
 
 (122|2)حمود التويجري رحمه هللا في كتابه إتحاف الجماعة  قال العالمه

 باب ما جاء في الذين يتكلفون في قراءة التجويد

خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونحن : عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما؛ قال

اقرؤوا؛ فكل حسن، وسيأتي قوم : )فاستمع، فقال: قال. نقرأ القرآن، وفينا العجمي واألعرابي

 (259)السلسله الصحيحه (. يقيمونه كما يقام الِقدح؛ يتعجلونه وال يتأجلونه

 .اإلمام أحمد ورواته ثقات، وأبو داود وإسناده صحيح على شرط مسلم: رواه

دخل النبي صلى هللا عليه وسلم المسجد؛ فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن؛ : وفي رواية ألحمد؛ قال

اقرؤوا القرآن وابتغوا به هللا عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح؛ يتعجلونه : )لقا

 (.وال يتأجلونه

 .إسناده صحيح على شرط مسلم

خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : وعن سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه؛ قال

 واحد، وفيكم األحمر، وفيكم األبيض، وفيكم الحمد هلل، كتاب هللا: )يوماً ونحن نقتري، فقال

 (.األسود، اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم؛ يتعجل أجره وال يتأجله

 .رواه أبو داود وإسناده حسن

فيكم كتاب هللا؛ يتعلمه : )أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ورواه اإلمام أحمد، ولفظه

بيض، تعلموه قبل أن يأتي زمان يتعلمه ناس وال يجاوز تراقيهم، ويقومونه األسود واألحمر واأل

 (.كما يقوم السهم، فيتعجلون أجره وال يتأجلونه

 .بنحو رواية أبي داود" صحيحه"وقد رواه ابن حبان في 

بينما نحن نقرأ فينا العربي والعجمي واألسود واألبيض؛ : وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه؛ قال

أنتم في خير، تقرؤون كتاب هللا، وفيكم رسول هللا، وسيأتي : )، فقالrج علينا رسول هللا إذ خر

 (.على الناس زمان يثقفونه كما يثقفون القدح، يتعجلون أجورهم وال يتأجلونها

 .رواه اإلمام أحمد

ً : )وعن أبي الدرداء رضي هللا عنه؛ قال  وال واواً، أقرأ الناس لهذا القرآن المنافق؛ ال يذر منه ألفا

 (.يلفه بلسانه كما تلف البقرة الكأل بلسانها

 .رواه عبد الرزاق، ورجاله كلهم ثقات

، (ال يجاوز ترقوته: )، وزاد في آخره(عن حذيفة: )وقد رواه ابن أبي شيبة بنحوه؛ إال أنه قال

 .وإسناده كلهم ثقات

 :وفي هذه األحاديث فوائد

 .ةكان يحب القراءة السهل مأن النبي صلى هللا عليه وسل: إحداها

 .على لسانه يقرأ كل منهم بما تيسر عليه وسهل أنه كان يأمر أصحابه أن: الثانية

 .ثناؤه عليهم بعدم التكلف في القراءة: الثالثة

أنه لم يكن يعلمهم التجويد ومخارج الحروف، وكذلك أصحابه رضي هللا عنهم لم ينقل : الرابعة

ومن ! في التجويد ومخارج الحروف، ولو كان خيراً؛ لسبقوا إليهعن أحد منهم أنه كان يعلم 

المعلوم ما فتح عليهم من أمصار العجم من فرس وروم وقبط وبربر وغيرهم، وكانوا يعلمونهم 

القرآن بما يسهل على ألسنتهم، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يعلمونهم مخارج الحروف، ولو كان 

 .ه وتعليمهالتجويد الزماً؛ ما أهملوا تعلم

 .ذم المتكلفين في القراءة، المتعمقين في إخراج الحروف: الخامسة

الرد على من زعم أن قراءة القرآن ال تجوز بغير التجويد، أو أن ترك التجويد يخل : السادسة

بالصالة، وقد أخبرني بعض من أم في المسجد النبوي أن جماعة من المتكلفين أنكره عليه إذ لم 

ة بالتجويد، وما علم أولئك المتكلفون الجاهلون أن النبي صلى هللا عليه وسلم أقر يقرأ في الصال

، وأنه صلى (كل حسن: )األعرابي والعجمي واألحمر واألبيض واألسود على قراءتهم، وقال لهم

