بحفاظ كتاب ال َّله تعاىل ،فينظر إليهم
بعين المقت ،وبأن المسلمين يلحنون ،وبأن القراء ل يحفظون إل شواذ
القراءة.
فليت شعري أنت ماذا عرفت؟! وماذا عملت؟!
فأما عملك فغير صالح.
وأما تالوتك فثقيلة عر َّي ٌة من الخشعة والحزن والخوف ،فال َّله تعاىل
يوفقك ،ويبصرك رشدك ،ويوقظك من مرقدة الجهل والرياء.
وضدهم قراء النغم والتمطيط :وهؤلء من قرأ منهم بقلب وخوف
قد ينتفع به يف الجملة.

( )1عقود الجمان يف تجويد القرآن (ص .)26
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فقد رأيت منهم :من يقرأ صحيح ًا ،ويطرب ،ويبكي.
قسى القلوب وأبرم النفوس وبدَّ ل الكالم.
ورأيت منهم :من إذا قرأ َّ
وأسوؤهم حا ً
ل :الجنائزية(.)2(»)1
 -18قال ابن القيم رمحه ال َّله (ت  751هـ)« :األئمة كرهوا التنطع،
والغل َّو يف النطق بالحرف ،ومن تأ َّمل هدي رسول ال َّله صىل ال َّله عليه
وسلم ،وإقراره أهل ِّ
كل لسان عىل قراءهتم ،تب َّين له أن التنطع
والتشدق والوسوسة يف إخراج الحرف ليس من سنَّته»(.)3
 -19قال محمد ابن الجزري رمحه ال َّله (ت  833هـ)« :ليس التَّجويد
بتمضيغ ال ِّلسان ،ول بتقعير الفم.
الصوت.
ول بتعويج الف ِّك ،ول بترعيد َّ
ول بتمطيط َّ
الشدِّ  ،ول بتقطيع المدِّ .
الراءات.
ول بتطنين الغنَّات ،ول بحصرمة َّ

( )1أي :الذين يقرؤون يف العزاء.
( )2زغل العلم (ص.)27
( )3إغاثة ال َّلهفان (.)299/1

التحذير من التكلف في قراءة القرآن

58
()1

قراء ٌة تنفر عنها ال ِّطباع ،وتمجها القلوب واألسماع»(.)2
 -20وقال أيض ًا رمحه ال َّله« :روينا عن محزة الذي هو إمام المحققين
أنه قال لبعض من سمعه يبالغ يف ذلك :أما علمت أن ما كان فوق
الجعودة فهو قطط()3؟
وما كان فوق البياض فهو برص؟
وما كان فوق القراءة فليس بقراءة؟»(.)4
 -21وقال أيض ًا:
مك ِّملَّ منَّ غيرَّ ماَّ تك ُّلفَّ َّ َّ بال ُّلطفَّفيَّال ُّنطقَّبلَّتع ُّسفَّ
َّ

()5

َّ
َّ

َّ

( )1أي :تتركها بسرعة .مقاييس اللغة ( ،)268/5تاج العروس (.)199/6
( )2النشر يف القراءات العشر (.)213/1
والسبط من َّ
الشعر :المنبسط المسترسل .والقطط:
السبط،
َّ
( )3الجعد :ضد َّ
شديد الجعودة .والمراد :أن المبالغة يف القراءة تفسدها .النهاية (،)334/2
(.)275/1
( )4النشر يف القراءات العشر (.)206/1
( )5المقدمة الجزرية بتحقيقنا ،البيت رقم (.)32
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 -22قال أمحد ابن الجزري رمحه ال َّله (ت  835هـ)« :وقوله
«بالعربي»( :)1أي بلفظ العرب من اللغة العربية ل باللفظ العجمي.
من تفخيم األلفات ،وتصفير الصادات.
وتطنين النونات ،وتسمين الحروف.
وترعيد المدات»(.)2

( )1يشير إىل قول محمد ابن الجزري يف «طيبة النشر»:
ويَقَرأَّالَقَربنَّبَالَتَحَقَيَقََّّمَعَّ َّ َّ حََدرَّ وتََدويََرَّ وكََ علَّ مََتََبََعَّ َّ
م َّعَّحسََنَّوََوَِّبلحونَّالعربَّ َّ َّ َّ
مََرتََلَّ جمََوداَّ بََالََعََربََيَّ َّ
ََّّ
( )2شرح طيبة النشر (ص.)34

