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  مد بن أيب سعد الواسطيحمأليب احلسن علي بن أيب 

يوايناملعروف بالد  

  )هـ٧٤٣ت(

  "من أول الكتاب إىل أمثلة املوانع يف باب اإلدغام"

  دراسة وحتقيق

  "املاجستري"حبث تكميلي مقدم لنيل الدرجة العاملية 

  يف القراءات

  :إعداد الباحثة

 

  :إشراف فضيلة األستاذ الدكتور

 

 هـ١٤٢٩
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شرح روضـة  ( وهو كتاب هذا البحث هو عبارة عن حتقيقٍ ألحد كتب القراءات القيمة،

أيب احلسن علـي بـن أيب   الشيخ  مامملؤلفه اإل )التقرير يف اختالف القراءات بني اإلرشاد والتيسري
  ).هـ٧٤٣ت (حممد بن أيب سعد الواسطي 

أحد أصول كتاب النشر يف القراءات العشر، لإلمـام  ) روضة التقرير(ويعد املنت املشروح 
  .، ضمن الكتب اليت أسند إليها)١/٩٥النشر(، وقد نص عليه يف )هـ٨٣٣ت(ابن اجلزري

مقدمة، ومتهيد، وقسمني، أما التمهيد فـاحتوى   : وقد جعلته ضمن خطة رئيسة جمملة يف
  :على

  .تهالتعريف بعلم القراءات، وفضله، وأمهي /١

  .نشأة القراءات، وأقسامها/ ٢

  .التعريف بالقراء السبعة، وأهم روام /٣

فأحدمها للدراسة، وفيه دراسة عن املؤلف والكتاب يف فصلني ، يتضـمنان  : وأما القسمان  
  .فتحقيق نص الكتاب، مث خامتة ونتائج وتوصيات وفهارس: مباحث مفصلة، وأما الثاين

  .ذلك والقادر عليه داد، إنه ويلُّأسأل اهللا التوفيق والسهذا و  
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احلمد هللا محداً طيباً مباركاً كثرياً، خلق الكون فأحسن له نظماً وتدبرياً، وجعل يف السماء 
بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منرياً، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده، أنزل الفرقان على عبـده  

  ... عن اإلتيــان مبثله،ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهرياً ليكون للعاملني نذيراً، وأعجز الثقلني

والصالة والسالم على املبعوث رمحةً للعاملني، النيب الصادق األمني، خامت الرسل أمجعني، ومبلّـغ  
الوحي املبني، وعلى آله وأصحابه الذين محلوا القرآن يف صدورهم وحفظوه، وعملوا به ووعـوه،  

والتابعني ومن تبعهم يف حفظ آياته، وحروفـه وقراءاتـه،   ..طوه ونشروه يف األمصار بعد أن ضب
وتدبر معانيه وفهم داللته، فكان منهم أئمة القراءات العاملني، الذين جـردوا حيـام لإلقـراء    
  والتلقني، وحترير أوجهه بالضبط والتبيني، فرضي اهللا عنهم أمجعني، ومن اقتفى أثرهم إىل يوم الدين 

و الذكر احلكيم، والدستور القومي، الذي أخرج البشرية من ظلمـات  فإن القرآن ه :وبعد
  . اجلحور إىل آفاق الضياء والنور، فكان رمحةً وهدى وشفاًء ملا يف الصدور

M  8  7  6  5  4  =  <  ;   :  9 : قال احلق تبارك وتعاىل 
B  A  @  ?  > L)١(.  

.. بالقرآن الكرمي، والبالغ العظيم أسناها، ما يتصلأشرف العلوم وأمساها، وأرفعها و وإن
وإن علـم  ، فال أفضل وال أعظم من علمٍ حييط مبعاين القرآن وتفسريه، وضبط حروفه وقراءاتـه 

احلسان، التصاله بالسـند عـن    ئالقراءات هلو ذروة سنام علوم القرآن، وهو إكليلها احمللَّى بالآلل
ودالالا بداللـة أوجهـه    يتصل حبلها حببله، العلوم وجليلَها، البد أن ، وألن جلrَّرسول اهللا 

  ..وحروفه، فتستشرف من فيوضه فوائد وحكماً عديدة، وإعجازاً وأسراراً بليغة

                                                             

  .١: ة سورة إبراهيم اآلي) ١(
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وقد عين األئمة العلماء، والثقات األجالء، منذ فجر األمة ذا العلم قراءة وحفظاً وضبطاً 
ومنثور، وخمتصرٍ ومطول، حىت زخر تراثنا بني منظوم  ونقالًً، فدونوا فيه املصنفات البديعة، فهي ما

  ..وازدان بنفائس الكتب

فكان من حق السلف على اخللف، أن خيرجوها للعيان، ويكشفوا عنها بالتحرير والبيان، 
  ..فيعم نفعها وينتشر، ويتجلى مكنوا ويشتهر

اد حبـث  يف القراءات، إعد) املاجستري(كان من متطلبات احلصول على الدرجة العاملية ملا و
عن خمطوط قيمٍ يف هذا الفن  مع جمموعة من أخوايت يف ذات التخصص،شرعت بالبحث تكميلي، 

) شرح روضة التقرير يف اختالف القراءات بني اإلرشاد والتيسـري (إىل اختيار خمطوط ، فوفقنا اهللا 
  ).هـ٧٣٤ت (لإلمام أيب احلسن علي بن أيب حممد الواسطي املعروف بالديواين 

بني لنا ما للكتاب من أمهية بالغة، ومنزلة عظيمة، ذلك أن املنت املشروح هو أحـد  وقد ت
يف كتاب النشر، مع علو مكانة مؤلفه ومنزلته رمحه  -اهللارمحه -املصادر اليت اعتمدها ابن اجلزري 

مث بادرنا إىل استشارة أهل الرأي واالختصاص، فأشادوا بقيمته، وأوصوا بتحقيقه ودراسـته،  . اهللا
فاستخرنا املوىل تبارك وتعاىل فشرح صدورنا، ووفقنا إىل ذلك بفضله وفتحـه، وكـان جزئـي    

  .املخصص للتحقيق هو من أول الكتاب إىل آخر أمثلة املوانع، يف باب اإلدغام

 
  .شرف علم القراءات وفضله وشدة ارتباطه بكتاب اهللا عز وجل  -١

ف ومكانته العلمية، حيث كان شيخ قراء واسط آنذاك، ومـن العلمـاء   منزلة املصن -٢
  .احملققني احلاذقني

القيمة العلمية البالغة للكتاب، حيث إنه شرح ألحد أصول كتاب النشر، كما عين أمت -٣
عناية جبمع مسائل اخلالف بني كتابني عظيمني مها التيسري واإلرشاد، وكالمها من أصول النشـر،  

  .العلماء عليها يف قراءة القرآن مبضمنها اليت اعتمد
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  .عناية الكتاب ببيان زيادات الشاطبية على التيسري -٤

أمهية هذا النوع من التأليف، حيث إن مجع مسائل اخلالف بني الكتب املشـتهرة يف   -٥
  .منتٍ حمكم، فيه تيسري بالغ على طالب العلم 

  .أن هذا الكتاب مل يسبق حتقيقه ونشره  -٦

  .ه ال يعرف للمنت شرح غري هذا الكتابأن -٧

لإلمام ابـن اجلـزري   ) النشر يف القراءات العشر(املشاركة يف إخراج أصول كتاب  -٨
والذي يعد عمدةً يف فن القراءات، ومصدراً أصيالً، فال ريب يف أمهيتـه وأمهيـة   ) هـ٨٣٣ت(

  .أصوله 

ج علمي أصيل، يتبع فيه أسـس  اإلسهام يف حتقيق التراث اإلسالمي ونشره، وفق منه -٩
  .يقل عدد املتخصصني فيه-كالقراءات–التحقيق املنهجي، السيما يف ختصص 

  

   
  . وفهارس، وخامتة، ومتهيد، وقسمني، مقدمة: قسمت البحث إىل 

 
ومنهجي يف حتقيـق  ، وأسباب اختيار املوضوع وأمهيته، وقد احتوت على عنوان الكتاب

  .وخطة البحث ، كتابال

 

   :املبحث األول

  .التعريف بعلم القراءات وفضله وأمهيته 
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   :املبحث الثاين

  .نشأة القراءات وأقسامها

   :املبحث الثالث

  .التعريف بالقراء السبعة وأهم روام يف املذهب الشامي والعراقي

  

 

 
  :دراسة املؤلف، ويشتمل على مبحثني 

  :املبحث األول 

  .واألحوال السياسية واالجتماعية والعلمية، العصر الذي عاش فيه

  :املبحث الثاين 

  :ويشمل ، حياته وآثاره

 .امسه وكنيته وبلده  - ١
 .أبرز شيوخه وأشهر تالميذه  - ٢
 .رحالته - ٣
 .مذهبه ومؤلفاته  - ٤
  .ثناء العلماء عليه، ووفاته  - ٥
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  :ويشتمل على املباحث اآلتية ، دراسة موجزة عن كتاب شرح روضة التقرير ومتنه

  :املبحث األول 

  .وتوثيق نسبته إىل مؤلفه ، اسم الكتاب

  .ومؤلفه ، وأمهيته، التعريف بكتاب التيسري:املبحث الثاين 

  :املبحث الثالث 

  .ومؤلفه ، وأمهيته ، التعريف بكتاب اإلرشاد

  :املبحث الرابع 

 .ومتنه، وبيان أمهية الكتاب احملقق" شرح روضة التقرير"التعريف بكتاب 

  :س املبحث اخلام

  .منهج املؤلف يف الكتاب 

  : دساملبحث السا

  .مصادر املؤلف يف الكتاب

  : سابعاملبحث ال

  .أبرز امللحوظات على الكتاب، واملقارنة بني املنت والشرح 

  : ثامناملبحث ال

  .سخة الكتاب، ومناذج منهاوصف ن
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وهو من أول الكتاب إىل آخر أمثلة املوانع، وفق ، ويشتمل على اجلزء املقرر من التحقيق

  .املنهج املذكور يف املقدمة 

 :وحتتوي على أهم النتائج والتوصيات.  

  

 وهي كما يلي:  

  .قرآنيةفهرس اآليات ال - ١

  . فهرس األحاديث - ٢

  .فهرس البلدان -٣        

  .فهرس األعالم  - ٤

  .فهرس املصادر واملراجع - ٥

  .فهرس املوضوعات  - ٦      

 
نـد  ه بالشـكل ع توضـبط نسخت مادة النص احملقق وفق القواعد اإلمالئية احلديثة،  -١

  .احلاجة

  . الزمة، وفق قواعد التحقيق املتبعةأثبت عالمات الترقيم ال -٢

كتبت اآليات القرآنية على الرسم العثماين، وفق املصحف املضبوط على رواية حفص  -٣
  .عن عاصم، إال املواضع اليت يورد املصنف فيها قراءة أخرى، فإين أضبطها على تلك القراءة
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ل أو يف غري سـورها  عزوت اآليات القرآنية إىل سورها، فإن كانت يف أبواب األصو -٤
فإين أذكر رقم اآلية واسم السورة، وإن كانت يف سورا فإين أكتفي بذكر رقم اآلية، ويف حالـة  

  .تكررها يف القرآن، فإين أذكر املوضع األول منها فقط

العلـم يف بيـان درجـة احلـديث،      خرجت األحاديث الواردة، ونقلت أقوال أهل -٥
  .وحكمهم عليه، إال إذا كان احلديث يف الصحيحني فإين أكتفي بالعزو إليهما فقط

دون مشاهري الصحابة رضوان  -ترمجت لألعالم الوارد ذكرهم يف النص احملقق بإجياز -٦
ميـذ، وأهـم   االسم، والكنية، وأبرز الشـيوخ والتال : وجعلت الترمجة تشمل غالباً  -اهللا عليهم

 على من تقدمت املؤلفات إن وجدت، وتاريخ املولد والوفاة، وتوثيق ذلك بذكر املصادر، ونبهت
   .ترمجته يف أول موضع يرد

٧- واآلثار بعزوها إىل مصادرها النصوص والنقول وثقت.  

 علَّقت على ما حيتاج إىل تعليق من املسائل اليت تناوهلا املؤلف، وأوردت مـا ذكـره   -٨
  .العلماء فيها، مع اإلحالة إىل الكتب املعتمدة يف هذا الفن

وضحت بعض املعاين واألحكام الواردة يف النص، إن احتاج األمر، تأكيداً يف البيان،  -٩
  .وتسهيالً على القارئ

  .شرحت األلفاظ الغريبة يف املنت، وعزوت ذلك إىل مصادره -١٠

وعزوت ذلـك  -سوى املشهورة منها-ردة يف البحثعرفت بالبلدان واألماكن الوا -١١
  .إىل املراجع القدمية واحلديثة

قارنت بني األوجه واألحكام املذكورة يف شرح املؤلف، وبني ما أورده ابن اجلزري  -١٢
: يف النشر، لبيان أبرز الفروق إن وجِدت، فإن كانت مذكورة يف النشر، أشرت إىل ذلك بقويل 

مل : مع العزو إليه، وإن مل تكن مذكورة فإين أشري إىل ذلك بقويل ) ي يف النشراعتمده ابن اجلزر(
  . يعتمده أو مل يذكره
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ما مل أجده من األحكام يف املذهب العراقي اخلاص بكتاب اإلرشاد، فإين أعزوه إىل  -١٣
  .كتاب الكفاية الكربى أليب العز، إن وجِد فيه

ع أحكام املذهب الشامي اخلاص بكتاب التيسري ذكرت الشواهد من الشاطبية يف مجي -١٤
  .والشاطبية، تتميماً للفائدة

  .من املسائل واألوجه -رمحه اهللا-ذكرت  بعض ما أغفله املصنف  -١٥

تابعت إحاالت املؤلف إىل ما سبق أو ما سيأيت من كالمه، بذكر رقـم الصـفحة،    -١٦
  .تيسرياً على القارئ

١٨- يف النسخة، فإين أثبـت الصـواب يف األصـل بـني      إذا كان هناك خطأٌ أو وهم
  .معكوفتني، وأشري إىل اخلطأ أو الوهم يف احلاشية

اليت كتبها املؤلف خبطه، فإن ) روضة التقرير(أثبت أبيات املنظومة من خمطوطة منت  -١٩
وأعتمد ف بعض كلماته، كلمات الشرح، فإين أُثْبتالخي ساقطٌ، أو بيت ما ورد  كان فيها بيت

  .يف خمطوطة الشرح

  .قمت بترقيم أبيات املنت، ووضعت الرقم بني معكوفتني -٢٠   

عرفت بالكتب الواردة يف البحث، وذكرت ما وجدته من معلومـات الطبـع مـا     -٢١  
  .أمكن، للتيسري على الباحثني، وطالب العلم

ستعاذة والبسملة واإلمشام شرحت املصطلحات القرائية الواردة يف النص احملقق، كاال -٢٢  
  .غريها

، ووضـعتM L  ميزت اآليات واأللفاظ القرآنية بوضعها بني قوسني مزهـرين   -٢٣   
، أما الزيادات على النص احملقق فوضعتها بني قوسني ( )النقول وأمساء الكتب بني قوسني كبريين 

  [  ].معكوفيني 
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  .كل الذي يوافق وزن البيتاعتنيتُ بضبط األبيات عروضياً، وضبطتها بالش -٢٤  

إذا كان عنوان الكتاب مشتركاًً، فإني أُقرنه باسم مؤلفه،كالبدور للنشار والبـدور   -٢٥  
  .للقاضي، وإن اعتمدت على كتابٍ له حتقيقني خمتلفني، فإين أُمـيز بينهما بذكر اسم احملقق

  .راعيت الناحية التارخيية يف سرد املراجع  -٢٦  

٢٧-  الصالة والسالم على الرسول أثبتr  يف النص احملقق، بني معكوفتني، إن سـها ،
  .عنها املؤلف

وضعت جداول شجرية تبـين أسانيد املؤلـف إىل كتـب التيسـري والشـاطبية      -٢٨
  .واإلرشاد

أحلقت النص احملقق، جبدول يوضح خالفات رواة األئمة يف املذهبني باجلزء املقـرر   -٢٩  
  .إمتاماً للفائدة، وتيسرياً على املُطَّلع -دون ما اتفقوا عليه-من التحقيق،

  .علمية تخدم الكتاب، وتعيني الباحث يف الوصول إىل ما يريدفهارس  قمت بوضع -٢٩

  .ذيلت البحث بذكر أبرز النتائج والتوصيات  -٢٨  

  

يف هذا العمل،  أخرياً فإين أشكر اهللا عز وجل على جزيل عطائه، وعظيم آالئه، أن وفقينو
  .وشرفين خبدمة العلم وأهله، فله احلمد كما ينبغي جلالل وجهه، وعظيم سلطانه

اليت ما فتئـت يف   -رعاها الرمحن-مث أتقدم جبزيل الشكر ووافر االمتنان إىل أمي الفاضلة 
ـَّّمت مسرية أيب  العلـم  يف السمو يب إىل مراقـي   -رمحه اهللا-رعاييت وتوجيهي والدعاء يل، ومت



 شرح روضة التقرير يف اختالف القراءات بني اإلرشاد والتيسري

 

- ١١ - 

 

©  M  ª واملعايل، فكانا يل مناراً يف الدرب، وسنداً يف اخلطب، فجزامهـا اهللا خـري اجلـزاء،    
  ¯   ®   ¬  «L )١(.    

كما أشكر فضيلة الشيخ الدكتور حيىي بن حممد زمزمي، على ما بذله يف قـراءة هـذا     
  .، وبارك يف علمه وعملهالبحث، وعلى توجيهاته القيمة، وإرشاداته اجلليلة، فجزاه اهللا خرياً

كما ال أنسى يف هذا املقام أن أشكر شيخي الذَينِ تشرفت بالتتلمذ عليهما، وتلقي علـم  
فضيلة الشيخ األستاذ سيد : ومها ) املاجستري(و) البكالوريوس(القراءات على يديهما، يف مرحلَتي 

إمساعيل، كما أشـكر فضـيلة    كامل سيد سالمة، وفضيلة الشيخ األستاذ الدكتور شعبان حممد
الدكتور عبد القيوم بن عبد الغفور السندي، الذي أغدق علي من فيوضات علمه الكثري، وأفادين 

  .خري إفادة، سائلةً اهللا العلي القدير أن يعظم أجرهم، ويرفع قدرهم، وجيزيهم عين خري اجلزاء

 م يل يد العون يف هذا العمل من إخوةسـواًء   كما أشكر كل من قد وزمـيالت وأخوات
: كان مبشورة علمية، أو إعارة كتاب، أو دعاٍء صادقٍ يف ظهر الغيب، وأخص بالشكر أخـوايت 

األستاذة نورة بنت علي اهلالل، واألستاذة رغدة بنت صاحل اإلدريسي، واألستاذة أسـرار بنـت   
دعـو اهللا أن يبـارك   عايف اخلالدي، وكلُّ من له علي حق الشكر، ومل يسع املقام بذكر امسه، أ

  . جهودهم ، ويعظم أجورهم

وأخرياً أسأله سبحانه أن يرزقين اإلخالص والقبول، وأن جيعل يف حبثي النفع املأمول، فقد 
أنفقت فيه ليايلَ وأياماً كثرية، وبذلت يف دراسته وحتقيقه طاقات وفرية، ولست ذا أدعي كماله 

أنَّ حسيب أين حاولت جهدي أن يكون إىل السالمة أقـرب، وباحلسـن واإلتقـان     ومتامه، غري
مطَـيب، فما كان فيه من صواب فمن اهللا ورمحته، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان 

  ..وزلته

  ) :   حرز األماين(يف منظومة   -رمحه اهللا-مث أختم جبميل ما قاله اإلمام الشاطيب 

                                                             

  .٢٤:اإلسراء اآلية ) ١(
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سراً ويخ بِه ظُنِسـون حــيام هالَـغْضبِاال               جلْهإِنْ كانَ هى ونسالْحاَِء و  

 اد رام صوباً فَأَمحالَـواُألخرى اجته                  ابةٌـنيينِ إِصـالْحس وسلِّم لإِحدى

  )١(مقْوالَ لحه من جادـلْحلْمِ ولْيصمن ا               رِكْه بِفَضلَةداانَ خرق فَــوإِنْ ك    
  

  

  ،..ك ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملنيسبحان

  : الباحثة                                                                        

  ابتهال حسن عزوز

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                             

  .٧٨-٧٦األبيات من : حرز األماين) ١(
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  :ويتضمن  ملباحث  لتالية

 

  . التعريف بعلم القراءات، وفضله وأمهيته

 

  .نشأة القراءات، وأقسامها

:   

التعريف بالقراء السبعة، وأهم روام يف املذهب 
  .الشامي والعراقي
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يف  وهـي تال تالوة، : ، مبعىن وقرآناً مجع قراءة، وهي مصدر قرأ يقرأ قراءةً: القراءات لغة 
  .قرأت املاء يف احلوض، أي مجعته فيه : يقال  واجلمع، مبعىن الضم األصل

وسي القرآن قرآناًم؛ ألنه جيمع اآليات والسور ويض١(بعضها إىل بعض م(.  

  :أما تعريفها يف االصطالح، فلها تعريفات كثرية، أذكر منها

املذكور يف كتبة احلـروف أو   هي اختالف ألفاظ الوحي:" تعريف اإلمام الزركشي  -١
  .)٢( "كيفيتها، من ختفيف أو تثقيل أو غريها

علم بكيفيـة أداء كلمات القرآن واختالفها، معـزواً  :" تعريف اإلمام ابن اجلزري  -٢
  .)٣( "لناقله 

  علم يعرف منه اتفاق الناقلني لكتاب اهللا، واختالفهم يف: ( تعريف اإلمام القسطالين  -٣

                                                             

  .١/١٢٨، و لسان العرب ١/٦٥الصحاح) ١(

  .١/٣١٨الربهان يف علوم القرآن) ٢(

  .٤٩: منجد املقرئني) ٣(
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لغة واإلعراب، واحلذف واإلثبات، والتحريك واإلسكان، والفصل واالتصـال، وغـري   ال 
  .ذلك من هيئة النطق واإلبدال، من حيث السماع

علم يعرف منه اتفاقهم واختالفهم يف اللغة، واإلعراب، واحلـذف واإلثبـات،   : أو يقال 
  .)١( )والفصل والوصل، من حيث النقل

، وتابعه عليه الشيخ عبد الفتاح -رمحه اهللا-تعريف ابن اجلزري ولعل من أحسنها وأمجعها   
هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية، وطريـق أدائهـا اتفاقـاً    :(القاضي حيث قال

  . )٢( )واختالفاً، مع عزو كل وجه لناقله

صلى اهللا عليه –وذلك أن القرآن نقل إلينا لفظه ونصه كما أنزله اهللا تعاىل على نبينا حممد 
وفقاً ملا علمـه   –صلى اهللا عليه وسلم  –، ونقلت إلينا كيفية أدائه كما نطق ا الرسول -وسلم 

جربيل ، وقد اختلف الرواة الناقلون فكل منهم يعزو ما يرويه بإسناد صحيحٍ إىل النيب صـلى اهللا  
  .)٣(عليه وسلم

 

القراءات من أجل العلوم وأمساها قدراً، وأشرفها ذكراً؛ التصاله بأعظم كتاب على إنَّ علم 
  ..الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه  -تبارك وتعاىل -اإلطالق، كتاب اهللا 

                                                             

  .١/١٧٠):لطائف اإلشارات) (١(

  .٥:البدور الزاهرة) ٢(

  .٦٦:املقتبس من اللهجات العربية والقراءات القرآنية) ٣(
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وختصيص هذه األمة ا،  –صلى اهللا عليه وسلم -ونزول القرآن بقراءاته املتعددة على النيب
، ومنقَبة فُضلى؛ لذلك عين الصحابة منذ عصر الوحي، بضبط وجوه القـراءات،  هلي نعمة عظمى

وطرق أدائها وأحكامها، وتبعهم على ذلك اخليار من سلف هذه األمة، ومن تالهم من العلمـاء  

M   l  k      j  i  h  g  :الفضالء، فحفظ من التبديل والتحريـف، حتقيقـاً لقولـه تعـاىل     

mL )١(.  

من فضل القرآن العظـيم، وممـا ال خيفـى أن      -ال حمالة  -لقراءات ينبثق وفضل علم ا
موضوع علم القراءات هو العلم بأوجه القراءات وكيفية أدائها، وذلك عين الشـرف العظـيم،   

  .واخلري اجلسيم

  )٢( )خيركُم من تعلَّم الْقُرآنَ وعلَّمه : ( -صلى اهللا عليه وسلم -وقد قال 

  :ابن اجلزري  وقال

رِفعيفَـــظُه وحا يإِالَّ بِم                               فرشي سـانُ لَيسإنفَال دعبو  

انسأُولُو اِإلح ةالْأُم افرأَش                               آنلُو الْقُرامكَــانَ ح ذَاك٣(ل(  

                                                             

  .٩:سورة احلجر، اآلية ) ١(

ح رقـم  ) خريكم من تعلم القرآن وعلمـه (،كتاب فضائل القرآن، باب ) صحيحه(أخرجه البخاري يف ) ٢(

]٤/١٩١٩]٤٧٣٩.  
  .٦، ٥: ، البيتان رقم ٣١:منت طيبة النشر) ٣(
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األمة مل تزل من الصدر األول، وإىل آخر وقت يستنبطون منه  فإن علماء هذه:" وقال أيضاً
األدلة واحلجج والرباهني واحلكم وغريها، ما مل يطلع عليه متقدم وال ينحصر ملتأخر بل هو البحر 

  .)١( "العظيم الذي ال قرار له ينتهي إليه، وال غاية آلخره يوقف عليه

ومنشؤها، ومعدن املعـارف ومبـدؤها،    فإن القرآن ينبوع العلوم: "...وقال القسطالين 
ومبىن قواعد الشرع وأساسه، وأصل كل علم ورأسه، واالستشراف على معانيـه ال يتحقـق إال   
بفهم رصفه ومبانيه، وال يطمع يف حقائقها، اليت ال منتهى لغرائبها ودقائقها، إال بعد العلم بوجوه 

  .)٢(..."من أجل العلوم النافعاتقراءاته، واختالف رواياته، ومن مث صار علم القراءات 

وقد تبوأ علم القراءات تلك املنزلة الرفيعة، واألمهية العظيمة؛ ألنه ال ميكن للمرء أن يقـرأ  
  .القرآن محقَّقاً مرتالً ما مل يكن على علمٍ بإحدى روايته 

، ومن وجه آخر فإن علْم القراءات وعى عدداً من العلوم اجلليلة، كعلم رسـم املصـحف  
  ..وعلم الضبط، وعلم توجيه القراءات واالحتجاج هلا، وعلم الفواصل وغريها

التفسري واإلعجاز : فضالً عن كونه أصالً يعتمد عليه، ويحتاج إليه يف كثري من العلوم مثل 
والنحو والصرف واللغة، والفقه واستنباط األحكام وغريها، فما من علم إال ويزخر بإيراد أوجـه  

  .لروايات القراءات وا

                                                             

  .١/٥:النشر) ١(

  .١/٦: لطائف اإلشارات) ٢(
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ومل تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ به قارئ معىن، ال يوجد يف قراءة اآلخـر  "  
  .    )١( "ذلك املعىن ، فالقراءات حجة الفقهاء يف االستنباط، ومحجتهم يف االهتداء إىل سواء الصراط

وفوائـده،  وتتداخل أمهية علم القراءات مع احلكمة من نزول القراءات على سبعة أحرف 
وقد بسط العلماء احلديث عن ذلك مما ال يسع املقام .. اليت من أجلِّها التيسري والتخفيف على األمة

، فكل مثرة من فوائد تعدد القراءات واختالفها تؤكد من شأن علم القـراءات وتعضـد   )٢(ذكره 

دانا هلذا، وما كنا لنهتـدي  أمهيته، ويكفي أن نوره متصلٌ بنور القرآن وهداه، فاحلمد هللا الذي ه
  .لوال أن هدانا اهللا 

 

  

********  

 

 

 

 
                                                             

  .١/١٧١:لطائف اإلشارات) ١(

، والقـراءات  ١٤٢-١/١٣٩ومناهل العرفـان ، ٢٧٥-١/٢٧٤، اإلتقان ٥٤-١/٥٢النشر: انظرها يف ) ٢(

  .١١٥-١١٢:، وصفحات يف علوم القراءات ٤١-٣٩:أحكامها ومصدرها
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)١( 

إن من أجل النعم على هذه األمة، أن شرفها املوىل بنزول الذكر املبني، ومحلها أمانة تبليغه 
حىت حموه من خلل التحريف، وحفظوه "قراءاته إىل يوم الدين، للعاملني، وتكفَّل هلا حبفظه وحفظ 

من الطغيان والتطفيف، فلم يهملوا حتريكاً وال تسكيناً، وال تفخيماً وال ترقيقـاً، حـىت ضـبطوا    
   )٢("مقادير املدات وتفاوت اإلماالت 

لت إلينـا  و البد يف هذا املقام من بيان مراحل نشأة القراءات ومراحل تطورها، حىت وص
  .سليمةً رواياتها، متصلةً أسانيدها بفضل اهللا

  :وتفصيل ذلك على النحو اآليت 

  : -صلى اهللا عليه وسلم-الرسول  صرالقراءات يف ع -١

-يتلقاه، ويحفَظُه ويبلِّغه أصـحابه   -صلى اهللا عليه وسلم -منذ نزول القرآن والرسول 
  .فظ قراءاته وأحكامهالذين عنوا بأخذه، وح -رضوان اهللا عليهم

                                                             

، ٤٠٩-١/٤٠٥، ومناهل العرفـان ٩-١/٦، النشر ٨٧-٨٦، ٤٨:اإلبانة :  انظر هذا املبحث وافياً يف ) ١(

-٣٠:لقـراءات ، وصفحات يف علوم ا١٤-١١:، واملدخل والتمهيد٥٤-٤٦:والقراءات أحكامها ومصدرها
  .١٧-١٣:، واملدخل إىل القراءات٦٩-٤١: ، والقراءات املتواترة٣٦-٣١:، ويف علوم القراءات٤٨

  .١/٥٣النشر) ٢(
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وكان نزول القرآن بادئ األمر بلغة قريش باعتبارها اللغة السائدة فلما شق ذلك على كثريٍ 
من ربه التخفيف عن أمته، فأجابه إىل ذلك؛ رمحـة   -صلى اهللا عليه وسلم -من أصحابه، طلب

ما جاء عن ابـن   ذلك، يدل على )١(بأمته، فأمره أن يقرأ القرآن على سبعة أحرف-سبحانه -منه

ـ ع يـلُ رِبي جِنِأَرقْأَ: "قال   -صلى اهللا عليه وسلم -أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنهما-عباس ى لَ
حرفَ فراجعلَه، فَتأَ مأَ لْزسزِتيده وزِييدين حىت انتى إِهىل سبعأَ ةح٢("فر(.   

  .. نزوهلا بنزول القرآنومن هنا نشأت القراءات القرآنية وارتبط 

  .اختلفوا يف زمن وحمل نزول القراءات، هل كان ذلك مبكة، أم باملدينة؟ العلماء غري أن

فمنهم من قال إا نزلت مبكة مع بدء نزول القرآن، وحجتـهم  :  ويف تلك املسألة قوالن
نزلت باملدينة، بعد هجـرة   إا: والقول الثاين .أن معظم سور القرآن مكي وفيها قراءات متعددة

، ألن احلكمة من تعددها هو التيسري على األمة، ومل تظهر احلاجة -صلى اهللا عليه وسلم -الرسول
  .)٣(إليه إال يف املدينة حيث تعددت قبائل املسلمني، وهذا ما رجحه كثري من العلماء

                                                             

والشك أن القراءات سواء كانت سبعية أم عشرية أم شاذة، إمنا هي جزء من األحـرف السـبعة، وأن   ) "١(

  .٤٢: أحكامها ومصدرها القراءات" : األحرف السبعة منها ما نسخ بالعرضة األخرية
، ولطـائف  ١٨٣-١/١٢٧، واإلتقان٢٧-١/٢٦النشر: وانظر أقوال العلماء يف املراد باألحرف السبعة يف  

  .، واألحرف السبعة، ومنزلة القراءات منها١٨٥-١/١٣٠، ومناهل العرفان٤٤-١/٣١اإلشارات
[ على سبعة أحـرف،ح رقـم    أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن)  ٢(

، و مسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين ، باب بيان أن القرآن أنزل علـى سـبعة   ٤/١٩٠٩]٤٧٠٥
  .١/٥٦١] ٨١٩: [أحرف ، ح رقم 

  .٣٤-٣٢:، ويف علوم القراءات٤٨-٤٦:القراءات أحكامها ومصدرها : للتوسع يف املسألة، انظر )   ٣(
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راءات وأحكامهـا،  صحابته الكرام وجوه الق -صلى اهللا عليه وسلم -وبعد أن علَّم النيب
  .)١(وجههم إىل البلدان ليعلِّموا الناس القرآن والدين

  : -رضوان اهللا عليهم– الصحابة الكرام صرالقراءات يف ع -٢

إىل الرفيق األعلى، خرج مجاعةٌ من الصـحابة   -صلى اهللا عليه وسلم -ملا انتقل الرسول    
إىل ما افتتح من األمصار، فعلَّم كلُّ واحد منـهم   -رضي اهللا عنهما-الكرام يف أيام أيب بكر وعمر

فاختلفـت قـراءة أهـل     -صلى اهللا عليه وسلم -أهل مصرِه على ما كان يقرأ على عهد النيب 
  .)٢(بة الذين علَّموهماألمصار على حنو ما اختلفت قراءة الصحا

اخلالفة، ورأى اختالف النـاس يف القـرآن ،    -رضي اهللا عنه -وملا توىل عثمان بن عفان
قراءيت أصح من قراءتك، تدارك اخلَطْب، وأمر بكتابة عـدة مصـاحف،   : وقول أحدهم لآلخر

مصـحفهم،    وجهها إىل األمصار، وبعث مع كل مصحف مقْرِئاً يعلَّم كل أهـل مصـر مبـا يف   
وأمجعت األمة املعصومة من اخلطأ على ما تضمنته هذه املصاحف، وترك ما خالفها مـن زيـادة   "

ونقص، وإبدال كلمة بأخرى مما كان مأذوناً فيه، توسعة علـيهم، ومل يثبـت عنـدهم ثبوتـاً     
  )٣( .."مستفيضـاً، أنه من القرآن

  :ابن اجلزري  وحىت عصر-رمحهم اهللا–يف عصر التابعني القراءات  -٣

نأضحت األمصار بعد ذلك تزخر بالقراء من التابعني الذين تلقوا عن الصحابة، وم  

                                                             

  .٤٨:اإلبانة) ١(

  .٤٨:اإلبانة) ٢(

  .١/٧النشر) ٣(
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بعدهم، وتوافدت الوفود على قراء األمصار جتلس يف حلقام، تطلب القـرآن وتتلقـاه    
  .)١(وتقرؤه، وكان معظم هؤالء ال ينتهون من التلقي إال وقد أتقنوا القرآن

بعد ذلك وانتشروا يف البالد، وكثرت اختالفام فخيف أن يلتـبس احلـق   مث كثر القراء 
بالباطل، فتجرد قوم للقراءة واإلقراء، واعتنوا بضبط القراءات أمت عناية حىت صاروا أئمةً يقتدى م 
يف ذلك، ويرحل إليهم ويؤخذ عنهم، فكان هؤالء األئمة السبعة املعروفون، والـذين اشـتهروا   

  .)٢(مانة، ولتصديهم للقراءة نِسبت إليهمبالضبط واأل

ـ ٣٢٤ت(وأول من اقتصر على هؤالء أبو بكر بن جماهد يف كتابـه   -رمحـه اهللا -) هـ
وذلك يف أواخر القرن الثالث، وأوائل القرن الرابع، وقد تلقى الناس قـراءات األئمـة   ) السبعة(

  . السبعة بالقبول؛ إلمجاعهم على ضبطهم وإتقام 

قراءة األئمة أيب جعفر املدين، ويعقـوب احلضـرمي    ثري من العلماء على السبعة،مث زاد ك
، وصنف فيها )٣(فاستكملت القراءات السـبع بالثالث املتممة للعشر -رمحهم اهللا -وخلف البزار

، لإلمـام احملقـق ابـن    )النشـر يف القـراءات العشـر   (تصانيف عديدة، من أعظمها كتـاب  
وذلك يف القرن التاسع اهلجري، وذا أصـبحت القـراءات    -اهللارمحه -) هـ٨٣٣ت(اجلزري

  .واترة عشرة، واستقر األمر على قبوهلا إىل يومنا هذااملت

                                                             

  .١٣:املدخل والتمهيد يف علم القراءات والتجويد) ١(

  . ٨٧-٨٦):اإلبانة) ٢(

  .٨١ -٨٠:منجد املقرئني) ٣(



 التقرير يف اختالف القراءات بني اإلرشاد والتيسري شرح روضة

 

- ٢٣ - 

 

)١( 

يف تقسيمها آراء متعددة، وتفريعات متنوعة، وهـي يف جمملـها ال   -رمحهم اهللا -للعلماء 
  .تعدو كوا اختالفات شكلية فحسب

األوىل من حيث السند، والثانية من حيـث  : ويف هذا الفصل سأتناول أقسام القراءات من ناحيتني
القبول والرد، أُرِيد بذلك اإلمجال، واخلروج من دائرة اإلشكال اليت حتيط ذه املسألة، وبيان ذلك 

  :فيما يلي 

  

، )٢(اليت ذكـرها اإلمـام السيوطي يف اإلتقان لعل من أشهـر هذه التقسيمـات، تلك

  : ، بعـد أن حررها وزاد عليها وهي)٣(عن ابن اجلزري

  :املتواتر -١

  ما نقله مجع ال ميكـن تواطؤهم على الكـذب، عن مثلهم إىل منــتهى : وهـو 

                                                             

، واإلتقان يف علوم ١٣-١/٩، والنشر ٩٩-٧٩:، و منجد املقرئني٥١:اإلبانة: انظر هذا املبحث وافياً يف ) ١(

، والقراءات أحكامهـا  ٤٤٨-١/٤١١، ومناهل العرفان٨٠/ ١،وإحتاف فضالء البشر٢٦٣-١/٢٥٧القرآن
-٢٩٥نـها   ، واألحرف السبعة، ومنزلة  القـراءات م ٥٥ -٤٧، ويف علوم القراءات٨٣-٧٥:ومصدرهـا

  .٣٨-٣٥:، وعلم القراءات ، نشأته ، أطواره٦١-٤٩:، وصفحات يف علوم القراءات٣٠٦
)٢٦٣-١/٢٦٠)  ٢.  

  . ١٧-١/١٤النشر) ٣(
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 و LملـكM ما اتفـقت الطـرق يف نقله عن السـبعة ،كقــراءة   : مثـاله. السند
MكالمL )١(و ، Mَونعدخوما يL وM    ونَوماعادخيL )٣(، وغالب القراءات كذلك)٢(.  

  :املشهور -٢

هو ما صح سنده بأن رواه العدل الضابط عن مثله، ووافق العربية ووافق أحد املصـاحف  
يعدوه من الغلـط وال  العثمانية، سواًء أكان عن األئمة السبعة أم العشرة، واشتهر عند القراء  فلم 

  .)٤(من الشذوذ، إال أنه مل يبلغ درجة التواتر

ما اختلفت الطرق يف نقله عن السبعة فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض ، وقـد  : مثاله 
    :كما يف حنو قـراءة ابن ذكوان:( حيـث قال  –رمحه اهللا –مثَّل هلا ابن اجلزري 

M ' &L )٦( بتخفيف النون )٥(،  وقراءة هشام:M cL )وكقراءة )٨(بياء بعد اهلمزة )٧ ،  

  
                                                             

  . ١/١١٦البدور الزاهرة للنشار، : ، وانظر توضيح القراءة يف٤: سورة الفاحتة ، اآلية ) ١(

  .١٢٧-١/١٢٦البدور الزاهرة للنشار،: ، وانظر توضيخ القراءة يف٩:سورة البقرة، اآلية )  ٢(

  .١/٢٩٧، ومناهل العرفان ١/٢٦١اإلتقان : انظر )  ٣(

  ١/٢٩٧، مناهل العرفان١/٢٦١اإلتقان: انظر )  ٤(

  ٨٩:، اآلية  -عليه السالم  -سورة يونس )  ٥(

  .٢/١١٩، اإلحتاف ٢/٢٨٦النشـر: انظر )  ٦(

  .٣٧: ،اآلية  -عليه السالم -سورة إبراهيم  )  ٧(

  .٢/١٧٠)اإلحتاف(، ٢/٢٩٩) النشر: (انظر )  ٨(
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     )١( M  L  KL: قنبل
، وغريها من التسهيالت و اإلماالت اليت ال توجد يف غريها من الكتب )٢( بواو بعد اهلمزة 

هذا وشبهه و إن مل ] : "أي ابن اجلزري[قلت . إال يف كتـاب أو اثنني، وهذا ال يثبت به تواتر 
التواتر، صحيح مقطوع به، معتقد أنه من القرآن، وأنه من األحرف السبعة الـيت نـزل    يبلغ مبلغ

  .  )٣("ا

وعلى هذا فالقراءات املشهورة تلحق  باملتواترة، لكوا صحيحة اإلسناد، وموافقة لقواعد 
العلـم  اللغة العربية، ورسم املصاحف، وتلقتها األمة بالقبول، واستفاضت واشتهرت، وحصل ا 

  .اليقيين

يف قرأ ا ، يباتفاق قرآنٌ: املتواترة واملشهورة  ويتضح مما مضى أن النوعني السابقني ومها القراءات
الصالة ويات ٤(، ويتمثل فيها اإلعجاز والتحدي ويكفر جاحدهاعبد(.  

