
ألف فتوى للشيخ األلباين

كتاب تفسري القرآن وآداب تالوته
وأحكام التجويد

فصل يف أحكام التجويد

 يكثر الكالم يف الساحة عن أحكام التجويد وتطبيق هذه األحكام ، حيث إن هناك بعض العلماء)- س
 يقولون بوجوبه، مع أن بعض هذه األحكام خمتلف فيها عند أئّمة هذا العلم، فما رأيكم مبشروعّية هذه

األحكام ومدى ثبوت أدلّتها يف الكتاب والسنة ؟
 ، وأحكام)أحكام التجويد(لقد تلّقى الناُس قراءة القرآن الكرمي خلفاً عن سلف Lذه الطريقة املعروفة بـ

 التجويد أصًال هي قواعد للنطق العريب، حيث كان العريب األصيل ينطق كالمه Lذه الطريقة كالماً أو
 قراءة، ومع تقّدم الناس وتطاول عهدهم بأصول العربية واختالط العرب باألعاجم ممّا سّبب فشّو اللحن،
.واستعجام العرب فضالً عن العجم، وُخصَّ االهتمام بتعليم هذه األحكام يف جمال قراءة القرآن الكرمي 

 أّما ما ذكره السائل أن األئّمة اختلفوا يف بعض أحكام التجويد؛ فهذا صحيح فعًال، فمنهم من رأى املدّ 
املنفصل مطلقاً، ومنهم من ميّده ثالث حركات، ومنهم أربعاً، ومنهم من ُيشبع َمدَّ هذا النوع كغريه،
 ومنهم من أعمل إخفاء النون والتنوين مع الغني واخلاء، ومنهم من أظهرمها مع هذين احلرفني، وهم

 األكثرون،ومنهم من جعل إدغام النون كّله بغري غّنة، حىت مع الواو والياء، وَقَصَر إدغام الغنة على التنوين
 حىت َوّسع إدغام الغّنة مع التنوين حىت مع الالم والراء، ومنهم من أمال ذوات الياء، ومنهم من قّلل
 اإلمالة، وهو ما ُيَسّمى عندهم بالتقليل؛ وهي مرحلة من اإلمالة بني الفتح واإلمالة، ومنهم من أعمل

 اإلمشام فيما عّينه ياء من املبين للمجهول، ومنهم من فّخم الالم مع بعض احلروف، ومنهم من رّقق الراء
.املفتوحة إذا جاورت الياء أو املكسور، ومنهم من ميّد أي ُيشبع مد البدل، إىل آخر ما هنالك

 وسبب هذه االختالفات أيضاً هو تابٌع ألحكام النطق بالعربية، فهذه األحكام موزّعة يف أحكام القراءات،
 ومعلوم أن اختالف القراءات هو أصالً من اختالف طريقة النطق بالكلمة عند العرب، فإنه كان من تيسري



 هللا عّز وجّل على هذه األّمة يف كتابه أن أنزله على سبعة أحرف كما جاء يف األحاديث الصحيحة املتواترة
 متفق عليه ، وغريه من عشرات"إن هذا القرآن أُنِزَل على سبعة أحرف " يف هذا الباب، منها قوله

 األحاديث املبثوثة يف مجيع كتب السنة؛ كالبخاري ومسلم وأمحد والرتمذي وأيب داود وغريهم، وهذه
 أُنِزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة" األحرف كما وصفها الرسول يف حديٍث آخر حيث قال 

أحرف،

 ، فهذا االختالف الواقع بني األئّمة يف أحكام التجويد هو من 1496صحيح اجلامع " كّلها شاٍف كاٍف 
.هذا الباب، وال يُضرُّ هذا اخلالف يف شيٍء أبداً 

 ، فإذا قرأته) ورّتل القرآن ترتيال: (وعلى اإلنسان أن يقرأ القرآن بأحكام التجويد، ألن هللا تعاىل يقول 
 كما تقرأ أّي كتاٍب آخر مل تكن ترتّله، فال بّد من قراءته بأحكام التجويد، واخلطأ يف أحكام التجويد

 ُيَسّميه العلماء باللحن اخلفي، فعلى اإلنسان أن يعتين بتعّلم كيفّية قراءة القرآن بالطريقة الصحيحة، أّما
 إذا علم خالفاً ما يف حكٍم ما؛ فعليه أن يلتزم مبا تعّلمه من شيوخه لئالّ يقع يف الفوضى، وأالّ يرتك الطريقة

 اليت تعّلمها من مشاخيه رغبًة عنها العتقاٍد منه أن غريها أصّح منها، فكّلها صحيحة، وكّلها كما وصف
."شاٍف كاٍف : " الرسول

 أّما أن ُيطَلب الدليُل من الكتاب والسنة على هذه األحكام؛ فهذا الطلُب أصًال خطأ ، ألن هذه األحكام
 كّلها وصلتنا بالتواتر العملي، فنحن تعّلمنا قراءة القرآن من أشياخنا وآبائنا Lذه الطريقة، وهم تعّلموا

 ويف هذا القدر. بنفس الطريقة من مشاخيهم وآبائهم، وهكذا إىل عهد الصحابة الذين أخذوه عن الرسول
كفاية، واحلمد � أوالً وآخراً 