ََّّ

التحذير من التكلف في قراءة القرآن

60

ش َّد َد ِة
اء ال ُم َ
الر ِ
ير َّ
ال ُم َبالَغَةُ ِفي ت َ ْك ِر ِ
القارئ المتمكن يلفظ الراء مشدَّ د ًة تشديدً ا يرتفع بها ال ِّلسان
ارتفا ًعا واحدً ا ،من غير مبالغ ٍة في التكرار أو الحصر.
وقد نبه العلماء عىل أمرين يف الراء:
األمرَّاألول :المبالغة يف تكرار الراء المشددة:
 -1قال ابن الجزري رمحه اهلل (ت  833هـ) يف تكرار الراء« :وقد
تو َّهم بعض النَّاس :أ َّن حقيقة التَّكرير ترعيد ال ِّلسان بها الم َّرة بعد
الم َّرة ،فأظهر ذلك حال تشديدها كما ذهب إليه بعض
األندلس ِّيين.
الصواب :التَّحفظ من ذلك بإخفاء تكريرها ،كما هو مذهب
و َّ
المح ِّققين»(.)1
 -2وقال أيض ًا رمحه اهلل:
()2

 ................وأخف تكرير ًا إذا تشدَّ د

( )1النشر يف القراءات العشر (.)219/1
( )2شرح طيبة النشر (ص.)33
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 -3وقال أيض ًا رمحه اهلل« :يجب أن يتحفظ من إظهار تكريرها ل سيما
إذا شددت»(.)1
 -4قال اإلمام علم الدين السخاوي رمحه اهلل (ت  643هـ):
والراء صن تشديده عن أن يرى . . .متكرر ًا كالراء يف الرمحان()2

 -5قال محمد ابن بلبان الحنبيل (ت  1083هـ)« :مما يجب عىل
القارئ :إخفاء تكرير الراء؛ ألنه حرف قابل له ،ويتأكد ذلك إذا
كانت مشددة؛ َّ
يتحرز من ذلك جعل من الحرف
ألن القارئ إذا مل َّ
المشدد حرو ًفا ،ومن المخفف حرفين ،وكل ذلك غير جائز.
الالفظ ظهر لسانه
وطريق السالمة من هذا المحذور :أن يلصق َّ
عىل حنكه لصو ًقا محكم ًا مرة واحدة بحيث ل يرتعد؛ ألنه متى
ارتعد حدث من كل رعدة حرف»(.)3
قال عبد الفتاح المرصفي رمحه اهلل (ت 1409هـ) :التكرير:
«ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالحرف.

( )1شرح طيبة النشر (ص.)33
( )2مجال القراء وكمال اإلقراء (ص.)664
( )3بغية المستفيد يف علم التجويد (ص.)46
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ومعنى وصف الراء بالتكرير :أهنا قابلة له ،وليس المراد منه
اإلتيان به كما هو ظاهر ،وإنما المراد به :التحرز منه واجتنابه،
وخاصة إذا كانت الراء مشددة.
فالواجب عىل القارىء حينئذ :إخفاء هذا التكرير؛ ألنه متى أظهره
فقد جعل من الراء المشددة راءات ،ومن المخففة راءين.
والتكرير يف المشددة أحوج إىل اإلخفاء من التكرير يف
المخففة»(.)1
األمرَّالياين :إخفاء تكريرها إذا كانت مشدَّ د ًة.
 -1قال ابن الجزري رمحه اهلل« :وقد يبالغ قو ٌم في إخفاء تكريرها
مشدَّ د ًة ،فيأتي بها محصرم ًة شبيه ًة بال َّطاء ،وذلك خط ٌأ ل يجوز.
فيجب أن يلفظ بها مشدَّ د ًة تشديدً ا ينبو بها ال ِّلسان نبو ًة واحد ًة -
ٍ
الرحمن
وارتفا ًعا واحدً ا  ،-من غير مبالغة في الحصر والعسر نحوَّ :
الرحيم ،وخ َّر موسى»(.)2
َّ

( )1هداية القاري إىل تجويد كالم الباري (.)88/1
( )2النشر يف القراءات العشر (.)219/1
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 -2وقال أيض ًا رمحه اهلل« :ليس التَّجويد بتمضيغ ال ِّلسان  ، ...ول
الراءات»(.)1
بحصرمة َّ