  :اآلحاد -٣

   .)٥(املذكــوروخالف الرسم أو العربية، أومل تشتهر االشتهار  ،صح سنده وهو ما

                                                             

  . ٢٩: سورة الفتح ، اآلية )  ١(

  .٢/٤٨٤، اإلحتاف ٢/٣٣٨النشر  : انظر )  ٢(

  .٩٠ -٨٩:منجد املقرئني)  ٣(

  .٣٩:علم القراءات نشأته ، أطواره)  ٤(

  .١/٢٩٧، مناهل العرفان١/٢٦١اإلتقان )  ٥(
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:  قـرأ  -صلى اهللا عليه وسـلم   -أن النيب  -رضي اهللا عنه  -عن أيب بكرة جـاءمن ذلك ما 
Mانسح رِياقبعرٍ وضخ فَارِفلَى رع نيئكتم ٍL )ومنه قراءة  )١ ، M   ـنـولٌ مسر اَءكُمج لَقَد

  .)٣( قَدراً، من النفاسةمن أعظمكم : ء ، أيبفتح الفا.    )٢(Lأَنفَِسكُم

فهذا ال يقرأ به وال جيب اعتقاده ؛ لكونه آحاداً، وخمالفاً ملا قد أُمجع عليه، فال يقْطع على 
  .)٤(صحته، وما مل يقطع على صحتــه ال جتوز القراءة به، وال يكَفَّر من جحده

  :لشـاذ ا -٤

ـْـفع، وأيب السمـال وغريمها يف ح سندهـمل يص وهو ما   : ، كقراءة ابن السمي

                                                             

هذا : (وقال ٢/٢٥٠كتاب التفسري،) املستدرك(واحلديث رواه احلاكم يف .  ٧٦: سورة الرمحن ، اآلية )  ١(

منقطع ، وعاصم مل : ( بذيل املستدرك) التلخيص(، وقال  عنه الذهيب يف ) حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه
 -صلى اهللا عليه وسـلم -عن النيب وذُكر : ( ، وقال١٥٦/ ٢٧)تفسريه(ورواه الطربي يف ) . يدرك أبابكرة 

جممـع  : (وانظـر ) . على رفـارف خضـري وعبـاقري حسـان    : خرب غري حمفوظ، والصحيح اإلسناد 
  . ١٤/٤٢٥)ذيب الكمال(، و٧/١٥٦)الزوائد

وقد أمجـع   .  ٢/٥١٣)اإلحتاف: (انظر . وهذه القراءة هي قراءة ابن حميصن أحد األئمة األربعة بعد العشرة 
أن قراءة هؤالء األئمة شاذة، لفقداا شرط التواتر، وعدم وصوهلا لدرجة الشهرة واالستفاضـة   العلماء على

  .  ٧٣)/صفحات يف علوم القراءات. (والضطراب النقلة يف ضبط بعض ألفاظها 
ويف سـنده  . ٢/٢٦٢كتاب التفسري، )املستدرك(واحلديث رواه احلاكم يف .  ١٢٨: سورة التوبة، اآلية )  ٢(

يكتب حديثه والحيتج به، يعرف : ليس بشيء، وقال البخاري : (ن خالد الزجني، قال عنه ابن املديين مسلم ب
  .١٠/١١٦)ذيب التهذيب). (وينكر

  .٢/١٠١)اإلحتاف: (وهي قراءة ابن حميصن، انظر )   ٣(

  .١/٤٢٣)مناهل العرفان(، ١/٢٦٢)االتقان(، ١٤)/النشر(، و٥٢)/اإلبانة: ( انظر )  ٤(
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 M  X   W  V  U  T  SL )١(   باحلاء املهملة يف MTL ) يكحنن( ،

  .)٢( )خلَفَك( M X Lوبفتح سكون الالم يف 

  :ملوضوع ا -٥

اه ابن اجلزري . )٣(سب إىل قائله من غري أصلوهو ما نحيث مردوداً  -رمحه اهللا-وقد مس

وبقي قسم مردود أيضاً، وهو ما وافق العربية والرسم ومل ينقل ألبتة، فهـذا رده أحـق،   : ( قال 
  .)٤( )ومنعه أشد ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر

  ¯  °  ±  M  ³  ² ومنها القراءات اليت مجعها حممد بن جعفر اخلزاعي، كقراءة 

´µL)٦("العلماء" برفع لفظ اجلاللة، ونصب لفظ )٥(.  

ـُدرج -٦   :الشبيه بامل

   -رضي اهللا عنه-يف القراءات على وجه التفسري، كقراءة سعد بن أيب وقاص  زيد وهو ما

                                                             

  .٩٢:سورة يونس، اآلية )  ١(

  .١/٤٢٣)مناهل العرفان(، و١/١٦)النشر: (انظر )  ٢(

  .١/٤٢٣)مناهل العرفان(، و١/٢٦٢) اإلتقان: (انظر )  ٣(

  .١/١٧) النشر)  (٤(

  .٢٨:سورة فاطر، اآلية )  ٥(

  .١/٤١٨)مناهل العرفان(، و١/١٦) النشر: (انظر )  ٦(
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 ) : أُم نم تأُخ أَو أَخ لَه( بزيادة لفظ  )١()و أُم نرضـي اهللا  -ابن الـزبري  وكقراءة ). م

يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويستعينونَ ولْتكُن منكُم أُمةٌ (  -عنهما
  ).ويستعينونَ بِاِهللا علَى ما أَصابهم: (بزيادة لفظ . )٢( )بِاِهللا علَى ما أَصابهم

  :  -رضي اهللا عنه-قال عمر .  )٣(وإمنا كان شبيهاً ومل يكن مدرجاً؛ ألنه وقع خالف فيه

  . )٤( )أم فسر؟ -يعين الزبري -فما أدري أكانت قراءته( 

رمبا يدخلون التفسري يف القراءة إيضاحاً وبياناً؛ ألم حمققون ملا تلقّوه : ( قال ابن اجلزري 
  )٥( )قرآناً، فهم آمنون من االلتباس  -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب 

  .القراءات من حيث السند اليت ذكرها أكثر العلماء رمحهم اهللا تعاىل انتهت أقساموذا 

  

  . قراءة مقبولة ، وقراءة مردودة: تنقسم القراءات عامة ، من حيث القبول والرد إىل قسمني 
                                                             

 ٣]٥٩٢:[، كتاب التفسري،ح رقم)سننه(رواه سعيد بن منصور يف واحلديث . ١٢: سورة النساء ، اآلية )  ١(

،كتـاب  )سـننه (، والبيهقـي يف  ٤٦٢/ ٢] ٢٩٧٥[، باب الكاللة، ح رقم )سننه(، والدارمي يف ١١٨٧/
فـتح  (قال ابن حجر يف. ٦/٢٢٣] ١٢٠٤٢[الفرائض، باب حجب األخوة واألخوات من قبل األم، ح رقم 

  ".بسند صحيح أخرجه البيهقي: " ١٢/٤) الباري
، كتاب التفسـري،ح رقـم   )سننه(واحلديث رواه سعيد بن منصور يف . ١٠٤: سورة آل عمران، اآلية )  ٢(

  .٢/٢٢٨)الدر املنثور(، وذكره السيوطي يف ٤/٣٨) تفسريه(، وابن جرير يف ١٠٨٤/ ٣]٥٢١:[
  .١/٤٢٤)مناهل العرفان: (انظر )  ٣(

  .١٠٨٤/ ٣]٥٢١:[ب التفسري،ح رقم ، كتا)سننه(رواه سعيد بن منصور يف )  ٤(

  .١/٣٢)النشر)  (٥(
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وقد وضع العلماء ضوابط دقيقة، للفصل بني القراءة املقبولة واملردودة، حبيث ميكن احلكـم       
  .بصحة القراءة وقرآنيتها، من عدمها 

  :والبد قبل الشروع يف األقسام من بيان أركان القراءة الصحيحة املقبولة وهي     

  .أن تكون القراءة متواترة -١

  .اللغة العربيةأن توافق وجهاً من أوجه  -٢

  .أن تكون موافقة ألحد املصاحف العثمانية ، ولو احتماالً -٣

احلديث عن أركان القراءة املقبولـة، ومفهومهـا،    -رمحهم اهللا -وقد بسط مجهور العلماء     
واختالفام يف اشتراط بعضها، فمن أراد االستزادة فعليـه أن يرجع إىل مظان وجودها يف كتب 

  .)١(هذا الفن

ـَخصها الشيخ عبـد       أما بالنسبة ألقسام القراءة من حيث القبول والرد واحلكم عليها، فقد ل
  :تلخيصاً حسناً، حيث قال  -رمحه اهللا-الفتاح القاضي 

                                                             

القـراءات أحكامهـا   ( ، و١/٤١١)مناهل العرفان(، و٧٩):منجد املقرئني(، و٥١):اإلبانة: (انظرها يف ) ١(

  .٤٩):صفحات يف علوم القراءات(، و٧٧): ومصدرهـا
ومنهم من اكتفى يصحة السند وقد اختلف العلماء يف ضابط التواتر فمنهم من اشترطه كالداين والسخاوي، 

وفَصل اخلطاب يف اجلمع والتوفيق بني هذين املذهبني هو ما . والشهرة واالستفاضة، كابن اجلزري وأيب شامة
إن من اشترط صحة السند دون التواتر نظر لألصل قبل أن تشتهر ويتلقاها الناس بالقبول، ومن اشـترط  : يلي

استفاضت بني الناس وتلقتها األمة بالقبول، وعليه فإن مجيع القراءات العشر التواتر نظر إليها بعد أن اشتهرت و
هذا ما أماله علينا . واهللا أعلم . متواترة، واخلالف بني اشتراط صحة السند والتواتر خالف يكاد يكون لفظياً

تني، مبـادة  يف إحدى حماضرات السـنتني املنـهجي   -حفظه اهللا-فضيلة الشيخ  الدكتور شعبان حممد إمساعيل
  . ، وأخربنا أن هذا ماتلقاه على مشاخيه)هـ١٤٢٦(سنة ) القراءات العشر الكربى(
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واحلاصل أن القراءة إن خالفت العربية أو الرسم فهي مردودة إمجاعاً، ولو كانت منقولة عـن  ( 
وإن وافقت العربية والرسم، ونقلت بطريق التواتر فهي . يكاد يوجد ثقة، مع أن ذلك بعيد بل ال

وإن وافقت العربية والرسم، ونقلت عن الثقات بطريق اآلحاد فقد اختلف فيهـا،  . مقبولة إمجاعاً
فذهب اجلمهور إىل ردها وعدم جواز القراءة ا يف الصالة وغريها،سواًء اشتهرت واستفاضت أم 

  . ال 

ي بن أيب طالب وابن اجلزري إىل قبوهلا وصحة القراءة ا، بشرط اشـتهارها  وذهب مك
ومن هنـا  . واستفاضتها، أما إذا مل تبلغ حد االشتهار واالستفاضة فالظاهر املنع من القراءة إمجاعاً

يعلم أن الشاذ عند اجلمهور ما مل يثبت بطريق التواتر، وعند مكي ومن وافقه، ما خالف الرسم أو 
لعربية ولو كان منقوالً عن الثقات، أو ما وافق الرسم والعربية ونقله غري ثقة، أو نقله ثقة ولكـن  ا

  )١( )مل يتلَق بالقبول وال يبلغ درجة االستفاضة والشهرة 

قصد بالقراءة املقبولة، القراءة اليت يحكَـم   -رمحه اهللا-ونلحظ مما سبق أن الشيخ القاضي 
  ر جاحدها، خالفاً لبعضِ من أحلق باملقبولة ماال يقرأ به كالذي صح إسناده يف بقرآنيتها ويكَفَّ

  

  

  

  

                                                             

  .١٠):القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب: (انظر )  ١(
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وقصد بـاملردودة  . )١(اآلحاد ووافق العربية وخالف الرسم ، كمكي بن أيب طالب وغريه

  .. تلك اليت ال حيكم بقرآنيتها 

  :ومن خالل ما سبق ميكن أن  نقسم القراءة إىل ما يلي 

 

  :عند اجلمهور -أ

  .املتواترة  -١

  .املشهورة امللحقة باملتواترة  – ٢

  :عند مكي ومن وافقه  -ب

  .يزاد هلم  غري ما سبق، ما نقل عن الثقات بطريق اآلحاد ووافق العربية والرسم

 

  :عند اجلمهور -أ

                                                             

  . ١/١٤)النشر( ، و٥٢-٥١)اإلبانة : ( انظر )  ١(

، أن ٣٩-٣٨):علم القراءات، نشأته أطـواره  (يف كتاب -بارك اهللا فيه-وقد ذكر الدكتور نبيل آل إمساعيل 
القراءات اآلحادية، اليت صح سندها ووافقت العربية وخالفت الرسم، كقراءة األئمة : من أنواع القراءة املقبولة 

ويف إحلاقه هلا نظر، إذ أنه عنـد تعريفـه   .  -رمحهم اهللا -احلسن وابن حميصن واليزيدي واألعمش: األربعة 
لضوابط القراءة املقبولة ذكر اشتراط موافقة الرسم ولو احتماالً، فكيف تلحق القراءات اآلحاديـة املخالفـة   

إىل أنه اليقرأ ا يف الصالة  -حفظه اهللا-وإن كان قد أشار!. للرسم بالقراءات املقبولة، وهي خمالفة للرسم ؟
 تعبدبعد ذلك لتعريف القراءة  -رمحه اهللا-ا، ولعله تابع يف ذلك مذهب مكي بن أيب طالب والي هكْرذ لكن

  . املردودة بأا ما اختل فيها أحد ضوابط القراءة املقبولة يدخل فيها اآلحادية املخالفة للرسم حتماً، واهللا أعلم 
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  .القراءة الشاذة اليت مل تثبت بطريق التواتر، وهي ما زاد عن العشرة-١

  .القراءة املوضوعة -٢

  .القراءة املدرجة  -٣

  :عند مكي ومن وافقه  -ب

  .ما خالف الرسم أو العربية ولو كان منقوالً عن الثقات-١

  .ما وافق الرسم والعربية ونقله غري ثقة-٢

  .ونقَلَه الثقة، ولكن مل يشتهرما وافق الرسم والعربية  -٣

  

ولعلَّ ذا التقسيم أمكن اجلمع والتوفيق بني أشهر اآلراء يف هذه املسألة، وبيان رأي الـراجح     
  .أعلم  -تعاىل  -واهللا . وهو رأي اجلمهور

  

 

  
  

  

********  
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    ـَّا كان مقصد الكتاب هو بيان أوجه خالفات القراء السبعة يف املذهب الشـامي مـن مل
كتاب التيسري، واملذهب العراقي من كتاب اإلرشاد، كان البد من التعريف بالقراء السبعة ، وأهم 

  :روام يف حملة موجزة فيما يلي

 

  :ونسبه وكنيته وبلده امسه -١

ة بن شعوب الليثي حليف محـزة  نوعوهو موىل ج ،نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم الليثي
  . )٣(، وأصله من أصبهان)٢(بن عبد املطلب املدين

اختوقيل أبو رومي  ،الرمحنأبو عبد: وقيل، أبو احلسن :وقيل، أبو نعيم: ف يف كنيته فقيلل
  .)٤(وهي أشهرها

                                                             

، ١/١٤١)مشاهري علماء األمصـار (، و٧/٥٣٢)الثقات(، و٨/٤٥٦)اجلرح والتعديل: (انظر يف ترمجته ) ١(

، ٢٩/٢٨١)ذيب الكمال(، و٥/٣٦٨) وفيات األعيان(، و ٨/٣١٧)املنتظم(، و٢/٣٠١)تاريخ أصبهان (و
، ٧/٤٠٨)لسـان امليـزان   (، و١/٧) العرب(، و١/١٠٧)معرفة القراء الكبار(، و٧/٣٣٦)سري أعالم النبالء(و
  .١/٥٧٧)معجم حفاظ القرآن (، و١/٢٧٠)شذرات الذهب(، و ٢/٣٣٠)غاية النهاية(و
  .٢/٣٣٠)غاية النهاية: (انظر) ٢(

  .٢/٣٣٠) غاية النهاية(، و١/١٠٧)معرفة القراء الكبار(، و٢/٣٠٨)تاريخ أصبهان: (انظر) ٣(

  .٢/٣٣٠)غاية النهاية(، و١/١٠٧)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٤(
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  :أبرز شيوخه  -٢

 )قرأت على سبعني من التابعني : (أخذ القراءة عن مجاعة من التابعني، حىت قال عن نفسه 
عبد الرمحن بن هرمز األعرج، و أبو جعفر يزيد بن القعقـاع ،وشيـبة بن : ، ومن أشهرهم )١(

د بن رومان، وغريهـم  ـنصـاح املدين املقـرئ، ومسلم بن جنـدب اهلذيل املــدين، ويزي
  .)٢(كثري 

  :تالميذه أشهر  -٣

  :الناس دهراً طويالً، وقرأ عليه خلق كثري، من أشهرهم  -رمحه اهللا -أَقْرأَ نافع 

إمساعيل بن جعفر األنصاري املدين، وعيسى بن وردان، وسليمان بن مجاز، ومالـك بـن أنـس    
  .)٣(ء البصري،وغريهم كثرياألصبحي، إسحاق بن حممد املسييب، وأبو عمرو بن العال

  :ثناء العلماء عليه ، ووفاته  -٤

  .)٤( )نافع إمام الناس يف القراءة( قال مالك 

كان اإلمام الذي قام بالقراءة بعد التابعني مبدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه : (د قال ابن جماه
  )املاضنيبعاً آلثار األئمة متوكان عاملاً بوجوه القراءاتُ  ...وسلم نافع

                                                             

  .١/١٠٧)معرفة القراء الكبار: (انظر) ١(

  .ملصدر السابقا: انظر) ٢(

  .١/١٠٨)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٣(

  .املصدر السابق: انظر) ٤(
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وكـان زاهـداً    ،ومن أحسن الناس قـراءة  ،كان نافع من أطهر الناس خلقاً:(قال قالون 
  .)١()ستني سنة -صلى اهللا عليه وسلم-صلى يف مسجد النيب  ،جواداً

  .)٢(رحمه اهللا رمحةً واسعة) هـ١٦٩( تويف سنة 

  :أشهر رواته  -٥

  :يف املذهب الشامي  -رمحه اهللا  –أشهر راوة نافع : أوالً  

                                  

  :امسه ونسبه وكنيته وبلده -١

  الزرقيد بن عمر بن عبد اهللا ـعيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصم

إنه ربيب  :املدينة وحنويها، يقال قارئ ،امللقب قالون ،أبو موسى ،موىل بين زهرة ي،املر: ويقال 
وهو الـذي   حىت حذق ومهر،-رمحه اهللا  –، ومل يزل يقرأ على نافع وقد اختص به كثرياً ،نافع
٤(.جلودة قراءته فإن قالون بلغة الرومية جيد ؛اه قالونمس(  

                                                             

  .٣٣٣، ٢/٣٣١)غاية النهاية: (انظر) ١(

  .١/١١١)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٢(

معرفـة  (، و ٤/٥٢٢)معجم األدباء(، و٨/٤٩٣)الثقات(، و٦/٢٩٠)اجلرح والتعديل: (انظر يف ترمجته ) ٣(

، ٤/٤٠٧)لسـان امليـزان  (، و١/٦١٥)غاية النهاية(، و٥/٣٩٤)ميزان االعتدال(، و١/١٥٥ )القراء الكبار
  .٢/٣٨٠)التحفة اللطيفة(، و٢/٤٨)شذرات الذهب(و
  .١/٦١٥)غاية النهاية(و ١/١٥٥)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٤(
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 –ب كان جد جده عبد اهللا من سيب الروم من أيام عمر بن اخلطا ،قالون أصله من الرومو
فهو موىل حممد  األنصاروباعه فاشتراه بعض  ،فقدم به من أسره إىل عمر إىل املدينة -ي اهللا عنهرض

  .)١( )هـ١٢٠ ( بن حممد بن فريوز، ولد سنة

  :أبرز شيوخه  -٢

 -على عيسى بـن وردان  وعرض أيضاً عرضاً عليه، وقراءة أيب جعفرته أخذ عن نافع قراء
عن حممد بن جعفر بن أيب كثري وعبدالرمحن بن أيب الزناد ، وروى احلديث -أحد راويي أيب جعفر

    .)٢(، وغريهم 

  :تالميذه أشهر  -٣

قرأ عليه بشوحممد بن  ،وأمحد بن يزيد احللواين ،ولداه أمحد وإبراهيم :كثري منهم ر  

  . )٣(، وغريهموأمحد بن صاحل املصري، هارون أبو نشيط 

  :ووفاته ثناء العلماء عليه  -٤

إال أين جالسته  ،ماال أحصيه كثرة :قال ؟كم قرأت على نافع :قيل لقالون( : اش قال النقّ
   ).بعد الفراغ عشرين سنة

  شديد  مأصن مينا قالون كان عيسى ب( :يقول  علي بن احلسنيمسعت : قال ابن أيب حامت

                                                             

  .١/٦١٥)غاية النهاية: (انظر) ١(

  .٤/٤٠٧)لسان امليزان (، و١/٦١٥)النهايةغاية (، و ١/١٥٥)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٢(

  .٤/٤٠٧):لسان امليزان (، و١٥٦:/١)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٣(
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  .)١( ) ويرد عليه اللحن واخلطأ ،القارئوكان ينظر إىل شفيت  ،قرأ عليه القرآنوكان ي ،الصمم

  .)٢()وبعد صيته ،وطال عمره ،إلقراء القرآن والعربية لَتبت: (قال الذهيب 

  )٣( .وله نيف ومثانون سنة رمحه اهللا )هـ٢٢٠(تويف سنة 

********  

 

  :امسه ونسبه وكنيته وبلده -١

عثمان بن سعيد بن عدي بن غزوان بن  :وقيل ،سليمانعثمان بن سعيد بن عبد اهللا بن عمرو بن 
  .موىل آل الزبري بن العوام املصري، داود بن سابق القبطي

  . القاسم اأب :وقيل ،عمرو اأب: وقيل  ،سعيد  اأب :يكىن

لقبـه   :ويقـال  ،يصنع مـن اللـنب   والورش شيٌء ،لشدة بياضه ؛نافع بورشبه شيخه لقَّ
 :مث خفف وقيـل  )وهات يا ورشان ،إقرأ يا ورشان: ( وهو طائر معروف فكان يقول ،لورشانبا

  .أستاذي نافع مساين به : يعجبه ويقولبل وكان ال يكرهه  ،ورش
                                                             

  ٦١٦، ١/٦١٥): غاية النهاية: (انظر) ١(

  .١/١٥٦):معرفة القراء الكبار: (انظر) ٢(

  ١/٦١٦): غاية النهاية: (انظر) ٣(

الوايف (، و٣/٤٨١) معجم األدباء(، و ٨/٤٥٢) الثقات (، و٦/١٥٣) اجلرح والتعديل( :انظر يف ترمجته) ٤(

، ٢/٢٤٣)التحفة اللطيفـة  (، و١/٥٠٢)غاية النهاية(، و١/١٥٢):معرفة القراء الكبار(، و٢٠/٢١) بالوفيات
  .١/٦٠٦)معجم حفاظ القرآن (، و١/٣٤٩)شذرات الذهب(و
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  .)٢(، وأصله من القريوان )١(مبصر) هـ١١٠(ولد سنة 

  :شيوخه أبرز  -٢

  .)٣(ختماترحل إىل نافع فعرض عليه القرآن عدة .مل يشتهر ورش بكثرة الشيوخ 

  :تالميذهأشهر  -٣

وعبدالصمد بن  ،وأبو يعقوب األزرق ،وداود بن أيب طيبة ،قرأ عليه أمحد بن صاحل احلافظ
  .)٤(، وغريهمىعبد األعلويونس بن  ،عبدالرمحن بن القاسم

  :ثناء العلماء عليه ووفاته  -٤

  .)٥()افيهمكان ثقة حجة يف القراءة، واشتغل بالقراءة والعربية ومهر :( قال الذهيب

 اإلقراءانتهت إليه رئاسة  ،وإمام أهل األداء املرتلني ،شيخ القراء احملققني:(  قال ابن اجلزري
  .رمحه اهللا رمحة واسعة)٦( )هـ١٩٧(تويف مبصر سنة  ). بالديار املصرية يف زمانه

********  

                                                             

  .١/٥٠٢)غاية النهاية(و ١٥٣- ١/١٥٢)معرفة القراء الكبار: (انظر) ١(

  .٢/٢٤٣)التحفة اللطيفة : (انظر) ٢(

  . ١/٥٠٢)غاية النهاية: (انظر) ٣(

  ١/١٥٣)معرفة القراء الكبار: (انظر)٤(

  .املرجع السابق: انظر) ٥(

  ١/٥٠٢)غاية النهاية: (انظر) ٦(
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  :يف املذهب العراقي  -رمحه اهللا–أشهر راوة نافع : ثانياً 

 

 

   "وهو يف مقابلة ورش"

  :امسه وكنيته ومولده وبلده -١

 أبـو   بين زريق من أهل املدينة،موىل، ئالقار إمساعيل بن جعفر بن أيب كثري األنصاري هو
  .، أخو حممد ويعقوبإبراهيمأبو : إسحاق ويقال 

هم النـاس  قتسـم فا ،هم من رقيق عبد اهللا بن الزبري : قال مصعب بن عبد اهللا الزبريي 
املغرية أن  وأىب ،خذواأُ حنيولكنهم خافوا ، ومل يكونوا عبيداً، ريق من األنصاروانتموا إىل بين ز  

  .)٢(أنتم من األنصار :قال ف ،يكتبهم يف دعوة آل الزبري

  .)٣()هـ١٣٠(سنة إمساعيل بن جعفر  ولد

                                                             

، ١/١٤١)هري األمصارمشا(، و٢/١٦٢)اجلرح والتعديل(، و٧/٣٢٧) طبقات ابن سعد: (انظر يف ترمجته ) ١(

غايـة  (، و١/١٤٤) معرفة القراء الكبـار (، و٩/٤٨)املنتظم (، و٦/٢١٨)تاريخ بغداد(، و)٦/٤٤الثقات (و
، ١/٢٩٣)شـذرات الـذهب  (، و١/١١٢)طبقات احلفـاظ (، و٣/٥٦)ذيب الكمال(، و١/١٦٣) النهاية

  .١/٦٢)معجم حفاظ القرآن(و
  .١/١٤٤)معرفة القراء الكبار(، و١٥٣/ ٣)الكمالذيب (، و٢٢٠-٦/٢١٩)تاريخ بغداد: (انظر)٢(

  .٣/١٥٣)ذيب الكمال(، و١/١٤٤)معرفة القراء الكبار: (انظر)٣(
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  :شيوخه أبرز -٢

، وسليمان بن مسلم بن مجاز ،مث عرض على نافع ،عن شيبة بن نصاح أخذ القراءة عرضاً
  .)١(والعالء ابن عبد الرمحن وغريهم ،وعبد اهللا بن دينار ،ومسع من أيب طوالة، وعيسى بن وردان

  :تالميذه أشهر  -٣

وسليمان بـن داود   ،وأبو عبيد القاسم بن سالم ،محزة الكسائيأخذ عنه القراءة علي بن 
، وحممد بـن سـالم البيكنـدي    ،وروى عنه قتيبة وعلي بن حجر ،وأبو عمر الدوري ،اهلامشي

  .)٢(وآخرون

  :ووفاته  ،ثناء العلماء عليه-٤

  .)٣( )قليل اخلطأ ،مأمون ،إمساعيل بن جعفر ثقة( : قال ابن معني

وكان ، ثقة وهو صاحب اخلمسمائة احلديث اليت مسعها منه الناسكان : (قال ابن سعد 
   )٤( )فقدم بغداد فلم يزل ا حىت مات ،من أهل املدينة

  .)٥(وثَّقه ابن املديين، وأمحد بن حنبل، و ذكره ابن حبان يف الثقات

                                                             

  .١/١٤٤)معرفة القراء الكبار: (انظر)١(

  .١/١٤٥)معرفة القراء الكبار: (انظر)٢(

  .١/١٤٥)معرفة القراء الكبار: (انظر)٣(

  .٣٢٧/ ٧) طبقات ابن سعد : (انظر)٤(

  .٢٥١/ ١) ذيب التهذيب : (انظر )٥(
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من كبار علماء املدينـة يف القـرآن   إمساعيل بن جعفر كان : ( قال أبو اخلري السخاوي 
  .)١()ث وتصدر لإلقراء والتحدي واحلديث

ـ ١٧٧:( وقيـل سـنة   ،)هـ١٨٠(تويف ببغداد سنة  سـنة   :وقـال األهـوازي   ،)هـ
  .)٢(هـ)٢٠٠(

  

  .ال خلف عن قالون عن نافع بني املذهب الشامي والعراقي 

********  

–– 

  :وكنيته وبلده امسه ونسبه  -١

إمـام   ،اإلمام املكي الداري ،عبد اهللا بن كثري بن عمرو بن عبد اهللا بن زاذان بن فريوزان بن هرمز
  .، وهو موىل عمرو بن علقمة الكناينأهل مكة يف القراءة

                                                             

  .١٧٨/ ١) التحفة اللطيفة : (انظر)١(

  .١/١٦٣) غاية النهاية : (انظر)٢(

  . ٣٠:تقدمت ترمجته ص) ٣(

املنـتظم  (، و٧/٥٣)الثقات(، و٥/١٤٤)اجلرح والتعديل(، و٥/٤٨٤)طبقات ابن سعد: (انظر يف ترمجته ) ٤(

لسـان  (، و١/٣١٨)تقريب التهذيب(، و١٥/٤٨٦)الذيب الكم(، و٣/٤١)وفيات األعيان(، و٧/٢٠٣)
املعـني يف طبقـات   (، و١/٨٦)معرفـة القـراء الكبـار   (، و٧/٤٠٣)تاريخ اإلسـالم (، و٧/١٦٧)امليزان
  .١/٣٦٥)معجم حفاظ القرآن(، و١/١٥٧)شذرات الذهب(، و١/٤٤٣)غاية النهاية(،و١/٤٧)احملدثني
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   ولد مبكة سنة مخس وأربعني أبو معبد،لف يف كنيته والصحيح اخت .   

موضـع   )دارين(نسبة إىل  اًيار تسميه العرب دارِاراً والعطّألنه كان عطّ ؛الداري : وقيل له      
ألنه كان من بين الدار بن هاين بن حبيب بن منـارة   :وقيل ،من اهلند بالطيإليه جلب بالبحرين ي

 والصحيح األول ،الذي ال يربح داره وال يطلب معاشاً الداري :وقيل ،من خلم رهط متيم الداري
ألنه كان من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى يف السفن إىل صنعاء فطردوا  كما قاله ابن اجلزري ؛

  .)١(إىل احلبشة  عنها

  :أبرز شيوخه  -٢

وروى  ،وأنس بـن مالـك    ،وأبا أيوب األنصاري ،ن الزبريبعبد اهللا :لقي من الصحابة 
عبداهللا بن السـائب املخزومـي،   : ومن أشهر من أخذ القراءة عنهم -رضوان اهللا عنهم - عنهم

  )٢( .درباس موىل عبد اهللا بن عباساملكي، وجماهد بن جرب و

  :تالميذه أشهر  -٣

قرأ عليه أبو عمرو بن العالء وشـبل   ،ر لإلقراء وصار إمام أهل مكة يف ضبط القرآنتصد
ومحاد بـن  ، وابن جريج ،وحدث عنه أيوب السختياين، وطائفة، ومعروف بن مشكان ،بن عباد

  .)٣( وخلق سواهم ،وقرة بن خالد ،سلمة

  

                                                             

  .١/٤٤٣)لنهايةغاية ا(و  ١/٨٦،٨٧)معرفة القراء الكبار: (انظر) ١(

  .١/٤٤٣)غاية النهاية(و ٨٧-١/٨٦)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٢(

  .١/٤٤٤)غاية النهاية(و ١/٨٧)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٣(



 التقرير يف اختالف القراءات بني اإلرشاد والتيسري شرح روضة

 

- ٤٣ - 

 

  :ثناء العلماء عليه ، ووفاته  -٤

  .)١()ع عليه يف القراءة مبكة حىت ماتومل يزل عبد اهللا هو اإلمام اتم : (قال ابن جماهد

  .)٢( )كان فصيحاً مفوهاً واعظاً كبري الشأن: (قال الذهيب 

  .رمحه اهللا تعاىل )٣( )هـ١٢٠(تويف سنة  

  :أشهر رواته  -٥

  :يف املذهبني باتفاق - رمحه اهللا-أشهر رواة ابن كثري

)٤( 
  :امسه ونسبه وكنيته وبلده  -١

قـارىء مكـة   أبو احلسن ، ،أمحد بن حممد بن عبداهللا بن القاسم بن نافع بن أيب بزة هو 
  ).هـ١٧٠(لد سنة و. ومؤذن املسجد احلرام وموىل بين خمزوم

  أسلم  ، فارسي من أهل مهذان ،أبو بزة الذي ينسب إليه البزي امسه بشار: قال األهوازي 

  
                                                             

  .١/٤٤٥)غاية النهاية: (انظر) ١(

  .٥/٣١٩)سري أعالم النبالء: (انظر) ٢(

  .١/٤٤٥)غاية النهاية: (انظر) ٣(

غاية (، و١/١٧٣) معرفة القراء الكبار(، و١/٤٥٥)العرب ( ، و٢/٧١)اجلرح والتعديل : ( يف ترمجته : انظر) ٤(

  .١/٢٤) معجم حفاظ القرآن(، و١/٢٨٣)لسان امليزان(، و١/١١٩) النهاية
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  .)١( .على يد السائب بن أيب السائب املخزومي

  :أبرز شيوخه -٢

ووهب بـن واضـح    ،وعبد اهللا بن زياد، انـعكرمة بن سليم أبيــه ،وعلى قرأ على
  . وغريهم

  :أشهر تالميذه -٣

واحلسن بن احلباب وأمحد  ،وإسحاق اخلزاعي ،أبو ربيعة حممد بن إسحاق الربعيقرأ عليه 
  .)٢(كثريونث عنه وحد، روى عنه القراءة قنبل ، و حبن فر

  :ثناء العلماء عليه ، ووفاته -٤

  )٣( )ن يف املسجد احلرام أربعني سنةأذَّ: (قال الذهيب 

كان إماماً يف القراءات حمققـاً  : (وقال  )٤( ) متقنأستاذ حمقق ضابط ( :قال ابن اجلزري 

  .)٦( )هـ٢٥٠(تويف مبكة سنة . )٥( )ضابطاً، متقناً هلا، ثقةً فيها، انتهت إليه رياسة اإلقراء مبكة 

                                                             

  .١/١١٩) غاية النهاية(، و١/١٧٣) معرفة القراء الكبار : ( انظر) ١(

  .١/١١٩) غاية النهاية(، و١/١٧٤)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٢(

  .١/١٧٥)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٣(

  .١/١١٩) غاية النهاية: (انظر) ٤(

  .١/١٢١) النشر: (انظر) ٥(

  .١/١١٩) غاية النهاية: (انظر) ٦(
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********  

)١( 
  :امسه ونسبه وكنيته وبلده  -١

، حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن خالد بن سعيد بن جرجة املخزومي موالهم مكي هو 
  .امللقب بقنبل 

الستعماله : هم أهل بيت مبكة يعرفون بالقنابلة ، وقيل : وقد اختلف يف سبب ذلك فقيل 
يكىن .  قنبل: من استعماله عرف به مث خفف وقيل دواء يقال له قنبيل ؛ لداء كان به ، فلما أكثر 

  .)٢( )هـ١٩٥(ولد سنة . أبا عمر : 

  :أبرز شيوخه -٢

، وهو الذي خلفه يف القيام ا د بن حممد بن عون النبالمحأو ،احلسن القواسعلى أيب قرأ 
  .)٣(مبكة

  :أشهر تالميذه -٣

  وحممد  ،ابهـأبو ربيعة حممد بن إسحاق وهو أجل أصح: ر منهم ـكثي ه خلقـقرأ علي

                                                             

 ١/٢٣٠)معرفة القراء الكبـار (، و٢/٢٦٨)توضيح املشتبه(، و٥/١١) معجم األدباء: ( انظر يف ترمجته ) ١(

  .١/٥٠٢)معجم حفاظ القرآن(، و٢/١٦٥) غاية النهاية(و، ٣/١٨٨)الوايف بالوفيات(،و
  .٢/١٦٥) غاية النهاية(، و١/٢٣٠)معرفة القراء الكبار(، و٥/١١) معجم األدباء: : ( انظر) ٢(

  .٢/١٦٥) غاية النهاية(، و١/٢٣٠)معرفة القراء الكبار: : (انظر) ٣(
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  .)١(، وغريهموأبو احلسن بن شنبوذ  ،بكر بن جماهد أبو ، وبن عبد اهللا بن الصباحبن عبد العزيز 

  :ثناء العلماء عليه، ووفاته -٤

   )٢( ) انتهت إليه رئاسة اإلقراء باحلجاز (: قال الذهيب 

ألنه كان ال  ؛وكان على الشرطة مبكة ( :وقال ) شيخ القراء باحلجاز: (قال ابن اجلزري 
ليكون ملا يأتيه من احلدود واألحكام على صواب  ؛يليها إال رجل من أهل الفضل واخلري والصالح

  .)٣( )هـ٢٩١(تويف سنة . )لعلمه وفضله عندهم ؛وها لقنبللُّوفَ

********  

 
–– 

   :امسه ونسبه وكنيته وبلده-١

  . البصري  التميمي املازين العالء بن عمار بن العريانزبان بن هو 

                                                             

  .١٦٦-٢/١٦٥) غاية النهاية(، ١/٢٣٠)معرفة القراء الكبار: : (انظر) ١(

  .١/٢٣٠)معرفة القراء الكبار: : (انظر) ٢(

  .٢/١٦٦) غاية النهاية(، و١/٢٣٠)معرفة القراء الكبار: : (انظر) ٣(

، ١/١٥٣)مشاهري علماء األمصـار (، و٦/٣٤٥)الثقات(، و٣/٦١٦)اجلرح والتعديل: (انظر يف ترمجته ) ٤(

معرفـة القـراء   (، و٦/٤٠٧)م النـبالء سري أعال(، و٣/٤٦٦)وفيات األعيان(، و٣/٣٤٥)معجم األدباء(و
بغيـة  (، و٧/٤٧٦)لسان امليـزان (، و١٢/١٩٧)ذيب التهذيب(و ١/٢٨٨)غاية النهاية(، و١/١٠٠)الكبار
  .١/٤٦١)معجم حفاظ القرآن(، و٢/٢٣١)الوعاة
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- ٤٧ - 

 

، بعضها تصحيف من بعض، وأكثر الناس من احلفـاظ  حد وعشرين قوالًوااختلف يف امسه على 
  . )١( ونشأ بالبصرة) هـ٧٠(سنة : ، وقيل)هـ٨٦(ولد مبكة سنة . وغريهم على أنه زبان 

  :أبرز شيوخه  -٢

  ).القراء السبعة أكثر شيوخاً منه  ليس يف: ( قال ابن اجلزري      

وعاصم بن  ،وشيبة ابن نصاح ،سعيد بن جبريو ،محيد بن قيس األعرجو ،قرأ على احلسن البصري
،  عطاء بن أيب رباحو ،عبد اهللا بن كثري املكي و ،وعبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي ،أيب النجود

   . )٢(وغريهم

  :أشهر تالميذه  -٣

 قرأ عليه خلقوإسـحاق بـن   ، وعبداهللا بن املبـارك  ،عبد الوارث التنوري: ، منهم كثري
  . )٣(، وآخرونوعبد الوهاب بن عطاء اخلفاف ،يوسف بن يعقوب املعروف باألزرق

  :ثناء العلماء عليه، ووفاته  -٤

وكانـت   ،أبو عمرو أعلم الناس بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب( : قال أبو عبيدة
    .)٤( )وكان من أشراف العرب ووجوهها ،ك فأحرقهامث تنس ،دفاتره ملء بيت إىل السقف

                                                             

  .٢٨٩-١/٢٨٨) غاية النهاية(، و١٠١-١/١٠٠)معرفة القراء الكبار: (انظر) ١(

  .١/٢٨٩) غاية النهاية:  (انظر) ٢(

  .١/٢٨٩) غاية النهاية(، و١/١٠١) معرفة القراء الكبار:  (انظر) ٣(

  .١٤/١١٦) الوايف بالوفيات:  (انظر) ٤(
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  .)١( )اشتهر بالفصـاحة والصدق وسعة العلم... شيخ القراء والعربية: ( قال عنه الذهيب 

  . )٢()كان أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة والزهد: (قال ابن اجلزري 

  .)٣( رمحه اهللا رمحة واسعة) هـ١٥٤(سنة تويف 

  :أشهر رواته  -٥

  :يف املذهب الشامي  -رمحه اهللا  –أشهر راوة أيب عمرو البصري : أوالً  

 

  :امسه  ونسبه وكنيته وبلده  -١

أبـو   ،صهيب :ويقال ،حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي بن صهبانهو 
  .)٥(ونسبته إىل الدور موضع ببغداد. ضريرعمر الدوري األزدي البغدادي النحوي الدوري ال

      

                                                             

