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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 تقديم للدكتور حممد مطيع احلافـظ

والصالة والسالم  (ى عبده الكتاب ومل جيعل له عوجًا)احلمد هلل الذي أنزل عل

الطاهرين آله الطيبني وعلى  ، على سيدنا حممد املبعوث رمحة للعاملني

 ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:وبعد فقد قوصحابته األخيار أمجعني. 

 ،وحكم ما بينكم، بعدكموخربماه نبأ َمْن قبلكم، كتاب اهلل تبارك وتعاىل في )

يف غريه  يومن ابتغى اهلدمن تركه جتربًا قصمه اهلل،  وهو فصل ليس باهلزل،

والصراط  حلكيم،والذكر ا املبني، ونوره ،وهو حبل اهلل املتني أضله اهلل،

وال يشبع منه  راء،وال تتشعب معه اآل غ به األهواء،وهوالذي التزي املستقيم،

ومن حكم به  من عمل به ُأجر، من علم علمه سبق، ،األتقياء هوال ميّل العلماء،

كتاب اهلل عز وجل حمفوظ  ( دي إىل صراط مستقيمقد ُهومن اعتصم به ف ،عدل

 .تعاىل إىل قيام الساعةحبفظ اهلل 

فكان حفُظه أواًل يف صدر النيب صلى  ( حلافظونحنن نزلنا الذكر وإنا له إنا  )

وُكتب يف السطور منذ   صدور الصحابة رضوان اهلل عليمم،اهلل عليه وسلم ثم يف

ومن بعده ُجمع بإشراف أبي بكر  رسول صلى اهلل عليه وسلم،نزوله وبإشراف ال

 ،صاح  بإشراف عممان رضي اهلل عنهوكتب يف امل ،عنهالصديق رضي اهلل 

وتلقاه الصحابة حفظًا وجتويدًا من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كما تلقاه 

ن وهكذا استمر تلقي القرآ اهلل عليه وسلم من جربيل جمّودًا،الرسول صلى 

وقام العلماء فوضعوا  حتى وصل إلينا مشافمة، جمودًا جياًل بعد جيل،

وهذا من حفظ اهلل  لتجويد اليت تطابق األداء احملكم،ألحكام ا طلحاتاملص



 

 

اء القرآن اعتمادًا على لكتابه الكريم واستمرارًا لتقريب علم التجويد وتسميله لقّر

م الذي ومنها هذا الكتاب القّي، عتمدة كانت اجلمود الطيبة يف ذلكاألصول امل

 قاسم تأليف األستاذة هناء ()أسرار التجويد يف القرآن اجمليدهو بعنوان 

جزاها ف - إن شاء اهلل - نّصار، فقد بذلت جهدًا مشكورًا وقدمت عماًل مـربورًا

 اهلل خريًا.
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 بدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي 

 1430ربيع األول  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الطبعة األوىلمقدمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

من قرأ  وخرِي ، األمّي والصالة والسالم على سيدنا حممد النيّب ، احلمدهلل رب العاملني

ومن تبع هـداه إىل يـوم    ، وعلى آله وصحبه أمجعني ، قرأه بلسان عربي مبنين وأآالقر

 الدين.

 

لقد قمت بإخراج هذه النسخة من أحكـام التجويـد بعـد دراسـة وافيـة للموضـو  وبعـد        

سنوات فوجدت أن هذا التبويب ملوضوعات الكتاب هو األنسـب يف شـر     لعدةتدريسه 

ومرتتبـة مـع األفكـار الـيت قبلـما       صال املعلومة بطريقـة صـحيحة وسلسـة ،    وإينيوتبي

حبيـ  يـتم    ،نآعلى صفحة من القـر  شرمباوتطبيق كل حكم عمليًا بعد شر   ، وبعدها

 بما الربط بني األحكام اليت تعلموها نظريًا وكيفية تطبيقما عمليًا.

 

من كتبمم ومالحظاتمم هذه املعلومات وجعلما يف ميزان  وجزى اهلل كل خري من مجعُت

 حسناتمم.

 

 

 

 

 ار               هناء قاسم نّص

                                

 

 



 

 

 مقدمـــــة الطبعة الثانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

حبيبنا حممد  ، احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على املبعوث رمحه للعاملني

 وعلى آله وصحبه أمجعني .

عملت جاهدة  الكتاب يف بلدان كمرية، ولقد تلقيت مالحظات قيمة انتشر قد بفضل اهلل

ن ن يتنعم بتالوة القرآلكل من أراد أ ليكون عونًا و ،بما لتزيده قيمة وثقة على األخذ

جل يطفأ نوره، فمن عمل به وعمل من أوال  ، فالقرآن ال تفنى عجائبه اعلى أصوهل

 اهلل وخاصته. هلوهم أ ) أهل القرآن ( تعليمه فقد فاز بلقب

ليفيض  ،تيبوأفضل تر ،سأل اهلل العظيم التوفيق يف إخراج الكتاب يف أمجل حلةوأ

سالم عامة، وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله اخلري ويعم على أهل القرآن وأمة اإل

 وصحبه وسلم .

