
 المحاضرة األولى

 تعريف التجويد ، وحكمه ، وثمرته ، وأقسامه

 

 لغة: التحسٌن ، واإلتٌان بالجٌد . تقول: جودت الشًء إذا حسنته. تعريف التجويد :

 واصطالحا: إعطاء كل حرف حقه ومستحقه.

وحق الحرف: إخراجه من مخرجه متصفا بصفاته الذاتٌة الالزمة له، كالجهر، 

واالستعالء، والغنة، وغٌرها، فإن هذه الصفات المذكورة وغٌرها من والشدة، 

 الصفات الالزمة ال تنفك عن الحرف.

ومستحقه: صفاته العارضة الناشئة عن الصفات الالزمة، كالتفخٌم فإنه ناشئ عن 

 االستعالء، وكالترقٌق فإنه ناشئ عن االستفال.

 لى كل مسلم ومسلمة.العلم به فرض كفاٌة، والعمل به فرض عٌن ع حكمه:

 وقد ثبتت فرضٌته بالكتاب والسنة واإلجماع.

ِل اْلقُْرآَن َتْرِتٌال  )أما الكتاب: فقوله تعالى: أي: جوده تجوٌدا، وقد جاء عن  (َوَرتِّ

ِل اْلقُْرآَن َتْرِتٌال أنه قال:  -كرم هللا وجهه-علً  الترتٌل هو )فً قوله تعالى: َوَرتِّ

، وقد أكد هللا األمر بالمصدر اهتماما به وتعظٌما (لوقوفتجوٌد الحروف، ومعرفة ا

 لشأنه.

ٌعلم أصحابه القرآن كما تلقاه من جبرٌل، ولقنهم  -صلى هللا علٌه وسلم-فكان النبً 

 بهذه الكٌفٌة المخصوصة. -أٌضا-إٌاه مجوداً مرتال ووصل إلٌنا 

أحادٌث كثٌرة تدل على وجوب تجوٌد القرآن،  -صلى هللا علٌه وسلم-وقد جاء عنه 

-إن رسول هللا  )قال:  -رضى هللا عنهما-منها ما روى عن ابن مسعود عن علً 

 .(ٌأمركم أن ٌقرأ كل رجل منكم كما ُعلِّم -صلى هللا علٌه وسلم

وجوب التجوٌد من وأما اإلجماع: فقد اجتمعت األمة المعصومة من الخطأ على 

إلى زماننا، ولم ٌختلف فٌه عن أحد منهم، وهذا  -صلى هللا علٌه وسلم-زمن النبً 

 من أقوى الحجج.



 أنه من أشرف العلوم لتعلقه بأشرف الكتب وأجلها. فضله:

صون اللسان عن الخطأ فً قراءة القرآن الكرٌم ، ونٌل السعادة فً الدنٌا  ثمرته:
  واآلخرة .

 

 :القراءةمراتب 

 للقراءة ثالث مراتب:

األولى: الترتٌل: وهو القراءة بتؤدة واطمئنان، وإخراج كل حرف من مخرجه، مع 

 إعطائه حقه ومستحقه، مع تدبر المعانً وتفهمها.

تقوٌم االلفاظ وتمكٌن الحروف لتكثر حسناته الثانٌة: الحدر: وهو سرعة القراءة مع 

وذلك بعد معرفته بالهمز من غٌر لكز ، والمد من غٌر تمطٌط ، والتشدٌد من غٌر 

 تمضٌغ ، واالشباع من غٌر تكلف .

 الثالثة: التدوٌر: وهو مرتبة متوسطة بٌن الترتٌل والحدر .

 