  .٦/٤٠٧) سري أعالم النبالء:  (انظر) ١(

  .١/٢٩٠) غاية النهاية:  (انظر) ٢(

  .١/١٠٥) معرفة القراء الكبار(، و١/١٥٣) مشاهري األمصار:  (انظر) ٣(

معجـم  (، و٨/٢٠٠)الثقات(،و٣/١٨٣)اجلرح والتعديل(، و٧/٣٦٤)طبقات ابن سعد: (مجتهانظر يف تر) ٤(

، ١/٢٥٥) غايـة النهايـة  (، و١/١٩١) معرفة القراء الكبـار (، و٨/٢٠٣)تاريخ بغداد(، و٣/٢٢٦)األدباء
  .١/٤٦٧)معجم حفاظ القرآن(، و٧/٤٧٦)لسان امليزان(، و ٢/٣٥١) ذيب التهذيب(و
  .١/٢٥٥) غاية النهاية(، و١/١٩١) معرفة القراء الكبار(، و٣/٢٢٧)األدباءمعجم :  (انظر) ٥(
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  :أبرز شيوخه  -٢

وروى ، وسلَيم، وعلى حيىي اليزيدي ،وعلى الكسائيعن نافع،  قرأ على إمساعيل بن جعفر
، وسـفيان بـن عيينـة    ،وإمساعيل بن عيـاش  ،عن أيب إمساعيل املؤدب إبراهيم بن سليمان أيضاً

  .)١(وغريهم

  :أشهر تالميذه  -٣

قرأ عليه أمحد بن يزيـد  قُصد من اآلفاق، وازدحم عليه احلذاق؛ لعلو سنده وسعة علمه، ف
وعمر بـن حممـد   ، واحلسن بن بشار بن العالف ،وأبو الزعراء عبد الرمحن بن عبدوس ،احللواين

  .)٢(، وغريهم وأبو عثمان سعيد بن عبد الرحيم الضرير، الكاغدي

  :ثناء العلماء عليه، ووفاته  -٤

  )٣( )رأيت أمحد بن حنبل يكتب عن أيب عمر الدوري: (قال أبو داود 

  )٤( )وشيخ العراق يف وقته، اإلسالم ئمقر: (قال الذهيب      

  )٥( )ضابط كبري ثبت ثقةٌ ،وشيخ الناس يف زمانه ،إمام القراءة(: قال ابن اجلزري      

                                                             

  .١/٢٥٥) غاية النهاية(، و١/١٩١) معرفة القراء الكبار:  (انظر) ١(

  .١/١٩١) معرفة القراء الكبار:  (انظر) ٢(

  .١/١٩٢) معرفة القراء الكبار:  (انظر) ٣(

  .املرجع السابق:  انظر) ٤(

  .١/٢٥٥) النهايةغاية :  (انظر) ٥(
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  )١( .رمحه اهللا تعاىل )هـ٢٤٦(سنة تويف    

********  

 

  :امسه  ونسبه وكنيته وبلده  -١

أبـو  صاحل بن زياد بن عبد اهللا بن إمساعيل بن إبراهيم بن اجلارود بن مسـرح الرسـتيب    هو     
  نة ــــنسبة إىل السوس ، وهي مدي: و السوسي .  ئقي املقرالرشعيب السوسي 

  .)٤( ولد سنة سبعني و مئة ونيفاً. )٣( خبوزستان

  :شيوخه  -١

ومبكة من ،وأسباط بن حممد ،ومسع بالكوفة من عبد اهللا بن منري، اليزيدي  حيىي قرأ القرآن على     
  .)٥( سفيان بن عيينة

                                                             

  .١/١٩٢) معرفة القراء الكبار:  (انظر) ١(

، ١٣/٥١)ذيب الكــمال (، و٨/٣١٩)الثقات(، و٤٠٤/ ٤)اجلـرح والتعديـل: (انظر يف ترمجتـه) ٢(

ـذيب  (، و١/٣٣٣) غايـة النهايـة  (، و١/١٩٣) معرفة القراء الكبار(، و٢٠/١٠٨)تاريخ اإلسـالم (و
  .١/٢٩٦)ظ القرآنمعجم حفا(، و ٤/٣٤٣) التهذيب

: انظـر . ، وخوزستان هي منطقة األهواز، وماحوهلا سابقا٢/١٥٤ً) اللباب يف ذيب األنساب:  (انظر) ٣(

  .٢٦٧):بلدان اخلالفة الشرقية(
  .١٢/٣٨٠)سري أعالم النبالء(، و١/١٩٣) معرفة القراء الكبار:  (انظر) ٤(

  .١/١٩٣) معرفة القراء الكبار:  (انظر) ٥(
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  :تالميذه  -٢

ن بأبو احلارث حممد ، وموسى بن جرير النحوي، روى القراءة عنه ابنه أبو املعصوم حممد 
   .)١( وغريهموأمحد بن حممد الرافقي ، أمحد الطرسوسي الرقي 

  :ثناء العلماء عليه ، ووفاته  -٣

  .)٢( ) احملدث شيخ الرقة ئاإلمام املقر(  :قال الذهيب 

 )، من أجل أصحاب اليزيدي وأكربهم  ثقة احمرر اضابط ئامقروكان : ( اجلزري قال ابن 
  .)٤(، وقد قارب السبعني) هـ٢٦١(بالرقة، سنة تويف . )٣(

********  

  :يف املذهب العراقي  -رمحه اهللا  –أشهر راوة أيب عمرو البصري : ثانياً 

– 

  "وهو يف مقابلة الدوري"
                                                             

  .١/٣٣٣) غاية النهاية(، و١/١٩٣) معرفة القراء الكبار(  :انظر) ١(

  .١٢/٣٨٠) سري أعالم النبالء:  (انظر) ٢(

  .١/١٣٤)النشر(، و١/٣٣٣) غاية النهاية:  (انظر) ٣(

  .١/٣٣٣) غاية النهاية(، و١٣/٥١)ذيب الكمال:  (انظر) ٤(

معرفـة  (، و٥/٦٣١) معجم األدباء(و، ١٠/١١٢)املنتظم(، و١٤/١٤٦)تاريخ بغداد: (انظر يف ترمجته ) ٥(

بغيـة  (، و٢/٣٧٥)غايـة النهايـة  (، و١/٢٤٠)البلغـة (، و٢/٣)مـرآة اجلنـان  (، و١/١٥١)القراء الكبار
  .١/٦٢٤)معجم حفاظ القرآن(، و٢/٣٤٠)الوعاة
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  :امسه ونسبه وكنيته وبلده -١

  ،املعروف باليزيدي، أبو حممدهو حيىي بن املبارك بن املغرية اإلمام العدوي البصري 

  سب يزيد بن منصور احلمريي يؤدب ولده فنب ؛ التصالهله اليزيدي :حنوي مقرئ ثقة، قيل

  .)١(سكن بغداد وحدث ا .هـإلي

  :شيوخه أبرز -٢

، وأخذ أيضاً عـن محـزة   -وهو الذي خلفه بالقيام ا -أخذ القراءة عرضاً عن أيب عمرو
  .)٢( عن اخلليل اللغة والعروضوروى عن ابن جريج، وأخذ 

  :تالميذه أشهر -٣

ل وإسحاق وابن ابنه أمحد بـن  حممد وعبد اهللا وإبراهيم وإمساعي: ءة عنه أوالدهروى القرا
ل وعامر بن عمر وأبو محدون الطيب بن إمساعي، وأبو شعيب السوسي، وأبو عمر الدوري، حممد

  .)٣(وطائفة سواهم، أبو أيوب سليمان بن احلكم اخلياطو ،املوصلي

  :ووفاته  ثناء العلماء عليه،-٤

   ،منه جلََّوإن كان سائر أصحاب أيب عمرو أ نا على اليزيديلْوإمنا عو: قال ابن جماهد 

  
                                                             

  .٢/٣٧٥) غاية النهاية(، و١/١٥١)معرفة القراء الكبار(، و١٠/١١٣)املنتظم: (انظر) ١(

  .٢/٣٤٠)بغية الوعاة(، و٢/٣٧٥) يةغاية النها: (انظر) ٢(

  .٢/٣٧٥) غاية النهاية(، و١/١٥١)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٣(
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  .)١( )ألجل أنه انتصب للرواية عنه وجترد هلا ومل يشتغل بغريها وهو أضبطهم

صـحيح  ....بلغـات العـرب   كان أحد القراء الفصحاء عاملاً: (وقال اخلطيب البغدادي   
  )٢( ) الرواية صدوق اللهجة

وله عدة تصانيف ...يف اللغات واآلداب بارعاً هاًفوم ان ثقة عالمة فصيحاًك: (قال الذهيب 
  .)...كتاب النوادر، كتاب املقصور، كتاب الشكل : منها 

  .)٣( )هـ٢٠٢(تويف سنة    

********  

– 

  "مقابلة السوسيوهو يف "

  :امسه ونسبه وكنيته وبلده -١

   .)٥( )هـ١٢٠( ، ولد ببلخ سنةالزاهد هو شجاع بن أيب نصر أبو نعيم البلخي مث البغدادي

                                                             

  .٢/٣٧٧)غاية النهاية: (انظر) ١(

  .١٤/١٤٦)تاريخ بغداد) (٢(

  .١/١٥٢)معرفة القراء الكبار) (٣(

معرفـة  (، ١٢/٣٨١)الكمالذيب (، و٨/٣١٣)الثقات(، و٤/٣٧٩)اجلرح والتعديل: (انظر يف ترمجته ) ٤(

  .١/٢٩٢)معجم حفاظ القرآن(، و١/٣٢٤)غاية النهاية(، و١/١٦٢)القراء الكبار
  .١/٣٢٤)غاية النهاية(، و١/١٦٢)معرفة القراء الكبار) (٥(
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  :أبرز شيوخه  -٢

، الثقفـي  روى عن  أيب عمرو بن العالء، وهو من جلة أصحابه ومسع من عيسى بن عمر
   .)١(وغريهم وسليمان األعمش ،العطارديأيب األشهب جعفر بن حيان ، وصاحل املريو

  

  :تالميذه أشهر  -٣

أبـو عمـر    روى عنـه و ،وحممد بن غالب ،أخذ عنه القراءة أبو عبيد القاسم بن سالم
    .)٢(وغريهم وسريج بن يونس،، احلسن بن عرفةالدوري، و

  :ووفاته  ثناء العلماء عليه،-٤

  .)٣(ذكره ابن حبان يف كتاب الثقات

  وأين  ،بخ بخ : وسئل عنه أمحد بن حنبل فقال ،ه أبو عبيدـقوثَّ(  : قال الذهيب

  .)٥( )هـ١٩٠(ببغداد سنة تويف . )كبري ثقةٌ : (وقال عنه ابن اجلزري  . )٤(!)؟مثله اليوم 

********  

                                                             

  .١/٣٢٤)غاية النهاية(، و١٢/٣١٨)ذيب الكمال) (١(

  .١/٣٢٤)غاية النهاية(، ١/١٦٢)معرفة القراء الكبار) (٢(

  .٨/٣١٣)تالثقا) (٣(

  .١/١٦٢)معرفة القراء الكبار) (٤(

  .١/٣٢٤)غاية النهاية)  (٥(
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–– 

  :امسه ونسبه وكنيته وبلده  -١  

ـ عبد اهللا بن عامر بن هو    يبيزيد بن متيم بن ربيعة بن عامر بن عبد اهللا بن عمران اليحص، 
  .)٢(اختلف يف كنيته كثرياً، واألشهر أنه أبو عمران ،وأحد التابعني، إمام أهل الشام يف القراءة

، فهو عـريب صـريح   ن قحطان، ومحري ممحري وهي قبيلة منحيصب واليحصيب نسبة إىل    
  .)٣(النسب

مسعت عبداهللا بن عامر يقـول  ( :قال خالد بن يزيد املري، من اهلجرة )هـ٢١(ولد سنة   
   )٤( )إىل دمشق ويل تسع سنني ويل سنتان وانتقلت -صلى اهللا عليه وسلم-قبض رسول اهللا

  :أبرز شيوخه  -٢

رضـي اهللا  -وعن املغرية بن أيب شهاب صاحب عثمان ،أخذ القراءة عرضا عن أيب الدرداء
  معاوية بن أيب  :ثبت مساعه من مجاعة من الصحابة منهم ،عرض على عثمان نفسه :وقيل عنه،

                                                             

معرفة (، و١٥/١٤٠)ذيب الكمال(، و١/٥٦٤)الكاشف(، و٥/١٢٢)اجلرح والتعديل: (انظر يف ترمجته ) ١(

  .١/٣٦٨)معجم حفاظ القرآن(، و١/٤٢٣)غاية النهاية(، و٤/١٣١)ميزان االعتدال(، و١/٨٢)القراء الكبار
  .١/٣٢٤)غاية النهاية(، و١/٨٢)معرفة القراء الكبار()  ٢(

  .٢/٨١)معرفة القراء الكبار(، و٣/٤٠٧)اللباب يف ذيب األنساب)  (٣(

  .١/٨٢)معرفة القراء الكبار)   (٤(



 التقرير يف اختالف القراءات بني اإلرشاد والتيسري شرح روضة

 

- ٥٦ - 

 

  .)١( ، رضوان اهللا عليهموفضالة بن عبيد ،وواثلة بن االسقع ،والنعمان بن بشري ،سفيان

 :تالميذه أشهر  -٣

وإمساعيـل بـن    ،وربيعة بن يزيد وجعفر بن ربيعة ،حيىي الذماري عنه القراءة عرضاًروى 
ويزيد بـن أيب   ،وخالد بن يزيد بن صبيح املري ،وسعيد بن عبد العزيز ،عبيد اهللا بن أيب املهاجر

  .)٢( مالك وآخرون

  :ه ثناء العلماء عليه،ووفات -٤

 ،حافظاً ملا رواه ،كان عبد اهللا بن عامر إماماً عاملاً ثقة فيما أتاه : (قال أبو علي األهوازي  
موخيار التابعني  ،صادقاً فيما نقله من أفاضل املسلمني ،فيما جاء به قيماً عارفاً فهماً ،ملا وعاه قناًت

  .)٣(...)الراوين ةلّوأجِ

، وعاملاً شهرياً، أَم املسـلمني باجلـامع   جليالًكبرياً، وتابعياً كان إماماً (: قال ابن اجلزري 
وقبله وبعده، فكأن يأمت به وهو أمـري املـؤمنني،   األموي سنني كثرية يف أيام عمر بن عبد العزيز 

تويف بدمشـق  .  )٤( )وناهيك بذلك منقبة، ومجع له بني اإلمامة والقضاء و مشيخة اإلقراء بدمشق

  .)٥( )هـ١١٨(سنة 

                                                             

  .١/٤٢٥)غاية النهاية(، و١/٨٣)معرفة القراء الكبار: (انظر)  ١(

  .املصدرين السابقني: انظر)  ٢(

  .١/٤٢٥)نهايةغاية ال: (انظر)  ٣(

  .١/١٤٤)النشر: (انظر) ٤(

  .١/٤٢٥)غاية النهاية: (انظر) ٥(
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–:أشهر رواته يف املذهبني  -٥ 

  "ويروي عن ابن عامر يف املذهب الشامي فحسب"

  :ونسبه وكنيته وبلده امسه  -١  

الظفري الدمشقي، ولد  :أبو الوليد السلمي وقيل ،هشام بن عمار بن نصري بن ميسرةهو   
  .)٢()هـ١٥٣( سنة

  :أبرز شيوخه  -١  

وسويد بن عبد العزيز والوليد بن  ،وعراك بن خالد ،أخذ القراءة عرضاً عن أيوب بن متيم
  .)٣(، وغريهموسفيان بن عيينة ،عن مالك بن أنس وروى ،ومدرك بن أيب سعد ،مسلم

  :أشهر تالميذه  -٢

وأمحد بن يزيـد   ،روى القراءة عنه أبو عبيد القاسم بن سالم قبل وفاته بنحو أربعني سنة
البخـاري يف صـحيحه وأبـو داود    وروى عنه  ،وطائفة ،وهارون بن موسى األخفش، احللواين

  .)٤(والنسائي وابن ماجة يف سننهم

                                                             

سري (، و٣/١١٧٢)التعديل والتجريح(، و٩/٢٣٣)الثقات(، و٧/٤٧٣)طبقات ابن سعد: (انظر يف ترمجته ) ١(

، ٢/٣٥٤)غاية النهاية(، و٧/٨٦)ميزان االعتدال(، و١/١٩٥)معرفة القراء الكبار(، و١١/٤٢٠)أعالم النبالء
  . ١/٦٠١)معجم حفاظ القرآن(، و١/٨٣)الكواكب النريات(، و٧/٤١٩)لسان امليزان(و
  .٢/٣٥٤)غاية النهاية(، و١/١٩٥)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٢(

  .٢/٣٥٤)غاية النهاية: (انظر) ٣(

  .٢/٣٥٤)غاية النهاية(، ١/١٩٥)معرفة القراء الكبار: (انظر)  ٤(
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  :ثناء العلماء عليه، ووفاته  -٣

  .)١()صدوق كبري احملل( : قال الدارقطين

ـ ـبالنقل والفصاحة والرواي شتهرم: (قال أمحد بن حممد األصفهاين  ة ـة والعلم والدراي
يف نقل القراءة  إليهفارحتل الناس  ،يأزق كرب السن وصحة العقل والرر ،بدمشق وكان خطيباً...

               .)٢( )واحلديث

  )إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم وحمدثهم ومفتيهم : ( قال ابن اجلزري 

  .)٣()هـ٢٤٤(سنة  :وقيل  )هـ٢٤٥(سنة  تويف

  

********  

  

 

 

 

                                                             

  .١/١٩٥)الكبارمعرفة القراء : (انظر)  ١(

  .١١/٤٢٥)سري أعالم النبالء: (انظر)  ٢(

  .٣٥٦، ٢/٣٥٤)غاية النهاية: (انظر)  ٣(
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– 

  )٢("ويروي عن ابن عامر باتفاق يف املذهبني"

  :امسه ونسبه وكنيته وبلده  -١  

البـهراين مـوالهم   وأبو حممـد   ،أبو عمرو ،بن ذكوان -ويقال بشري -بشر عبد اهللا بن أمحد بن
  .)٣( )هـ١٧٣(يوم عاشوراء سنة ولد .  الدمشقي، املقرئ

  :أبرز شيوخه  -٢

: ، وقيل وهو الذي خلفه يف القيام بالقراءة بدمشق ،أخذ القراءة عرضاً عن أيوب بن متيم
:  ، إال أن ابن اجلزري أقره حيث قال)٤( ذلك الذهيبقرأ على اإلمام الكسائي بدمشق، وقد استبعد 

  )٥( )مث وقفت على ما يدل أن الكسائي دخل الشام، وأقرأ جبامع دمشق(

  :أشهر تالميذه  -٣

 ،وحممد بن القاسم اإلسـكندراين  ،وحممد بن موسى الصوري ،هارون األخفشقرأ عليه 
  د ــوولده أبو عبيدة أمح ،جة يف سننهماروى عنه أبو داود وابن ما، ووأمحد بن يوسف التغليب

                                                             

، ١/١٩٨)معرفة القراء الكبار(، و١٤/٢٨٠)ذيب الكمال(، و٥/٥)اجلرح والتعديل: (انظر يف ترمجته يف) ١(

   . ١/٢٣٧)معجم حفاظ القرآن(، و٥/١٢٣)ذيب التهذيب(، و١/٤٠٤)غاية النهاية(و
  .غري أن البن ذكوان طرقاً كثرية عند أيب العز يف املذهب العراقي، سيذكرها املصنف يف مواضعها) ٢(

  .١/٤٠٤)غاية النهاية(، و١/١٩٨)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٣(

  .١/١٩٨)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٤(

  .١/٤٠٥)غاية النهاية: (انظر) ٥(
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  .)١(وآخرونوإمساعيل بن قرياط  ،بن عبد اهللا

  :ثناء العلماء عليه، ووفاته  -٤

مل يكن بالعراق وال باحلجاز وال بالشام وال مبصر وال خبراسان : ( أبو زرعة الدمشقيقال 
  .)٢( )عندي منه أَرقْان ابن ذكوان أَميف ز

اإلمام األستاذ الشهري الراوي الثقة شيخ اإلقراء بالشام وإمام  : (وصفه ابن اجلزري بقوله 
  .)٣(، رمحه اهللا رمحة واسعة)هـ٢٤٢(تويف سنة ) .  جامع دمشق

********  

 
–– 

  :امسه ونسبه وكنيته وبلده  -١

أبو بكر األسـدي مـوالهم    -بفتح النون وضم اجليم  -جود عاصم بن دلة أيب النهو 
   .الكويف احلناط

                                                             

  .١/٤٠٤)غاية النهاية(، و١/١٩٩)معرفة القراء الكبار: (انظر) ١(

  .١/٤٠٥)غاية النهاية(، ١/١٩٩)معرفة القراء الكبار: (انظر)  ٢(

  .١/٤٠٥)غاية النهاية: (انظر)  ٣(

تاريخ (، و٣/٩٩٤)التعديل والتجريح(،  و٧/٢٥٦)الثقات(، و٦/٣٤٠)اجلرح والتعديل: (انظر يف ترمجته ) ٤(

ـذيب  (، و١/٨٨)معرفـة القـراء الكبـار   (، و٤٧٣/ ١٣)ذيب الكمـال (، و٢٥/٢٢٠)مدينة دمشق
  .١/٣٣٠)معجم حفاظ القرآن(، و١/٣٤٦)غاية النهاية(، ، و٥/٣٥)التهذيب
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  .)١(اسم أبيه دلةالصحيح أن و ،ودلة اسم أمه، سم أبيهاأبو النجود  :قيل

  : شيوخهأبرز -٢  

وحدث عنهما وعن أيب  ،وزر بن حبيش األسدي ،قرأ القرآن على أيب عبدالرمحن السلمي  
  .)٢(ومجاعةوأيب عمرو الشيباين  ،ومصعب بن سعد بن أيب وقاص ،وائل

  : هأشهر تالميذ-٣  

  قرأ عليه خلق ونعيم بن ميسرة ،ومحاد بن شعيب ،واملفضل الضيب ،األعمش : منهم كثري .
  .)٣(وآخرون ،واخلليل بن أمحد الزيات،ومحزة  ،أبو عمرو بن العالء :حروفاً من القرآن وروى عنه

  : هثناء العلماء عليه، ووفات-٤  

 رـيخ صاحلٌ رجلٌ :فقال ،سألت أيب عن عاصم بن دلة( : عبداهللا بن أمحد بن حنبل قال  
  .)٤( ) ثقة

ـ وف وأدبٍ كان عاصم بن أيب النجود ذا نسك : ( قال سلمة بن عاصم    احة وصـوت ص
  )٥( )حسنٍ

                                                             

  .١/٣٤٧)غاية النهاية(، و١/٨٨)معرفة القراء الكبار: (انظر)  ١(

  .١/٣٤٧)غاية النهاية(، و١/٨٩)معرفة القراء الكبار: (انظر)  ٢(

  .١/٣٤٨)غاية النهاية(، و١/٨٩)الكبارمعرفة القراء : (انظر)  ٣(

  .١/٩٠)معرفة القراء الكبار: (انظر)  ٤(

  .١/٩٢)معرفة القراء الكبار: (انظر)  ٥(
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الرمحن هو اإلمام الذي انتهت إليه رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد أيب عبد : ( قال ابن اجلزري 
وكان أحسن الناس صـوتاً   ،والتحرير والتجويد واإلتقانمجع بني الفصاحة  ،السلمي يف موضعه

  .)١()هـ١٢٨(سنة : وقيل  )هـ١٢٧(تويف آخر سنة ). بالقرآن

  :يف املذهبني باتفاق  -رمحه اهللا-ة عاصم أشهر روا -٥

)٢( 
  :امسه ونسبه وكنيته وبلده -١

اختلف يف امسه علـى  ، عياش بن سامل أبو بكر احلناط األسدي النهشلي الكويفشعبة بن 
  . )٣()هـ٩٥(ولد سنة  .شعبةن امسه إ، إن امسه كنيته :قوالن  أصحها، ثالثة عشر قوالً 

  :شيوخه أبرز  -٢  

وروى  وأسلم املنقـري،  ،بئوعلى عطاء بن السا ،عاصم ثالث مرات علىعرض القرآن   
  .)٤(، وغريهموعبد امللك بن عمري ،وحصني بن عبد الرمحن، عن إمساعيل السدي

    

                                                             

  .١/٣٤٧)غاية النهاية: (انظر)  ١(

، ٣/١٢٥٨)التعـديل والتجـريح  (، و٧/٦٦٧)الثقات(، و٦/٣٨٦)طبقات ابن سعد( :يف ترمجته : انظر) ٢(

، ١/٣٢٥)غاية النهايـة (، و١/١٣٤)معرفة القراء الكبار(، و٣٣/١٢٨)ذيب الكمال(، و٩/٢٣٢)املنتظم(و
  .١/٢٩٤)معجم حفاظ القرآن(، و١/٨٧)الكواكب النريات(، و١/٦٢٤)تقريب التهذيب(و
  .١/٣٢٦)غاية النهاية(، ١/١٣٤)معرفة القراء الكبار(، ٧/٦٦٩)الثقات: (انظر) ٣(

  .١/٣٢٦)غاية النهاية(، ١/١٣٤)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٤(
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  :تالميذهأشهر -٣

وعروة بـن   ،وعبد الرمحن بن أيب محاد ى،عرض عليه أبو يوسف يعقوب بن خليفة األعش  
  .)١(وروى عنه طائفة ،وحيىي بن حممد العليمي ،حممد األسدي

  :ثناء العلماء عليه، ووفاته  -٤

  .)٢( )اشـة من أيب بكر بن عيسـنأسرع إىل ال ما رأيت أحداً : ( قال ابن املبارك

  .)٣()نـمنقطع القري ،العلم والعمل كثري،  حجةً إماماً داًـكان سي: (قال الذهيب 

ظـري إىل  ان ؟هلا ما يبكيك : فقال ،بكت أخته ،ملا حضرته الوفاة: (...اجلزري قال ابن 
هـ١٩٣(تويف سنة  ) . فيها مثان عشرة ألف ختمة تلك الزاوية فقد ختمت(   

  .)٤( )هـ١٩٤( :وقيل

********  

 

 

                                                             

  .١/٣٢٦)غاية النهاية: (انظر) ١(

  ١/١٣٥)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٢(

  ١/١٣٥)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٣(

  .١/٣٢٧)غاية النهاية: (انظر) ٤(
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)١( 
  

  :امسه ونسبه وكنيته وبلده -١

، ود األسدي الكويف الغاضري البـزاز أبو عمر بن أيب دا ،حفص بن سليمان بن املغرية هو
  .وتلميذه  كان ربيب عاصم ،صيفَويعرف حب نسبةً لبيـع البز،

  . )٢( )هـ٩٠(ولد سنة  

  :أبرز شيوخه -١

وأيب إسـحاق   ،وثابت البناين ،عن علقمة بن مرثد، وروى احلديث قرأ على عاصم مراراً
  .)٣(آخرونو، إمساعيل السدي وحمارب بن دثار و ،السبيعي

  :أشهر تالميذه -٣

  بـوأبو شعي ،وأخوه عبيد بن الصباح ،عمرو بن الصباح ومساعاً قرأ عليه عرضاً

  

                                                             

ـذيب  (، و٨/١٨٦)تاريخ بغداد(، و٦/١٩٥)الثقات(، و٣/١٧٣)اجلرح والتعديل( :ترمجته يف : انظر) ١(

معجم (، و١/٢٥٤)غاية النهاية(، و١/١٤٠)معرفة القراء الكبار(، و٣/٢٢٥)معجم األدباء(، و٧/١١)الكمال
  .١/٢١٠)حفاظ القرآن

  .١/٢٥٤)النهايةغاية (، و١/١٤٠)معرفة القراء الكبار(، و٣/٢٢٦)معجم األدباء: (انظر) ٢(

  .١/١٤٠)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٣(
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  .)١(سواهم، وخلق وخلف احلداد ،سني بن حممد املروذيوح ،ومحزة بن القاسم ،القواس

  :ثناء العلماء عليه ووفاته  -٤

  )٢()كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم : (قال أبو هشام الرفاعي

ويصـفونه   ،األولون يعدونه يف احلفظ فوق أيب بكر بن عياش كان... : (قال ابن املنادى
  .)٣(على الصحيح )هـ١٨٠(تويف سنة ).  بضبط احلروف اليت قرأ على عاصم

  

********  

 
–– 

  :امسه ونسبه وكنيته وبلده  -١

  يف موىل آل عكرمة محزة بن حبيب بن عمارة بن إمساعيل اإلمام أبو عمارة الكو

                                                             

  .١/٢٥٤)غاية النهاية(، ١/١٤٠)معرفة القراء الكبار: (انظر) ١(

  .١/١٤١)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٢(

  .١/٢٥٥)غاية النهاية: (انظر) ٣(

املنتظم (، و٦/٢٢٨) الثقات(، و٣/٢٠٩)اجلرح والتعديل(، و٦/٣٨٥)طبقات ابن سعد: (انظر يف ترمجته ) ٤(

معرفة القراء (، و٧/٩٠) سري أعالم النبالء(، و٢/٢١٦)وفيات األعيان(، و٣/٢٦٢)معجم األدباء(، و٨/١٨٨)
  . ١/٢٦١)غاية النهاية(، و١/١١١)الكبار
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جيلب الزيت من الكوفة إىل حلوان وجيلب من  ألنه كان: ؛ قيل الزيات، املعروف بالتيمي بن ربعي
  . حلوان اجلنب واجلوز إىل الكوفة

  .)١(وأدرك الصحابة بالسن فلعله رأى بعضهم ) .هـ٨٠(ولد سنة 

  :أبرز شيوخه  -٢

  وحممد بن عبد الرمحن بن أيب  ،محران بن أعني و ،على األعمش قرأ القرآن عرضاً

  .)٢(، وغريهموجعفر الصادق ،طلحة بن مصرف ووأيب إسحاق السبيعي،  ،ليلى

  :أشهر تالميذه  -٣

عابد و ،وعبد الرمحن بن أيب محاد-ومها أجل أصحابه-ليم بن عيسىوس ،قرأ عليه الكسائي
  .)٣(، وخلق كثريوحجاج بن حممد، وإسحاق األزرق، واحلسن بن عطية ،بن أيب عابد

  :ثناء العلماء عليه ووفاته  -٤

  .)٤() غلب محزة الناس على القرآن والفرائض : ( الثوريقال سفيان 

                                                             

  .١/٢٦١)غاية النهاية(، و١١٢-١/١١١)معرفة القراء الكبار(، و٨/١٨٨)املنتظم: (انظر) ١(

  .٢٦٢-١/٢٦١)غاية النهاية(، ١/١١٢)الكبارمعرفة القراء : (انظر) ٢(

  .١/٢٦٢)غاية النهاية(، ١/١١٢)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٣(

  .١/١١٣)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٤(
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 حجةً وكان إماماً،إليه صارت اإلمامة يف القراءة بعد عاصم واألعمش : (قال ابن اجلزري   
 خاشعاً عابداً ،للحديث حافظاً ،بالعربية عارفاً ،بالفرائض بصرياً ،بكتاب اهللا ماًيـق ياًرض ثبتاً ثقةً

  .)١()هـ١٥٦(تويف سنة ). عدمي النظري ،هللا قانتاً ورعاً زاهداً

  :أشهر رواته  -٥

  :يف املذهب الشامي -رمحه اهللا-أشهر رواة محزة : أوالً  

)٢( 
    :امسه ونسبه وكنيته ولده  -١  

  أبو حممد البغدادي املقرىء  ،ابن طالب بن غراب :خلف بن هشام بن ثعلب وقيل

  . البزار

  .)٣( )هـ١٥٠(ولد سنة 

  :شيوخه أبرز  -٢

لَقرأ على سشهاب عبد ربه  وأبا ،ومحاد بن زيد ،وأبا عوانة ،ومسع مالكاً ،م عن محزةي  

                                                             

  .١/٢٦٣)غاية النهاية: (انظر) ١(

ـذيب  (، و١١/١٤٥)املنـتظم (، و٨/٢٢٨)الثقات(، و٧/٣٤٨)طبقات ابن سعد( :يف ترمجته : انظر) ٢(

معرفـة القـراء   (، و٢/٢٤١)وفيـات األعيـان  (، و١٠/٥٧٦)سري أعـالم النـبالء  (، و٨/٢٩٩)الكمال
  .١/٢٢٣)معجم حفاظ القرآن(، و١/٢٧٢)غاية النهاية(،و ١/٢٠٨)الكبار

  .١/٢٠٨)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٣(
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  عبد الوهاب و ،وإمساعيل بن جعفر ،وروى احلروف عن إسحاق املسييب ،احلناط

  .)١(م، وغريهمبن عطاء وحيىي بن آد

  :أشهر تالميذه -٣  

وأخوه إسحاق بن إبراهيم وإبراهيم  وراقة، القراءة عنه عرضاً ومساعاً أمحد بن إبراهيم ىرو
، أمحـد بـن زهـري   ، ووإدريس بن عبد الكرمي احلداد ،وأمحد بن يزيد احللواين ،بن علي القصار

  .)٢(وغريهم

  :ثناء العلماء عليه، ووفاته  -٤

كان يبدأ بأهل القرآن مث يـأذن   ،أنبل من خلف بن هشام ما رأيت:(هم سني بن فَقال احل
  )٣( )وكان يقرأ علينا من حديث أيب عوانة مخسني حديثاً ،ألصحاب احلديث

  )٤( )كان عابداً فاضالً : (قال الدارقطين 

هـ ببغـداد،  ٢٢٩تويف سنة ) . كان ثقة،كبرياً، زاهداً، عابداً، علماً: (قال ابن اجلزري 
  )٥( .اجلهميةوهو خمتف من 

********  
                                                             

  .١/٢٧٣)غاية النهاية(، و١/٢٠٨)معرفة القراء الكبار: (انظر) ١(

  .١/٢٧٣)غاية النهاية(، و١/٢٠٩)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٢(

  .٨/٣٠٢)ذيب الكمال: (انظر) ٣(

  .١/٢٠٩)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٤(

  .١/٢٧٤)غاية النهاية: (انظر) ٥(
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)١(  

  :امسه ونسبه وكنيته وبلده  -١  

مـوالهم   ،أبو عبـد اهللا الشـيباين  : وقيل  ،ابن عيسى أبو عيسى :وقيل ،خالد بن خالد
  .)٢(صاحب سليم ،الصرييف الكويف املقرىء

  : أبرز شيوخه -٢

وروى القراءة عن حسني  ،وهو من أضبط أصحابه وأجلهم ،سليم عنأخذ القراءة عرضاً 
  .)٣(وعن أيب جعفر حممد ابن احلسن الرواسي ،عن أيب بكر عن عاصم ،ابن علي اجلعفي

  :تالميذهأشهر -٣

وإبـراهيم بـن    ،وإبراهيم بن علي القصار ،روى القراءة عنه عرضاً أمحد بن يزيد احللواين
  علي بن حسني ، وسليمان بن عبد الرمحن الطلحي ،ومحدون بن منصور ،نصر الرازي

  .)٤(الطربي وعلي بن حممد بن الفضل

  :ثناء العلماء عليه، ووفاته  -٤  

                                                             

معرفـة القـراء   (، و١٥/١٤١)تـاريخ اإلسـالم  (، و٣/٣٦٨)اجلـرح والتعـديل  ( :يف ترمجته : انظر) ١(

  .١/٢١٩)معجم حفاظ القرآن(، و١/٢٧٤)غاية النهاية(، و١/٢١٠)الكبار
  .١/٢٧٤)غاية النهاية(، ١/٢١٠)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٢(

  .١/٢٧٤)غاية النهاية: (انظر) ٣(

  .املرجع السابق: انظر) ٤(
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راءة قإمام يف ال(: قال ابن اجلزري . )١( )هو أضبط أصحاب سليم، وأجلهم (  :قال الداين   
  )٢( )هـ٢٢٠(تويف سنة. )اذـعارف حمقق أست ةثق

  :محزة يف املذهب العراقيأشهر راوة : ثانياً  

 

  "وهو يف مقابلة خالد"

هو الدوري ذاته الذي يروي عن أيب عمرو البصري يف املذهب الشامي، وقـد سـبقت   و  
  . )٤٨(:ةترمجته صفح

********  

 

  .)٦٧:(صفحةال خلف يف رواية خلَف عن محزة يف املذهبني، وقد سبقت ترمجته   
  

********  

  

 
                                                             

  .١/١٦٦)النشر: (انظر) ١(

  .١/٢٧٥)غاية النهاية: (انظر) ٢(
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–– 

  :امسه ونسبه وكنيته وبلده  -١  

الكسائي الكويف  سدي موالهماأل أبو احلسن، علي بن محزة بن عبد اهللا بن من بن فريوز  
ألنه دخل على محزة الكويف وهـو  : ألنه أحرم يف كساء، وقيل: قيل له الكسائي. حوي املقرئنال

  .)٢( )هـ١٢٠(ولد يف حدود سنة . ملتف بكساء

  : شيوخهأبرز  -٢  

ـ   و على وعليه اعتماده  ،محزة أربع مراتلى أخذ القراءة عرضاً ع    ى،حممـد بـن أيب ليل
 ،وسـليمان بـن أرقـم    ،وزائدة ،واألعمش ،ومسع من جعفر الصادق ،وعيسى بن عمر اهلمداين

   .)٣(عن اخلليل بن أمحد ، وأخذ العربيةومجاعة

  : هأشهر تالميذ -٣  

  وأبو  ،وأمحد بن جبري األنطاكي ،وأمحد بن أيب سريج النهشلي ،قرأ عليه قتيبة بن مهران األصبهاين

                                                             

اللبـاب يف  (، و٤/٨٧)معجم األدبـاء (، و٩/١٦٨)املنتظم(، و١١/٤٠٣)تاريخ بغداد: (انظر يف ترمجته) ١(

ـذيب  (، و١/١٢٠)معرفـة القـراء الكبـار   (، و٣/٢٩٥)وفيات األعيـان (، و٣/٩٦)ذيب األنساب
معجم حفاظ (، و١/٢١)طبقات املفسرين(، و١/٥٣٥)النهايةغاية (، و١/١٥٢)البلغة(، و٧/٢٧٥)التهذيب
  . ١/٢٤٤)القرآن

  .١/٥٣٥)غاية النهاية(، ١٢٢، ١/١٢٠)معرفة القراء الكبار(، و٣/٩٦)اللباب يف ذيب األنساب: (انظر) ٢(

  .١/٥٣٥)غاية النهاية(، و١/١٢٠)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٣(
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   ،ث عنه حيىي الفراءحدو. سواهم قوخلْ ،عبيد القاسم بن سالم

  .)١(، وآخرونوحممد بن املغرية وحممد بن يزيد الرفاعي وأمحد بن حنبل ،وخلف البزار

  :ووفاته  ،ثناء العلماء عليه -٤

  )٢( ) من أراد أن يتبحر يف النحو فهو عيال على الكسائي : (قال الشافعي 

اجتمعت يف الكسائي أمور كان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم : (قال أبو بكر بن األنباري
  ) يف الغريب وكان أوحد الناس يف القرآن

  . )٣( ) ما رأيت بعيين أصدق هلجة من الكسائي : (حيىي بن معني قال 

  .)٤(على الصحيح) هـ١٨٩(تويف سنة 

  

  

  

  

                                                             

  .١/٥٣٦)غاية النهاية(، و١/١٢١)معرفة القراء الكبار: (انظر) ١(

  .١/١٢٢)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٢(

  .١/٥٣٨)غاية النهاية: (انظر) ٣(

  .١/٥٤٠)غاية النهاية(، ١/١٢٨)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٤(
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  :أشهر رواة الكسائي يف املذهب الشامي : أوالً     :أشهر رواته  -٥

 

  :امسه ونسبه وكنيته وبلده  -١  

  . )١( الليث بن خالد أبو احلارث البغدادي املقرىء  

  :أبرز شيوخه  -٢  

 ،وروى احلروف عن محزة بن القاسم األحول، ض على الكسائي وهو من جلة أصحابهعر  
  .وعن اليزيدي

   :أشهر تالميذه  -٣  

وحممد بن حيىي الكسائي  ،سلمة بن عاصم صاحب الفراء :روى القراءة عنه عرضاً ومساعاً
  .)٢(ويعقوب بن أمحد التركماين ،والفضل بن شاذان ،الصغري

  :ثناء العلماء عليه، ووفاته -٤

  ).كان من جلة أصحاب الكسائي: (قال الداين   

  .)٣()كان ثقةً قـيماً بالقراءة ضابطاً هلا حمققاً : (قال ابن اجلزري   

                                                             

  .٢/٣٤)غاية النهاية(، ١/٢١١)معرفة القراء الكبار: (انظر) ١(

  .٢/٣٤)غاية النهاية: (انظر) ٢(

  .١/١٧٢)رالنش: (انظر) ٣(
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  .)١( )هـ٢٤٠(تويف سنة   

********  

 

وهو الدوري الذي تقدم أنه يروي عن أيب عمرو البصري يف املذهب الشامي ، وعن محزة    
  ).٤٨(الكويف يف املذهب العراقي، و سبقت ترمجته صفحة 

  

********  

  :العراقي  الكسائي يف املذهبأشهر رواة : ثانياًً 

)٢( 

  "احلارث وهو يف مقابلة أيب"

  :وكنيته وبلده امسه ونسبه -١

اش للخوامت ، ويقال أبو محدون الذهلي البغدادي النقَّ بن أيب تراب هو الطيب بن إمساعيل
  .)٣(اصاب الفصالثقَّ محدويه اللؤلؤي : له

                                                             