( )1النشر يف القراءات العشر (.)213/1

آن
ص ْو ِ
ت َو َخ ْف ُ
َر ْف ُع ال َّ
ضهُ فِي قِ َرا َءةِ القُ ْر ِ
قراءة القرآن عبادة عظيمة تؤدى بخشوع وتدبر ،قال سبحانه:
اب أنزلناه إليك مبار ٌك ِّليدَّ بروا آياته﴾ ،ورفع الصوت يف قراءة القرآن
﴿كت ٌ
وخفضه ينايف األدب مع هذه العبادة.
ومل يثبت ان النبي صىل ال َّله عليه وسلم كان يرفع صوته ويخفضه يف
قراءة القرآن يف الصالة أو خارجها ،بل كانت قراءته خاشعة ،وسار عىل
النبوي الصحابة رضي ال َّله عنهم ،وقد دل عىل هذا اآليت:
هذا المنهج
ِّ
 -1قال تعاىل﴿ :ادعوا ر َّبكم تضرع ًا وخفي ًة إ َّنه ل يحب المعتدين﴾ ،قال
ابن ع َّب ٍ
اس في قوله﴿ :إنَّه ل يحب المعتدين﴾ في الدعاء ول في
غيره»(.)1
 -2عن مطر ٍ
ف عن أبيه رضي ال َّله عنه قال «:أتيت الن ََّّبي صىل ال َّله عليه
ِّ
وسلم وهو يص ِّلي ،ولجوفه أز ٌيز( )2كأزيز المرجل ،يعني :يبكي» رواه

( )1تفسير ابن كثير (.)428 /3
صوت كصوت القدر إذا غلى .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة
( )2أي:
ٌ
المصابيح (.)791 /2
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النسائي(.)1
 -3عن عائشة رضي ال َّله عنها قالت« :ل َّما ثقل رسول ال َّله صىل ال َّله
الصالة ،فقال :مرواَّأباَّبكرَّأنَّيص ِّليَّ
عليه وسلم جاء بال ٌل يوذنه ب َّ
يف ،وإنَّه متى ما
بالناس ،فقلت :يا رسول ال َّله! إ َّن أبا بك ٍر رج ٌل أس ٌ
يقم مقامك ل يسمع النَّاس» متفق عليه(.)2
 -4قال عبد ال َّله بن شدَّ ٍ
()3
اد رمحه ال َّله (ت  82هـ)« :سمعت نشيج
ف خلفه في صال ٍة ،وهو يقرأ سورة يوسف،
الص ِّ
عمر ،وإنِّي لفي َّ
حتَّى انتهى إلى﴿ :إنَّما أشكو ب ِّثي وحزني إلى ال َّله﴾»(.)4

( )1كتاب السهو ،باب البكاء يف الصالة ،رقم (.)1227
( )2البخاري ،كتاب األذان ،باب الرجل يأتم باإلمام ويأتم الناس بالمأموم ،رقم
( ،)713ومسلم ،كتاب الصالة ،باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر من
مرض وسفر وغيرمها من يصيل بالناس ،رقم (.)418
الصبي بكاءه في صدره وهو بكاء فيه تحزن
( )3أي :صوت معه ترجيع كما يردد َّ
لمن سمعه .مشارق األنوار (.)28 /2
( )4رواه عبد الرزاق يف المصنف ،رقم (.)2741