هللا عليه وسلم ذم المتكلفين الذين يقيمونه كما يقام القدح والسهم ويثقفونه ويتنطعون في قراءته 



 .هو الغالب على كثير من أهل التجويد في هذه األزمانكما 

 .األمر بقراءة القرآن ابتغاء وجه هللا عز وجل: السابعة

ذم من يأخذ على القراءة أجراً كما عليه كثير من القراء الذين يتأكلون بالقراءة في المآتم : الثامنة

وقد رأيتهم يفعلون ذلك في والمحافل وغيرها، وكذلك من يجعل القراءة وسيلة لسؤال الناس، 

المسجد الحرام؛ يجلس أحدهم، فيقرأ قراءة متكلفة يتنطع فيها، ويعالج في أدائها أعظم شدة 

ومشقة، وتنتفخ أوداجه، ويحمر وجهه، ويكاد يغشى عليه مما يصيبه من الكرب في تكلفه 

حون به من وتنطعه، ويفرش عنده منديالً أو نحوه؛ ليلقي في المستمعون لقراءته ما يسم

 أوساخهم، وهذا مصداق ما في حديث عمران بن حصين وحديث أبي سعيد رضي هللا عنهما

 

فصل ومن ذلك الوسوسة في مخارج الحروف والتنطع فيها : ))  رحمه هللا ابن القيم االمام  لقا

قد لبس إبليس على بعض  ونحن نذكر ما ذكره العلماء بألفاظهم قال أبو الفرج بن الجوزي

المصلين في مخارج الحروف فتراه يقول الحمد الحمد فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب 

الصالة وتارة يلبس عليه في تحقيق التشديد في إخراج ضاد المغضوب قال ولقد رأيت من 

الء يخرج بصاقه مع إخراج الضاد لقوة تشديده والمراد تحقيق الحرف حسب وإبليس يخرج هؤ

بالزيادة عن حد التحقيق ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التالوة وكل هذه الوساوس 

من إبليس وقال محمد بن قتيبة في مشكل القرآن وقد كان الناس يقرؤن القرآن بلغاتهم ثم خلف 

من بعدهم قوم من أهل األمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع اللغة وال علم التكلف فهفوا في 

ير من الحروف وذلوا فأخلوا ومنهم رجل ستر هللا عليه عند العوام بالصالح وقربه من كث

القلوب بالدين فلم أر فيمن تتبعت في وجوه قراءته أكثر تخليطا وال أشد اضطرابا منه ألنه 

يستعمل في الحرف ما يدعه في نظيره ثم يؤصل أصال ويخالف إلى غيره بغير علة ويختار في 

ف ما ال مخرج له إال على طلب الحيلة الضعيفة هذا إلى نبذه في قراءته مذاهب كثير من الحرو

العرب وأهل الحجاز بإفراطه في المد والهمز واإلشباع وإفحاشه في اإلضجاع واإلدغام وحمله 

المتعلمين على المذهب الصعب وتعسيره على األمة ما يسره هللا تعالى وتضييقه ما فسحه ومن 

الناس بهذه المذاهب ويكره الصالة بها ففي أي موضع يستعمل هذه القراءة العجب أنه يقرىء 

إن كانت الصالة ال تجوز بها وكان ابن عيينة يرى لمن قرأ في صالته بحرفه أو ائتم بإمام يقرأ 

بقراءته أن يعيد ووافقه على ذلك كثير من خيار المسلمين منهم بشر بن الحارث واإلمام أحمد 

بقراءته عوام الناس وسوقتهم وليس ذلك إال لما يرونه من مشقتها بن حنبل وقد شغف 

وصعوبتها وطول اختالف المتعلم إلى المقرىء فيها فإذا رأوه قد اختلف في أم الكتاب عشرا 

وفي مائة آية شهرا وفي السبع الطوال حوال ورأوه عند قراءته مائل الشدقين دار الوريدين 

ه في القراءة وحذقه بها وليس هكذا كانت قراءة رسول هللا راشح الجبين توهموا أن ذلك لفضل

وال خيار السلف وال التابعين وال القراء العالمين بل كانت سهلة رسلة وقال الخالل في الجامع 

عن أبي عبدهللا إنه قال ال أحب قراءة فالن يعني هذا الذي أشار إليه ابن قتيبة وكرهها كراهية 