  .٢/٣٤)غاية النهاية: (انظر) ١(

غاية النهايـة  (، و١/١١١) معرفة القراء الكبار( ، و١١/٣٠٠)املنتظم (، و٩/٣٦٠) تاريخ بغداد: (انظر) ٢(

  .١/٢١٣)معجم حفاظ القرآن (، و١/٣٤٣)
  .١/٣٤٣)غاية النهاية : (انظر) ٣(
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  :شيوخه أبرز  - ٢

   ،عبد اهللا بن صاحل العجلي، واق املسييبــ، وإسحقرأ على اليزيدي، والكسائي

  .)١(وغريهمحيىي بن آدم  ، وويعقوب احلضرمي ،وإسحاق األزرق

  :تالميذه -٣

وأمحد بن ، ن خالدبوإبراهيم  ،احلسن بن احلسني الصواف :روى القراءة عنه عرضاً ومساعاً
  .)٢(واحلسني بن شريك، وطائفة ،اخلطاب اخلزاعي

  :ثناء العلماء عليه ووفاته -٤

أبو محدون الطيب بن إمساعيل الذهلي من اخليـار الزهـاد    : (أبو احلسني بن املنادى  قال
حـىت إذا   ،النـاس فيقـريهم   يقرئكان يقصد املواضع اليت ليس فيها أحد  ،واملشهورين بالقرآن

  .)٣()انتقل إىل قوم آخرين ذا النعت ،حفظوا

  ... جلس لإلقراء وقصده الطلبة لدينه وورعه وإتقانه وحذقه باألداء: (قال الذهيب 

  .)٤( )من التقلل والقناعة والعبادة عظيمٍ مٍدوكان على قَ

  .)مقري ضابط حاذق ثقة صاحل: (قال ابن اجلزري 

                                                             

  .١/٣٤٣)غاية النهاية (، ١/٢١٢)معرفة القراء الكبار: (انظر) ١(

  .املرجعني السابقني : انظر) ٢(

  . ٩/٦٣٠)تاريخ بغداد: (انظر) ٣(

  .١/١١٢،١١١)معرفة القراء الكبار: (انظر) ٤(
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  . )١( )هـ٢٤٠(تويف يف حدود سنة 

  

  

********  

 

  

ال خلف يف رواية الدوري عن الكسائي يف املذهبني، وقد سبقت ترمجته، ونلحـظ أنـه   
يف املذهب الشامي، وعن محزة يف املذهب العراقي، وعـن الكســائي يف    يروي عن أيب عمرو

  .املذهبني 

 

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .١/٣٤٤)غاية النهاية: (انظر) ١(
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 *رواة األئمة السبعة يف املذهبني الشامي والعراقيتوضيحي لجدول *

  

 

 

 

١- قـــــالون  

  إمساعيل بن جعفر  ورش

٢- البـــــزي  

  قنـــــبل

٣ - حيىي اليزيدي  الدوري  

  شجاع البلخي  السوسي

٤ -  ــــــ  هشـام  

  ابن ذكـــوان

٥ - حـــــفص  

  شعــبـــة

٦ - خلف          

  الدوري  خالد

٧ - ليلذهأبو محدون ا  أبو احلارث  

  دوريـــال
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  :على  صلني شتملوي

 

  . دراســــة املؤلف

 

دراسة موجزة عن كتاب شرح روضة التقرير 
  .ومتـنه

.  
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  :على م حثني شتملوي

 

  .العصر الذي عاش فيه املؤلف

 

  :حياته وآثاره، ويشمل

  .وبلدهامسه وكنيته ومولده  -١

  .أبرز شيوخه -٢

  .أشهر تالميذه -٣

  .رحالته -٤

  .مذهبه -٥

  .مؤلفاته -٦

  .ثناء العلماء عليه -٧

  .وفاته -٨
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وحىت قبيل منتصـف   يف أواخر القرن السابع اهلجري، –رمحه اهللا  – ينُّديوالعاش اإلمام ا
، وقد اتسمت هذه الفترة بوجود كثريٍ من االضطرابات السياسية، السيما بعد القرن الثامن اهلجري

، وتوايل اهلجمات الصليبية من الغرب على بالد )هـ٦٥٦(هجوم املغول الكاسح على بغداد سنة 
  ..اإلسالم 

ت وقد قامت إبظُمان سقوط اخلالفة العباسية، دولة املماليك يف مصر والشــام، واليت ع
 بارز هيبتها يف نظر املسلمني بعد أن انربت للتصدي لعدوان املغول والغزو الصلييب، وكان هلم دور

  .بيف ذلك، وأثر كبري ال خيفى على ذي لُ

يل منهم كان قوياً، وغالبـاً مـا   ومع ذلك كان أكثر أمر سالطني املماليك ضعيفاً، والقل
حياول السلطان أن يؤسس أسرةً تتوىل احلكم بعده، وما إن ميوت حىت يـثب اجلند علـى ولـده   

  ..فيخلعوه، ويتوىل كبريهم السلطنة

وقد قام املماليك بإحياء اخلالفة العباسية يف القاهرة و إكساا الصفة الشرعية، وقد أرادوا 
ت خالفة واحدة، حتمل راية اجلهاد؛ ليقاتل املسلمون مجيعاً حتت هـذه  بذلك توحيد املسلمني حت

                                                             
تـاريخ الشـعوب   (وما بعـدها،  ١/٤٧٧) تاريخ اخللفاء(وما بعدها ، ١٣/٢٢٢)البداية والنهاية: (انظر  )١(

 ١٨-١١)التـاريخ اإلسـالمي  ( ،٥٧٣-٥٧٠و ٢٤٠-٢٣٥)موسوعة التاريخ اإلسالمي(، ٣٦٦)/اإلسالمية
 .١٨٤-١٧١و  ٧٦-٣٥و
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الراية، ويف الوقت نفسه فقد أكسبهم اعترافهم باخلالفة العباسية، اعتـراف العباسـيني أنفسـهم    
  .حبكمهم، واعتراف الرعية بقوم، فكان احلل والعقد بأيدي املماليك

ـ ٦٧٦-٦٢٠(ن اململوكي الظاهر بيـربس وقد ولد اإلمام الديواين يف عصر السلطا  ،)هـ
  .هـ٦٧٦هـ وحىت ٦٥٨حكم مابني عام  الذيو ،الذي يعد من أقوى السالطني

مث تولَّى احلكم بعده ابنه السعيد بركة ما يقرب من سنتني مث خلع، وحكَم ابنـه الثـاين    
يث كان من السـالطني  العادل بدر الدين عدة أشهر وخلع، مث توىل السلطة املنصور قالوون، ح

هـ، وكل الذين حكموا بعـده  ٦٨٩- ٦٧٨امتد حكمه إىل إحدى عشرة سنة مابني  ،األقوياء
 ،وأحبه النـاس  ،الذي قَوِي نفوذه كانوا ضعفاء، إىل أن أُعيد احلكم إىل الناصر حممد بن قالوون

  ). هـ٧٠٨-٦٨٩( وظل يف احلكم عشر سنوات 

  .هـ)٧٤٣(ملؤلف هو الناصر أمحد بن حممد وكان آخر سلطان مملوكي عاصره ا

  : أما اخللفاء العباسيون الذين شهدهم عصر املؤلف فهم 

  ).هـ٧٠١-هـ٦٦١( احلاكم بأمر اهللا األول   -١

  ).هـ٧٣٦-هـ٧٠١(املستكفي باهللا األول    -٢

  ). هـ٧٥٣-هـ٧٣٦( الواثــق باهللا األول   -٣

  ).هـ٧٥٣-هـ٧٤٢(احلاكم بأمر اهللا الثاين   -٤

لكن خالفة العباسيني كانت صورية، ومل يكن للخليفة من األمر شيء، وكـان احلكـم   
ـَد سالطني املماليك يف مصر والشام    .التنفيذي بِي
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إثر ) هوالكو(فقد قامت فيها الدولة اإليلخانية، اليت أسسها  -موطن الديواين-أما العراق 
 )١(خراسانهـ، وبسطت نفوذها على ٧٣٦سنةحىت  هـ وامتد حكمها٦٥٦سقوط بغداد سنة 

  .والعراق )٢(وفارس

هـ، كـان قـد   ٦٩٥وقد تعاقب على احلكم خانات املغول، وملا توىل غازان احلكم عام 
اعتنق اإلسالم، وأسلم معه سبعون ألفاً من التتار، وغدت الدولة اإليلخانية مسـلمةً، إال أن هـذا   

املسلمني والعمل على حرم لفترة من الزمن، إىل أن جاء وقت كـان  اإلسالم مل يحل دون قتال 
  ..هذا الشعب ينافح عن اإلسالم، ويقاتل أعداء اإلسالم 

ومل تكن الدولة اإليلخانية اليت كانت العراق جزءاً منها، حمبوكة النسج، بل كانت سـيئة  
الفتح، فاشلني يف تأسيس الدول؛ اإلدارة، كما كانت بعيدة عن الوئام، فقد كان املغول بارعني يف 

ضعفهم عندما حكمـوا  ولذا طُبِعت قوم العظيمة بطابع عدم الثبات واالستقرار، وظهرت نقاط 
  .واجلهل بتسيري األمور العراق، خاصة يف حكوميت بغداد والبصرة، اليت شاع فيهما الفساد،

                                                             

الـبالد  : يلي اهلند، وخراسان تعين إقليم واسع، أول حدوده مما يلي العراق، وآخر حدوده مما : خراسان) ١(

يف ) هـ١٣(هراة، وبلخ، ونيسابور، ومرو، فُتحت ودخلها اإلسالم سنة : الشرقية بالفارسية، من أهم مدنه 
وهذا اإلقليم يشمل اليوم باملعىن التارخيي القدمي، أجزاًء من مشال غرب أفغانستان، وجنـوب  . tأيام عثمان 

وموقـع  . ٣٢٤): بلدان اخلالفة الشرقية(، و٢/٣٥٠)معجم البلدان: (انظر. تركمانستان، ومشال شرق إيران
  . ، بالشبكة العاملية)ويكيبيديا(املوسوعة احلرة 

والية واسعة، وإقليم فسيح، أول حدوده من جهة العراق، وآخرها من جهة السند، ومن أهم مدنه : فارس) ٢(

الذي حكمته قدمياً دولٌ خمتلفة، وهو حالياً مجهوريـة   وفارس هو االسم التارخيي لإلقليم. شرياز و اصطخر: 
وموقـع املوسـوعة احلـرة    . ١٩،٢٨٣): بلدان اخلالفة الشرقية(، و٤/٢٢٦)معجم البلدان: (انظر.  إيران

  . ، بالشبكة العاملية)ويكيبيديا(
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٦٩٥(عهد غـازان   ، يفن أوضاع العراق وما حوهلاوإن كانت املصادر تشري إىل حتس-
، إذ اجته إىل اإلصالح، وحتسني األحوال من خالل أعمال اخلري، وبناء املـدارس ودور  ) هـ٧٠٤

  .)١(احلديث والقرآن

ب ذريـة،  قِّهـ تويف آخر حاكم إيلخاين وهو أبو سعيد ادرخان، ومل يع٧٣٦ويف سنة 
ذين ليسوا من نسل هوالكـو،  فنشأ الصراع بني طوائف الطامعني، واستطاع أحد أعيان املغول ال

وهو حسن بن حسني اجلالئري، أن يستقل مبلك العراق ويؤسس الدولة اجلالئرية، وجيعـل مـن   
  ..هـ وخلفه أبناؤه من بعده ٧٥٩بغداد عاصمة مللكه، إىل أن تويف سنة 

وخالصة القول إن األوضاع السياسية بشكل عام مل تكن مسـتقرة آنـذاك، إذ كثـرت    
ملنطقة، وعمت الفوضى، ودب الفساد اإلداري، ومل تكن األحوال االجتماعيـة  االنقسامات يف ا

السـيما   ،أحسن شأناً من السياسية، فقد ضعفت أسباب العيش، وقلَّت موارد الصناعة والزراعة
بعد أن روع املسلمون يف أرضهم جراء هجمات الغزاة، وانصراف حكامهم إىل مجع املال، وفرض 

  ..اإلقطاعات، وانتشار األوبئة وااعاتالضرائب و 

ومع ذلك كله سادت يف اتمع روح الوحدة والتكاتف يف الذب عن حياض األمة ضـد  
اهلجمات الغامشة، وكانت جذوة احلماس الديين متقدة، وبدا ذلك جلياً يف كثرة املنشآت الدينية، 

  . ريسمن مساجد، و تكايا، ومدارس، وأربطة، وحلقات العلم والتد

  

بالرغم من كل تلك احملن، شهدت تلك املرحلة نشاطاً علمياً واسـعاً يف خمتلـف فنـون    
  فقد انربى أهل العلم للتدوين باستثناء  ،املعرفة، و قد كانت هذه املرحلة أغىن أوقات التدوين

                                                             

  .٥٧٣) موسوعة التاريخ اإلسالمي: (انظر) ١(
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:أوقات اجلهاد، فظهر من مشاهري العلماء 

، ومشس الدين حممد بن أمحـد الـذهيب   )هـ٧٢٨ت(عبد احلليم  بن تيمية أبو العباس أمحد بن 
، وحممد بـن أمحـد بـن قدامـة     )هـ٧٣٣ت (، وحممد بن إبراهيم بن مجاعة ) هـ٧٤٨ت(
  ..، وغريهم كثري )هـ٧٧٤ ت(، وإمساعيل بن عمر بن كثري)هـ٧٤٤ت(

  

  

ن البارزي، مفيت الشام و صاحب التصانيف العديدة، هبة اهللا بن عبد الرحيم بن إبراهيم ب-١
 )٢( )الفريدة البارزية يف حـل الشـاطبية  (، وكتاب )١( )الشرعة يف القراءات السبعة( منها كتاب

  . )٣( )هـ٧٣٨ت(

إبراهيم بن عمر بن إبراهيم برهان الدين اجلعربي، صاحب التصانيف العديدة، من أشهرها  -٢
  اثة يف ـــج الدم(، و)٤()كنز املعاين يف شرح حرز األماين: (شرحه للشـــاطبية املسمى 

  

                                                             

  .قف على معلومات عن طباعته ونشرهوهو حبسب علمي مازال خمطوطاً، حيث مل أ)  ١(

عبـد اهللا السـليماين، عـام    :حقِّق يف رسالة ماجستري جبامعة أم القرى، مقدمة من الباحث الـدكتور ) ٢(

  .هـ١٤١٧
  .٦/١٧٦)الدرر الكامنة(، ٢/٣٥١) غاية النهاية: (انظر)٣(

اف والشئون اإلسالمية بـاملغرب  أمحد اليزيدي، عن وزارة األوق: طُبع جزء منه إىل باب اإلدغام، بتحقيق) ٤(

  ..هـ١٤١٩عام 
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  .)٣( )هـ٧٣٢ت. ()٢( )روضة الطرائف يف رسم املصاحف(و )١( )الثةـالقراءات الث

الكنز يف القـراءات  ( عبد اهللا بن عبد املؤمن بن الوجيه، أبو حممد الواسطي مؤلف كتاب-٣
  . )٥( )هـ٧٤٠ت()٤()العشر

بسـتان  (أَيدغْدي بن عبد اهللا الشمسي، املعروف بابن اجلندي، مؤلف كتاب أبو بكر بن -٤
  .)٧()هـ٧٦٩ت.()٦()اهلداة يف اختالف األئمة والرواة

  

  

  
                                                             

، )خالصة األحباث يف شرح ـج القـراءات الـثالث   : (مع شرحه املسمى) ج الدماثة(حقق كتاب ) ١(

قـارئ حممـد إبـراهيم، عـام     : للجعربي، وذلك يف رسالة علمية باجلامعة اإلسالمية، مقدمة من الباحث
راغي إبراهيم بن جنم الدين، عن دار الفـاروق احلديثـة، عـام    أيب عاصم امل: هـ، كما طُبع بتحقيق١٤٠٨
  .هـ١٤٢٧

مجال السيد الرفاعي، : بتحقيق) جمموعة مهمة يف التجويد والقراءات والرسم وعد اآلي(طبع ضمن كتاب ) ٢(

  .هـ١٤٢٧عن مكتبة ابن تيمية، القاهرة، عام 
  . ١/٢٧)غاية النهاية(، و٥٠-٦/٤٩)ياتالوايف بالوف(، و٢/٧٤٣)معرفة القراء الكبار : (انظر) ٣(

  .مجال حممد شرف، عن دار الصحابة للتراث، بطنطا: طبع بتحقيق) ٤(

  .٣/٤٧)الدرر الكامنة(، ١/٤٢٩) غاية النهاية: (انظر)٥(

حسني بن حممد العواجى، عام : حقِّق يف رسالة ماجستري باجلامعة اإلسالمية، مقدمة من الباحث الدكتور )٦(

  .هـ١٤١٦
  . ١/٥٢٧)الدرر الكامنة(، ١/١٨٠)غاية النهاية( :انظر) ٧(
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العقـد  (املعروف بالسمني احلليب، مؤلف كتـاب   ،أبو العباس أمحد بن يوسف بن حممد-٥
  .)٢()هـ٧٥٦ت .()١()النضيد شرح أبيات القصيد 

 

 

  .يلع: اتفقت املصادر اليت ترمجت للديواين على أن امسه

  .)٤(هو علي بن أيب حممد بن أيب سعد الواسطي: ، فمنهم من قاللكنهم اختلفوا يف اسم أبيه

  .)٥(علي بن حممد بن أيب سعد الواسطي : ومنهم من قال

  :حيث قال) شرح روضة التقرير(الشيخ الديواين امسه صرحياً يف مقدمة كتابه وقد ذكر 

                                                             

حقِّقَت أجزاء الكتاب يف أربع رسائل علمية جبامعة أم القرى لعدد من األساتذة الباحثني، وقد طُبِـع أول   )١(

أمين رشدي سويد، من أول الكتاب إىل أول باب الفتح واإلمالة عن مكتبة ابـن  : جزء منه بتحقيق الدكتور
  .هـ١٤٢٢عام .تيمية

  .١/٤٠٢)الدرر الكامنة(، ١/١٥٢)غاية النهاية: (انظر) ٢(

، ١/٥٨٠)غايـة النهايـة  (، و٣/١٤٩٥طيار آليت قوالج : بتحقيق)معرفة القراء الكبار :(انظر يف ترمجته ) ٣(

  .٤/٢٠٠)معجم املؤلفني(، و٥/٥)األعالم(، و٥/٧١٨)هدية العارفني(، و٤/١٢٤)الدرر الكامنة(و
، ٥/٧١٨)هديـة العـارفني  (، و١٥٧)/منجد املقرئني (، و١/٩٥)النشر(، و١/٥٨٠)اية النهاية غ:(انظر) ٤(

  .٤/٢٠٠)معجم املؤلفني(و
) األعالم(، و٤/١٢٤)الدرر الكامنة ( ، و٣/١٤٩٥طيارآليت قوالج : بتحقيق )معرفة القراء الكبار :(انظر ) ٥(

٥/٥.  
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علي بن أيب حممد بن أيب سـعد بـن احلسـن     ،إىل رمحة ربه القدير يقول العبد الفقري( 
  )إخل...وغفر لوالديه وللمسلمني أمجعني -عفا اهللا عنه -الواسطي، املقرئ جبامعها

  ):طوالع النجوم  (وصرح به أيضاً يف مستهل أرجوزة 

  )١()و علي بن أَيب محمـدوه                            يقُولُ عبد بِالقُرآن يقْتـدي   (

، )طوالع النجـوم (، و)روضة التقرير:(وقد وجدت يف توثيق امسه على صفحة عنوان كتبه
وكل مـا  . )٣(علي بن أيب حممد بن أيب سعد بن احلســن الواسطي : أنه )٢( )املقامة الواسطية(و

سبق ذكره يرجح اسم والده، خالفاً ملن ذكر أنه حممد، إال أن يكون والده امسه حممد، وكنيته أبو 
  .)٤(حممد أيضاً، واهللا أعلم 

املصـنف يف   ، ولكن ما ذكره)٥(بعض التراجم أن اسم والد جده عبد اهللا رتكذلك ذك

  . يبين أن اسم والد جده احلسن ) شرح روضة التقرير(مقدمة كتاب 

                                                             

  .أ /٦٥ ق، )خمطوطة طوالع النجوم ) (١(

  .٩٤التعريف بكتبه يف صسيأيت ) ٢(

، اختالفاً يف اسم املؤلف عنه يف غالف الكتاب، حيـث  )املقامة الواسطية(إال أنين وجدت يف آخر كتاب ) ٣(

) خبط مؤلفها العبد الفقري إىل رمحة ربه القدير علي بن حممد بن أيب سعيد بـن احلسـن الواسـطي   : (كُتب
ديف اسم والد املؤلِّف وج ه، ونسق اخلط بني الغالف والكتاب، ولعل آخر صفحة كُتبـت  واالختالف كائن

  .خبط أحد النساخ، و وهم يف اسم املؤلف، واهللا أعلم 
للمصنف إذ ) مجع األصول(يف اسم أبيه، عند نسبته كتاب  ١/٥٩٤)كشف الظنون(وقد أخطأ صاحب ) ٤(

  .هـ٦٩٥مولده إذ ذكر أنه عام، كما أخطأ يف تاريخ )علي بن أيب سعيد الديواين الواسطي: (قال
   .٥/٥)األعالم (، و٥/٧١٨)هدية العارفني(، و١/٥٨٠)غاية النهاية (انظر) ٥(
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  :فإن اعتمدنا ما نص عليه املؤلف، يكون امسه 

  . علي بن أيب حممد بن أيب سعد بن احلسن الواسطي

 إىل، ومل أقف على سببها يف كتب التراجم، ولعلها نسـبة  بالديواينويعرف . أبو احلسن : وكنيته
  .، واهللا أعلم)١(سكّة مبرو ديوان وهي

  .وعاش ا أغلب حياته، وكان مقرئاً جبامعها رمحه اهللا ،)٢(هـ بواسـط٦٦٣ولد سنة 

 

يف طلب العلم واإلقراء إىل بعض البلـدان، بـالرغم مـن     -رمحه اهللا  -رحل الديواين 
:املصادر عن رحالته ما يلي االضطرابات اليت سادت عصره، وقد ذكرت  

                                                             

ما ١/٥٢٦)اللباب يف ذيب األنساب(، وقد ذكر أبو احلسن الشيباين يف ٢/٥٤٦)معجم البلدان : (انظر) ١(

وفتح الواو وبعد األلف نون،  هذه النسـبة  الديواين بكسر الدال املهملة وسكون الياء املثناة من حتتها : (نصه 
و ). إىل ديوان، وهي سكة مبرو منها أبو العباس جعفر بن وجيه بن حريث بن عبدان النجار الديواين املروزي

مدينة تارخيية عريقة، تقع يف مجهورية تركمانستان، وكانت يف السابق عاصمة إقليم خراسان، ولعظـم  ) مرو(
، ٤٤٠-٤٣٩)/بلدان اخلالفة الشـرقية (، و ٥/١١٢)معجم البلدان : (انظر.العظمى  شأا مساها العرب مبرو

  .٤٥٦):موسوعة ألف مدينة إسالمية(و
. ومل أجده يف املصادر الـيت ترمجـت لـه    . أنه واسطي املولد) طوالع النجوم(ذكر يف آخر كتاب  كذال) ٢(

والبصرة واألهواز، وقد بناها احلجـاج عـام   مدينة بالعراق، سميت بذلك؛ لتوسطها بني الكوفة ) واسط(و
بلـدان اخلالفـة   (، ٥/٣٤٧):معجم البلدان: (انظر. يف عهد اخلليفة األموي عبد امللك بن الوليد) هـ٨٤(

  .٥٩):الشرقية
الـدرر  (، ١/٥٨٠):غاية النهايـة ( ، و٣/١٤٩٥طيار آليت  قوالج : بتحقيق)معرفة القراء الكبار : (انظر) ٣(

  .٤/١٢٤):الكامنة
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حيث قرأ مبضمن التيسري والشاطبية على الشـيخ  ) هـ٦٩٣(رحلته إىل دمشق، سنة  - ١
  .-رمحه اهللا -إبراهيم اإلسكندري 

، -رمحـه اهللا -، حيث لقي الشيخ برهان الدين إبراهيم اجلعـربي  )١(رحلته إىل اخلليل - ٢
 .وأخذ عنه

 .)٣( )روضة التقرير(و )ألصولمجع ا(، وا ألَّف نظم )٢(رحلته إىل شرياز - ٣
 .)٥( )طوالع النجوم يف موافق املرسوم(، وا ألَّف كتاب )٤(رحلته إىل أصبهان - ٤
 .لإلقراء  )٦(رحلته إىل تربيز - ٥
 

                                                             

) معجـم البلـدان  : (انظر . -عليه السالم  –مدينة قدمية بفلسطني، تنسب أليب األنبياء إبراهيم اخلليل ) ١(

  .٢١٤):موسوعة ألف مدينة إسالمية(، و ٢/٣٨٧:
مدينة بإيران وهي عاصمة حمافظة فارس، دخلها اإلسالم يف عهد الدولة األموية، واشتهرت يف عهد دولة ) ٢(

،  ٣٨١-٣/٣٨٠):معجـم البلـدان  (انظر . لية للخالفة العباسية، وينسب إليها كثري من العلماءبين بويه املوا
  .٣١٥):موسوعة ألف مدينة إسالمية(و
  .، اللوحني األخريين)روضة التقرير(و ) مجع األصول: (خمطوطيت : انظر ) ٣(

بعظم خرياا ووفرة مياهها، دخلها  وتعرف أيضاً بأصفهان، وهي مدينة إيرانية تارخيية، اشتهرت منذ القدم) ٤(

اإلسالم يف القرن األول اهلجري، وقد اختذها السالجقة يف القرن اخلامس اهلجري عاصمة لدولتهم، وجعلوها 
بلدان اخلالفة (، ٢٠٧-١/٢٠٦):معجم البلدان: (انظر .مركزاً جتارياً وثقافياً، وإليها ينسب كثري من العلماء 

  .٢١٤):ألف مدينة إسالمية موسوعة(، ٢٣٨):الشرقية
  . اللوح األخري) طوالع النجوم:(خمطوطة : انظر ) ٥(

مدينة معروفة بإيران، ذكر ياقوت احلموي أا كانت يف أيامه من أشهر مدن أذربيجان، مث أصـبحت يف  ) ٦(

 معجـم : (انظـر .القرن السابع عاصمة للدولة اإليلخانية، وقد خرج منها مجاعة وافرة مـن أهـل العلـم   
  .١٦١):موسوعة ألف مدينة إسالمية(١٩٧-١٩٦):بلدان اخلالفة الشرقية(، و٢/١٣):البلدان
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: العلم على يد مجعٍ من علماء عصره من أشهرهم  -رمحه اهللا -تلقى اإلمام الديواين 

 أبو عبد اهللا العلـوي احلسـين املـدين مث البغـدادي     ،احلسني بن قتادة بن مزروع الرضي -١
  .)١( )هـ٦٨١ت(

امللقـب بعفيـف    الكرمي بن أيب بكر أبو احلسن الواسطي، املعروف بعلي خريم علي بن عبد -٢
قرأ على عمر بن عبد الواحد العطار، وكامل بـن   إمام مقرئ، عارف مكثر، ،شيخ واسط الدين

وعبد الـرزاق بـن    ،عبد اهللا بن حممد بن عبد املؤمن جنم الدين بن ليهقرأ عو رضوان البابصري،
وقد ذكره الشيخ الديواين يف هذا الكتاب أثناء حديثه عن شيوخه الـذين   ،وآخرون موسى الطييب

ب اإلرشاد والكفاية والتذكار والكامـل واملبـهج   ، وذكر أنه قرأ عليه مبضمن كتا)٢(قرأ عليهم

   )٣( )هـ٦٨٩(سنة تويف بواسط  . واالختيار واملستنري واإلقناع وغاية االختصار 

املقـرئ   ،ياإلسكندر ،أبو اسحاق اجلذامي إبراهيم بن فالح بن حممد بن حامت برهان الدين -٣
 ي،قرأ على القاسم اللورقي، وعبـد السـالم الـزواو    )هـ٦٣٠(الشافعي، ولد يف أواخر سنة 
  . وآخرون ،وحممد بن غدير الواسطي، ومجاعة، قرأ عليه أمحد احلراين

                                                             

  .١/٢٤٨)غاية النهاية) (١(

   .من هذا البحث ١٦٩ص: انظر)٢(

  . ١/٢٣٦) نزهة األلباب(، و١/٥٥١) غاية النهاية(، و٦٩٠/ ٢) معرفة القراء الكبار: ( انظر) ٣(



 التقرير يف اختالف القراءات بني اإلرشاد والتيسري شرح روضة

 

- ٩١ - 

 

ولـذاً مـن   دمشق مامة واخلطابة جبامعاإل يبوقد ذكره الديواين يف هذا الكتاب أيضاً، وذكر ن ،
، كمـا  )٢(وذلك يف رحلته إىل دمشق ، وقد قرأ عليه مبضمن التيسري والشاطبية يف ختمة،)١(أحواله

   .)٤( )هـ٧٠٢(تويف سنة . )٣(قرأ عليه بطريق األزرق عن ورش

، )٥(، مسـع منـه عنـدما قـدم دمشـق     براهيم بن سامل بن اخلبازإإمساعيل بن  الدين  جنم -٤

  .)٦( )هـ٧٠٣ت(

  .)٧( )٧٠٦ت ( أمحد بن حممد بن أمحد بن احملروق العماد أبو العباس الواسطي -٥

 -عليه السالم-اجلعربي شيخ بلد اخلليل  إسحاقبرهان الدين أبو  إبراهيمبن عمر بن  إبراهيم -٦
  .)٨( )هـ٧٣٢ت (

 

                                                             

  .من هذا البحث ،١٧٣ص: انظر ) ١(

  .٢/١٩٦) النشر:(ذكره ابن اجلــزري يف باب بيـــان إفراد القـراءات ومجعهـا يف   )٢(

  .٢/١٧٠)غاية النهاية: (وقد أشـــار ابن اجلزري إىل ذلك يف ترمجة أيب بكر األصبهاين، يف) ٣(

رر ، والـد ٢٣-١/٢٢) غاية النهايـة (، و١/٦١)معجم احملدثني(، ٢/٧١٢)معرفة القراء الكبار: ( انظر ) ٤(

  . ١/٥٨الكامنة 
  .٣/١٤٩٥طيار آليت قوالج ،:، بتحقيق )معرفة القراء الكبار: (انظر ) ٥(

  .١/٤٣١)الدرر الكامنة(، و٤٦٠/ ١)ذيل التقييد(، و ١/٧٢)معجم احملدثني: (انظر ) ٦(

  .١/١٠٢)غاية النهاية: (انظر) ٧(

  .٨٤تقدم احلديث عنه ص ) ٨(
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لإلقراء، يف واسط وغريها من البلدان كما تـبني ذلـك يف    -رمحه اهللا -صدر الديواين ت
  :التعريف برحالته، وكان من أشهر من أخذ عنه

، بابن الفصيح املعروف ،احلنفي، يخ فخر الدين اهلمذاين مث الكويفأمحد بن علي بن أمحد الش -١
  .)١( )هـ٧٥٥ت.(تال بالروايات على الديواين

 .ـا  ئألنه كان يقر ؛رةشاملعروف بالع ،املنعوت بالبهاء ،علي بن حممد بن علي اخلوارزمي -٢
ـ شرياز، تال بالعشرة على ب متصدر أستاذٌ  .الـديواين، وقـرأ عليـه ـا مجاعـة      يالشيخ عل

  .)٢()هـ٧٥٩ت(

السيواسي، قرأ على الديواين العشر، ومضمن  مشس الدين اخلبازيأبو عبد اهللا حممد بن حممود  -٣
  .)٣( )هـ٧٨٥ت. (بواسط) روضة التقرير(و ) مجع األصول: (كتابيه

 .قـرأ بالعشـر علـى الـديواين     ،سعيد بن سعيد بن سعد الشريازي املعروف بسعيد الدين-٤ 
  .)٤( )هـ٧٩١ت(

  

  
                                                             

  .١/٨٤)غاية النهاية: (انظر) ١(

  .١/٥٧٥)غاية النهاية: (انظر) ٢(

  .١/٩٥)النشر(، و٢/٢٦١)غاية النهاية: (انظر) ٣(

  .١/٣٠٦)غاية النهاية: (انظر) ٤(
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  .)١(ولده، أبو العباس أمحد بن علي الديواين  -٥

  .علي العجمي  -٧.                            علي الضرير الواسطي  -٦

  .)٢(حممد الدربقائي - ٩.                                 حممد الوزير قاين -٨

 

طوالـع  (اليت ترمجت للديواين على مذهبه، غري أنه ذكر يف آخر كتابـه   تنص املصادرمل 
العبد الفقري علي : متت حبمد اهللا ومنه، خبط ناظمها: ( ...أنه شافعي املذهب، حيث قال) النجوم

 بن أيب حممد بن أيب سعد بن احلسن الواسطي، املقرئ جبامع واسط، الواسطي مولـداً، الشـافعي  
.  )٤(، وكذا كان شيخه برهان الدين اإلسكندري)٣()مذهباً 

 

 

 

 
                                                             

غايـة  : (انظـر ..) قرأ عليه ولده : ( مل يذكر ابن اجلزري أثناء ترمجة الديواين اسم ولده، واكتفى بقوله ) ١(

  .، ضمن قراء الطبقة اخلامسة عشر١٦٠):منجد املقرئني: (وقد ألفيت امسه يف. ١/٥٨٠)النهاية
طيار آليت قوالج : بتحقيق) معرفة القراء الكبار :(مل أهتد إىل ترمجتهم بعد حبث طويل، وانظر ذكرهم يف) ٢(

  . ١/٥٨٠)غاية النهاية ( ، و١٤٩٦ /٣
  .، اللوح األخري)طوالع النجوم(خمطوطة : انظر ) ٣(

  .٩٠:صترمجته، سبقت ) ٤(
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عدداً من املصنفات احلسنة، والتآاليف القيمة، وقد قال الذهيب  -رمحه اهللا-صنف الديواين 
  :ومن أبرز تلك املؤلفات ما يلي . )١()نظم يف القراءات وصنف :( عنه 

  )٢( )مشهور املنقول مجع األصول يف ( -١

، نظم فيهـا كتـاب   )٣(يف القراءات العشر، وهي قصيدة المية على وزن الشاطبية وروِيها

  وضمـنها مثانية  –رمحه اهللا -أليب العز القالنسي ) إرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي(

  :أبواب، وقال يف ذلك 

ـَطُته ثَمانِي         حني اشترطْـ     جعلْت خالف القَومِ (    ـْـوابه ومفَصالـ   )٤()ةً أَب

مجع (ويعد كتاب ). هـ٧٢٤(حني قدم بلدة شرياز سنة  -رمحه اهللا -وقد ألّفها الديواين
  .اليت نص عليها ابن اجلزري رمحه اهللا ) النشر(من مجلة أصول كتاب ) األصول

                                                             

  .٣/١٤٩٦طيار آليت قوالج، : بتحقيق) الكبار معرفة القراء) (١(

من هذا البحث، ونسب إليه  ١٢٢ص: ، انظر)شرح روضة التقرير(يف كتاب  –رمحه اهللا -ذكره الديواين ) ٢(

هدية (، و ١/٥٩٤)كشف الظنون(، و٤/١٢٤)الدرر الكامنة (، و١/٩٥)النشر(، و١/٥٨٠)غاية النهاية(يف 
دمشق حتت رقم /وهو حبسب علمي ما زال خمطوطاً،  باملكتبة الظاهرية. ٥/٥)األعالم(، و  ٥/٧١٩)العارفني

ـــ٨٠٨-)٣٢١-٢٧٢و( -]٣١٩[ ٣٥١-١/٣٤٩.) ق.ع( ــتربييت .ه ــن /، و تشس  ٨٦-٣/٨٥دبل
بالشـبكة  ) ودود للمخطوطـات (وحصلت على مصورة منه من موقع . هـ ١٠ق-)و١٠٨( -]٥٩٦٣[

  .٣٨، وعدد ألواحها ١-٢٨٢: اإلسالمية، بوزارة األوقاف الكويتيةالعاملية، عن إدارة املخطوطات واملكتبات 
  !. كالمها الميتانوهو خطأ مطبعي إذ  مهزية كالشاطبية،  أا ، ١/٥٩٤ )كشف الظنون(ذكر يف  ) ٣(

  .أ/٣ق، )خمطوطة مجع األصول: (انظر ) ٤(
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  )مجع األصول يف مشهور املنقول شرح ( -٣

 -رمحـه اهللا -، وقد ذكر ابن اجلزري )١(اآلنفة) مجع األصول(كتاب شرح فيه المية وهو 

، أنَّ للمؤلف شرحاً على منظومة مجع األصول، وكـذلك صـاحب   ٥٨٠ /١) غاية النهاية(يف 
  . ٧١٩/ ٥)  هدية العارفني(

   )روضة التقرير( -٤

  .منظومة يف اخلُلْف بني اإلرشاد والتيسري

  )التقرير شرح روضة  ( -٥

  وهو الكتاب الذي بني أيدينا، وسيأيت احلديث عن الشرح واملنت، يف الفصل الثاين بإذن اهللا 

  )٢( )طوالع النجوم يف موافق املرسوم يف القراءات الشاذة عن املشهور (-٦

  وهي أرجوزة لطيــفة، مجع فيها القراءات الشـاذة اليت وافقت مرسوم املصـاحف، 

  .والفرش، حيث ابتدأ باالستعاذة، وانتهى إىل سورة الناس وضمنها األصول 

  
                                                             

وقد وقف عليـه  ) ب٢٠٧٨٧(  يف دار الكتب املصرية حتت رقم -حبسب علمي  -وهو ال يزال خمطوطاً) ١(

  .٧٤وذكر ذلك يف مقدمته ص) اإلرشاد(الدكتور عمر محدان الكبيسي، حمقق كتاب 
وهو حبسب علمي مـازال  . ٤/١٢٤)الدرر الكامنة (، و ١/٥٨٠) غاية النهاية: (نسب إىل الديواين يف) ٢(

، و حصلت على مصورة منه  من موقـع  )الفهرس الشامل للمخطوطات(خمطوطاً، ومل أجده يف خمطوطات 
ة ، بوزارة األوقاف الكويتية  بالشبكة العاملية، عن إدارة املخطوطات واملكتبات اإلسالمي) ودود للمخطوطات(
  . ٧٩، وعدد ألواحها  ٣-٢٨٢: 
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  :ومما قاله يف مقدمتها 

  )ع ما قَد جاَء يف اللوامحِـجمي                           جمعت فيها باجتهاد صالحِ  (

   )١()ق املَرسومِـبِها موافنحـو أََ                        مســيتها طَوالع النـجومِ    (

ـَقامة الواسطية املغايرة للمقامة احلريرية( -٧   )٢( )امل

هذا الكتاب على فن من فنون األدب املعروفـة، وهـو فـن     -رمحه اهللا-صنف الديواين    
 مث مسيـت  ،اسم للمجلس واجلماعة مـن النـاس   :يف أصل اللغةبالفتح قامة ـََ، واملالـمـقامة

، )٣(كأا تذكر ىف جملس واحد جيتمع فيه اجلماعة من الناس لسماعها ،األحدوثة من الكالم مقامة

   ..وتنسب غالباً إىل املكان الذي جتري فيه أحداثها ، فيقال املقامة احللبية أو املوصلية، وهكذا 

  

  

                                                             

  .ب/١ق ، اللوح )خمطوطة طوالع النجوم) (١(

، وقد حصـلت  )الفهرس الشامل للمخطوطات(حبسب علمي مازال خمطوطاً إىل اآلن، ومل أجده ضمن ) ٢(

ة املخطوطـات واملكتبـات   بالشبكة العامليـة، عـن إدار  ) ودود للمخطوطات( على مصورة منه من موقع 
  . ١٣، وعدد ألواحها ٤-٢٨٢: اإلسالمية، بوزارة األوقاف الكويتية

  .١٤/١٢٤)صبح األعشى يف صناعة اإلنشا : (انظر) ٣(



 التقرير يف اختالف القراءات بني اإلرشاد والتيسري شرح روضة

 

- ٩٧ - 

 

، قد )١(يريوسبب تصنيف الديواين للكتاب، أنه ملا رأى أن أبا حممد القاسم بن علي احلر

أجاد وأفاد يف مجيع مقاماته، مث مل يحسن صنعاً يف املقامة الواسطية، إذ حكى قصةً تـدل علـى   
، وغفل عما اشتهرت به حقاً وهو علم القراءات، ملا رأى ذلك كله أخذته )٢(سذاجة أهل واسط

واسط، وعلـو مهتـهم،   احلَمية فعزم على تأليف مقامة مغايرة للمقامة احلريرية، تبين مكانة أهل 
  ..واشتغاهلم بالعلم 

بني احلارث بن مهام، وصديقه أيب زيد وشيخ من شـيوخ واسـط،    وجعل أحداث املقامة تدور
  .وضمن املقامة أرجوزة يف علم القراءات والتجويد

 

إال أننا جنـد يف ثنايـا    -اهللارمحه -مع قلة ما دونه العلماء يف كتب التراجم، عن الديواين 
:حديثهم، عبارات ثناء وتوثيق  له، فمن ذلك  

                                                             

قـدم  ) هـ٤٤٦(هو القاسم بن علي بن حممد بن عثمان احلريري أبو حممد البصري، ولد بالبصرة سنة )  ١(