 

 

 ارقاسم نّصهناء 

 

 

 

 

 



 

 

 لثةمقدمـــــة الطبعة الثا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلمُد هلِل الّذي شّرَف هذِه اأُلمَة خبرِي ُكُتبه، وجَعَلُه هلا ُنورًا تمَتدي بِه يف األرض، 

وَهدانا ِبِه لليت هي وِذكرًا وُذخرًا لقاِرِئِه يف السماِء، وأوَدَ  يف آياِتِه الّرمحًة والّشفاء، 

أقَوُم، وبّشَر أهَل الُقرآِن بعظيِم األجِر واملكانِة يف الدُّنيا واآلخرة، والصالُة والسالُم على 

النيّب اأُلمّي خرِي من تال كتاب اهلل عّز وجل، َفمأل الدُّنيا ِعلمًا وُهدًى، َبّلَغ ِرسالَة رّبِه، 

على امِلَحّجِة البيضاِء َلْيـُلما َكَنماِرها، ال َيزيُغ عنما وأّدى أماَنَتما، ونصَح ُأّمتُه، وَترَكما 

 إال َهالك.

عّز –من أرفِع الُعلوِم مكانًة، وأكمِرها َتَعلُّقًا ِبِكتاِب اهلل هو وبعُد؛ فإّن ِعلَم التجويِد 

 مرآَن كما َأرّتُل الُقرُي، فِبِه يَتَعّلُم املرُء القراَءَة السليمَة آلياِت اهلِل تعاىل، وِبِه -وَجّل

صلى اهلُل عليِه وسلَم إذ  ، وَكما حّمنا عليِه الرسوُل)َوَرتِِّل اْلُقْرآَن َتْرِتياًل(سبحانه وتعاىل 

ِطَق تننمن أن  ، فّأيُّ إحساٍس َأمجُلمع الّسفرِة الِكرام الَبررِة( بالقرآن )املاِهُرقال: 

قرَأ نوأيُّ شرٍف َأَجلُّ من أْن  ،ّلَمباحُلروِف كما نطَق بما َرُسول اهلِل صلى اهلُل عليِه وس

 .ِبَسَنٍد َأّوُلُه احلبيُب املصطفى صلواُت ربي وسالُمُه عليِه

ُه عليِمم ُنطُقما ِبشَتْذ كانوا ال َيسَمُعوَن آيًة َيالصحاَبِة رضي اهلُل َعنُمم، ِإ وهذا كاَن دْأُب

كما يتلونما إال وتساَرُعوا بما إىل رسوِل اهلِل صلى اهلُل عليه وسّلم يعِرضونما عليِه حتى 

ُروي عن ُأبّي بن كعٍب رضي اهلُل عنُه، إذ مِسَع قراءًة واسَتْغَرَبما، فأسرَ  ومنه ، تُأنزل

َءتما، ثّم قرأها عليه، وأقر  إىل رسوِل اهلِل صلى اهلُل عليه وسلَم بصاِحبما، وأْسَمعُه ِقرا

 ال الِقراءتنِي.  رسوُل اهلل صلى اهلُل عليه وسلم ِك



 

 

تعلُِّم التالوِة الصحيحِة نمج الصحابِة فحرصوا على ُعلماُء هذِه األمِة على وكذلك سار 

المابتِة عن رسول اهلِل صلى اهلُل عليِه وسلَم بامُلشافمِة والتداُرس، وأّلفوا فيما ما بنَي 

وٍم ومنموٍر، وَحِرصوا على أن ُيبّينوها للناِس ليبتعدوا عن اخلطأ واللحِن، خاّصًة بْعَد منظ

هذا  َيأُخَذأن مّن اهلُل علينا بانتشاِر اإلسالِم بني الَعَرِب واألعاِجم، فَحريٌّ بُكّل ُمسلٍم أن 

النيبُّ صلى اهلُل عليِه وسلم عن  تلقاهكما  قرَأ الُقرآَن، وأن َيض تداُرسًا ومشافمًةالِعلم

اهلل صلى اهلل  جربيَل عليه السالم، وكما تعلَّمُه الصحابُة رضواُن اهلل عليمم عن رسوِل

 عليِه وسلَم.

 (الطبعة المالمة -)أسراُر التجويِد يف الُقرآن اجمليِدوقد حَرصُت أن يكوَن ِكتابَي هذا 

ويِد لتالوِة الُقرآن بروايِة حفص عن عاِصم بن أبي كتابًا منمجيًا شاماًل لتعليِم ُأصوِل التج

وافًيا بالغرِض، ُمستقصًيا لُكل ما حيتاُجُه قاِرئ الُقرآن الكريم، وأضفت عليه  والنجود، 

للقاعدة  ما عند دراسيتتاليت تلقي اجلوهريِة املالحظاِت زيادة عن الطبعة المانية بعَض

الكتاُب  ليُّتلى. وَنُصما للعالمة ابن اجلزري () شر  املقدمة اجلزرية  ، وكذلكالنورانية

هذا  أن جيعَلالعظيَم على الَوجه الذي ُيرضي اهلَل ُسبحانُه وتعاىل. وأسأُل اهلَل  الكريُم

يوَم  لنا مجيعًاالعمَل خالًصا لوجِمِه الَكريم، وأْن ينفَع ِبِه امُلسلمنَي كاّفًة، وجْيَعلُه ُحجًة 

 الِقيامة.
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