وقال ال يعجبني فإن كان رجل يقبل منك فانهه وحكى عن ابن  شديدة وجعل يعجب من قراءته

المبارك عن الربيع بن أنس أنه نهاه عنها وقال الفضل بن زياد إن رجال قال ألبي عبدهللا فما 

أترك من قراءته قال اإلدغام والكسر ليس يعرف في لغة من لغات العرب وسأله عبدهللا ابنه 

ضجاع وقال في موضع آخر إن لم يدغم ولم يضجع ذلك عنها فقال أكره الكسر الشديد واإل

اإلضجاع فال بأس به وسأله الحسن بن محمد بن الحارث أتكره أن يتعلم الرجل تلك القراءة قال 

أكرهه أشد كراهة إنما هي قراءة محدثة وكرهها شديدا حتى غضب وروى عنه ابن سنيد أنه 

كره منها قال هي قراءة محدثة ما قرأ بها أحد سئل عنها فقال أكرهها أشد الكراهة قيل له ما ت

وروى جعفر بن محمد عنه أنه سئل عنها فكرهها وقال كرهها ابن إدريس وأراه قال 

وعبدالرحمن بن مهدي وقال ما أدري إيش هذه القراءة ثم قال وقراءتهم ليست تشبه كالم 



إغاثة اللهفان (( صالة العرب وقال عبدالرحمن بن مهدي لو صليت خلف من يقرأ بها ألعدت ال

(1\160. ) 

حجب به أكثر الناس من العلوم عن  وال يجعل همته فيما: "  ابن تيمية رحمه هللا فيه االمام قال

حقائق القرآن إما بالوسوسة في خروج حروفه، وترقيمها ، وتفخيمها ، وإمالتها ، والنطق 

للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك فإن هذا حائل 

وضم الميم من )عليهم( ووصلها بالواو وكسر   ))أأنذرتهم وكذلك شغل النطق ب من كالمه

من  16مجلد  50ص ((   . النغم وتحسين الصوت" . ا.هـ الهاء أو ضمها ونحو ذلك وكذلك مراعاة

 مجموع الفتاوى ابن قاسم 

 

 ـ ـ رحمه هللا تعالى سئل الشيخ ابن عثيمين

 به؟ ما رأي فضيلتكم في تعلم التجويد وااللتزام

 حفظكم هللا تعالى ـ من الوقوف بالتاء في نحو)الصالة، وهل صحيح ما يذكر عن فضيلتكم ـ

 الزكاة(؟

 

 :فأجاب قائالا 

 

  أرى وجوب االلتزام بأحكام التجويد التي فصلت بكتب التجويد، ال" 

 

  اإللزام، باب تحسين القراءة، وباب التحسين غير بابوإنما أرى أنها من 

 

أنس بن مالك ـ رضي هللا عنهما ـ أنه سئل كيف كانت  ( عن66وقد ثبت في صحيح البخاري)

  قراءة النبي

 

  "الرحمن الرحيم صلى هللا عليه وسلم ؟ فقال: كانت مدًّا، ثم قرأ "بسم هللا

 

  .رحيمبالرحمن ، ويمد بال يمّد ببسم هللا، ويمد

 

  . ال يحتاج إلى تعمده والنص عليه هنا يدل على أنه فوق الطبيعي والمد هنا طبيعي

 

واجب للزم تأثيم أكثر المسلمين  ولو قيل بأن العلم بأحكام التجويد المفصلة في كتب التجويد

وكتب  التجويد في نطقك بالحديث ولقلنا لمن أراد التحدث باللغة الفصحى: طبق أحكام اليوم،

  .وتعليمك ومواعظك أهل العلم

 

  يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة أمام هللا ـ عز وجل ـ في إلزام عباده وليعلم أن القول بالوجوب

رسوله صلى هللا عليه وسلم أو إجماع  بما ال دليل على إلزامهم به من كتاب هللا تعالى وسنة

أن التجويد حسب   ـ في جواب لهوقد ذكر شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ـ رحمه هللا المسلمين

  .التجويد غير واجب القواعد المفصلة في كتب

  انتهى من كالمه رحمه هللا تعالى

 

  كتاب العلم للعالمة ابن عثيمين

  181دار الثريا للنشر ص 