شريازي وأيب مصر بن الصباغ وغريهم، كان غاية يف الذكاء والفصاحة بغداد وتفقه على الشيخ أيب إسحاق ال
، تويف سنة )درة الغواص يف أوهام اخلواص(والبالغة، وله تصانيف تشهد بفضله ونبلها من أشهرها املقامات و

طبقـات  (، ٣٩-٤/٣٨)العرب يف خـرب مـن غـرب   (، ٥٩٧-٤/٥٩٦)معجم األدباء: (انظر ). هـ٥١٦(
  . ١/٢٨٩)الشافعية

يعرفونه،   إذ قبلوا بتزويج ابنتهم لغريب ال ذلك أن مقامة احلريري حتكي يف ملخصها سذاجة أهل واسط) ٢(

) مقامـات احلريـري  : (انظر !. ومل ينزل أرضهم إال منذ أيام، مث خدعهم وسرق خمزوم وطعامهم وهرب
قامة الواسطية، مبقامة مغايرة هلا امل  استهجن ذلك وأراد أن يعارض هذه –رمحه اهللا  -فكأنَّ الديواين . ٢٩٣:

يف املقصود، مطابقة هلا يف االسم، تظهر علم أهل واسط وفقههم وفطنتهم واشتغاهلم بالتجويـد والقـراءات   
  .والعلوم، وهو ما كان اَألوىل باحلريري أن يرويه ويذكره بدالً من تلك اليت ألفَّها
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ف وتصـدر  م يف القراءات وصنظَن : (وصف الذهيب له باإلمام اود، شيخ القراء، وقال  -١
  .)١( ) العربية نسح، رشبالع عارفاً، رشن البِسح، متواضعاً راًيـخ ناًيه وكان دجالست...لإلقراء 

كان خامتة املقرئني بواسط ... ، شيخ قراء واسط أستاذٌ ماهر حمقق: ( قال ابن اجلزري و -٢
  .)٢( ) مع الدين واخلري والتحقيق، 

  :وذكره ابن اجلزري أيضاً، أثناء ترمجته البن عبد املؤمن الواسطي فقال  -٣

أو على صاحبه الشيخ علـي الـديواين    ،مبا قرأ -أي على ابن عبد املؤمن  -عليه  قرئفلو ( 
، مم أوجب العدم فال قوة إال بـاهللا ولكن قصور اهل ،تصلت أكثر الكتب املنقطعةال ؛الواسطي

 .)٣( ) فال جيدوه ،وليتهم لو أدركوا ما بقي من اليسري من ذلك قبل أن يطلبوه

  .)٤( ) كان حممود السرية، حسن األخالق( : قال ابن حجر  -٤

 

بعد أن أضر وأَسن، فـرحم اهللا   )هـ٧٤٣(سنة  ،اتفقت املصادر على أن وفاته كانت بواسط    
  . )٥(الشيخ الديواين رمحةً واسعةً، وجزاه خري اجلزاء

                                                             

  .٣/١٤٩٥آليت قوالج ،طيار : بتحقيق) معرفة القراء الكبار: (انظر ) ١(

  . ١/٥٨٠)غاية النهاية: (انظر) ٢(

  . ١/٤٢٩)غاية النهاية: (انظر) ٣(

  . ٤/١٢٤) الدرر الكامنة: (انظر) ٤(

  .١/٥٨٠)غاية النهاية ( ، ٣/١٤٩٦طيار قوالج : بتحقيق)معرفة القراء الكبار : (انظر) ٥(



 التقرير يف اختالف القراءات بني اإلرشاد والتيسري شرح روضة

 

- ٩٩ - 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :املبحث األول 

  .وتوثيق نسبته إىل مؤلفه ، اسم الكتاب

  .ومؤلفه ، وأمهيته، التعريف بكتاب التيسري:املبحث الثاين 

  :املبحث الثالث 

  .ومؤلفه ، وأمهيته ، التعريف بكتاب اإلرشاد

  :املبحث الرابع 

 .وبيان أمهيته" شرح روضة التقرير"التعريف بالكتاب احملقق 

  :س املبحث اخلام

  .منهج املؤلف يف الكتاب 

  : دساملبحث السا

  .مصادر املؤلف يف الكتاب

  : سابعاملبحث ال

  .كتاب، واملقارنة بني املنت والشرح أبرز امللحوظات على ال

  : ثامناملبحث ال

  .وصف نسخة الكتاب، ومناذج منها
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مما ال خيفى أن هذا الكتاب هو شرح لقصيدة روضة التقرير، ويأيت توثيق اسم الكتاب، من 
، وليس أوثق مما قاله املصنف يف أحد أبيات منظومته، )روضة التقرير( اسم أصله وهو نظم توثيق 

  :حيث قال 

  )١( )إرشاد فيها مع التيسري فارتشدا      مسيتها روضةَ التقريرِ خمتلَف ال          ( 

اخـتالف  روضة التقريـر يف  : (كما جند أن عنوان النظم املُدون على غالف خمطوطه هو
  .)٢()القراءات بني اإلرشاد والتيسري

  ، يف كتاب النشر ابن اجلزري هادـــمن الكتب اليت اعتم )روضة التقرير( وحيث إن

  

  

  

  
                                                             

مـن هـذا    ،١٧٦صيف شرح املؤلـف،  ) روضة التقرير( معىن ، وانظر ٢٦: روضة التقرير البيت رقم  )١(

  . البحث
  ) .روضة التقرير(غالف خمطوطة :  انظر )٢(
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  .)١()ريقرير يف اخللف بني اإلرشاد والتيستروضة ال(باسم فقد ذكره ضمن تلك األصول 

ـ وج: (ما نصـه  ١/٥٨٠)النهايةغاية (كما ذكر ابن اجلزري أثناء ترمجة الديواين يف  ع م
  ).والتيسري يف قصيدة مساها روضة التقرير اإلرشادزوائد 

، حيــث تتبـع  ١/٩٠وممن ذكره أيضاً اإلمام القسـطالين يف كتابه لطائف اإلشارات
  ).روضـة التقرير يف اخللف بني اإلرشاد والتيسري: (املصنفات يف علم القراءات وذكر منها 

) هدية العارفني(، وإمساعيل باشا يف١/٩٢٥)كشف الظنون(يف  وذكره أيضاً حاجي خليفة
  ).روضة التقرير يف اخللف بني اإلرشاد والتيسري: (، حتت مسمى ٥/٧١٩

  ).روضة التقرير(، فقد ذكره خمتصراً باسم ٥/٥) األعالم(أما الزركلي يف 

  . هذا ما كان من توثيق اسم أصل الكتاب أي املنظومة

  ملا  -رمحه اهللا -نجد أن الديواين ف -موضوع البحث -اسم الشرح أما بالنسبة لتوثيق 
                                                             

ويف النسخة املطبوعة لكتاب النشر، بتحقيق الشيخ الضباع، عن دار الكتاب العريب، تصحيف يف اسـم  ) ١(

  . ١/٩٥: انظره ). روضة القرير يف اخللف بني اإلرشاد والتيسري(الكتاب، إذ كُتب 
. ولكتاب النشر نسخة أخرى مطبوعة بتحقيق الشيخ حممد سامل حميسن، عن مكتبة القاهرة، مل أقف عليهـا  

منهج ابـن  ( كما أن جزءاً من كتاب النشر حقِّق يف رسالة علمية، يف جامعة اإلمام حممد بن سعود، بعنوان 
السامل حممد حممود الشنقيطي : ن الباحث الدكتور، مقدمة م)اجلزري يف كتاب النشر مع حتقيق قسم األصول

حممـد حمفـوظ   : وحقق الباقي إىل آخره يف رسالة علمية يف جامعة أم القرى مقدمة من الباحـث اجلكين، 
  .الشنقيطي
روضـة  (خبطأ من ظن أـا  ) موقع شبكة التفسري والدراسات القرآنية(يف  الدكتور السامل اجلكينوقد أخرب 

، بالتاء قبل القاف، وأن )روضة التقرير(ه وقف بنفسه على مجيع النسخ اخلطية للنشر، وأكَّد أا ، إذ إن)القرير
لطباعـة املصـحف    -رمحـه اهللا -عن جممع امللك فهد  -إن شاء اهللا -الكتاب احملقق سيصدر كامالً قريباً 

  .الشريف
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  :شرع يف شرحها قال يف املقدمة 

 )أبيات القصيدة املسماة بروضة التقرير، وضم فإين حني نظمتها ما وقع فيه اخلالف يف النقل نت
ـ ، وكَر احلـال طَّاض ...عن األئمة السبعة بني كتاب اإلرشاد، وكتاب التيسري السـؤال مـن   ر ثُ

ا، وحلِّاألصحاب أويل األلباب إىل شرح مشكال ام١()عضال(   

  .هذا الكتاب هو شرح روضة التقرير وهذا مما يؤكد جبالء أن

شرح القصيدة املسماة بروضـة  : وأما يف نسخة الشرح الفريدة، فقد كُتب على غالفها 
يف ( مقدمة املؤلف املذكورة آنفاً، مث زاد  التقرير يف علم القراءات، ولعل الناسخ اقتبس العنوان من

  .؛ لبيان الفن الذي أُلِّف فيه الكتاب، واهللا أعلم )علم القراءات

 -رمحـه اهللا -أما بقية كتب التراجم فلم تذكر اسم الكتاب صراحةً، واكتفى ابن اجلزري 
هدية (، و)عالماأل(باإلشارة إىل أن الديواين علّق شرحاً على روضة التقرير، وكذلك فعل صاحب 

  .)٢() العارفني

وأنَّ االسم ) شرح روضة التقرير: (والذي يظهر بناًء على ما سبق أن االسم املختصر للكتاب هو
  :الكامل له هو

  .)٣()بني اإلرشاد والتيسري القراءات شرح روضة التقرير يف اختالف(

                                                             

  .، من هذا البحث١٤٨ص : انظر) ١(

  .٥/٧١٩)هدية العارفني(، و٥/٥)األعالم(، و١/٥٨٠)غاية النهاية: (انظر) ٢(

بناًء على املدون على غالف خمطوطة النظم اليت كتبها املؤلف خبطه، والذي يبدو يل أنـه كتـب أيضـاً    ) ٣(

  .عنواا، لشدة توافق خط الغالف مع خط حمتوى املخطوطة، واهللا أعلم
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  أو

  .)١()بني اإلرشاد والتيسري لفشرح روضة التقرير يف اخل(

  .أن املؤلف مل جيعل له عنواناً مستقالً كاملنت وإمنا ذكر أنه شرح ملنت روضة التقرير: واخلالصة 

 

:صحة نسبة الكتاب إىل مؤلفه مبا يلي تتجلى  

  :صرح بامسه يف مقدمة كتابه حيث قال  –رمحه اهللا –أن املؤلف  -١

علي بن أيب حممد بن أيب سعد بن احلسـن الواسـطي،   :إىل رمحة ربه القدير  يقول العبد الفقري( 
  )٢( )إخل...وغفر لوالديه وللمسلمني أمجعني -عفا اهللا عنه -املقرئ جبامعها

أنه قد نص عدد من العلمــاء الذين ترمجوا للديواين أن له شـرحاً علـى نظـم     -٢
  :روضـة التقرير ، منهم 

يف قصيدة الميـة   اإلرشادونظم (...: حيث قال  ،١/٥٨٠) لنهايةغاية ا(ابن اجلزري يف 
ومجع زوائد االرشاد والتيسري يف قصيدة مساها روضة التقرير وعلق عليهمـا   ،األصولمساها مجع 

  ).شرحاً

                                                             

لطـائف  (، و القسـطالين يف  ١/٩٥)نشـر ال(يف  -عند ذكر أصله-بناًء على ما نص عليه ابن اجلزري ) ١(

  .٥/٧١٩)هدية العارفني(، و١/٩٢٥)كشف الظنون(، وتابعهما على ذلك صاحب ١/٩٠)اإلشارات
  .من هذا البحث١٤٩ ص:انظر ) ٢(
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له مجع األصول وروضة التقرير، قصيدتان يف : ( ، حيث قال٥/٥) األعالم(و الزركلي يف 
  ).القراءات، وشرحهما

مجـع األصـول   من تصانيفه : ( ، حيث قال٥/٧١٩) هدية العارفني(وإمساعيل باشا يف 
 شـرح . اءاتروضة التقرير يف اخللف بني اإلرشاد والتيسري يف القر، قصيدة المية يف نظم اإلرشاد

  ).على القصيدتني املذكورتني لطيف

ة نسبة الكتـاب  أن اسم املؤلف مثبت يف غالف النسخة الفريدة، وهذا مما يؤكد صح-٣
  .إىل مؤلفه 

  

  

  

**  **   **  
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مجع مسائل اخلالف بني كتابني ) شرح روضة التقرير (اتضح من املبحث السابق، أن كتاب      
، والبد من إعطاء نبذة عنهما وعـن  )اإلرشاد(، و )التيسر(جليلني من أهم كتب القراءات، مها 

  ..مؤلِّفَيهِما، قبل الشروع يف التعريف بالكتاب احملقق 

)١( 

أليب عمرو الداين من أمهات كتب القراءات، وأصال عظيماً ال غـىن  ) التيسري(يعد كتاب 
لطالب القراءات عنه؛ إذ أنه حوى قراءات األئمة السبعة، حمررةً مضبوطةً، مما صح وثبـت عنـد   

  ..املتصدرين، بالروايات والطرق املشهورة

  .)٢( ) املوضوع للقراءات السبع كتاب التيسري ألىب عمرو الداىن وأحسن: ( قال الزركشي

الذي وسعت شهرته اآلفاق، ورام ) حرز األماين ووجه التهاين (وهو أصل نظم الشاطبية املسمى 
  .الشاطيب اختصاره يف نظمه، كيما يسهل على أهل هذا العلم إدراكه وضبطه

لإلمام العالمة احلافظ الكبري املتقن احملقـق أيب  ا كان كتاب التيسري فلم: (قال ابن اجلزري 
 ،عن السبعة من الروايـات  فلِّوأوضح ما أُ ،عمرو الداين رمحه اهللا تعاىل من أصح كتب القراءات

                                                             

 جلمعيـة  م١٩٣٠ سـنة  اسـتنبول  يف الدولة مطبعة يف وطبع ، أوتوبريزل املستشرق بعناية الكتاب  حقق)١(

 الطالـب  مـن  مقدمة ماجستري كرسالة املنورة باملدينة اإلسالمية اجلامعة يف أيضا وحقق. األملانية املستشرقني
  .١٤٢٩ ١ط الشارقة اإلمارات الصحابة مكتبة، الضامن صاحل حامت بتحقيق ،وطبع الشغديل خلف

  . ١/٣١٨الربهان يف علوم القرآن  )٢(
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نظم اإلمـام ويل اهللا تعـاىل أيب القاسـم     ،وكان من أعظم أسباب شهرته دون باقي املختصرات
  .)١( )نسج يف الدهر على شكلهاومل ي ،سبق إىل مثلهاي يف قصيدته اليت مل-رمحه اهللا -اطيب ـالش

اليت ) النشر(كما أن كتاب التيسري هو أَولُ أصلٍ ذكره ابن اجلزري من مجلة أصول كتاب 
  ..اعتمد عليها، ونقل منها، واتصلت أسانيده مبؤلفيها 

وللتيسري أثر منها يف تأليف كثريٍ من الكتب كبري ،:  

  ).هـ٦٤٣ت.( ، لعلم الدين السخاوي)٢(التيسريالوايف مبا يف - ١

الدر النثري والعذب النمري يف شرح مشكالت وحل مقفالت كتاب التيسـري، لعبـد   -٢
  ).هـ٧٠٥ت.()٣(الواحد بن حممد املالقي

  . روضة التقرير يف اخللف بني اإلرشاد والتيسري، للديواين، وهو موضوع هذا البحث-٣

  ).هـ٨٣٣ت( .البن اجلزري )٤(العشرحتبري التيسري يف القراءات -٤

الداين كتابه مبقدمة لطيفة، ذكر فيها أمساء األئمة والرواة، وشيئاً من أحواهلم،  استهلّوقد 
و أسانيده إليهم، مث شرع يف بيان أحكامهم يف أبواب األصول، مث فرش احلروف وانتهى ببـاب  

  .التكبري

                                                             

  .٩١-١/٩٠) حتبري التيسري) (١(

  .١٣):املنبهةاألرجوزة (مقدمة ) ٢(

  .هـ١٤١١أمحد عبد اهللا املقري، عن دار الفنون للطباعة والنشر، جدة، عام : طُبع بتحقيق)  ٣(

  .هـ ١٤٢١حممد أمحد القضاة، عن دار الفرقان، عام . د: قيقحت له عدة طبعات، أحسنها)  ٤(
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هو أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الـداين، األمـوي مـوالهم    
وعرف القرطيب، املعروف يف زمانه بابن الصرييف؛ ألن والده كان يشتغل بـبيع العملة يف قرطبة، 

  .حىت وفاته )٢( )دانية(بالداين لسكناه بـ

، بقرطبة حاضرة األندلس آنذاك، )هـ٣٧١(فقد ذكرت املصادر أنه ولد سنة  وأما مولده
  .)٣(وا نشأ حيث كانت مركزاً للعلم والعلماء

                                                             

، ٣/١١٢٠)تذكرة احلفـاظ (، و ٢٠/٢٠)الوايف بالوفيات(، ، و٣/٤٨٥)معجم األدباء: (يف انظر ترمجته) ١(

غايـة  (، و١/١٨٨)الـديباج املـذهب  (، و١/٤٠٦)معرفة القراء الكبار(، و٣/٢٠٩)العرب يف خرب من غرب(و
، ١/٢٩١)معجم حفاظ القـرآن (، و٢/١٣٥)نفح الطيب(، و١/٤٢٨)طبقات احلفاظ (، و١/٥٠٣)النهاية

  . ١٣):ألرجوزة املنبهةا( ومقدمة 
مدينة بأسبانيا، تقع على ساحل البحر املتوسط شرقاً، وهي قاعدة حبرية مهمة على الطرف اجلنويب الشرقي ) ٢(

، وقد اشتهرت يف منتصف القرن اخلامس اهلجري حني )Denia) (دينيا ( من خليج بلنسية، وهي باألسبانية 
ك الطوائف، استقل ا جماهد العامري، وجعلها قاعدة ألكـرب  أصبحت مملكة مستقلة باألندلس يف عهد ملو

أسطول حبري عريب، وكان أهلها أَقْرأ أهل األندلس؛ ألن جماهداً كان يستجلب القراء، وينفق عليهم األموال، 
  .فكانوا يقصدونه ويقيمون عنده فكثروا يف بالده

، ٢هامش ٤٨)/يخ مدينة بلنسية األندلسيةتار(، و٢/٥١٠)مراصد االطالع(، و٢/٤٣٤)معجم البلدان: (انظر
  . ١٤٨-١٤٦)يف ربوع األندلس(، و١٢١-٩/١١٩)دائرة املعارف اإلسالمية(و
  .  ١/٥٠٣) غاية النهاية (، و١/٤٠٦) معرفة القراء الكبار: (انظر) ٣(
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العلم وهو ابن أربع عشرة سنة، ورحل إىل املشرق يف طلب العلم، ومن أبـرز  بدأ بطلب 
  :شيوخه 

  .)٢( )هـ٣٩٩ت(احلليب طاهر بن عبد املنعم بن غلبون، أبو احلسن  -١

   .)٣( )هـ٤٠١ت.(فارس بن أمحد بن موسى احلمصي، أبو الفتح  -٢

. )٤(خلف بن إبراهيم خاقان أبو القاسم اخلاقاين، قرأ عليه الداين، وعليه اعتمد يف قراءة ورش -٣

  ).هـ٤٠٢ت(

٤- عبد العزيز بن جعفر بن خ٥( )هـ٤١٢ت. (الفارسيأبو القاسم  ىتواس(.  

من أشهرهم  قرأ عليه مجعٌ  غفري ،: 

  .)٧( )هـ٤٧١ت(ولده أمحد بن عثمان بن سعيد  -١

                                                             

  . ١/٥٠٤)غاية النهاية(،  ٤٠٧-١/٤٠٦) معرفة القراء الكبار: (انظر) ١(

  .  ١/٣٧٠) ة القراء الكبارمعرف: (لترمجته انظر) ٢(

  .  ١/٣٧٩) معرفة القراء الكبار: (لترمجته انظر) ٣(

  .  ١/٣٦٤) معرفة القراء الكبار: (لترمجته انظر) ٤(

  .  ١/٣٧٤) معرفة القراء الكبار: (لترمجته انظر) ٥(

  . ١/٥٠٤)غاية النهاية (، ١/٤٠٦) معرفة القراء الكبار: (لترمجته انظر) ٦(

  .  ١/٤٦١) معرفة القراء الكبار: (انظر) ٧(
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  .)١( )هـ٤٩٦ت. (أبو داود سليمان بن جناح -٢

  .)٢()هـ٤٩٦ت . (أبو احلسني حيىي بن إبراهيم بن أيب زيد -٣

  .)٣( )هـ٤٨٥ت. (أبو عبد اهللا حممد بن عيسى بن فرج  -٤

وخلق كثري من أهل األندلس، السيمــا أهـل   : "..بعد أن ذكر طائفة منهمقال الذهيب 
  .)٤( "دانية 

 

ثناء العلماء عليه، فإنه يصعب حصر أقواهلم عنه يف هذا املقام، فقد أمجعوا على توثيقه ا فأم
  :منها ملا له من منزلة فضلى، ومكانة عليا، وسأكتفي بذكر بعضٍ -رمحه اهللا –

أبو عمرو الداين ذكر بعض الشيوخ أنه مل يكـن يف  ": قال أبو حممد بن عبيد اهللا احلجري 
وال  ،وكان يقول ما رأيت شيئاً إال كتبته ،يف حفظه وحتقيقهعصره، وال بعد عصره أحد يضاهيه 

 ،السـلف ل عن املسألة مما يتعلق باآلثار وكـالم  ئسوكان ي ،وال حفظته فنسيته ،كتبته إال حفظته
  .)٥(" جبميع ما فيها مسندة من شيوخه إىل قائلها فيوردها

                                                             

  .  ١/٤٥١) معرفة القراء الكبار: (لترمجته  انظر) ١(

  .  ١/٤٤٩) معرفة القراء الكبار: (لترمجته انظر) ٢(

  .  ١/٤٤٤) معرفة القراء الكبار: (لترمجته انظر) ٣(

  . ٣٠/٩٩) تاريخ اإلسالم) (٤(

  . ١٨/٨٠) سري أعالم النبالء( )٥(



 التقرير يف اختالف القراءات بني اإلرشاد والتيسري شرح روضة

 

- ١١٠ - 

 

وعليـه   ،وحتقيقه وإتقانـه  ،اء معترفني برباعة أيب عمرو الداينوما زال القر" : قال الذهيب 
  .)١(" عمدم فيما ينقله من الرسم والتجويد والوجوه

ـ   وكان أحد األئمة : " وقال أبو الوفاء إبراهيم بن علي املالكي ه يف علـم القـرآن روايت
مفيدة يكثـر تعـدادها ويطـول     ،حساناً ومجع يف معىن ذلك تآليف ،ومعانيه وإعرابه ،هوتفسريِ
ـِّهلا وكان د يف العلوم جامعاً ناًنـفَتم ،وله معرفة تامة باحلديث وعلومه والفقه ،إيرادها  فاضالً ناًي

٢(" جماب الدعوة عاًرِو(.  

 

بكثرة التصانيف البديعة، والتآليف احلسـنة، حـىت إن    –رمحه اهللا -اشتهر اإلمام الداين 
)٣("وكتبه يف غاية احلسن واإلتقان" : الذهيب قال عنها  

مقدار الرجل وما وهبه اهللا تعاىل فيه فسـبحان   علم ،نظر كتبهومن : " وقال ابن اجلزري
  )٤( "الفتاح العليم

.)٥("وبلغين أن مصنفاته مائة وعشرون تصنيفاً: "قال الذهيب وأما عدد مصنفاته فقد  

                                                             

  . ٣٠/١٠٠) خ اإلسالمتاري) (١(

  .١/١٨٨) الديباج املذهب) (٢(

  . ١/٤٠٨) معرفة القراء الكبار) (٣(

  . ٥٠٥-١/٥٠٤) غاية النهاية) (٤(

تسـعني كتابـاً منـها، انظرهـا     ) األرجوزة املنبهة(، وقد ذكر حمقق ٣٠/١٠٠) تاريخ اإلسالم: (انظر) ٥(

  .٤٢-٣٥:ص:
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  :وسأذكر عدداً منها على سبيل املثال ال احلصر 

  .)١(جامع البيان يف القراءات السبع -١

  .)٢(الواردة يف الفنتالسنن  -٢

  . )٣( اإلدغام الكبري -٣

  .)٤(التحديد يف اإلتقان والتجويد -٤

  .)٥(البيان يف عد آي القرآن -٥

  .)٦(إجياز البيان يف قراءة ورش -٦

 
                                                             

أم القرى لعدد من األساتذة الباحثني ، مث طُبِع هلم عـن كليـة   حقق يف جمموعة رسائل علمية يف جامعة ) ١(

حممـد صـدوق   : كما طُبع بتحقيـق ) . هـ١٤٢٨(الدراسات العليا والبحث العلمي جبامعة الشارقة عام 
عبد الرحيم الطرهوين . حيىي مراد و أ. د: ، وبتحقيق م٢٠٠٥اجلزائري، عن دار الكتب العلمية، بريوت، عام 

  .هـ١٤٢٧بالقاهرة  من دار احلديث
رضاء الدين بن حممد إدريس املباركفوري ، يف ثالث جملدات، عن دار العاصمة بالريـاض  : طُبع بتحقيق) ٢(

  . هـ١٤١٦عام 
زهري غازي . د: ، وبتحقيق هـ١٤٢٤عارف، عن عامل الكتب، عام ال سنعبد الرمحن ح.د: طُبع بتحقيق) ٣(

  .هـ١٤١٤زاهد  عن عامل الكتب، بريوت، 
  .م٢٠٠٠غامن قدوري احلمد، عن دار عمار للنشر والتوزيع، عام : طُبع بتحقيق) ٤(

  .هـ١٤١٤غامن قدوري احلمد، عن مركز التراث واملخطوطات، الكويت، : طُبع بتحقيق) ٥(

  .مل أقف على معلومات عنه) ٦(
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ودفن من يومـه   )هـ٤٤٤(تويف احلافظ أبو عمرو بدانية يوم االثنني منتصف شوال سنة 
)١(رمحة واسعة عه خلق عظيم رمحه اهللا تعاىلوشي ،دانية أمام نعشه صاحبومشى  ،بعد العصر 

**  **   **  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  . ١/٥٠٥)غاية النهاية : (انظر) ١(
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القـراءات  من أهم كتب ) إرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي يف القراءات العشر ( يعد كتاب 
اشترط األشهر، واختار مـا   –رمحه اهللا -أبا العز القالنسيلقاها الناس بالقبول، ألن مؤلفه اليت ت

.. قُطع به عنده 

وتتجلى قيمته العلمية يف كون الكتاب جامعاً للقراءات العشر املتواترة املنتشرة يف اآلفاق، والـيت  
  .أمجع العلماء على أن ما عداها شاذ، ومل يقتصر على السبع كما هي حال معظم كتب القراءات 

كيف يعرف الشاذ من غريه إذ مل يدع أحـد  :ل فإن قي"  –رمحه اهللا –قال ابن اجلزري 
  احلصر ؟

منهم مـن  : قلت الكتب املؤلفة يف هذا الفن يف العشر و الثمان وغري ذلك، مؤلفوها على قسمني 
اشترط األشهر واختار ما قطع به عنده، فتلقى الناس كتابه بالقبول وأمجعوا عليه من غري معارض، 

اهلمـــداين، وسبعة ابن جماهد، وإرشاد أيب العـز القالنسـي    كغايتي ابن مهران، وأيب العالء
  .)٢("إخل ...

  وقد اعتمده ابن اجلزري ضمن أصوله اليت نقل عنها القراءات يف كتاب النشر، ورواه بسند 

                                                             

، وقد جزاه اهللا خرياً–، الدكتور عمر الكبيسي )اإلرشاد(استفدت يف هذه الفقرة من مقدمة حمقق كتاب ) ١(

  . هـ١٤٠٤طبع بتحقيقه، عن املكتبة الفيصلية  مبكة، عام 
  .٨٧-٨٦ :)منجد املقرئني( )٢(
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  .)١(عال إىل املؤلف من طرق عدة

رشاد ويعترب كتاب اإلرشاد عند العراقيني، كالتيسري عند سواهم ، ولو مل يكن لكتاب اإل
منجـد  (قيمة عظيمة، ملََا نظمه أكثر الواسطيني والبغداديني، كما نص على ذلك ابن اجلزري يف 

وكان أهل العراق ال حيفظون سوى اإلرشاد أليب العز؛ وهلذا نظمـه  : " إذ قال  ١٧٨) /املقرئني
  .كثري من الواسطيني ، والبغداديني 

اجلنكزخانيني ببالد العجم وما وراء النهر، وقتل مـن  ولوال ما وقع من فتنة هؤالء بالعراق، وفتنة 
قتل من أهل القراءات وغريهم؛ ملا اشتهر فيها الشاطبية وال التيسري، كما هو معلوم عند العلمـاء  

  ..."احملققني

مجـع  (يف مقدمة من نظم اإلرشاد وذلك يف الميتـه   –رمحه اهللا –ويأيت الشيخ الديواين 
  .، وشرحهما أيضاً)روضة التقرير(د اإلرشاد والتيسري يف قصيدة ، كما جمع زوائ)٢()األصول

فقد ذكر ) هـ٥٩٦ت (املبارك بن املبارك بن أمحد الواسطي،: وممن نظم اإلرشاد كذلك
، واليت اختصر فيها اإلرشـاد  )اخلرية يف القراءات العشر(ابن اجلزري يف ترمجته أنه صاحب كتاب 

  .)٣(نظماً

  

                                                             

  .١٥٣-١/١٥٢)النشر : (انظر) ١(

  ٩٤صسبق التعريف ا، ) ٢(

  .٢/٤١)غاية النهاية  ( ) ٣(
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روضـة  :(يف كتاب مساه) هـ٧٤٠ت(اهللا بن عبد املؤمن الواسطي، وممن نظمه أيضاً عبد 
  .)١()األزهار

، املتوىف حدود سـنة  إمساعيل بن علي بن سعدان أبو الفضل بن الكدي الواسطي كذلكو
   .)٢( )در األفكار يف قراءة العشرة أئمة األمصار:(مساها ، اختصر اإلرشاد يف المية )هـ٦٩٠(

وأما بالنسبة ملنهج أيب العز يف اإلرشاد، فقد استهلّه بذكر أسانيده يف القراءات العشـر، مث  
شرع يف تفصيل أحكام أبواب األصول والفرش كما جرت عادة املصنفني يف هذا العلم رمحهم اهللا 

  .       مجيعاً

 

 

 

ومقرئ القراء  ،شيخ العراق، بندار أبو العز الواسطي القالنسيحممد بن احلسني بن 
.بواسط )هـ٤٣٥(ولد سنة ، بواسط 

 

                                                             

  .١/٤٣٠)غاية النهاية ) (١(

  .١/١٦٧)النهاية غاية ) (٢(

/  ٤) العرب(و ٤/  ٣) الوايف بالوفيات(، و٨٢/  ١٠) املنتظم(، و١/٨١)سؤاالت السلفي: (يف انظر ترمجته) ٣(

غاية (، و٩٧/  ٦) طبقات السبكي( ، و٤٧٣/  ١) معرفة القراء الكبار(، و١٢٠/  ٦) ميزان االعتدال(، و٥٠
  .٨٥/  ٢) هدية العارفني(، و٤/٦٤) رات الذهبشذ(، و١٤٤/  ٥) لسان امليزان(، و١٢٨/  ٢)النهاية
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 أبو القاسم اهلذيل البسـكَري  ،جبارة بن حممد بن عقيل بن سوادة يوسف بن علي بن -١
  .)٢( )هـ٤٦٥ت(

  .)٣(، قرأ عليه لعاصم الكويفاألواين أبو الفوارس حممد بن العباس -٢

  .)٤()هـ٤٦٥ت (أبو الغنائم عبد الصمد بن علي بن حممد بن املأمون اهلامشي -٣

،  )هـ٤٦٨ت(احلسن بن القاسـم بن علي أبو علي الواسطي املعروف بغالم اهلراس -٤   
  )٥(قرأ عليه أبو العز بالروايات 

 

:، ومن أشهر تالميذه لإلقراء، ورحل إليه من األقطارتصدر أبو العز  

  .)٧( )هـ٥٦٩ت. (احلسن بن أمحد بن احلسن أبو العالء اهلمذاين  -١

                                                             

  .٢/١٢٨)غاية النهاية(و   ٤٧٣/ ١) معرفة القراء الكبار: (انظر ) ١(

  .١/٤٠١) غاية النهاية(، ١/٤٣٣) معرفة القراء الكبار: (انظر ) ٢(

  .٢/١٥٨)غاية النهاية(، ١/٤٢٠) معرفة القراء الكبار: (مل تذكر التراجم تاريخ وفاته، وانظر ) ٣(

  .٣١/١٦٩)تاريخ اإلسالم(، و١١/٤٦)تاريخ بغداد: (انظر) ٤(

  .١/٢٢٩) غاية النهاية(، ١/٤٢٩) معرفة القراء الكبار: (انظر ) ٥(

  .٢/١٢٨)غاية النهاية(، و٤٧٤/ ١) معرفة القراء الكبار: (انظر ) ٦(

  .١/٢٠٦)غاية النهاية( ) ٧(
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  .)١( )هـ٥٥٣ت . (املبارك بن أمحد بن زريق أبو الفتح احلداد  -٢

  .)٢( )هـ٥٤١ت . (سبط اخلياط عبداهللا بن علي بن أمحد البغدادي -٣

  .)٣( )هـ٥٧٥. (هبة اهللا بن علي بن حممد بن قسام أبو الفضل الواسطي-٤

 

هو أحد األئمة  : (احلوزي عن أيب العز فقال سألت مخيساً :السلفياحلافظ أبو طاهر قال         
ـ  د النقل ذو فهمٍـوهو جي ،ومسع من مجاعة ،برع يف القراءات ،األعيان يف علوم القرآن ما ـفي

  .)٤( ) يقوله

  . )٥( )العراق مقرئ(  :وصفه الذهيب بقوله 

  .)٦( )ر حىت قرأ عليه الناس الكثري وقصدوه من البلدانعم: ( وقال السبكي 

  .)٧( )شيخ العراق ومقرئ القراء بواسط: (وقال عنه ابن اجلزري 

                                                             

  .٢/٥٣٨)معرفة القراء الكبار: (ترمجته يفانظر ) ١(

  .١/٤٩٧)معرفة القراء الكبار: ( ترمجته انظر) ٢(

  .٢/٣٥٢)غاية النهاية: (ترمجتهانظر ) ٣(

  .  ٤٧٣/ ١) معرفة القراء الكبار(انظر ، و ١/٨١) سؤاالت السلفي ) (٤(

  .  ٤٧٣/ ١) معرفة القراء الكبار) (٥(

  .٦/٩٧) طبقات الشافعية الكربى( )٦(

  .٢/١٢٩)غاية النهاية) (٧(
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  :إال كتابني أليب العز مهااملصادر  مل تذكر

  .، الذي سبق التعريف به)إرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي يف القراءات العشر ( -١

  .، وسيأيت التعريف به يف املبحث السابع)الكفاية الكربى يف القراءات العشر( -٢

 

  .)١(، رمحه اهللا تعاىلبواسط) هـ٥٢١(مات يف شوال سنة 

  

**  **   **  

  

  

  

  

 

 
                                                             

  .١/١٢٩)النهايةغاية ) (١(
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 )١( 

رمحه -بيتاً، مجع فيها الديواين ) ٤٣٤(، وعدة أبياا )٢(البسيط حبرهي منظومة دالية على 

) وتذكرة املنتهي  إرشاد املبتدي( و كتاب  أليب عمرو الداين،) التيسري( اخلالف بني كتاب  -اهللا
..أليب العز الواسطي القالنسي، يف أسلوب جيد حسن  

  :على ما يلي ) روضة التقرير(وقد اشتملت منظومة 

  : مقدمة-١

وآله وصـحبه   rوهي ديباجة لطيفة موجزة، استهلَّها حبمد اهللا، والصالة على الرسول 
يها اصطالحاته الـيت اتبعهـا يف نظمـه،    والتابعني، مث ذكر فيها دواعي تأليفه للمنظومة، وبين ف

  . ومنهجه بإجياز 

                                                             

وهو حبسب علمي مازال خمطوطاً، ومل أجده يف خمطوطات الفهرس الشامل، و حصلت على مصورة منه ) ١(

،  ١-٢٨٢: بالشبكة العاملية، عن إدارة املخطوطات واملكتبـات اإلسـالمية   ) ودود للمخطوطات(من موقع 
  . ٣٨وعدد ألواحها 

  ) .فاعلنمستفعلن فاعلن مستفعلن : (ووزنه ) ٢(
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، ورواة املذهب العراقي )التيسري(كذلك ذكر أمساء رواة املذهب الشامي الذي ميثل كتاب 
) التيسـري (، وعرج على ذكر شيخيه الذَّينِ قرأ عليهما مبضمن كتايب )اإلرشاد(الذي ميثل كتاب 

  . التوفيق والعون والتيسري، مث ختمها بسؤال اهللا)اإلرشاد(و

  :أبواب األصول  -٢

–مقتفياً أثر الشـاطيب   –رمحه اهللا –املطَّردة، وقد عرضها الناظم  القراءات وهي أحكام
، حيث ابتدأها بذكر االستعاذة والبسملة -تقريباً-يف ترتيبه ألبواب األصول يف قصيدته -رمحه اهللا 

  ..وختمها بذكر الياءات 

قسم باب اإلدغام الكبري إىل أربعة فصول، كما فرع اخلـالف يف بـاب    قدجنده غري أننا 
يدرِج فيه ما للقارئ من خالف  اإلمالة، على حسب أصول القراء فيها، فجعل لكل قارئ أصالً،

  .إخل ) ...أصل أيب عمرو) ... (القول يف اإلمالة أصل نافع: (فقال .يف املذهبني 

  :أبواب فرش احلروف  -٣

يف  القرآن الكـرمي،   راايقلّ دوأحرف اخلالف بني القراء اليت : قصود بفرش احلروفوامل
وقد جرت عادة املصنفني يف علم القراءات، أن يذكروا اخلالفات الفرشية حبسب السـور الـيت   

  .إخل ..سورة  البقرة، سورة آل عمران : وردت فيها، فيذكرون األبواب بأمساء السور، فيقولون

فقد ابتدأ بذكر فرش سورة البقرة، مث ضم فَرشيات أكثـر مـن    -رمحه اهللا-الديواين أما 
). ومن سورة آل عمران إىل آخر األنعـام  : ( سورة يف باب واحد، مع تعيينها، ومن ذلك  قوله

وهذا أَدعى لالختصار، وأَوفق لغاية القصيدة اليت هي استخالص اخلالفات بني املذهبني الشـامي  
  .والعراقي
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  :باب صفة التكبري -٤

  .التكبري من سورة الضحى إىل سورة الناس عند ختم القرآن : واملقصود به 

وقد فرغ مـن نظمهـا  يف   . مث ختم قصيدته بالصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
  ) .شرياز(ببلدة ) هـ٧٢٤(رمضان سنة 

 

  -رمحـه اهللا  –أراد به املصـنف  . هو شرح للمنظومة)  شرح روضة التقرير( إن كتاب 
رام االنتهال من هـذا   لتكون جليةً  ملنتبيان معاين قصيدته، وحل إشكاالا، وتفصيل جممالا؛ 

.العلم اجلليل 

  :يف مقدمة شرحه دواعي تأليفه فقال –رمحه اهللا –وقد ذكر الديواين 

"أبيات القصيدة املسماة بروضة التقرير، وضم فإين حني نظمتها ما وقع فيه اخلالف يف النقـل  نت
ـ ، وكَالر احلطَّاض ...عن األئمة السبعة بني كتاب اإلرشاد، وكتاب التيسري،  ر السـؤال مـن   ثُ

ااألصحاب أويل األلباب إىل شرح م١( .."شكال(..  