الو ِ
اح َدةِ
ت َ ْر ِدي ُد اآليَ ِة َ
قراءة القرآن عبادة محضة ،والخير يف اتباع هدي النبي صىل ال َّله
عليه وسلم ،قال تعاىل﴿ :وإن تطيعوه تهتدوا﴾ ،وترديد اآلية لها أحوال:
 -1مل يرد عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه ر َّدد آية وهو إمام  -سواء
كان إمام ًا يف الفريضة ،أم يف النافلة – ولو كان النبي صىل اهلل عليه وسلم
ير ِّدد اآلية يف الفريضة؛ لستفاض النقل بذلك ،كما أن فيه إطال ًة ومشق ًة
عىل المأمومين ،وأنه مظنة للرياء.
 -2ورد أن النبي صىل اهلل ليه وسلم قام يردد اآلية الواحدة يف قيام
النافلة يف الليل وهو منفرد ،وليس خلفه مأمومون.
 -3للقارئ خارج الصالة أن يكرر اآلية الواحدة.
وقد دل عىل ما تقدم ما ييل:
-1قال أبو ذر رضي اهلل عنه« :قام النَّبي صىل اهلل عليه وسلم بآي ٍة حتَّى
أصبح ير ِّددها واآلية﴿ :إن تع ِّذبهم فإنَّهم عبادك وإن تغفر لهم
فإنَّك أنت العزيز الحكيم﴾»(.)1
-2قال ابن جريجٍ رمحه اهلل (ت 150هـ) قال :قلت لع ٍ
طاء رمحه اهلل:
( )1رواه ابن ماجه رقم .1350
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الصالة ،فال تر ِّدد
«أرأيت إن ر َّددت شي ًئا منه؟ قال :أكره ذلك في َّ
منه شي ًئا في التَّطوع والمكتوبة قال :قلت :أرأيت إن عرضت عىل
ٍ
الصالة»(.)1
إنسان فر َّددت؟ قال :إنَّما يكره ذلك في َّ
-3قال أبو الع َّباس جعفر المستغفري رمحه اهلل (ت  432هـ)« :باب من
كره ترديد اآلية يف الصالة»(.)2
 -4قال الشيخ ابن عثيمين رمحه اهلل" :ثبت عن النبي صىل اهلل عليه وعىل
آله وسلم يف صالة الليل ما مل يثبت يف صالة الفجر ،فمن ذلك أنه
كرر قول اهلل تعاىل﴿ :إن تع ِّذبهم فإنَّهم عبادك وإن تغفر لهم فإنَّك
أنت العزيز الحكيم﴾ كررها إىل الصباح ،وهو يصيل ،وكذلك كان
ل يمر بآية رمحة إل سأل ،ول آية تسبيح إل سبح ،ول آية وعيد إل
تعوذ ،ففي صالة الليل أشياء مشروعة ل تشرع يف الفريضة ،مثل
هذه»(.)3

( )1فضائل القرآن للمستغفري ،رقم (.)164 /1( )62
( )2فضائل القرآن للمستغفري (.)164 /1
( )3جلسات رمضانية للعثيمين (.)10/20

ت
عا ِ
س ال َم ْو ُ
ضو َ
ِف ْه ِر ُ
المق ِّدم َّة َّ 5َّ........................... ................................
القراء َّالمتقنةَّ َّ 7َّ..................... ................................
بن َّ 8َّ.................. ................................
تجويدَّالقر َّ
حرصَّالعلَمءَّعلىَّإولحَّاأللسنَّفيَّقراء َّالقربنََّّ 9َّ..............
اختيارَّمع ِّلمَّالقربنَّ َّ 11َّ ........... ................................
طريقةَّتعليمَّالقربنََّّ 12َّ ........... ................................
اليسرَّفيَّالقراء َّ َّ 16َّ ................. ................................
األدلةَّمنَّالقربنَّعلىَّاليسرََّّ 17َّ ...................................
َّالسنةَّعلىَّاليسرََّّ 19َّ ....................................
األدلةَّمن ُّ
طريقةَّقراء َّالنب ِّيَّولىَّاللهَّعليهَّوسلمَّللقربنَّ 21َّ .................
بنَّ 23َّ .........................
طريقةَّقراء َّالخلفاءَّالراشدينَّللقر َّ
طريقةَّقراء َّالصحابةَّللقربنََّّ 26َّ ..................................
أقوالَّالعلَمءَّفيَّاليسرَّفيَّقراء َّالقربنَّ َّ 28َّ ........................
التك ُّلفَّفيَّالقراء ََّّ 33َّ ............... ................................
التك ُّلفَّفيَّقراء َّالقربنَّ َّ 34َّ ......................................

ف فِي ال ِق َرا َءةِ
الت َّ َكلُّ ُ

69

أنواعَّالتك ُّلفَّفيَّقراء َّالقربنَّ 36َّ .................................
بن َّ 40َّ ................................
سببَّالتك ُّلفَّفيَّقراء َّالقر َّ
لَم اَّيستحسنَّبعضَّالناسَّقراء َّالقربنَّبالتك ُّلفَّ؟ َّ 43َّ ............
أدلةَّالنهيَّعنَّالتك ُّلفََّّ 45َّ ........................................
أقوالَّالعلَمءَّفيَّالنهيَّعنَّالتك ُّلفَّفيَّقراء َّالقربنَّ َّ 49َّ ............
المبالغةَّفيَّتكريرَّالراءَّالمشددَّ َّ َّ 60َّ ..............................
رفعَّالصوَِّوخفضهَّفيَّقراء َّالقربنََّّ 64َّ .........................
ترديدَّاآليةَّالواحد ََّّ 66َّ ........... ................................
فهَّرسَّالموضوعاَِّ 68َّ ............. ................................