هلم، فكان هذا الكتاب القيم، الذي عين بفتح مقفـالت منظومـة   فوفَّق اهللا املؤلف إىل إجابة سؤا
روضة التقرير أمت عناية، ودلَّ على مسائلها أفضل داللة؛ إذ ليس من الناس من هو أعلـم مبعـاين   

  .القصيدة ومكنوناا من ناظمها، فجزاه اهللا خري اجلزاء 

، وفصل أمساء رواة األئمة ت نظْمهاصطالحايف أول الكتاب  -رمحه اهللا-وقد بين املصنف 
  .يف املذهبني العراقي والشامي -رمحهم اهللا -القراء 

                                                             

  .من هذا البحث، ١٤٨ص : انظر) ١(
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لكتابي التيسري واإلرشاد عن شيوخه األجالء، وسرد  الكامل لقراءاتهكذلك ذكر اإلسناد 
  ..بعض الكتب املطولة اليت قرأ مضمنها عليهم 

.. وِفْق ترتيبها يف النظم، باستيفاء مث شرع يف شرح أبيات أبواب األصول وفرش احلروف
  .وسيتضح التعريف بالكتاب أكثر من خالل املبحث التايل

*  

وشرحه، تنبثق من أمهية مقصده، وهو مجع اخلالف بـني  ) روضة التقرير(كتاب  أمهية إنَّ
أليب ) اإلرشـاد (للداين، وكتاب  )التيسري(أصلني عظيمني من أصول كتب القراءات ومها كتاب 

  ..العز، وقد سبق التنويه بأمهيتهما وقيمتهما العلمية 

) اإلرشـاد (هو املشهور واملعتمد لدى الشاميني، ومثله كتاب ) التيسري(وإذا كان كتاب 
استخلص ما فيهما من فروقات، وضمها يف كتاب واحد  -رمحه اهللا  -عند العراقيني، فإن املصنف

ل على املتبصر ذا العلم، اإلحاطة مبا يف مذهب الشاميني والعراقيني، وحىت يسهل على كيما يسه
 –) مجع األصـول (حافظ منت الشاطبية، معرفة مسائل املذهب العراقي، ويسهل على حافظ منت 

  ..معرفة مسائل الشاطبية والتيسري  -الذي اختصر فيه كتاب اإلرشاد

  : هذه القيمة اجلليلة يف كتابه حيث قال إىل –رمحه اهللا  -وقد أشار املصنف 

 ومن، وحفظ هذا الكتاب أحاط مبا يف املذهبني، فمن حفظ الشاطبية ،وهذه فائدة هذا الكتاب"..
إن شاء  -مجع األصول اليت ضمنت نظمها ما يف اإلرشاد ،أحاط كذلك مبا يف الكتابني معحفظه 

  .)١("–اهللا تعاىل 

                                                             

  .هذا البحث  ، من١٥٦ص : انظر ) ١(
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  :وقال يف موطن آخر

 " فيد حافظ  ،أنَّ قاعدة هذا الكتاب -وفقك اهللا تعاىل -اعلممـذهب أيب العـز،    )الشاطبية(ت
  .)١( " ..)الشاطبية(، وما يف )التيسري(ما يف  )مجع األصول(وحافظ 

فيما اعتمد من الكتب ) روضة التقرير(قد اعتمد  -رمحه اهللا-ومما ال خيفى أن ابن اجلزري 
اليت تعوقد أشار إىل أنه قرأ مبضمنه على الشيخ حممد بن حممـود السيواسـي   من أصول النشر،  د

  .)٢( تلميذ الديواين

  :إىل قسمني ) النشر(وينبغي التنبه إىل أن أغلب العلماء، يقسمون أصول 

قسم أسند إليها ابن اجلزري ونقل منها الروايات والطرق، وقسم قرأ مضـمنها بالسـند   
  .)٣(مؤلفيها، واستقى منها فوائد جليلة املتصل إىل

فهما مـن  ) اإلرشاد(و) التيسري(أما كتابا . من القسم الثاين) روضة التقرير(ويعد كتاب 
جمـع مسـائل   ) روضة التقرير(القسم األول الذي نقل منه الروايات والطرق، وحيث إن كتاب 

 ينقل منه الروايات والطرق، لذا ، فلم )اإلرشاد(و) التيسري(اخلالف بني كتاباحلاجة إىل أن ت عدت
يف نقله منه صراحةً، ماخال ذكره له ) روضة التقرير(على كتاب ) النشر(ابن اجلزري يف  مل ينص

  .ضمن أصول النشر ابتداًء

                                                             

  .، من هذا البحث ١٦٧ص: انظر) ١(

  . ١/٩٥)النشر: (انظر) ٢(

إحتاف الـربرة  :(ستة وثالثون كتاباً، وانظر تفصيل ذلك يف مقدمة : وعدد أصول النشر من القسم األول) ٣(

  .٧، ٦):طيبة النشر(ومقدمة منت ، ٢٣):فيما سكت عنه نشر العشرة
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  :غري أنه كان يشري يف أكثر من موضع على ما ذهب إليه الديواين كقـوله 

خرين اآلخذين ذه القراءة كابن الكدي وابن الكال وابن زريق احلداد وهو الذي عليه أكثر املتأ(
  .)١( ..)وأيب احلسن الديواين 

أو يدرج ما ذَهب إليه الديواين ضمن مذاهب الواسطيني عمومـاً، بقولـه رأيتـه عنـد     
  : الواسطيني، وحنوها مثل

  .)٢(" الكفايةوأصحام على ما نص يف ]أيب العز[أصحاب  الواسطيني مث رأيت نصوص" 

هو أمهية هذا النوع من التأليف، الـذي يعـىن جبمـع    ) روضة التقرير(وإن مما يعزز قيمة 
اخلالف بني أشهر الكتب واملذاهب، وجيلَّي الفروقات، ويبين الزيادات، والذي  حيتاج املشتغل به 

  . إىل استحضار واستظهار ملا يف الكتب، حىت يوفَّق إىل مجع زياداا وخالفاا

حيث إن اإلمام  -حسب علمي-اهتم ذا النوع كثري من العلماء، ولعل الديواين من أوائلهم  وقد
مجع فيـه بـني   ) البيان بني القصيدة والعنوان: (له كتاب ) هـ٧٧٠ت(أبا زكريا حيىي بن أمحد

  .العنوان لألنصاري، وقصيدة حرز األماين للشاطيب

معني املقرئ (صاحب كتاب ) هـ٧٧٩ت(أمحد بن علي بن عبد الرمحن البلبيسي : ومنهم
  ). النحرير فيما اختص به العنوان والقصيدة والتيسري

                                                             

  .١/٢٥٩)النشر: (انظر ) ١(

  .١/٤٢٤)النشر: (انظر ) ٢(
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، )١( )حتفة اإلخوان يف اخللف بني الشاطبية والعنـوان (يف كتاب ) هـ٨٣٣(وابن اجلزري

التنوير فيما زاده النشر على احلـرز  (يف كتاب ) هـ٩٧٩ت(وشهاب الدين أمحد بن أمحد الطييب 
  .)٢( )والتيسري

ويظل لشرح روضة التقرير قيمته العظيمة، ومكانته الرفيعة؛ لتفرده جبمع اخلـالف بـني   
، وحيازته السبق يف هذا الشأن، وتسهيله على رواد هذا العلم إدراك ما )اإلرشاد(و) التيسري(كتايب 

هذا النحو،  يف املذهبني من مسائل، قد يشق الوقوف عليها، فيما لو مل تجمع يف كتاب واحد على
  ،..فجزى اهللا املؤلف عنا وعن طالب العلم كل خري 

**  **   **  

 

 

 

 

 
                                                             

د بن محود الرويثي، أمح: مقدمة من الباحثباملدينة النبوية، حقِّق يف رسالة ماجستري باجلامعة اإلسالمية، ) ١(

  .اجلود ، ونشر يف جملة معهد اإلمام الشاطيب جبدة، بتحقيق خالد حسن أبوهـ ١٤٢٧عام 
شرح التنوير فيما زاده النشر على احلرز :(بعنوان باملدينة النبوية، حقِّق يف رسالة علمية  باجلامعة اإلسالمية ) ٢(

هـ، وقد استفدت يف ١٤٢٧عبد العزيز بن سليمان املزيين، عام : ، دراسة وحتقيق وشرح الباحث )والتيسري
  . اًفجزاه اهللا خري ،٣٥ص  هذه الفقرة من رسالته،
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 rمبقدمة محد اهللا تعاىل فيها وأثىن عليه، وصلى على الرسـول   –رمحه اهللا -بدأ املصنف
  ..وعلى آله وصحبه 

سبق ، ومقصود الكتاب، مث شـرع يف  مث ذكر بواعث شرحه ألبيات روضة التقرير كما 
شرح مقدمة نظم روضة التقرير، وأَعقَبه بذكرِ شيء من منهجه الذي نص عليه يف النظم وشرحه، 

  :وبين أنه اشترطه على نفسه، وميكن إيراده يف النقاط التالية  

ويوضح  ،)١(أنه يهمل ذكر كل مسألة اتفق عليها القراء يف املذهبني الشامي والعراقي -١

  .كل مسألة اختلفوا عليها

، فإنه يقصد بذلك أبا العز القالنسي "نا"أو ذكر ضمري ) لنا( أو) عندنا: (أنه مىت قال  -٢
  .)٢( ..)بسملَ الشامي وعندنا ( :يف املذهب العراقي، ومثاله  قوله 

كَالنحلِ جاَءت وِفَاقاً ثُم (: و قوله  .)٣( )شجاعه        لناوعن زبان خص (............ : وقوله

   .)٤( )مطْلَقُنا

                                                             

نص املؤلف على إمهال ذكر املسائل املتفقة بني القراء يف املذهبني يف  مقدمة الكتاب، مث عدل عن ذلـك  ) ١(

  .أثناء الشرح، وسيأيت بيان ذلك مفصالً، يف مبحث أبرز امللحوظات على الكتاب
  .من هذا البحث ،١٨٤ص : انظر ) ٢(

  .من هذا البحث ،١٦٥ص : انظر ) ٣(

  من هذا البحث، ١٨٠ص  : انظر ) ٤(
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فإمنا يريد بذلك الداين والشاطيب، يف  ،"هم"أو ذكر ضمري ) هلم(أو ) عندهم : (وإن قال 
  )١( )إِسحاقُـهى اإلخفَا لنافعهِم      قَد رو وعندهم(: املذهب الشامي، ومثال ذلك قوله 

  .)٣( )عن سلَيمٍ خالَّدهم(: ، وقوله )٢( )لَهم وابن املُجاهد يختار السكُوت(: وقوله

قالون عن نافع ، : بين يف بداية الكتاب الرواة الذين ال خلف عنهم يف املذهبني، وهم   -٣        
والبزي وقنبل عن ابن كثري، وابن ذكوان عن ابن عامر، وشعبة وحفص عن عاصم ، وخلف عن 

 .سليم عن محزة ، والدوري عن الكسائي 

 من الـرواة احد ، فقد قرأ كلُّ وذهبنييف امل مىت اتفق األئمة السبعة على قراءة بين أنه -٤
 .بد من إيضاحه، وبيان قراءة كل واحد منهما بامسـه  الرواة فالمثل نظريه، وإن اختلف 

  .)٤( )مثَّ شجاع وصلهم أبداً: (كقوله 

نص على أن هشاماً إن خالف ابن ذكوان يف املذهب الشامي، فالبد من ذكر امسه؛ إذ  -٥
  . املذهب العراقي ليس له نظري يف

تبـيني  ، ويح مشـكالت اخلـالف  وضجمانبة التطويل اململ، واالختصار املخل يف ت -٦
  .معضالته؛ إذ التزم منهج االعتدال واالقتصاد يف ذلك 

  :يسمي ويعين زيادات الشاطبية على التيسري يف موضعها كقوله  -٧

                                                             

  ، من هذا البحث١٨١ص : انظر ) ١(

  . ، من هذا البحث١٨٨ص : انظر) ٢(

  . ، من هذا البحث١٨١ص : انظر) ٣(

  .من هذا البحث ،١٨٤ص : انظر) ٤(
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...)كَى                    خح يباطالشا ومشٍ لرو نلِ عمسبالت الْفهِد١( )ع( .  

؛ ألن يف مذهبـه  فاسـي فأما ورش فقد اختلف اإلمامان السـخاوي وال (:وقوله يف شرح البيت 
  .)٢(...)الشاطيب زاد على التيسري البسملةَ له خبالف

  .اقتصاره على املشهور من الروايات دون مامل يشتهر، إال فيما ندر -٨  

  : ح به منهجه أيضا غري ما صرومن 

ما الح جنم ( : أنه يبني بعض معاين األلفاظ الواردة يف النظم لغةً، مثل قوله عند شرح -٩
احلجيج جوما ع( ...) جالصوت بالتلبية: والع ى: أي  رفعما لب  لَببالتلبيـة  م ه٣( )رافعاً صـوت( 

  .وغريه

أنه يشري إىل ما يتضمنه البيت من احملسنات البديعية والتشبيه ويعلِّق عليها باختصار، -١٠
إِذْ خـوض البحـر    استعارة حسنة؛: معىن خضت (.. )اينعامل رحب تضوخ( : كقوله يف شرح 

  .)٤( ..)صعب عسري ؛ خصص ذلك باملعاين وجوه القراءات

  أخرب ب: (تعضد املعاين اليت يتطرق إليها يف شرحه ومن ذلكاستشهاده باآليات اليت -١١

  

                                                             

  .، من هذا البحث١٨٨ص : انظر)١(

  .، من هذا البحث١٨٩ص: انظر ) ٢(

  .، من هذا البحث١٥٣ص: انظر ) ٣(

  .هذا البحث، من ١٥٤ص: انظر ) ٤(
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  .)١()MJ   L  K N  ML : يريد قوله تعاىل دين اإلسالم ،:كمال الدين، أي  امِوقَب

 فلما صح هذا العزم(...: استشهاده كذلك باألحاديث اليت تؤكد معانيه، ومن ذلك -١٢
  نـحي rجبل للنيب بن األمور ؛ لقول معاذ، بادر باالجتهاد، وهو احملمود يف 

بكتاب اهللا، وبسنة رسول اهللا ، فإنْ مل أجد أجتــهد : مب حتكم؟ فقال : ( أرسله إىل اليــمن 
  .وحنوه، )٢(  rفأجازه النيب) رأيي 

حممـد  (: يتعرض أحياناً لبيان إعراب الكلمات الواردة يف النظم، كقوله عند شرح  -١٣
  .، وحنوه)٣( )وبلداً منصوب على احلال ..) بن احلسني الواسطي بلدا

قد يتعرض لتوجيه أصول القراءات، و ذكر عللها، كالذي ذكره يف توجيه اإلدغام  -١٤
للتخفيف ؛ لئال يرتفع اللسان بالنطق يف املخرج باحلرف مث يرجع املخرج مـرة  : (...حيث قال 

  .وغريه، )٤( )أخرى ، وذلك ثقيل 

على املسائل أو املواضع اليت  سيأيت بياا، وتفصيل القول فيها يف  -رمحه اهللا-أنه ينبه -١٥
  ..).وسيأيت بيانه يف فصله: (أو قوله ) وسيأيت بيانه يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل: (باا، بقوله 

  كذلك يحيل على ما تقدم من املسائل أو املواضع، كقوله عند ذكر تاء املخبِر يف باب 

                                                             

  .من سورة املائدة  ٣:، واآلية رقم ٢١٠ص: انظر ) ١(

  .، من هذا البحث١٥٦ص: انظر ) ٢(

  .، من هذا البحث١٥٨ص: انظر ) ٣(

  .، من هذا البحث٢٠٣ص: انظر ) ٤(
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  .)١()ومل يقع منه شئٌ مع مقاربه كما تقدم ذكر ذلك: ( اإلدغام 

يف باب اإلدغام اخلاص باملذهب الشامي، منـهج أيب   –رمحه اهللا –مل يتبع املصنف -١٦
  .يف الباب ذاته، حيث تناوله بتوسع أكرب، وتفصيل مغاير  –رمحهما اهللا -عمرو الداين أو الشاطيب

إذ قسم حروف اهلجاء يف باب اإلدغام من حيث مالقاا للمـثلني واملتقـاربني وعـدم    
مالقتها، وإدغامها وعدم إدغامها إىل مخسة أقسام، ووضح يف كل قسم ما يتعلق به، معضداً ذلك 

  .باألمثلة من القرآن 

  ء الواهية، والرد على القائلني ا باحلجج القاطعة، كمن ذهب م ناقشة اآلرا-١٧

 . )٢(إىل اإلتيان بالبسملة عند األربع الزهر ملن مذهبه السكت بني السورتني

، أو )أخـرب النـاظم  : (قوله  -غالباً-أنه يستخدم يف التعبري عن نفسه أثناء الشرح  -١٨
ومل أر : (ستخدم ضمري املتكلم عن نفسه، كقوله ، ويف مواضع قليلة ي...)أراد كذا (، أو..)أخرب(

 ).ذلك بشيء وحنوها

  

**  **   **  

 

 
                                                             

  .، من هذا البحث٢١٥ص: انظر ) ١(

  .، من هذا البحث١٧٩ص: انظر ) ٢(
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إىل مصادر رئيسة، ومصادر  –رمحه اهللا –ميكن تقسيم املصادر اليت اعتمد عليها املصنف 
  .فرعية 

  :املصادر الرئيسة -أوالً

اعتمد عليها املصنف يف كتابه اعتماداً أساسياً، إذ إن مقصـود  وهي املصادر الرئيسة اليت 
  :الكتاب هو مجع ما حوته من مسائل اخلالف، وهي ثالثة 

  . ،أليب عمرو الداين، وقد سبق التعريف به التيسري يف القراءات السبعكتاب  -١

بالشـاطبية،  وهي املنظومة الالمية الشهرية املعروفة حرز األماين ووجه التهاين، كتاب -٢
لناظمها أيب القاسم القاسم بن فريه بن خلف بن أمحد الشاطيب الرعيين الضـرير، املتـوىف سـنة    

، وقد ضمنها ما يف كتاب التيسـري، وزاد عليها بعـض الفوائـد، وعـدة أبياـا     )هـ٥٩٠(
)١١٧٣.(  

مسـائل  وقد كان املصنف يستشهد يف غري ما موطن بأبيات الشاطبية، فضالً عن مجعـه  
  .اخلالف بينه وبني التيسري واإلرشاد، وتنبيهه على زيادات الشاطبية على التيسري

وقد حظيت الشاطبية مبنزلة سامقة يف هذا الفن، جعلها فريدة يف باا؛ ملا حوته من لطائف 
وفرائد، وأحكام وقواعد، فيها النفع العظيم، والفضل اجلسيم، وليس أَدلّ على ذلك من تسـابق  

مـت  وما عل:( أهل العلم عليها، مابني شارح هلا، وخمتصر وحمرر، وقد قال اإلمام السخاوي عنها
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، تاب التيسري، يف أوجز لفظ وأقربهنها كالفن منها أنفع، وأجل قدراً وأرفع، إذ ضمكتاباً يف هذا 
  .)١()وأجزل نظم وأغربه 

، أليب العز القالنسي، وقد سـبق  إرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي أو  اإلرشادكتاب  -٣
  .التعريف به 

  :املصادر الفرعية -ثانياً

  :منها املصنف يف مواضع معدودة ، وهي وهي الكتب اليت نقل 

، أليب العز القالنسي، وهو أحد أصول النشـر  )٢(الكفاية الكربى يف القراءات العشركتاب -١

   اليت اعتمد عليها ابن اجلزري يف كتاب النشر، وقد اشتمل الكتاب على قراءات العشـرة أئمـة
هرت روايته، وكثرت على ألسنة الناس األمصار باحلجاز والشام والعراق، واقتصر فيه على من اشت

  . قراءته

علـى   –رمحـه اهللا  –ويعد كتاب الكفاية الكربى من الكتب القيمة اليت قرأ ا املصنف    
  ـرشح املصنف بنقله يف كتابه عن الكفاية، أو يرصشيخه عفيف الدين علي بن عبد الكرمي، ومل ي
إىل ذلك، بيد أنه أحياناً كان يذكر قراءة املذهب العراقي عند أيب العز، وتكون تلك القراءة غـري  

  .مذكورة يف اإلرشاد، وإمنا يف الكفاية الكربى

                                                             

  . ١/٤) فتح الوصيد) (١(

هــ،  ١٤١٤، مقدمة من الباحث عبد اهللا الشثري عام  بالرياض رسالة ماجستري جبامعة اإلمامحقِّق يف ) ٢(

  .م ٢٠٠٣مجال حممد شرف، عن دار الصحابة للتراث بطنطا، عام  كما طبع بتعليق
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املعرفة بأل  M 8L الذهب أيب محدون عن الكسائي يف قراءة كما جاء ذلك عند ذكر م

  .)١(بالسني واملنكَّرة

لعلم الدين أيب احلسـن علـي بـن حممـد      )٢(فتح الوصيد يف شرح القصيدكتاب  -٢

أحد تالميـذ   –رمحه اهللا –، وهو شرح للشاطبية، إذ كان السخاوي )هـ٦٤٣ت (السخاوي،
  : الشاطيب النجباء ، وقد عمل على شرح قصيدته ونشرها يف اآلفاق ، قال أبو شامة يف ذلك

ف وعر ،ه على قدر ناظمهابـون ،وأوضحها ،ن معانيهاوبي ،وإمنا شهرها بني الناس وشرحها(... 
علي بن حممد هـذا   حبال عاملها شيخنا اإلمام العالمة علم الدين بقية مشايخ املسلمني أبو احلسن

  .)٣( )جزاه اهللا عنا أفضل اجلزاء ،مع علو املنزلة يف الثقة والفهم ،ختم به اهللا العلم الذي

إليه عند ذكْرِ تأويل السخاوي لقول الشاطيب الذي وضـح فيـه    -رمحه اهللا-وقد أشار املصنف 
  . )٤(مذهب ورش يف باب البسملة

  

                                                             

  .، من هذا البحث١٩٧ص: انظر ) ١(

موالي حممـد اإلدريسـي   .د :، مقدمة من الباحثبالرباط حقِّق يف رسالة دكتوراة جبامعة حممد اخلامس) ٢(

هـ، كما ١٤٢٦، عام ٢هـ، مث طُبع للمحقق يف أربعة جملدات، عن مكتبة الرشد، ط١٤٢١الطاهري، عام 
  .أمحد عدنان الزعيب، عن دار البيان، الكويت  .د: طبع بتحقيق

  .١/٨) إبراز املعاين ) (٣(

  .هذا البحث ، من١٨٩ص : انظر ) ٤(
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اهللا حممد بن احلسن بن حممـد   أليب عبد، )١(القصيدة الفريدة يف شرح ئالآللكتاب  -٣

وهو شرح للشاطبية أيضاً، عظيم النفع، غزير املادة، سهل األسـلوب،  ). هـ٦٥٦ت(، الفاسي
واضح املعاين، قصد به املصنف إجابة من سأله تأليف شرحٍ للشاطبية، فلىب سؤهلم وألَّـف كتابـاً   

  .، وال خيل فيه باملقصود وصفه بالوسيط، إذ ال مييل فيه إىل اإلكثار

إىل شرح الفاسي عند ذكره مـذهب ورش يف بـاب البسـملة      -رمحه اهللا-وقد أشار املصنف 
  .)٢(أيضاً

**  **   **  

 

 

 

 

 

 

                                                             

ة أم القرى يف أربعة جملدات، مقدمة من الباحث عبد اهللا عبد ايد مننكاين عام حقق يف رسالة علمية جبامع) ١(

ق بن علي بن إبراهيم موسى، يف ثالثة جملدات، عن مكتبة الرشد، رازطبع بتحقيق الشيخ عبد الهـ، و١٤٢٠
  .هـ١٤٢٦، عام١ط
  .من هذا البحث ،١٩٠ص: انظر ) ٢(
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لكتاب شرح روضة التقرير، مكانة عليا، ومنزلة فضلى، ال ختفى علـى  تبني مما سبق، أن 
أرباب العلم، إال أنَّ العمل البشري معدوم الكمال، بعيد عن التمام، إذ ال بد أن تعتريـه بعـض   

..اهلفوات واهلَنات  

وسأذكر بعض املآخذ اليت تراءت يل يف اجلزء الذي قمت بتحقيقه، واليت ال تـنقص مـن   
:الكتاب ومكانته، وهي قيمة  

لبعض القراءات اليت مل تصح ومل تشتهر عن أصـحاا، كمـا يف    -رمحه اهللا -ذكْره -١
واألصـل أن لـه     )٢(للدوري عن سليم عن محـزة  )١(M     a  `  _  ^L" ها"قراءة كَسرِ 

  .الضم

 تكون مذكورة أنه أحياناً يشري إىل حكم مسألة يف املذهب العراقي عند أيب العز، وال -٢  
  . يف اإلرشاد، وإمنا يف كتاب الكفاية أليب العز، دون أن يشري إىل ذلك

                                                             

  ١٠٦: سورة النحل ، اآلية ) ١(

  .، من هذا البحث١٩٨ص : انظر ) ٢(
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يف باب اإلدغام الكبري التنويه بأن الصحيح واملقروء به من طريـق   -رمحه اهللا-أغفل  -٣
  .الشاطبية ، هو اإلدغام أليب عمرو من رواية السوسي فحسب

-النقل عنه،  كما يف نقله عن السخاوي قد ينسب قوالً ألحد دون التأكد من صحة  -٤
( ، إذ نسب إليه قوالً مل يذكر يف شرحه على الشاطبية، وذلك يف تأويل قول الشاطيب -رمحه اهللا

  .)١( )وفيها خلَاف جِيده واضح الطُّال

، دون تفصـيل املسـألة أو    التعوذ لنافع ومحزةإشارته إىل تسامح الشاطيب يف مسألة إخفاء  -٥
  .)٢(التعليق عليها

  .، والبسملة، واإلمشام ةإمهاله لتعريف بعض املصطلحات القرائية، كاالستعاذ -٦

وشبههما، فإن ) عندهم(و ) عندنا: (إن سبقت بقوله) الشامي ( أن كلمة  إمهاله اإلشارة إىل -٣
ـ عو( :كما يف قولـه .داين والشاطيباملقصود ا ابن عامر الشامي، ال املذهب الشامي عند ال ندا ن

بسلَم الشام٣( ) ي(  قوله و: )وعنمهد يكُسالش ت٤()يام(.  

 

أنه ليس أعرف بفحوى القصيد من قائله؛ ولذلك جاء شرح املصنف مبيناً  مما ال شك فيه
لغامضه، مفصالً مله، كاشفاً لدالالت مسائله، خال بعض املواضع اليسرية اليت مل يستوف ذكر 

                                                             

  .، من هذا البحث١٩٠ص : انظر ) ١(

  .، من هذا البحث١٨٢ص: انظر ) ٢(

  .، من هذا البحث١٨٤ص : انظر ) ٣(

  .، من هذا البحث١٨٥ص: انظر ) ٤(
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 صـلَّى : (أحكامها، أو أغفل شرحها ألا جلية ال حتتاج إىل زيادة إفصاح، كإغفاله شرح قوله 
ى قَلَمرا جم هلَيع وحنوه  )١( ) اإللَه. 

  :أما األبيات اليت فصل فيها امل فمنها قوله 

 )له أَين بإسنادوأَقْر                             ـدندا  سن٢( )به إىل أمحد اهلادي قد است(  

عن ) حرز األماين(و) التيسري(و) اإلرشاد(حيث ذكر يف الشرح كامل إسناد روايته لكتاب 
  .شيوخه الفضالء 

شرحها،  فصل، مث يجرت عادة املصنف رمحه اهللا أن يذكر بيتاً واحداً، أو جيمع بيتني أو أكثروقد 
على كثرا، وذلك أدعى ) عندنا(و) عندهم(ويبين مصطلحات النظم وإن تكررت، كتفسريه لـ

  .حكام اخلاصــة بكل منهمالعدم اخللط بني املذهبني، واستيفاء األ

مل يكن يشرح اجلُملَ الكائنة يف النظم مجلةً -رمحه اهللا -وجتدر اإلشـارة إىل أن املصنف  
مجلة، بل الغالب أنه يسرد شرح معاين األبيات مفصــلة، ويعطـف أحكامهـا دون حتديـد    

ـُه . )٣(اجلزئيات   .ا ويبين معناهاإال أن تكون هناك لفظة غريبة يف البيت، فإنه يعـين

  :وقد ألفيت أثناء حتقيقي بعض الفروقات  بني املنت والشرح أذكر منها 

أنه ذكر أنه يهمل ذكر كل مسألة اتفق عليها القراء يف املذهبني، ويوضح كل مسألة  -١
  :يها، وذلك يف شرح قوله فاختلفوا 

                                                             

  .، من هذا البحث١٧٨ص : انظر ) ١(

  .، من هذا البحث١٧٥ص : انظر ) ٢(

  .جبالء، ولوال خشيـة اإلطالة لذكرت أمثلة على ذلك ولعل املطّلع على هذا البحث سيلحظ ذلك ) ٣(
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  )ما اختـلفا إيضاحه قُصدا     فكلُّ ما اتفقا فيه سأمهله وكل                        ( 

وذكر يف موطن آخر يف الكتاب أنه أضرب عن ذكر املسائل اليت اتفق األئمة بكمال اتفاق 
  .روام يف املذهبني 

إىل نقيض ما اشترطه على نفسه من عـدم ذكـر    ح باب البسملة، ذهبغري أنه أثناء شر
أنَّ قاعدة هذا الكتاب ذكر الوفاق أوالً  -تعاىل ك اهللاشدرأَ-اعلم : "  الرواة املتفقني، حيث قال 

أنه يهمل كل قراءة اتفق عليها إمام من األئمة السـبعة يف   ، ومعناه يف ابتداء كل قول من األقوال
وكذلك يهمل أيضاً اتفاق الرواة الذين ليس هلم نظائر، ويذكر ما اختلف فيه األئمة  ....املذهبني 

 ونقل أبو عمرو فيـه وجهـاً ،  اً، كورون أيضاً، مما نقل أبو العز فيه وجهيف املذهبني والرواة املذ
فعلى ما ذكره ، اتفق ابن كـثري وقـالون وعاصـم    : مث قال وذلك هو املقصود يف هذا الكتاب 
  .)١(" والكسائي يف الكتابني على البسملة

إن قاعدة هذا الكتاب ذكـر الوفـاق أوالً، مث   : ويف قوله اآلنف إشكال، إذ كيف يقول 
إمهال ما اتفق عليه يف املذهبني وإمهال ذكر الرواة الذين  -أي معىن ذكر الوفاق -يقول أن معناه 

  : ليس هلم نظائر مث يعقب بقوله 

  !؟) إخل. ...فعلى ما ذكره اتفق ابن كثري وقالون وعاصم(

  ..ومن املعلوم أن ابن كثري وعاصم من القراء الذين ليس لروام نظائر

                                                             

  .من هذا البحث ،١٦٧ص: انظر ) ١(
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من خالل استقرائي ملنهجه يف الشرح، وجدت أنه يذكر ما اتفـق عليـه   إضافةً إىل أنين 
األئمة من القراءات يف املذهبني، ويشري إىل الرواة الذين ليس هلم نظائر يف أكثر من موضع، و من 

  : ذلك 

وعلى  ،)١(ح على ترك البسملة بني األنفال والتوبة، ويف ابتداء التوبة جلميع القراء،تنصيصه يف الشر

ميم اجلمع البـن كـثري،   صلة و )٢(بألف لعاصم و الكسائي، M  0    /  .L قراءة 

  .)٣(حلمزة باتفاق املذهبني M  AL وضم هاء 

وخيالف أيضاً قولـه يف شـرح أحـد    ، )فكلُّ ما اتفقا فيه سأمهله ( :وذكْره ملا سبق خيالف قوله 
  :األبيات 

  .)٤("عن ذكر املسائل اليت اتفق األئمة بكمال اتفاق روام يف املذهبني -أي املصنف–إلضرابه "..

  :وميكن حل هذا اإلشكال مبا يلي 

حني نظم األبيات اشترط يف مقدمتها إمهال ذكر الوفـاق،   -رمحه اهللا–أن املصنف  :أوالً
  .يف أبيات املنظومة وقد التزم بذلك 

                                                             

  .، من هذا البحث١٩٤ص : انظر ) ١(

  .، من هذا البحث١٩٥ص : انظر ) ٢(

  .، من هذا البحث١٩٦ص: انظر ) ٣(

  .هذا البحث ، من١٦٧ص: انظر ) ٤(
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أفضلية ذكر الوفـاق،   -رمحه اهللا-أنه حني شرع يف شرح أبيات األصول رمبا رأى  :ثانياً
زيادةً يف البيان، وتتميماً للفائدة، السيما أنه أراد بشرحه توضيح مشكالت القصيدة، وإن كان قد 

  ! .ذَكَر قبل ذلك يف شرح املقدمة أنه يهمل ذكر الوفاق

، )إخل ...أن قاعدة هذا الكتاب ذكر الوفاق :( ون مقصوده يف النص املُشكلأن يك: ثالثاً
وهو ما  -ذكر الوفاق يف ابتداء كل قول من األقوال ) شرح روضة التقرير(أن قاعدة كتاب : أي 

ذكر ما اتفق عليـه  ) روضة التقرير(؛ ألنه أمهل يف كتاب منظومة –التزم به يف الشرح كما سبق 
  .ذهبني، وذكْر الرواة الذين ليس هلم نظائراألئمة يف امل

وذا ميكننا اخلروج من اإلشكال، واالهتداء إىل طريقٍ حنسبها هـي األقـرب إىل مـراد    
  .املصنف،  واهللا تعاىل أعلم 

   :أنه يف قوله  - ٢

)وعنمهد يكُسالش تامي وور     مهش          وابالع اِءلَن زِالييدي عندقُا نصا د(  

ذكر أن الذين هلم السكت بني السورتني يف املذهب الشامي ابن عامر وورش و أبو عمرو    
) اليزيدي عندنا قُصدا: (بن العالء من رواية الدوري والسوسي عن اليزيدي، على الرغم من قوله 

  .)١(لكان أفضل، خروجاً من اإلشكال" عندهم: "،ولو قال 

  

**  **   **  

                                                             

  .١٨٦صانظر حل إشكال هذه املسألة يف قسم التحقيق، ) ١(
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بعد حبث طويل عن نسخٍ للكتاب احملقق، مل نقف إال على نسخة واحدة فريدة، حمفوظـة    
) ١٩(لوحة، وعدد األسطر يف اللوحـة  ) ١٠٨(وعدد لوحاا  ،٣٦٩٥برقم ) تشستر بيت(مبكتبة 

كلمة تقريباً، كُتبت خبط نسخ مقـروء  ) ١٠-٧(سطراً، وعدد الكلمات يف السطر الواحد، من 
هـ، وا آثـار  ١٠٨٧حسني بن يوسف، وتارخيها غرة ربيع األول سنة :ومنقوط، خبط الناسخ 

  .ترميم ورطوبة

وحصلنا على مصورات تلك النسخة، من معهد البحوث جبامعة أم القـرى حتـت رقـم    
)٦٠٧ .(  

، ٣٦٩٥مد بن سعود بالرياض برقم كما توجد نسخة مصورة لدى مكتبة جامعة اإلمام حم
، كلتامها ١٤٠٩باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة برقم ) الفيلمية(وكذلك لدى مكتبة املصغرات 

  .مصورة من تلك النسخة الفريدة املذكورة أعاله

نسخة أصلية خبط املؤلف، لدى إدارة املخطوطات ) روضة التقرير(ويوجد للنظم املشروح 
ورقة ، وفيما يلي  ١٧وعدد أوراقها  ٢٨٢/٢سالمية، بوزارة األوقاف الكويتية برقم واملكتبات اإل

  .مناذج للنسخة الفريدة للشرح، ونسخة النظم 
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 صفحة عنوان النسخة الفريدة

 ، وهو بداية اجلزء املخصص يلاللوحة األوىل من كتاب شرح روضة التقرير
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 )روضة التقرير(صفحة عنوان خمطوطة  نظم 

 )شرح روضة التقرير(من خمطوطة  آخر لوحة من اجلزء املخصص يل يف التحقيق
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 )روضة التقرير(اللوحة األوىل من خمطوطة 

 )روضة التقرير(من خمطوطة  آخر لوحة من اجلزء املخصص يل يف التحقيق
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  )التيسري(سند  ملؤ ف إىل  تاب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الديواين

 فالح بن راهيمإب الدين برهان
 االسكندري

 اللورقي املوفق بن القاسم حممد أبو

 سعيد بن حممد اهللا عبد أبو
 املرادي

 اراحلص أمحد العباس أبو الغافقي أيوب بن حممد اهللا عبد أبو

 هذيل بن علي احلسن أبو

 جناح بن سليمان داود أبو

 الداين عمر أبو

 جداول شجرية توضح أسانيد املؤلف إىل كتب التيسري واإلرشاد وحرز األماين"
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  رشادسن  املؤ ف  ىل كتا  اإل
  

  

  

  

  

  

  

  األمانيحرز سند  ملؤ ف إىل  تاب 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الديواين

 الكرمي عبد بن علي الدين عفيف

 العطار الواحد عبد بن عمر

 بن منصور بن اهللا عبد بكر أبو
 الباقالين عمران

 القالنسي احلسني بن حممد العز أبو

 الديواين

 السالم عبد بن حممد أبو الدين زين
 الزواوي

 علي بن حممد الفتح أبو الدين مشس
 األنصاري

 بن علي الدين علم احلسن أبو
 السخاوي حممد

 الشـــاطيب
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  ويشتمل على اجلزء املقرر من التحقيق،

  وهو من أول الكتاب إىل آخر أمثلة املوانع

  .من باب اإلدغام
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فنا بتالوة كتابه املكنوناحلمد هللا الذي شراظ كالمه املصون، الذي امتثـل  فَّ، وجعلنا من ح
 -وكَّـلَ اهللا  دون،بهم يترد، فهم يف ريبع متشاه اجلاهلونوات ،فهم به مهتدون ،أوامره العارفون

ـ  ، فقال عز )١(إىل  أربابه كما استحفظ األولون هلْك، ومل يحفظه إليه -تعاىل  قائـل م ن:M  g

 l  kjihmL )م  )٢لمن التبديل والتحريف والزيادة والنقصان، فهو على مـا   فَس

، وأشهد أن ال إله وأشكره على فضله وامتنانه ،وإحسانه مهعه على نِأمحد، ويكون تنزيه كان من
بإخالصها يوم حياسبون، وأشهد ، وأفوز أدخرها حلصون املنونإال اهللا وحده ال شريك له شهادةً 

اهللا ى والدين الطاهر امليمون، فصلَّ ،والشرع الظاهرد باملعجز الباهر، أن حممداً عبده ورسوله، املؤي
 ، صـالةً وم الدينوأصحابه األفضلني، وعلى التابعني هلم بإحسان إىل ي ،، وعلى آله األكرمنيعليه
  :وبعد ،ــمةً باقيةً إىل يوم يبعثوندائ

أبيات القصيدة املسماة بروضة التقرير وضم فإين حني نظمتها ما وقع فيه اخلالف يف نت
وكتاب التيسري، مع اتفاق الرواة والطرق، وإبدال النقل عن األئمة السبعة بني كتاب اإلرشاد، 

ـَن العااميالختيار اإلم ،بعض الرواة من بعض ملن أيب العز الواسطي يف اإلرشاد، وأيب عمرو الداين ي

                                                             

: سورة املائـدة، آليـة   M ̀ a b c d                 e f g hi L: يشري إىل قوله تعاىل )١(

٤٤.  

  . ٩: سورة احلجر، اآلية  )٢(
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 شكالا، وحلِّر السؤال من األصحاب أويل األلباب إىل شرح مثُ، وكَر احلالطَّاض )١(يف التيسري

امين على ذلكوكان آخر م ،عضاللقربه إيلَّ  وحض  الشيخ اإلمام العامل الزاهد : ن عزم علي
 الطيباج واملعتمرين، عبد الرشيد بن حممد بن عبد ايد جالعابد عز الدين مجال احل

ـْت مقاله ،فأحببتُ سؤاله -رمحه اهللا تعاىل - )٢(األصفهاين  -تعاىل -ا باهللا، وبادرت مستعينولبي

   .ؤال، جميب السالقول والفعال، إنه شديد احملال ، والسالمة يفصحة املقال سائالً منه

الواسطي،  نعلي بن أيب حممد بن أيب سعد بن احلس ،إىل رمحة ربه القدير يقول العبد الفقري
  :وغفر لوالديه وللمسلمني أمجعني  -عفا اهللا عنه -املقرئ جبامعها

  

  )ا دـبي أَهِتـْنباً ال يــكاً طيارـمب ا       دـبماً أَائداً دـمد هللا حـماحلَ( ]١[

  

حبمد  ،يف الكالم السديد، واألمر الرشيداالبتداء  : ، والرواية املرفوعةاملشروعة)٣(ةُ السن  

                                                             

  ١١٥،١٠٧تقدمت ترمجتهما يف قسم الدراسة، ص  )١(

  .مل أهتد إىل ترمجته بعد حبث طويل )٢(

وأَما تعريفها اصطالحاً، فهـو  . ١٣/٢٢٥)لسان العرب( .هي السرية، حسنةً كانت أو قبيحةً: السنة لغة) ٣(

من قولٍ أو فعلٍ r كل ما أُثر عن النيب: خيتلف باختالف اصطالح أهل كلِّ فن، فاحملَدثون يعرفون السنة بأا
ما ثبت : ء فيعرفوا بأاأَما الفقها. أو تقريرٍ أو صفة خلُقية أو خلْقية، أو سرية سواًء كان قبل البعثة أو بعدها

الغاية يف شرح اهلداية يف علم : (انظر. من غري افتراضٍ، وال وجوبٍ وقد تطلق على ما يقابل البدعة rعن النيب
  .١٨):أصول احلديث(، و١/٦٧)إرشاد الفحول(، و١/٦١)الرواية
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مباركـاُ  "أمحده محداً : أي"محداً "يحمد على اخلري واملكروه إال هو،  القوي الشديد، إذ ال )١(اهللا

  .الرفعة واد، فهو أهل الثناء واحلمد، وسببهال ينقطع  :أي ،أمره "ال ينتهيطيباً 

  )ا ددعُ العات تقْطَزـِجعقهِ مدــصبِت         دهِي الذي شادى اهلَلَةُ عالَالص مثُ( ]٢[ 

ـَّّ   .)٢( ) ابعثت هادياً ومهدي، إمنا أنا رمحةٌ مهداة:" rعلى اهلادي، لقوله بعد احلمد  ،ى بالصالةثن

                                                             

 ).لَا يبدأُ فيه بِالْحمد للَّه فَهو أَجذَم كُلُّ كَلَامٍ:( rقال رسول اللَّه : قال  tةكما جاء يف حديث أيب هرير)١(

رواه أبـو  . مرسلًا  r زِيزِ عن الزهرِي عن النيبرواه يونس وعقيلٌ وشعيب وسعيد بن عبد الْع :قال أبو داود
النسـائي يف السـنن   ، ورواه ٤/٢٦١] ٤٨٤٠[، كتاب األدب، باب اهلدي يف الكالم، ح )سننه(داود يف 

، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يستحب من الكالم عند احلاجة، )حبمد اهللا فهو أقطع : (...الكربى بلفظ
، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، )باحلمد فهو أقطع : (بلفظ) سننه(وابن ماجه يف ، ٦/١٢٧]١٠٣٢٨[ح 
حديثٌ حسن روِي موصوالً ومرسالً، : (١/٩٠)األذكار(يف  -رمحه اهللا –قال النووي.١/٦١٠]١٨٩٤[ح 

فاحلكم لالتصال عند مجهور العلماء؛ ألا  إذا روي احلديث موصوالً ومسنداًو ورواية املوصول جيدة اإلسناد
وقـال   ،)حديثٌ حسن: (٢/١٥٦)كشف اخلفاء(، وقال العجلوين يف )زيادة ثقة، وهي مقبولة عند اجلماهري

  ).ضعيف: (٣٢-١/٣٠)إرواء الغليل( يف –رمحه اهللا -األلباين

، باب كيـف  )ا رحمةٌ مهداةٌأنيناديهِم يا أَيها الناس إمنا  r كان النيب: (بلفظ) سننه(الدارمي يف خرجه أ)٢(

، ١/١٦٨] ٢٦٤[ح رقـم   )املعجم الصـغري (والطرباين يف  ،٢١/ ١،]١٥[ ح رقم r كان أول شأن النيب
تـاب اإلميـان، ح   ، يف ك)مسـتدركه (، وصححه احلاكم يف ٢/١٨٩] ١١٦٠[ ، ح)مسنده (والشهاب يف

فقد احتجا مجيعاً مبالك بن سعري، والتفـرد مـن    هذا حديث صحيح على شرطهما(: فقال ١/٩١] ١٠٠[
ذكـره   قد، و)على شرطهما وتفرد الثقة مقبول(: فقال ١/٣٥) تلخيصه(، ووافقه الذهيب يف ) الثقات مقبول

بـدون   عهم ساق احلديثــومجي ).إسناده صحيح مرسل: (فقال ١/٨٨٢ )سلسلة الصحيحةال(األلباين يف 
  .ومل أجد هذه الزيادة فيما بني يدي من كتب األحاديث والتخريج). بعثْت هادياً مهدياً (
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حتصى من املغيبات مما وقع عد  وال ال ت ،أخرب بوقوعه يف حياته، وبعد وفاتهِما  :ومعجزات صدقه
، لبيان واألخبار، والقصـص واآلثـار  مع ما جاء يف القرآن الكرمي من ا -إن شاء اهللا تعاىل-ويقع

  . rلصدقه  شاهداً

]٣[) محماملُ دمتظَي طهر البباقِالطِّ سبعِى السـ    لَإِ اقِر ـَـال   )ا ا صعدقَطُّ م  مح

ـَّا صلَّى على اهلادي        العايل علـى مـنت   : ، أي)١("ياملمتط" النيب العريب rأنه حممد  ، بينمل

  إليه، " ال  قطُّ ما صعدحم" ،)٢(ليلة اإلسراء -عليه السالم  -ة اليت أتى ا جربيلوهي الداب ،الرباق

  

                                                             

جعلها : أي، وأمطى الدابة اختذه مطية: جد يف السري، و امتطى الشيء : أصله من مطَا مطْواً، أي: امتطى ) ١(

، ٢٨٦-١٥/٢٨٥)لسـان العـرب  : (انظر. يركب: واملطية من الدواب ما ميتطى ظهره أي. مطية وركبها
  .٢/٨٧٦)املعجم الوسيط(

بينا أنا عند الْبيت بـني  : (rقال النيب : قال  -رضي اهللا عنهما -مالك بن صعصعةَ كما جاء يف حديث  )٢(

قْظَانالْيمِ وائنِ -النلَيجلًا بني الرجنِي رعي ذَكَرا  -وانإِميةً وكْمئَ حلبٍ ممن ذَه تبِطَس يترِ ، فَأُتحمن الن قفَش
ونَ الْبغـلِ وفَـوق   د وإِميانا وأُتيت بِدابة أَبـيض ثُم ملئَ حكْمةً ، ِسلَ الْبطْن بِماِء زمزمثُم غُ ،إىل مراق الْبطْنِ

أخرجـه البخـاري بلفظـه يف    ) احلـديث ....فَانطَلَقْت مع جِبرِيلَ حىت أَتينا السماَء الدنيا  ،الْبراقِ :الْحمارِ
رضوان -، وكتاب فضائل الصحابة ٣/١١٧٣] ٣٠٣٥[، كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة، ح )صحيحه(

، باب اإلسراء برسول كتاب اإلميان ،)صحيحه(، ومسلم يف ٣/١٤١٠]٣٦٧٤[باب املعراج، ح -اهللا عليهم
( tوأخرج الترمذي يف سننه عن أنس  ١٥٠،/١]١٦٤[و ح  ،١/١٤٥]١٦٢[وفرض الصلوات، ح  rاهللا 

كتاب تفسري القرآن، ) احلديث ...أُتي بِالْبراقِ لَيلَةَ أُسرِي بِه ملْجما مسرجا -صلى اهللا عليه وسلم -أن النيب 
   .٥/٣٠١]٣١٣١[باب ومن سورة بين إسرائيل،ح 
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  .)١(MD  C  BL : لَك مقرب، بدليل قوله تعاىل يصل نيب مرسلٌ، وال ممل: أي

]٤[) آلهِ مثَّ أَوصابٍ بِحه ــــدعكَوا         سصاحار ثُبِ الغم الساددا  ةهالش(  

بصحبته، فَعمم مث أتـى  : أي "سعدواأصحابٍ به "وعلى آله، مث على : الواو للعطف، أي
لةٌ اختص ا أبو بكر الصديق ـ، وهي فضي"احب الغارـكص": بكاف التشبيه، وخصص، فقال

t)٢(.  

عمر، وعثمان،  )٣( ]على[و .ضرورةً يف الشعر "الشهداء"فقصر  "لسادة الشهدا،"ا:  قالمث
رضوان اهللا عليهم وعلي .  
  )ا دقَتعمإِخالصاً و ةامــيىل القإِ               هـمتسِ أُفْن نله مني عابِـَّــوالت (]٥[

ىل يـوم  صتهم جيالً بعد جيل، إمنْ خال :أي ،التابعني من نفس األمة: مث أدخل يف الصالة
  .اد يف الدين، ونصبها على احلالواالعتق ،احلساب، مث قيد التبعية، باإلخالص يف اليقني

]٦ )[ا لَماح نجوم احلَم ججِا عو يجـــمحواُهللا يف اآلفَا             ت دبِدع ا اقِ أَو(  

  رفع الصوت : والعج. ئمةً متصلةً ما الح جنم من مشرقه، داال تزالُ الصالة :املعىن

                                                             

  .عن وجه الداللة يف استدالله باآلية فلم أجد ، وقد حبثت  يف كتب التفسري٨: ية اآل، سورة النجم )١(

£  ¤  ¥      ¦  §   ¨  M :إشارة إىل قوله تعاىل  )٢(   ¢  ¡  �  ~  }  |   {   z

¬  «  ª  ©L   ٤٠: سورة التوبة، اآلية.  

  .لكوا أوفق لسياق املؤلف، وللمعىن) على(، وأثبت )عن(يف املخطوط )٣(



 التقرير يف اختالف القراءات بني اإلرشاد والتيسري شرح روضة

 

- ١٥٣ - 

 

 -وما أقَّر مقر بوحدانيـة اهللاِ : ، أيوما توحد اُهللا ما لبى  ملَب رافعاً صوته بالتلبية،: أي )١(بالتلبية

، وجيـوز بنـاؤه   بناؤه للمفعول، ومعناه ما ذكرناه، ملطابقة عبِد بعده: وز يف توحدوجي ،-تعاىل 

  .)٢( M$  #  "  !L  ، يف ملكه وسلطانهد تفر: أي -تعاىل –ما توحد اُهللا : واملعىن للفاعل،

 ]٧[) وبع ادلَـم اخلُلْـرأي ِستتم ــعاً       فبـيم نيف القُـَّـاألئ ةرنم ـآندقاع (  

وأصحابه، شرع فيما هو  ،وعلى آلهr اهللا تعاىل والصالة على رسوله محدي  "وبعد": أي        
ـَّا رأيت: "بِصدده، فقال يف  اِء األئمة السبعة، أي اختالف القرحني علمت اتساع اخلُلف :أي"  مل

بالروايات الصـحيحة   ،، من القراءات الصرحيةوى ما أقرأَه به شيوخه الثقات، إِذْ كُلٌّ ر)٣(القراءة

إذ  واتفاقهم يف بعضها، وانفراد كل واحد يف بعضها،: وانعقادها، أي r صلة بالنيباملت ،املسلسلة
  .أبعاض القرآن ايد الكلُّ

  

                                                             

تـاج  (، و ٢/٣١٢)لسان العرب: (انظر . بالتلبية رفع الصوت مبعىن من عج يعج و يعج عجاً وعجِيجاً )١(

 رواه الترمـذي يف . ) الثَّج و الْعج : قال ؟أَفْضلُ جاحلَ أي لَئسr أن النيب : ( ، ويف احلديث ٦/٨٩)العروس
 السلسـلة (وأورده األلبـاين يف   ،٢/٤٩)سننه(والدارمي يف ،٢/٩٦٧)سننه(وابن ماجه يف ، ٥/٢٢٥ )سننه(

  .حديثٌ حسن، لشواهده: ، وقال ٣/٤٨٦)الصحيحة

لبيك اللـهم  : (لتلبية باحلج قولكلبيك، وا: مصدر لبى إذا قال: وأما التلبية فهي .إسالة دماء اهلدايا: والثج هو
  .١/١٤٢)أنيس الفقهاء(، و١/١١٠):طلبة الطلبة(و ١/١٦٨)املطلع على أبواب املقنع: (انظر) لبيك إىل آخره

  .١: ية اآل، خالصسورة اإل)٢(

)٣( م يف املذهب سبقت٦٧-٣٣التمهيد، ص، يف الشامي والعراقي ترمجة األئمة السبعة وروا.  
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  :مثَّ قال

]٨ )[املع حبر تضانِـوخي رِي فوايهت              رٍعبكُلِّ ح ن  ال امٍإِميف الععص ا د(  

خصـص ذلـك    استعارة حسنة؛ إِذْ خوض البحر صعب عسـري، ": خضت"معىن               
  قيـاس ال  )٢(ألن القـراءة سـنةٌ تـتـــبع    ؛وعلَّق ذلك بالرواية، )١(وجوه القراءات :باملعاين

ـْـُي ، )٣(العامل  :، مثَّ مدح شيوخه إذْ مل يتفق ألحد يف عصره من املتأخرين مثلهم، واحلَبر هوعدتب

ـُــؤم واإلمام ـ ، وتشد إليه الرحـال )٤(يقصد ويطلب: أي ،الذي ي ن صـعد يف العلـو   ، مم

                                                             

)١( ه ر إذ هو عسري إال على من سهل علي، خبوض البحرواية أسانيد أئمتهاار علم القراءات، وغم خوضه هشب

املسـتعمل يف  فظ الل: واالستعارة هي. اهللا، فحذف املشبه، و صرح باملشبه به على سبيل االستعارة التصرحيية
  .١/١٠٠)الكليات: (انظر. لعالقة املشاة ؛غري ما وضع له

: ( ومن ذلك ما رواه عبـد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه، عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت، قـال  )٢(

، ٢/٢٦٠]٦٧: [كتاب فضائل القـرآن، ح رقـم   ) سننه(سعيد بن منصور يف  أخرجه). القراءة سنــة 
، وأقره الـذهيب يف  )صحيح اإلسناد ومل خيرجاه:  (، وقال ٢/٢٤٤،كتاب التفسري، )املستدرك(واحلاكم يف 

عبـد  (، وتصحف اسـم  )سبعة(إىل ) سنة: (لكن حترف يف الكتاب املطبوع قوله . التلخيص بذيل املستدرك
   . ١/١٣٩)جامع البيان(، و٤٩):السبعة: (واألثر مذكور يف ). عبد اهللا بن أيب الزناد(إىل ) بن أيب الزنادالرمحن 

̈  ©   M  «  ª : ومنه قوله تعـاىل . احلاء وكسرها، ومجعه أحبار بفتح" احلرب" )٣(

¯  ®  ¬ L  ن: (انظر. ٣٠:سورة التوبة، اآليةي١٥٧/ ٤)لسان العرب(، و٣/٢١٨)الع.  

£    ¤  M  :  أمه يـؤمه أَماً، إذا قصده، ومنه قوله تعـاىل  : القصد، يقال: اإلمام من اَألم بالفتح، أي  )٤(

 ¦    ¥L  ١/٣٠)مقاييس اللغة(، و١٢/٢٢)لسان العرب: (انظر .-٢:املائدة.  
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ذكر و ،وسيأيت ذكر شيوخه.  rوالدراية، والقرب من النيب  ،الرواية )١( ]علو[واالرتفاع، يريد 

  .أنسام، إن شاء اهللا تعاىل

]٩ )[رـرأيالع  دعن ني يف طُاقيتقَقٍ                رما ن الفـخل الشا امقَدواعت ي(  

  

قْلَ الشيخ اإلمام يريد بالعراقـِّني ن الشيخ اإلمام أيب عمرو الداين  قْلَ، وبالشامي نأيب العزي
  .رمحة اهللا تعاىل عليهما

  )ا دهِت مجترادد بقَين وـبهذْيف املَحررةً          م ى نظْمي لَي عصح عزمفَ]( ١٠[ 

  

ـ "، ومعىن اخللف، أو لَرأيت عند العراقيني" رأيت"جواب ) :  حفَص (الفاُء يف فَصح":  أَي
 ،نهماف فيه بيختلمل أجتاوز فيها شيئاً مما ا)٢(مهذبةً : صيدةً حمررةً أيق: أي "حمررةً"، وقَوِي عزمي

  ، بادر مذهب العراقِ من اإلرشاد، ومذهب الشامِ من التيسري، فلما صح هذا العزم :وأراد باملذهبين

  

  

                                                             

  ..، والصواب ما أثبته، لكونه أوفق للسياق والسباق)على(يف املخطوط  )١(

)٢( "انظر .إقامة حروفها وإصالح السقط :الكتابة ، وحتريرتحريرمن ال "رةاحملر :)لسان (، و٢/٦٢٩)الصحاح

  .٤/١٨٤)العرب
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 ؟مب حتكم: ( أرسله إىل اليمنحني rجبل للنيب  ؛ لقول معاذ بناألموراالجتهاد، وهو احملمود يف ب
  .)١(rفأجازه النيب )، فإنْ مل أجد اجتهد رأيي بكتاب اهللا، وبسنة رسول اهللا: ل فقا

  ))٢(اقُصد هاحيضإِا فَلَــتا اخم لُّكُو      ه لُمــهأُس يها فقَفَات الُّ مكُفَ( ]١١[

اتفق عليها القراء يف املذهبين، وأنه  أنه يهملُ كلَّ مسألة -عفا اهللا تعاىل عنه -أخرب الناظم
ـ )الشاطبية(فمن حفظ  ،وهذه فائدة هذا الكتاب. يوضح كلَّ مسألة اختلفوا فيها ـ ، وحف ذا ظ ه
يف   ضـمنت نظمهـا مـا   اليت )مجع األصول( مع هظَفح)٣( ]نوم[الكتاب أحاط مبا يف املذهبني،

  .أحاط كذلك مبا يف الكتابني إن شاء اهللا تعاىل ،)اإلرشاد(

  
                                                             

تصنع  كَيف: (، بلفظ ٥/٢٤٢] ٢٢١٥٣[، و ح رقم ٥/٢٣٠] ٢٢٠٦٠[رواه أمحد يف مسنده، ح رقم )١(

فَبِسنة رسول اللَّه  :قال؟ن مل يكُن يف كتابِ اللَّه إف :قال.أقضي بِما يف كتابِ اللَّه  :قال ؟عرض لك قَضاٌء إن
r إف :لقا رسول اللَّه ةنن مل يكن يف سr قال ،اجتهد رأيي الَ آلُو :قال :رسول اللَّه برفَض r  صدري، ثُم
، كتاب )سننه(ورواه أبو داود يف ) r لما يرضى رسولَ اللَّهr  الْحمد للَّه الذي وفَّق رسولَ رسول اللَّه : قال

، كتاب األحكـام،  )سننه(، والترمذي يف ٣/٣٠٣] ٣٥٩٢[األقضية، باب اجتهاد الرأي يف القضاء، ح رقم 
ليس إسـناده عنـدي مبتصـل، و    : ، وقال٣/٦١٦] ١٣٢٧[باب ماجاء يف القاضي كيف  يقضي، ح رقم 

، ]٢٠١٢٦[، كتاب آداب القاضـي، بـاب مـا يقضـي بـه القاضـي، ح       )لكربىسننه ا(البيهقي يف 
هذا حديثٌ ال يصـح، وإن كـان   : ( ٢/٧٥٨)العلل املتناهية(قال ابن اجلوزي يف . ١٠/١١٤]٢٠١٢٧[و

السلسـلة  ( ، وأورده األلباين يف)الفقهاء كلهم يذكرونه يف كتبهم ويعتمدون عليه، و إن كان معناه صحيحاً 
مث فصل آراء العلماء يف حكمهم على هـذا احلـديث يف كتابـه،    . حديث منكر: ، وقال٢/٢٧٣)الضعيفة
  .، واهللا أعلم)مب حتكم ؟( من ساق احلديث بلفظ  من املراجع ومل أجد فيما سبق.٢٨٦-٢٧٣ص : فانظرها

  .واهللا أعلم الشرحولعله أضافه أثناء  –رمحه اهللا  –اليت خبط املصنف  املنظومة مل أجد هذا البيت يف نسخة )٢(

حملها، لكوا أقرب للمعىن املراد يف السياق، كما يدل على ذلك العطف ) من(، وأثبت )مع(يف املخطوط  )٣(

  .على ما قبلها 
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]١٢[)ذَلَّقْع تبِ اكمشورِ الْهعالْر نإِ       اقِ مرــشت أْادرٍ قَلبح  يفام واجتها د(  

دون ما مل تشـتهر   ،ما اشتهرت روايته "املشهور"ـ، وأراد بقد تقدم ذكر هذين الكتابني
  : -رمحه اهللا تعاىل  -ام الشاطيبــوهلذا قال اإلم ؛من الروايات، إِذ القراء كثري، ومجعهم عزيز

"جاخلَبِ ى اُهللازريع ا أَاتنةً ـئلَ                            منقُوا الْلُقَا نآنَر ذْعباً ولْسالَس"  

  .، فأشار إىل كثرم)١() ...فمنهم بدور: (مث قال

، هو الكتاب الذي ألَّفَه اإلمام أبـو العـز يف   "، وتذكرة املنتهىإرشاد املبتدي"مث بين أنَّ 
  .القراءات املشهورة

  :مث قال

]١٣[ )شيالع خاقِ فَرهي اآلفَفتمد٢(اقِ ق(        محـَدم ُ احلُ بنسينِ الواسطلَي با د(  

   ،معه القراءات املشهورةجل ة، هو شيخ العراق، ومقدم اآلفاق؛الشيخ أيب العز املشهورهذه صفةُ 

  

  

                                                             

  )وكُمالَ واَلْعدلِ زهراً اسماَء الْعلَ                 فَمنهم بدور سبعةٌ قَد توسطَت :    (وتـتمته  )١(

  .٢١-٢٠: ، البيتني٢ ):حرز األماين:(انظر  
)٢( القق، أي: السبقة يف األمر، يقال:  مةددم صقَد ةٌ حسنة: لفالنالقدم التقدم: قال ابن بري ،أَثَر.  

   .١/٢١٩) خمتار الصحاح(و ،١٢/٤٦٥) لسان العرب: (انظر
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، )٢(، وقراءته على اإلمام أيب القاسم بن جبارة اهلُذيل)١(وقراءته على إمام احلرمني أيب علي الواسطي

م املصاحف السبعة يف القراءات املشهورة وغري املشهورة، مما يوافق مجيعها رس )٣("الكامل"مؤلِّف 

العثمانية، وانفراد أيب العز بقراءته هلذا الكتاب جبميع ما فيه ختمةً كاملة يف مثانية أيام، هكذا بلغتين 
ـ  ،قدس اهللا روحه- يقالنسي الو اسطوهو حممد بن احلسني بن بندارِ ال .)٤(الرواية يف ذلك ونور 

  . منصوب على احلال "بلداً " و. -ضرحيه

                                                             

قرأ  ،هـ٣٧٤عروف بغالم اهلراس، ولد سنة ، املاملقرىءو احلسن بن القاسم بن علي، أبو علي الواسطي ه )١(

رأ عليه أبو اد حممد بن ق، ين و على عبد امللك النهروا ،على عبد اهللا بن أيب عبد اهللا العلوي صاحب النقاش
 )معرفة القراء الكبـار ( :انظر. على الصحيح هـ٤٦٨، تويف سنة حممد بن جهور، وعلي بن علي بن شريان

  .٢/٢٤٥ )لسان امليزان(و ،١/٢٢٨)غاية النهاية(و ،١/٤٢٧

، ولد يف حـدود  م اهلذيل البسكَريأبو القاس ،جبارة بن حممد بن عقيل بن سوادة هو يوسف بن علي بن )٢(

عنه إمساعيل بـن   وروى ،يناً، قرأ على أيب القاسم الزيدي، وإمساعيل بن عمرو بن راشد احلدادختم هـ٣٩٠
ت العشر حممد بن زكريا األصبهاين النجار، من أشهر مصنفاته كتاب الكامل يف القراءاوأبو بكر بن األخشيد، 

 )الـوايف بالوفيـات  (و ،٤٢٩)/١معرفة القراء الكبـار  ( :انظر .هـ٤٦٥، تويف سنة واألربعني الزائدة عليها
  . ٣٧٩/ ٢ )غاية النهاية(، و٢٩/١١٤

 –العشر واألربعني الزائدة عليها، أحد أصول النشر اليت اعتمد عليها ابن اجلزري  الكامل يف القراءات هو )٣(

مجال بن السيد رفـاعي، عـن   : ويعرف أيضاً بالكامل يف القراءت اخلمسني، وقد طبع بتحقيق –رمحه اهللا 
  .مؤسسة مسا للنشر والتوزيع، يف جملد واحد

، باب إفراد القراءات ومجعها، أن أبا العز قرأ على أيب ٢/١٩٦)النشر(يف  –رمحه اهللا –ذكر ابن اجلزري  )٤(

  .يف ختمة واحدة، وليس فيه حتديد اخلتمة يف مثانية أيام ) الكامل(القاسم اهلذيل حني دخل بغداد، مبضمن 
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]١٤[) نيوب مشتهريِيِسرِ الت وهو ىل أَ         الـ     نِعوبِمي عرٍـماينِّو الد و قدرا د(  

فاملوىل  )٢(من ألفاظ األضداد: ىلو، واملَ)١(كاشتهار قراءات اإلرشاد ،اشتهار قراءات التيسري       

عـن   سيد:أي )M ,  +      *  )  (  'L)٣  :، قال اهللا تعاىلالبيتوهو املقصود يف  السيد، :هو

 غـرب، املاسم بلدة من : )٤(ودانية ،أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين، وهو ذي والء ، وبالعكس

  .ونور ضرحيه ،قدس اهللا روحه ،يف علوم القراءات ،)٥(فهو شيخ الغرب

  )دا ـويلُّ اهللا و اعتض نارـــبِه استالعايل اإلمامِ ومن         عثمانُ ذي املنصبِ (]١٥[ 

إِذْ مل  ،عثمان، وقد تقدم ذكر نسبه، وبلدته، مثَّ وصفَه، بِعلُو منصـبِه : هوبين أنَّ املوىل           
ومن به اسـتنار  : ال قمثَّ.املذكور الصدرتشتهر القراءات يف الغرب إال عنه، فهو اإلمام املشهور، و

 رييِسا التهرِويف يس( : كر يف التيسري، فقال؛ ألنه ضمن قصيدته ما ذُشاطيباإلمام ال: ويلُّ اهللا، وهو

                                                             

  . ١١٣:وقد سبق بيان ذلك يف قسم الدراسة، أثناء احلديث عن أمهية كتاب اإلرشاد، ص )١(

 :انظر. هو موالي، وأنا مواله: عتق، يقالالعبد إذا أُ: ، واملوىلاملُعتق عبده: املوىل: عبيدة  أبوقال )٢(

  .٤١٤ يب الطيب اللغوي، صأل) األضداد(
  .٤٢: ية اآل، سورة الدخان) ٣(

  .١٠٧سبق التعريف ا يف قسم الدراسة ص )٤(

املراد بلفظي املغرب والغرب، هو كل ما يقابل املشرق من بالد، وقد حـدده اجلغرافيـون واملؤرخـون     )٥(

، وما جاورها من املمالك اإلسالمية )أسبانيا(املسلمون بكل ما مشل بالد مشال إفريقيا، باإلضافة إىل األندلس 
الذخرية يف حماسن أهل : (انظر. غريهايف احلوض الغريب للبحر األبيض املتوسط، مثل صقلية وجنوب إيطاليا و

واملقصـود ـا هنـا    . ١٢-١١):يف تاريخ املغرب واألندلس(، و٦/ ١) البيان املغرب(، و١/١٩٠) اجلزيرة
  .األندلس
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اخ تمرتهص١( ) ُار(.ة وا ":االعتضاد"وشدادإلالقو)عليه السالم -لكليمه موسى: ، قال اهللا تعاىل)٢

-M Å  Ä  ÃL)٣(  . وصفَه باملعرفة: أي " الوالءة"بـخص )٤(،   ـصن خوكان مم

  .ر ضرحيهونو ،س اهللا روحهقد، ذه املوهبة الربانية من العباد

  )ا ي شهِدالذ لِضالفَص بِتاخري فَتيِس     ى التـ  لَع ادزمٍ وظْي نأولَ ذ نَكاَفَ (]١٦[

  ، )٥(ةـــــاسم بن فيـــــــرام الشاطيب أبو القـان اإلمــــفك

                                                             

  .٦٨:، البيت رقم ٦):حرز األماين: (انظر)  فَأَجنت بِعون اِهللا منه مؤمالَ( :وتتمته  )١(

القوة؛ ألن اإلنسان إمنا : أصل االعتضاد من العضد وهو الساعد، مابني املرفق إىل الكتف، والعضد أيضاً  )٢(

  . ٣/٢٩٣) لسان العرب: (انظر. يقوى بِعضده، فسميت القوة به، واالعتضاد التقوي واالستعانة
  .٣٥: سورة القصص، اآلية )٣(

وقد وصفه بذلك كثري من العلماء كابن اجلزري والقسـطالين  ) . ويل اهللا(وذلك يف وصفه للشاطيب بـ )٤(

: القربة واملعرفة، وهي مرتبة علية خلواص املؤمنني، فالويل هو: والوالءة والوالية هي . وعلي القاري وغريهم
ك يف ض عن االمارِعاملُ ،اتنب عن املعاصي ،املواظب على الطاعات ،حبسب ما ميكن ،وصفاتهالعارف باهللا 

  .٣/٣٢١)دستور العلماء(، و١/٣٢٩)التعريفات: (انظر . اللذات والشهوات
هوالقاسم بن فريه بن خلف بن أمحد، أبوحممد، وأبوالقاسم الشاطيب الرعيين الضرير، اإلمـام صـاحب    )٥(

: ، تتلمذ على مجع من أعالم عصره، منـهم )هـ٥٣٨(منظومة حرز األماين اليت سارت ا الركبان، ولد سنة
وآخرون، قرأ عليه مجـع غفـري    أبو احلسن علي بن حممد البلنسي، وأبو عبد اهللا حممد بن أيب العباس النفزي

قصـيدة  : أبو احلسن علي بن حممد السخاوي، والكمال علي بن شجاع الضرير، ومجاعة، من مؤلفاته: منهم
ـ ٥٩٠، تويف سنة )ناظمة الزهر يف عد اآلي(يف علم رسم املصاحف، و) عقيلة أتراب القصائد( : انظـر . هـ
  .٢/٢٠)غاية النهاية(، و٢/٥٧٣)معرفة القراء الكبار(، ٤/٧١)وفيات األعيان(
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  :ولذلك قال  ، )١(نظم القراءاتأول من 

)ببِأْد بِتمِس أَ مِظْاهللا يف النذه الفضيلة )٢()الو ا، واتباع الناظمني بعده له، إذْ البتدا ؛فاختص ئه

زادت : أي. )٣() دائوفَ رِشنبِ تادا زهـافُفَلْأَو :(فتح الباب هلم، مثَّ له زيادات على التيسري؛ لقوله

  .على التيسري

  )ا دشى الرريما تكَ همسبا مسيته                    هدائوت زالح  ذْا إِنا أَهو هلَ (]١٧[

وأخرب أنـه   ،"ها"ـ، مث بينه ب، والضمري راجع إىل الشاطيب"شهِد"متعلق بـ) له(الالم يف 
ا يف النظم؛ ليعلَم هرِكْمسيته عند ذ ،على التيسري من الزائدةشيئ   وذُكر ،بانت: مىت ما الحت أي

دةٌ ال يعرفها مـن  وهذه فائ ،هي من الزيادات عليه إمنا ،أنَّ تلك املسألة ليست مذكورة يف التيسري
  .)٤(اهلداية": دشالر"، وحفظ الشاطبية، ويعرفها من حفظ هذا الكتاب

]١٨[ )فَإِنْ أَقُلْ عندا أَننِعي محمدا    ن              وعندهم عنها فَملَاعمه واعدمات (   

  ، بضمري نفسه وشبهِه "لنا"أَو " عندنا: "أنه مىت قال -هللا تعاىل عنه عفا ا -شرط الناظم 

                                                             

ألن الشاطيب مسبوق يف ذلك بنظمني يف القراءات السبع، أحدمها نظم   -رمحه اهللا–لعله وهم من املؤلف  )١(

   ١/٢٢مقدمة حمقق العقد النضيد : انظر. للحسني بن عثمان البغدادي الضرير، واآلخرمنظومة االقتصاد للداين
تبارك رحماناً : (وتتمة البيت.  املقصود بأوال أنه بدأ أول املنظومة ببسم اهللا، ال أنه أول من نظم التيسري )٢(

  .١:، البيت رقم ١):حرز األماين) (رحيماً وموئالَ
  .٦٩:، البيت رقم٦):حرز األماين ) (فَلَفََّت حياًء وجهها أَنْ تفَضال : (تتمته )٣(

لسـان  (، و١١/٢٢٠)ـذيب اللغـة  : (انظـر  . اهلداية، وهي نقيض الغي والضالل: الرشد واإلرشاد )٤(

  .٣/١٧٥)العرب
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أباعمرو،  :، فإمنا يريد بذلكوشبهِه" هلم"أَو  :عندهم:وإن يقُلْ  ،أبا العز حممداً: فإمنا يعين
  .والشاطيب، فاعلم ذلك، واعتمد عليه عند ذكره يف النظم ملسائل القراءات

  : مث شرع يف ذكر الرواة، فقال

 ]١٩[)عن نافاَء إِعٍ  جسميلُاعنمـُهلَا و         ورش ال ولْف١(خ( فَ ونَالُي قَفدا اعقت(  

ومن معـه وهـو    ،؛ إلحلاقه ضمري املتكلمإمساعيل :العزأخرب أنََّ الراوي عن نافع عند أيب        
، مث أخرب فأراد عند صاحب التيسري أيب عمرو "هلم": لقوله "ورش"، مثَّ أخرب أن نظريه عندهم النون

ورش : عند أيب عمرو الداينو ،إمساعيل وقالون :، فثبت لنافع عند أيب العزأن قالون عندنا وعندهم
  .وقالون

]٢٠[ )و لَم نبِأُال بِم ضعراسمه وهشـا       م لنِاب عرِامهم  لَاوٍ إِرــيه هى د(  

وال شـك أيضـاً    :وعندنا، قالال شك يف قالون أنه عندهم : أي" وال خلف": كما قال
 ،ابـن عـامر  بن كثري، وابن ذكوان عن ، وقنبل عن االبزي: ، فدخل هذا التقرير"بِمن ملْ أعرض"

عن محـزة، وعمـر    )٢(، وحفص عن عاصم، وخلف عن سلَيمواليزيدي عن أيب عمرو، وأبو بكر

:   قـال مث ،ال خلف فيهم أم عنـدنا، وعنـدهم  )٣( الرواة الثمانية الدوري عن الكسائي، فهؤالء

                                                             

  .، ويف الشرح ما يؤيد الروايتني]ب/١: [اللوح: انظر). وال شك(يف نسخة املنظومة اليت خبط املؤلف  )١(

)٢( ويقال أبو حممد ، احلنفي مـوالهم الكـويف  بن عامر بن غالب، أبو عيسى  يم بن عيسى بن سليملَهو س 

خلـف   قرأ عليـه وهو أخص أصحابه وأضبطهم،و  ،، وعرض القرآن على محزةهـ١٣٠، ولد سنة ملقرىءا
معرفـة القـراء   ( :انظـر  .هـ١٨٩وقيل  هـ،١٨٨تويف سنة  .البزار، وخالد الصرييف، وأبو عمر الدوري

  .١/٣١٨)غاية النهاية(، و ١٣٨/ ١)الكبار
  .وهم مع قالون تسعة رواة، ال خالف يف روايتهم عن األئمة باتفاق يف املذهبني  )٣(
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له عنـدنا  عمار، وليس وزاد صاحب التيسري البن عامر، هشام بن : أي"  وهشام البن عامرِهم"
  .دلَّ وأرشد على قراءة ابن عامر" : هدى" نظري، ومعىن

 ]٢١[ )لُوـَج ـَرق شتى لنه طُن لَـكلَ       نا ولَـهمدنع هنع انَوكْذَ ن   )ا ا وجِدـ

، ع إىل ابن عامرـري عنه راجــ، والضماهللا بن ذكوان راوٍ عن ابن عامر دـــأخرب أنَّ عب مثّ
ــامني أيب العز، وأيب اق راويته عن اإلمــارة إىل اتفــإش "هلم"و" عندنا"والضــمري يف 
ت مجيعها مذكورة ــوان عند أيب العز طرقاً ليسـر أن البن ذكــ، مث أخبعمــرو الداين

   ،)٣(اشـــوالنق، )٢(شـــاألخف: فمنــهم ). لنا(:، بدليل قوله)١(ريـــيف التيس

                                                             

إرشاد (، و١٢ : )التيسري( :، انظرفش فقطهو هارون بن موسى األخ ،ن طريق ابن ذكوان يف التيسريإإذ  )١(

  .١١٩):املريد
)٢( هو هارون بن موسى بن شحنوي، قرأ على ابن ذكـوان   يك األخفش الدمشقي أبو عبد اهللا التغليب، ثقةٌر

قرأ عليه إبراهيم بن عبد الرزاق، وإمساعيل بن عبد اهللا الفارسي،  .وأخذ احلروف عن هشام بن عمار، وغريمها
غايـة  (، و ٢٤٧)/١معرفة القراء الكبار( ، و٥/٥٨٠) معجم األدباء: (انظر.هـ ٢٩٢تويف سنة  .وآخرون

  .٣٤٧/ ٢)النهاية

ـ  ،د بن احلسن بن حممد بن زياد بن هارون املوصلي مث البغداديأبو بكر النقاش حممهو  )٣( ر، املقرىء املفس

أ عليه حممـد  ، وقرال بن عبد اهللا النحاس، وغريمهعلى إمساعي، قرأ على هارون األخفش، وهـ٢٦٦ولد سنة 
  علل(ري ويف التفس)شفاء الصدور: (من مؤلفاته  ،ومجاعة ،وحممد بن أمحد الشنبوذي، بن عبد اهللا بن أشتة

، ١/٢٩٤)معرفة القراء الكبـار (، و ٣/٩٠٨)تذكرة احلفاظ: (انظر. هـ٣٥١تويف سنة . وغريمها) القراءات 
  .٢/١١٩)غاية النهاية(
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  . )٥(رام، فابن آذر الداجوينعن  )٤(دـوزي ،)٣(صوريوال،)٢(وينـوالداج ،)١(لويـوالع

                                                             

 ، صاحل ثقة،احلسيين الزيدي احلراين احلنبلي أبو القاسم العلوي ،املقرىء املعمر ،علي بن حممد بن علي: هو )١(

، وأبو معشر عبد الكـرمي الطـربي   ف اهلذيل، وقرأ عليه أبو القاسم يوسالنقاشرأ بالروايات على أيب بكر ق
  . ١/٥٧٢)غاية النهاية(، و١/٣٩٣) معرفة القراء الكبار(نظر ا.هـ٤٣٣سنة  تويف .وآخرون

ين الكبري، قـرأ  لي املعروف بالداجومحممد بن أمحد بن عمر بن أمحد بن سليمان أبو بكر الضرير الر: هو )٢(

، قرأ عليه أبو بكر بـن  والعباس بن الفضل الرازي وغريهم ،هارون األخفش، وحممد بن موسى الصوريعلى 
. هـ٣٢٤تويف يف رجب سنة  .بن حممد الداجوين الصغري وغريهم وزيد بن أيب بالل الكويف، والعباس ،جماهد
  .٢/٧٧)غاية النهاية(، و١/٢٦٨) معرفة القراء الكبار(و ،٥١/٩٤) تاريخ دمشق : (انظر

، وعلى عبد الرزاق ، قرأ على ابن ذكوانلرمحن أبو العباس الصوري املقرىءهو حممد بن موسى بن عبد ا )٣(

، تويف سنة ، واحلسن بن سعيد املطوعي وآخرون، وقرأ عليه أبو بكر حممد بن أمحد الداجوينبن حسن اإلمام
  .٢/٢٦٨) غاية النهاية( ، و١/٢٥٤)معرفة القراء الكبار( : انظر .هـ٣٠٧

قرأ علـى  ، بو القاسم العجلي الكويف املقرىءأ ،هو زيد بن علي بن أمحد بن حممد بن عمران بن أيب بالل )٤(

 .وآخرون وعبيد اهللا املصاحفي ،بكر بن شاذان ، وقرأ عليهعبد اهللا بن جعفر السواق، ومجاعة ،أمحد بن فرح
غايـة  (، و١/٣١٤)معرفـة القـراء الكبـار    (و ،٨/٤٤٩) بغدادتاريخ ( :انظر.هـ٣٥٨تويف ببغداد سنة 

  .١/٢٩٨)النهاية

قرأ على احلسن بن  أبو عبد اهللا الفارسي املقرىء، ،حممد بن احلسني بن حممد بن آذر رام الكارزيينهو  )٥(

 وأبو علي غـالم اهلـراس   ،أبو القاسم اهلذيل ، وقرأ عليهاوغريمه ،أمحد بن نصر الشذائي ، وسعيد املطوعي
ـ ٤٤٠يف سـنة   ال أعلم مىت تويف إال أنه كان حيـاً : قال الذهيب. وآخرون معرفـة القـراء    (: انظـر .هـ

  .  ٢/١٣٣)غاية النهاية(، ٢٩/٤٩٠) تاريخ اإلسالم(، و١/٣٩٧)الكبار
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  :مث قال

]٢٢[ )أْتتيك ظْنماً وعن انَزلَ ب صخا                  نهاعجش لَوهم م سهيوسسدا ن(  

عن ابن ذكوان، يأيت ما تعين ذكره منها على  )اإلرشاد(أخرب أنَّ هذه الطرق املذكورة يف 
  :مث قال. )٢( عندنا، بل عندهم يف ذلكوان كابن ذفال خالف عن  )١(سبيله يف النظم

شجاع بـن نصـر    ،، خص بالراواية عنه عند أيب العزأيب عمرو بن العالء البصري)٣(وعن زبان 

، صـاحل  )لتيسـري ا(عند صاحب : أي عندهمشجاعٍ  مث أخرب أنَّ نظري. نفسه واليزيدي، البلخي
  عنـدهم ، عن أيب عمرو، فالدوري كال مها عن اليزيديالسوسي باإلسناد هو وأبو عمر الدوري 

  .)٤( يف مقابلة اليزيدي نفسه عن أيب العز، فافْهم ذلك

  :مث قال

]٢٣ )[ا جـنورِياَءـد عن لَّخهو   ـُبأَم واد ـحدمونَ علَ نهِـيثه ممم فافْهنتقاد(  

ـْوِرعند أيب العز، ي أخرب أن أبا عمر الدوري    عند نظريه  خالداً نَّأ، وعن محزة مي عن سلَي

                                                             

  .يف النظم يذكر اسم الطريق املتعني :أي )١(

  .أنَّ اخلالف يف الطرق املذكورة، خاص باملذهب العراقي من كتاب اإلرشاد: أي )٢(

ان هو أبو عمـرو بـن   ؛ ألن زب، والصواب ما أثبته)أيب عمرو بن العالء] عن[وعن زبان : (يف املخطوط )٣(

  .نفسه، على أشهر األقوالالعالء 
نظري شـجاع يف  فيكون ، شجاع، واليزيدي: مها  )اإلرشاد(عن أيب عمرو يف افهم أن الذي يروي : أي   )٤(

الدوري بسند عن اليزيدي  ):التيسري( عن أيب عمرو، ونظري اليزيدي يفعن اليزيدي  السوسي بسند ):التيسري(
  ).عندهم(و) عندنا(إن اليزيدي من الرواة الذين ال خالف أم : ، ولذلك قال فيما سبقعن أيب عمرو
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د أيب العز عن بدون الطيثُم أخرب أنَّ أبا مح ،عن محزة عن سلَيم أيضاً يعمرو الداين يرو )١( ]أيب[ 

يف خلَف عن سلَيم ، وال خلْف )٢(ونظريه عند الداين أبو احلارث الليث، يروي عن الكسائي نفسه

ـْتقدا، أيضاً فافْهم ذلك وال يف الدوري عن الكسائي فيهما ،يف املذهبني   .له )٣(من

  )ري وإال بان وانتقدا ــــعن النظ           دهمـوا يقوم واحـفَإِنْ هم اتفُّق( ]٢٤[

واحد مـن هـؤالء   ، فقد قرأ كلُّ مة السبعة على قراءة يف الكتابنياتفق األئشرط أنَّ مىت 
ة كل واحد منهما بامسه، الرواة فالبد من إيضاحه، وبيان قراء: الرواة مثل نظريه، وإن اختلفا، أعين

  .متيزه بتلك القراءة: أي ،وانتقاده

  

  

  

  
                                                             

  .، والصواب ما أثبته)روأبو عم: (يف املخطوط  )١(

هو أبـو   )التيسري(ونظريه يف ، )اإلرشاد(لطيب يروي عن الكسائي يف أن أبا محدون ا :فيتحصل من ذلك )٢(

  .احلارث
جيده من ؛ ليختربه أو ليميز هرقَنقد الشيء نقداً إذا ن: ، يقال إبراز الشيء، والكشف عن حاله :هو النقد )٣(

معجـم  ( :انظـر  .، إذا مل يزل ينظر إليـه ما زال فالن ينقد الشيء: والعرب تقولرديئه، ومنه نقد الدراهم، 
  .٢/٩٤٤) املعجم الوسيط(و ،٣/٤٢٥) لسان العرب(، و٥/٤٦٨) مقاييس اللغة

 ز بني الراوي ونظريه يف املذهبني: أي ) فافهمه منتقدا: (ومراده من قوله: قلتيافهم وم.  
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  :مث قال

]٢٥[ )ا هأمإِـش ا أَذَامعرضع تهقَفَ ن  د     ى افَوكْذَ ابنو انَوكْالتقَ يلُمد محا د(  

لت البن عامر، فإنه ال يعترض إذا اتفق مع ابن ذكوان على قراءة، فقد تكم)١(]هشاماً[أخرب أنَّ     

  .، وليس له نظري عند أيب العز)٢(لذكره، وإن خالفه فال بد من ذكره بامسه

 
 فيد حافظ  ،أنَّ قاعدة هذا الكتاب -تعاىل قك اهللاوفّ -اعلممذهب أيب العز،  )الشاطبية(ت

إلضرابه عن ذكر املسائل اليت اتفـق   ؛)٣()الشاطبية(وما يف  )التيسري(ما يف  )مجع األصول(وحافظ 

.فاق روام يف املذهبني كما تقدماألئمة بكمال ات 
  )ا دشتارفَ ريِِسيالت عا ميهف ادشرإِ       ها روضةَ التقْرِيرِ مختلَف ال    تـْمسي( ] ٢٦[ 

الروهي املكان املزهر بالنبات، املختلف األلوان من الربيع، وغريه: ةض. ٤(فتقرير(  

                                                             

  .ما أثبته ، والصواب)هشام: (يف املخطوط )١(

  .إنْ خالف هشام ابن ذكوان، فالبد من ذكر اسم هشام: أي )٢(

، ومن حفظَ نظم )اإلرشاد(فقط، فإنَّ هذا الكتاب يفيده مبعرفة ما يف كتاب ) الشاطبية(أنَّ من حفظَ : أي) ٣(
" التيسري"فإنَّ هذا الكتاب يفيده مبعرفة ما يف  -وهو خمتصر اإلرشاد كما سبق- فقط" مجع األصول"
  ". الشاطبية"و
: باملكان، وتقرير اإلنسان بالشيء هو جعله يف قراره، يقـال هو القرار والثبوت، ومنه االستقرار : التقرير )٤(

بينته حىت : أقررت الكالم لفالن إقراراً أي: قررت عنده اخلرب حىت استقر، ومن معانيه التبيني والتوضيح، يقال
  .٥/٨٤)لسان العرب(  :انظر. عرفه
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  كمن يعلمه؛ ألنه يرتاح إليه )١(ري لروقهـه الزهر النضـاخلالف من اإلمامني وذكْره، يشب

  .)٢(كما يرتاح الناظر إىل الزهر الناضر

  

 ]٢٧[ )روإِي ترـشادا قَنما مأْرع ى       لَتشيي اِإلخمامِ عـيفالد ينِف قْمتصا د(  

  )ا دبأَ ي واسـطف يرِهدــصتصوا بِند      قَو ميِرِـالكَ دبى عتفَ اًيلي عنِعأَ( ]٢٨[

  

ـَّن أحكام املقاصد والقواعد لألئمة والرواة والقراءات ـَّا بي إسـناد   ، شـرع يف ذكـر  ملَ
  ، ومجعاً، به تالوةً "قرأت"اد مما ــكتاب اإلرش "رويت" :قراءته للكتابني عن شيـوخه، فقال

  

  

  
                                                             

)١( لرومنق ق،: هوأحدمها على تقَ الراء والواو والقاف أصالن يدلو الرـ احلُواآلخر علـى   ،شيءالم د نس، 

الروقَـة   منهو، إذا أعجبين يروقينراقين الشيء  : قوهلم :واألصل اآلخر، م البيتدقَاق مووالر قوالر :فاألول
به اخليل واإلبل  صفتورمبا و، وقٍرجمع على وقد ي ،من الناس اجلميل جداًّ :قةروالو ،اجلَمال الرائق :بالفَتح

  .١٠/١٣٤)لسان العرب(، و٢/٤٦٠)مقاييس اللغة: (انظر.يف الشعر

تشبيه حسن، إذ شبه مسائل اخلالف بني اإلرشاد والتيسري بالروضة املزهرة الناضرة، وشبه الناظر املتأمل يف   )٢(

  .رين اليت جيدها كال الناظ، جبامع الراحة مسائل اخلالف بني الكتابني، مبن ينظر إىل الروضة املزهرة
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ـُهمام"شيخي اإلمام"، على )١(وتفريداً ، هوانِد عصره وأَــزمانه، وفري، شيخ ، العامل ال

وقد نص علماء واسط وقراؤها، علـى تصـديره    ،)٢(أيب احلسن  علي عبد الكرمي "عفيف الدين"

  :فقال. مثَّ سأل اهللا تعاىل مبتهالً بالدعاء له. لإلقراء جبامع واسط، وأمجعوا عليه يف ذلك

  ))٣(ـَدالُح هي يف تربِالذ يحِرِى الضلَع      مٍركَ نم  انُوــضوالر اِهللا فرمحةُ(]٢٩[ 

                                                             

التفريد واإلفراد مبعىن واحد، وهو أن يقْرأَ لكل قارئٍ أو راوٍ خبتمة واحدة على حدة، وال تكون إال على ) ١(

  :  ٦١):طيبة النشر(قال ابن اجلزري يف . شيخٍ معتبر، وهو األصل يف القراءة والتلقي عن الشيوخ

  )ادة اَألئمة                      إِفْراد  كُلِّ  قَـارِئٍ   بِختمةوقَد جرى من عـ](٢٢٥[

  )حىت يؤهـلُوا لجمعِ  اجلَمعِ                       بِالعشرِ أَو أَكْثَر أَو بِالسـبعِ](٢٢٦[

العشـرة   أوألحد القراء السـبعة   رفأكث قراءتني متواترتني أوأن جيمع القارئ بني روايتني  :وأما اجلمع فهو 
، بتالوة ويف نطاق مرتبة حمددة من مراتبه، من مذاهب العلماء يف كيفية اجلمع عنيٍم حسب مذهبٍ،املشهورين

وال يقرأ به إال بعد إتقان اإلفراد، وله أنواع وشروط . من القرآن ضمن ختمة واحدة جزء من آية أو آية فأكثر
، ١/٣٢٨)اإلتقان يف علوم القرآن(، و٢/٢٤٥للنويري،) شرح طيبة النشر(، و٢/١٩٤)النشر(و: انظر. متعددة

  .٢٧٧):شرح التنوير(و

  .٩٠سبق التعريف به يف قسم الدراسة، ص ) ٢(

  :أثبته من نسخة املنظومة اليت خبط املؤلف، وأما يف املخطوط فهو ) ٣(

  )يف تربه حلدا  انوضالذي والر يحِرِالضى                     لَمٍ عركَ نم نِـمحالراهللا و ةُمحرفَ( 

يقـوم  ) الرضوان(، أو أنه أراد أن لفظ خيتل الوزن، ولعله التبس على الناسخ) الذي( بعد) والرضوان(فبزيادة 
    .، واهللا أعلم )الرمحن (مقام 
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: ، فأمـا معـىن قولـه   تعاىل يستجيب وجيزيه أحسن اجلزاءفاهللا  ،هذا البيت شرحه ظاهر
"قْمتص؛ ألن الناظم قـرأ علـى الشـيخ    املختصرة: مما قرأته  من الكتب املقتصدة أي: أي )١( "اد

 )٤(]العشـر [يف القراءات  )٣()التذكار(و أليب العز أيضاً، )٢()الكفاية( :املذكور من الكتب املطولة

لإلمـام   )الكامـل (، وكتاب )٥(ان بن شيطاـمة وإمامهم عثمـد صدر األئـــلإلمام األوح

ـ  وحـــد أيب القـاسم بن جبــارة اهلذيلاأل ـ ـ، وقـد تق ـ )٦(رهـدم ذك اب ـ، وكت

                                                             

 :، يقـال القصد يف الشيء خالف اإلفراط فيهو، االستقامة واالعتدال، وقصدت الشيء أتيته: القصد هو) ١(

تـاج  (، و٣/٣٥٤)لسان العرب( :انظر .ر مل يتجاوز احلد فيه، وقصد يف األمفالن مقتصد يف املعيشة والنفقة
  .٩/٣٦) العروس

  . ١٣٢، صقسم الدراسةتقدم احلديث عنه يف ، وقد )الكفاية الكربى(كتاب : أي)  ٢(
اعتمدها ابن اجلزري يف النشر، صنف يف القراءات العشر، ومل أقف على معلومات هو أحد األصول اليت ) ٣(

  .عنه بعد التقصي يف البحث، ولعله مفقود
  .، والصواب ما أثبته]العشرة:[يف نسخة املخطوط )  ٤(

: والصواب أنه  –واهللا أعلم  –كذا ذُكر االسم يف املخطوط، ولعله سهو أو وهم من الناسخ أو املؤلف  )٥(

أمحد بن  هـ، قرأ على٣٧٠ولد سنة  بن أمحد بن عثمان بن شيطا أبو الفتح البغدادي، عبد الواحد بن احلسني
وقرأ عليه أبو طاهر بن سوار وأبو الفضل حممد الصباغ  ،وغريهم عبد اهللا بن اخلضر وعبد السالم بن احلسني

/ ١)معرفة القراء الكبار(و، ١١/١٦)تاريخ بغداد:(انظر.هـ٤٥٠سنة تويف، و)التذكار(وآخرون، صنف كتاب
  .١/٤٧٣)غاية النهاية(، و٤١٥

  . ١٥٨ص : انظر)  ٦(
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ـْ( ـُب ـ العراخ ــشي –، لإلمام )٢()يارــاالخت(اب ـوكت ،)١( )جهِامل أيب حممـد   - )٣(نيقَـ

  ، )٦(البن سوار )٥()نريـاملست(، وكتاب )٤(داديــخ أيب منصور النحوي البغـسبط الشي

  

                                                             

هو املبهج يف القراءات الثمان، وقراءة األعمش، وابن حميصن، واختيار خلف، واليزيدي، وقد حقِّق يف  )١(
الدكتور عبد العزيز : رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراة، يف جامعة اإلمام حممد بن سعود، مقدمة من الباحث

  .عن دار الكتب العلمية، بريوتهـ، وطبع بتحقيق سيد كسروي حسن، يف ثالثة أجزاء، ١٤٠٥السرب، عام 
 ١٤١٧عبد العزيز السرب، يف جزئني، الرياض عام :هو االختيار يف القراءات العشر، قام بتحقيقه الدكتور ) ٢(

  .هـ 
  .٣/٥٧)معجم البلدان: (انظر . البصرة والكوفة: العراقان مها )  ٣(

ولـد سـنة    ،دادي سبط أيب منصـور اخليـاط  بن علي بن أمحد بن عبد اهللا أبو حممد البغ هو عبد اهللا )  ٤(

بـن علـي    أيب العز القالنسي، وغريمها، وقرأ عليه محزةو، أ القراءات على أيب طاهر بن سوارقر هـ،٤٦٤
، )التبصرة(و) اإلجياز(و)املبهج(ستم وآخرون، صنف التصانيف املليحة يف القراءات كـوزاهر بن ر ،القبيطي
  .١/٤٣٤)غاية النهاية(، و١/٤٩٤)معرفة القراء الكبار(: انظر . هـ٥٤١تويف سنة . وغريها

، نةباجلامعة اإلسالمية باملدي ،ق يف رسالة دكتوراةقَّ، حالقراءات العشر، أحد أصول النشر املستنري يفهو )  ٥(

عمار أمني الددو، ضمن  :الدكتورة بتحقيق ودراس وطُبِع. هـ١٤١٣، عام أمحد طاهر أويس :قدمها الباحث
بتعليق أيضاً،  عبِطُكما  .هـ١٤٢٦، عن دار البحوث للدراسات اإلسالمية ، ديب سلسلة الدراسات القرآنية

  .طنطابحممد شرف، عن دار الصحابة للتراث، مجال الدين :

القراءات على عتبة قرأ  ،أبو طاهر البغدادي احلنفي األستاذأمحد بن علي بن عبيد اهللا بن عمر بن سوار  هو )٦(

، وأبو حممـد سـبط اخليـاط    ،قرأ عليه أبو علي بن سكرة الصديف ، ومجاعة،لي الشرمقاينوأيب ع ،العثماين
غايـة  ( ،٧/١٣٥)الـوايف بالوفيـات  (، و١/٤٤٨)القراء الكبار معرفة(:انظر.هـ٤٩٦سنة تويف .وآخرون

  .١/٨٦)النهاية
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-، وأخربين )٤(لألهوازي )٣()اإلقناع(، و)٢(أيب العالء اهلمداينللحافظ  )١()غاية االختصار(وكتاب

على شيخه اإلمام أيب حفص عمر بن عبد الواحد بن علي  )اداإلرش(أنه قرأ بكتاب  -)٥(رمحه اهللا 

ه أنه قرأ بذلك على شـيخ  وأخرب ،واسطامع ــوكان صدراً أيضاً جب )٦(الواسطي العطـــار
                                                             

أمني حممد الشيخ : باجلامعة اإلسالمية، مقدمة من الباحث) ماجستري(أحد أصول النشر، حقِّق يف رسالة )  ١(
عة اجلماأشرف حممد طلعت، ضمن سلسلة أصول النشر، عن : كما طُبع بتحقيق الدكتور. هـ١٤١٤عام 

  .هـ ١٤١٤اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي، جبدة 
 هـ٤٨٨أبو العالء اهلمداين العطار، ولد سنة  ،ن أمحد بن حممد بن سهلاحلسن ب هو احلسن بن أمحد بن) ٢(

، وأبو قرأ عليه حممد بن حممد بن الكيالو ،او إمساعيل بن الفضل األصبهاين، وغريمه ،قرأ على عبد اهللا البارع
( انظر .هـ٥٦٩تويف سنة . والوقف واالبتداء، وغريها، صنف كتاب الغاية وآخرون، ،احلسن علي بن الدباس

  .٢٠٤/ ١)غاية النهاية(، و٥٤٢/ ٢)معرفة القراء الكبار

يعد هذا الكتاب أحد أصول كتب القراءات، إذ يشتمل على إحدى عشرة قراءة، وعشر اختيارات وهو ) ٣(
شبه مفقود، إال أن الدكتور عمر يوسف محدان أخرب أنه حصل على قطعة منه ضمن خملفات املستشرق األملاين 

اإلمـام  (ورقة، قام بتحقيقها وإحلاقها بكتابه اجلديـد   ١٩وهي مكونة من  -حمقق غاية النهاية-سربركشتري
وقد ذكر ذلك يف موقع شبكة -إن شاء اهللا تعاىل -، وهو يف طريقه للنشر)األهوازي وجهوده يف علم القراءات

  .التفسري والدراسات القرآنية
هـ، قرأ على ٣٦٢ولد سنة ، هرمز األستاذ أبو علي األهوازياحلسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن  هو )٤(

، وآخرون، وأبو القاسم اهلذيل ،سأبو علي احلسن غالم اهلرا ومجاعة، قرأ عليه أمحد العجلي، والطربيإبراهيم 
/ ١)معرفة القـراء الكبـار  ( :انظر.هـ،٤٤٦سنة  صنف املوجز والوجيز، ومفردة ابن حميصن، وغريها، تويف

  .١/٢٢٠)غاية النهاية(، و ٤٠٢
  .يقصد شيخه علي بن عبد الكرمي)  ٥(

ناقل، قرأ القـراءات علـى أيب بكـر     عمر بن عبد الواحد بن علي أبو حفص الواسطي العطار إمام هو )٦(

غايـة  ( :انظـر .هـ،٦٢٩تويف سنة . ومسع منه احلروف العز الفاروثي، رمياقالين، قرأ عليه الشيخ علي خالب
  .١/٥٩٤)النهاية
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 -رمحة اهللا عليهم أمجعني -)١(وفريد عصره أيب بكر عبد اهللا بن منصور بن عمران الباقالين ،وقته

  . م اآلفاق، أيب العز مؤلف الكتابومقدحبق روايته عن شيخ العراق، 

  :قال

]٣٠[ )ق التطُر نوم معثُ ريِـيِسنا      ذَكَ مزحاَأل رانِملَي عى شخيفَي الذي انرا د(  

]٣١[) في عرِـص قٍهشبِدم فـه       ي روايتذوالفَ مِلْي العإِ لِضبرا طَ اهيمدن اب(  

]٣٢[ )رِيدكَني إِبِأَ االسسحاق رِخفَ ي    ىت   نِــيللد  برـهانقَ هقَ دام عمتضا د(  

  

نا بإسـناد شـيخك   د شيخك عفيف الدين علي، فأخربأخربتـنا بإسنا :له فإنْ قائالً قال
   )٢()إرشادنا قرأْت( :للعطف على قوله) نعم: (، فقــال)الشاطبية(، و)التيسري(ي قرأت عليه الذ

م أَ-، على شيخي اإلمام األوحد الفقيـه  )الشاطبية: (يعين) حرز األماين(، و)ريالتيس(قرأت : أي 
كن أحد حياذيـه  ، فلم يالرواية املنفرد يف عصره بعلو- دمشق بالنيابة زيادة على مخسني سنة جبامعِ

وهو برهـان الـدين أيب    -إن شاء اهللا تعاىل -، وسوف أذكر إسناده )التيسري(يف روايته لكتاب

                                                             

هو عبد اهللا بن منصور بن عمران بن ربيعة املعروف بابن الباقالين أبو بكر الواسطي، ولد يف أول سـنة  ) ١(

هـ، وقرأ القراءات على أيب العز القالنسي، وعلي بن علي بن شريان، ومجاعة، وقرأ عليه ابن اجلوزي، ٥٠٠
ـ ٥٩٣تويف سـنة   .وأبو عبد اهللا حممد بن الدبيثي وآخرون ـ . هـ ملعرفـة رواة السـنن    التقييـد ( :رانظ

  .١/٤٦٠)غاية النهاية(، و٥٦٥/  ٢)معرفة القراء الكبار( ، و١/٣٢٧)واملسانيد

  :، يف قوله١٦٨، كما سبق ص"رويت إرشادنا"األصح كذا يف املخطوط، و )٢(

)على                              شيخي اإلمامِ عفيف نا مما قرأتـَـاد   ).الدين مقْتصدا رويت إِرش
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يف  )٢( كرماً وجوداً: أي) طاب ندا : (، ومعىن  )١(إسحاق إبراهيم بن فالح بن حممد اإلسكندري

  ". هللدين برهان:"له يف الشعر برهان الدين ، قال  يتأَتمل  وحيثُ .حياته

  :مث قال 

]٣٣[ )لْأَسر تبي نْأَ يعطـيه نه مـتأُ        ـيخى كَرما عاش دينا عيشدعا ةَ الس(  

  

وعبادته، وحتريه يف صدق روايتـه،  ، مل يكن أحد من شيوخِ الشامِ  أَنعم منه لكثرة زهده         
فلذلك سأل الناظم  اُء،رقُ ،كان له مخسةُ أوالد ذكور، علماُء، فقهاُء ،وكثرة معيشته، وإدرار رزقه

اه أُخنى أي له بلوغ ميف اآلخرة: ر، طـاكما أُعينيم العيشِ يف الدعا ي نا كمفاهللا يستجيب من ،
  .)٣(علَّمنا وأرشدنا

  

  

  
                                                             

  .٩٠سبقت ترمجته يف قسم الدراسة، ص  )١(

 ،إذا كـان سـخياً   الكف ندي وفالنٌ ،عطاؤه :أي ،اهدن رثُكَ: وأندى الرجل ،السخاء والكرم : الندى )٢(

لسـان  (: انظـر . منه أكثر خرياًإذا كان  ،أندى من فالن وفالنٌ ،جواد : أي دن ورجلٌأيضاً، اجلود  :الندىو
  .١٥/٣١٥)العرب

M¿  ¾  ½   ¼  »  ÁÀ    Å  Ä  Ã  Â   ÇÆ  Ì  Ë  Ê  É  È :كما يف قوله تعاىل )٣(

  ÍL  ١٨٦: البقرة، اآليةسورة .  
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  )ا تنداس دي قَاداهلَ دـمحى أَلَإِ هب         له سنـد     )١(ادـرأَين بإسنـوأَقْ( ]٣٤[

   

إسناد قراءيت عليـه إىل   رتــراجع إىل عفيف الدين علي، وقد ذك "أَقْرأَين"الضمري يف 
ـ أيب العز، فأما برهـــان الدين اإل علـى  )التيــسري (ـاب سكندري، فأخربين أنه قرأ بكت

بـه   ربه أنه قرأــ، وأخ)٢(يرقق اللوفّالعامل ذي الفنون أيب حممد القاسم بن املوشيـخه اجلليل 

  د بن أيوب ، وأيب عبــد اهللا حمم)٣(أيب عبد اهللا حممد بن سعيد املرادي :على الشيوخ األجلَّة

                                                             

مع  rنقل الثقة عن الثقة، يبلغ به النيب: امللجأ واملعتمد، واصطالحاً: السند، وهو لغة :اإلسناد مشتق من  )١(

  ا.٧):غيث النفع(، و٩٤):تدريب الراوي: (انظر  .سلسلة الرجال املوصلة إىل املنت: االتصال، أو
، وهو rالطريق املوصلة إىل القرآن الكرمي، بالنقل الصحيح املتواتر إىل رسول اهللا: واإلسناد عند القراء هو

من إثباا وصحتها، وال طريق إىل ذلك  أعظم مدارات هذا الفن؛ ألن القراءات سنةٌ متبعةٌ ونقلٌ حمض، فالبد
  .١/١٧٣)لطائف اإلشارات: (انظر. إال باإلسناد

  . rإىل الرسول ، واملتصل)اإلرشاد(و) التيسري(واملقصود به هنا سلسلة سند قراءته على شيخيه مبضمن كتايب   
رسـي الشـافعي املقـرئ    هو القاسم بن أمحد بن املوفق بن جعفر الشيخ علم الدين أبو حممد اللورقي امل) ٢(

، قرأ على أمحد احلصار، وأيب عبد اهللا حممد املرادي، ومجاعة، وقرأ عليه هـ٥٧٥النحوي األصويل، ولد سنة 
تويف . والشاطبية وغريمها -يف علم النحو - شرح اجلزولية ،، وآخروناحلسني الكفرياع، وأبو عبد اهللا القص

  .٢/١٥)غاية النهاية(، و٢/٦٦٠)القراء الكبار معرفة (و ،٥٧٩/ ٤)معجم األدباء( :انظر.هـ٦٦١سنة 

وأيب  ،هـذيل بن على علي بن حممد  قرأ، قرئامل حممد بن سعيد بن حممد أبو عبد اهللا املرادي املرسي هو) ٣(

معرفـة  ( :انظـر . هـ٦٠٦تويف سنة  .بن أمحد اللورقي القاسمعليه قرأ ، ومجاعة، والقاسم بن أمحد اللورقي
  .٢/١٤٥)غاية النهاية(، و٢/٥٩٤)القراء الكبار
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على أيب احلسـن علـي بـن     -ثالثتهم - اوقرؤو، )٢(ارــوأيب العباس أمحد احلص، )١(الغافقي

  ، وقرأ أبو داود على)٤(ل على أيب داود سليمانـخ اإلمام، وقرأ ابن هذيــــشي )٣(هذيل

  
                                                             

القاضي أبو عبد اهللا البلنسـي   الغافقيبن حممد بن وهب بن حممد بن وهب بن نوح حممد بن أيوب  هو) ١(

، وأيب عبد اهللا بن سعادة ، ومجاعة، ومسع من أبيه ،أخذ القراءات عن ابن هذيل، وهـ٥٣٠ولد سنة  ،املقرئ
معرفـة  (  :انظر .هـ٦٠٨سنة  تويف .، وآخرونأمحد اللورقيبن و القاسم  ،بن عبد اهللا األبارقرأ عليه حممد 

   .٢/١٠٣)غاية النهاية(، و٥٩٤/ ٢)القراء الكبار

، هـ٥٣٠حدود سنة  ، ولدأمحد بن علي بن حيىي بن عون اهللا اإلمام أبو جعفر احلصار الداين املقري هو) ٢(

أبو بكر حممد بن  ، ومجاعة ، قرأ عليه وحممد بن سعيد بن غالم الفرس، خلفوقرأ على علي بن عبد اهللا بن 
/  ٢)معرفة القـراء الكبـار  (:انظر.هـ٦٠٩سنة  تويف. ، ومجاعةعبد اهللا بن عبد األعلى الشباريتمشليون، و

  .١/٢٣١)لسان امليزان(، و١/٩٠)غاية النهاية(، و٥٩٤

هــ،  ٤٧١أو سنة  هـ٤٧٠ولد سنة  ،و احلسن البلنسيعلي بن حممد بن علي بن هذيل األستاذ أب هو) ٣(

قرأ عليه أبو القاسم ، ومجاعة، وأجاز له أبو احلسني بن البياز، سنني عدةالزم أبا داود سليمان بن أيب القاسم و
/ ٢)معرفة القـراء الكبـار  ( :انظر .هـ٥٦٤سنة تويف . ، وآخرونوحممد بن سعيد املرادي ،بن فرية الشاطيب

  .١/٥٧٣)النهايةغاية (، و٥١٧

موىل األمري املؤيد بـاهللا ابـن املستنصـر األمـوي      املقرئ بن أيب القاسم سليمان بن جناح  أبو داود هو) ٤(

قرأ عليه ، ومجاعة، وأيب عبد اهللا بن سعدون القروي ،أيب عمرو الداينهـ، قرأ على ٤١٣ولد سنة  ،األندلسي
بشوكتاب )التبيني هلجاء التنزيل( ، صنف كتابوأبو علي الصديف ،ر منهم أبو عبد اهللا بن سعيد الداينكثُ ر ،
غايـة  (، و١/٤٥٠)معرفة القراء الكبـار (  :انظر.هـ٤٩٦سنة تويف . وغريمها) البيان اجلامع لعلوم القرآن(

  . ٣٤٥/ ٣) العرب(و ،١/٣١٧)النهاية
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   .رمحة اهللا عليهم أمجعني ) لتيسـريا(عمرو الداين مؤلف  )١(]أيب[اإلمام 

   :نيمـن العاليامعلى الشيخني اإلم )رز األماينـح(اب ــمث َّأخربين أنه قرأ بكت

، )٣(، ومشس الدين أيب الفتح حممد بن علي األنصـاري )٢(لزواويازين الدين أيب حممد عبد السالم 

علـي بـن حممـد    م الدين على الشيخ اإلمام العالمة أيب احلسن علَ -كالمها- ءاروأخربه أما ق
وقـد   -رمحه اهللا تعـاىل  -حبق روايته عن اإلمام الشاطيب -رمحة اهللا عليهم أمجعني -)٤(السخاوي

                                                             

  .، والصواب ما أثبته)أبو عمرو(يف املخطوط  )١(

علـى   هـ، قرأ٥٨٩ولد سنة  ،بن عمر بن سيد الناس أبو حممد املالكي الزواويعبد السالم بن علي  هو) ٢(

والشـيخ   ي،قرأ عليه الشيخ برهان الدين اإلسكندر، ومجاعة ،علم الدين السخاوي، وأيب القاسم بن عيسى
ـ  (وكتاب  ،ف كتاباً يف عد اآليألَّ، وآخرون، شهاب الدين الكفري مـن   ىالتنبيهات على معرفة مـا خيف

  .١/٣٨٦)غاية النهاية(، و٦٧٦ /٢)اربمعرفة القراء الك(  :انظر .هـ٦٨١سنة تويف ). وفاتالوق

أصحاب السخاوي، قرأ عليه  أجلُّ ،الدمشقي حممد بن علي بن موسى مشس الدين أبو الفتح األنصاري هو) ٣(

واخلطيب  علي بن مظفر،عالء الدين قرأ عليه مجاعة منهم ، ومسع من ابن اليزيدي وغريه، السبع إفراداً ومجعاً
  .٢/٢١١)غاية النهاية(، و٦٦٩ /٢)معرفة القراء الكبار(  :انظر.هـ٦٥٧تويف سنة . الفزاريشرف الدين 

اإلمام علم الدين أبو احلسـن   ،علي بن حممد بن عبد الصمد بن عبد األحد بن عبد الغالب بن غطاس هو) ٤(

القراءات عن أيب القاسم الشـاطيب وأيب اجلـود   أخذ هـ، ٥٥٩هـ أو ٥٥٨ولد سنة  ،اهلمداين السخاوي
، لـه  ومشس الدين أبو الفـتح ، روايات منهم شهاب الدين أبو شامةقرأ عليه خلق كثري بال وغريمها، اللخمي

 :انظر .هـ٦٤٣سنة تويف . ، وغريمها)مجال القراء(يف شرح الشاطبية، و) فتح الوصيد(تصانيف عديدة، منها 
  طبقات(، و٨/٢٩٧للسبكي )طبقات الشافعية(، و١/٥٦٨)غاية النهاية(، و٦٣١/ ٢)معرفة القراء الكبار( 

  .١/٢٣٤للداودي)املفسرين
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ـ  ،إلرشاد، والتيسري لألئمة السبعة، وإسناد القراءات يف ا)١(شيخه تقدم ذكر ابن هذيل ذكور يف م

، وهو معـىن  rالً بالنيب الً متصسلْمس ،ونسبه ،عن كل إمامٍ، وراوٍ بعينه، وامسه )٢(الكتابنيصدر 

   .)ادنإىل أمحد اهلادي قد است به  له سند بإسناد: (قوله

  .رمحة اهللا عليهما وإىل برهان الدين إبراهيم ،راجع إىل عفيف الدين علي) تندااس(فالضمري يف 

]٣٥[ )ى اإللَلَّصه لَعيه ما جلَى قَر                  م وما ترمن حف ادجا ي الدوشا د(  

: ، وشدا يف الدجـــا، أي )٣(حدوِهبِ" ـادترنم ح"ما  rعلى النيب " ىصلَّ"رب أنه ـأخ

  .)٤(ل الداجيـاللي

]٣٦[)وـَا أَه   )ا دصتقْم ما أَشرطْت حضوأُ النظْمِبِبتـدئاً       لَ مــيالتطْوِ كرتا أَن

عمل االختصار يف ابتداء الـنظْم، ويوضـح مشـكالت    ، ويستفيه أنه يضرِب عن اإلطالة
ـِّن معضاخلالف ـَي التوسط : طالباً لالقتصاد، وهو: الته الذي شرطه على نفسه مقتصداً، أي، ويب

  .يقتصدوال يقصر، بل  ،ال يطول: يف األمور، أي

                                                             

 .١٧٦يف ص )١(

  .١١٦):اإلرشاد(، و١٨):التيسري: (انظره يف )٢(

الغناء ق اإلبل وومن س "حلدو"، وأصل ادى احوهي األغنية ي ،ةيدحء واُألادومنه احلُ ،الغناء :و هوداحلَ )٣(

املعجـم  (و ،٤٠٨:/٣٧)تـاج العـروس  (، و١٤/١٦٨)لسـان العـرب  :(انظـر  .ها على السـري هلا؛ حلثّ
  .١/١٦٢)الوسيط

إذا : دجا الليل، يدجو: سواد الليل مع غيم، وألّا ترى جنماً وال قمراً، يقال: شديد السواد، والدجى: أي )٤(
لسان (، و١١/١١١) ذيب اللغة: (انظر. إذا ستره وغطَّاه: ألبس كل شيء، ودجا الشيء دجواً

  .٢٧٢/ ١) املعجم الوسيط(و ، و١٤/٢٤٩)العرب
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ـَ      و تسهــلَها جري أَقالا خي كنمفَ( ]٣٧[    )ا دت يددد مي قَبك رزع وـحون

  )ا دب ورِماز من بِك يف كُلِّ اُألـفَ دقَا        ـرـفَيقٍ أَنلْ ظَفوتي بِلَع نـنامفَ(]٣٨[

   

، جودات مجيعاَ، واملغيبات أيضـاً وخالق املو ،من خالقه -عفا اهللا تعاىل عنه -سأل الناظم
يد دها، وملربه، وس راجياً تسهيل نظْم عليه بالتوفيق للصواب ــالذُّلِّ حنو العز ـنـمأله أنْ ي

، وهو معىن تفَوزه بذلك؛ البتدائه بسؤاله ينال طريقاًل يف القول يف النظم، ويف شرح الكتــاب؛
ـَّه من بدأ يف كل أموره بسؤال ربه فقد فاز وظفـر،  بسؤايل لك يا رب؛ أل: أي )١() كـب(  ن

  . واهللا أعلم

  

  

**  **   **  

  

 

                                                             

  .فاز من سألك، ودعاك يا رب: أي) قد فاز من بك : ( املقصود قوله يف املنظومة )١(
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   )ا دف بير كَهارٍ يعم اجلَلِّ قَكُا               عن مطْلَقُن ماقاً ثُفَوِ تاَءلِ جالنحكَ(]٣٩[

M  p   o  n  m  :يريد) كالنحل(، ومعىن إىل االستعاذة يف جاءت راجعالضمري 

  t  s  r  qL)لكلِّ)٢ بذلك عند أيب العز مطلق القراِء عند ابتـداء   ، مث أخرب أَنَّ اجلهر

  .)٣(القراءة ولَو بآية واحدة

   
                                                             

استعاذ : طلب العوذ والعياذ، مبعىن اللجوء واالمتناع واالعتصام، يقال: مصدر استعاذ، أي : االستعاذة لغة)١(
 أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم،: تعوذاً واستعاذةً، مث صارت االستعاذة حقيقةً عرفيةً عند القراء، يف قول القارئ

أو غريها من األلفاظ الواردة، وهي ليست من القرآن باإلمجاع، ولفظ االستعاذة علـى اختالفـه بـالنقص    
ـَر مبعىن الدعاء، أي   .اللهم أعذين من الشيطان الرجيم: والزيادة، خب

 ،إجياز الكالمدِ صقَ، بِبسم اهللا، وهي من باب النحت: إذا قاليبسملُ بسملَةً،  بسملَ:من البسملة فهي وأما 
  .١١/٥٦)لسان العرب: (انظر.دةمولّ هي لغةٌ: احلمد هللا، وقيل: إذا قال ،حمدلَ :ومثلها

) بسم اهللا الرمحن الـرحيم : (؛ ألن القائلعن البسملة بالتسمية أيضاً، وهي مصدر مسى إذا ذكر االسم ويعبر 
سراج ( ،و١/٦٤ )راز املعاينبإ(و، ١/١٥٠) شرح الفاسي: (انظر. هاحلسىن وذاكر هلا يف لفظمسم هللا بأمسائه 
): الـوايف (، و ٩-٦ – ٥):اإلضاءة يف بيان أصول القراءة(، و ١/٦١) إبراز املعاين (، و٣٦): القارئ املبتدي

٩٤.  
  .٩٨: اآلية )٢(

وقد ذكر ابن . االستعاذة فيهمل أقف على إطالق اجلهر أليب العز يف كتاب اإلرشاد؛ إذ مل يذْكُر حكم )٣(
إال ما جاء عن محزة  هو اجلهر باالستعاذة عن مجيع القراء بال خالف، ةاجلزري يف النشر، أن املختار عند األئم

ونافع، وليس ذلك مطلقاً، إذ قيده اإلمام أبو شامة حبضرة من يستمع القراءة؛ ألن اجلهر بالتعوذ إظهار لشعائر 
  .١/٦١) إبراز املعاين(، و٢٥٣- ٢٥٢/ ١)شرالن: (انظر.القراءة
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]٤٠[)وعنده١(م( ر قَدوفَى اإلخا لنهِافإِم          عسـاقُحه ،وروى التيِخريطَّرِدا  م(  

]٤١[)مهخالَّد علَ نس         لَففَى خاكْتمٍ، ونيـْعبال ا احلَلَّإِ ِءااخفهم٢(د( فاتحاد(  

  

ـَّيب االستعاذة  )٤(روى إخفاء )٣(الذي ذكره أبو عمرو يف كتاب التيسري، أنَّ إسحاق املسي

حيث  أنَّ خالداً روى عن سلَيم عن محزة التخيري بني اإلخفاء واجلهر، وذكر عن نافع حيث ابتدأ
  .)٦(، وروى خلف عن سلَيمٍ حيث ابتدأ إال إذا قرأ الفاحتة فإنه جيهر باالستعاذة)٥(ابتدأ أيضاً

  

                                                             

  .املذهب الشامي، وهكذا يف كل ما سيأيت: أي )١(

ـ  . خبط املؤلف اليت ه من نسخة املنظومةوالصواب ما أثبت) إال احلميد: (يف املخطوط )٢( إال "واملقصــود بـ

: ( انظـر  -عز وجل-اهللا إال سورة احلمد، وهي سورة الفاحتة مسيت بذلك؛ ألا بدأت حبمد : أي "  احلمد
  .١/٨)تفسري أيب السعود(و ،١/١٥٠) اإلتقان يف علوم القرآن(، و١/٤٥) الكشاف 

، وهو من جلة قرأ على نافع ،املخزومي املدين املقرىء ييبإسحاق بن حممد بن عبد الرمحن أبو حممد املس هو )٣(

 .وآخرونزار، و الطيب بن إمساعيل جلة أصحابه احملققني، وروى عن ابن أيب ذئب وغريه، قرأ عليه خلف الب
  .١/١٥٧)غاية النهاية (و١/١٤٧) معرفة القراء الكبار(: انظر .هـ٢٠٦تويف سنة 

) : الوايف يف شرح الشاطبية(، و٣٧):سراج القارئ املبتدي : (اإلسرار ا، انظر: املقصود بإخفاء االستعاذة )٤(
٩٧.  

  .١/٢٥٣)النشر(، و١/١٨٣): حتبري التيسري: (انظر. وكان ال ينكر على من جهر، وال على من أخفى )٥(

  .١٢٣):التيسري (: انظر) ٦(
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ذكر اإلخفاء مطَّرِداً حيـث   فإنه -رمحه اهللا تعاىل -وهذه املسائل مما تسامح فيها اإلمام الشاطيب 
  باإلخفاء -على رأي الشاطيب -فعلى هذا يقْرأُ لنافعٍ ومحزة ، )١(عن نافع ومحزة من غري تفصيلبدأ 

                                                             

  :، باب االستعاذة ٨): احلرز(يشري إىل قول الشاطيب، يف  )١(

  ) كالْمهدوِي فيه أَعمالَوكَم من فَىت                ا ــاتنعأَباه و لٌـْـاؤه فَصـَوإِخف] (٩٩[

يف املسألة، أنه اكتفى بذكر اإلخفاء لنافع ومحزة بال تفصيل، وقد جرى كثري  ويقصد بتسامح اإلمام الشاطيب
نقـل إخفـاُء   : رمز لنافع، واملعىن) أَباه(رمز حلمزة، واأللف يف ) فَصلٌ(من شراح الشاطبية على أن الفاء يف 

لذي أباه العلماء ؛ألن قوله التعوذ عن نافع ومحزة، غري أن الشاطيب نبه بظاهر اللفظ على ضعف هذا املذهب ا
مطلق، فتقييد االسـتعاذة باإلخفـاء   ] ٩٨: النحل[ M t  s  r  q  p   o  n  mL : تعاىل 

  :، بقوله ٨):احلرز(كما أن الشاطيب افتتح باب اإلستعاذة، يف . خالف الظاهر

  )اراً من الشيطَان بِاِهللا مسجالَــجِه                      ذْ ـِإِذَا ما أَردت الدهر تقْرأُ فَاستع] (٩٥[

  ............................... )                                                .....علَى ما أَتى يف النحلِ يسراً ] (٩٦[

  .     ١/١٤٧)شرح الفاسي(، و٦٣): شرح شعلة(، و ١/٢٠٠)فتح الوصيد( :وانظر

  .٩٨: )الوايف(يف  عبد الفتاح القاضيوقال الشيخ 

الفـرق  : فَرق ، وأنه بيانٌ حلكمة إخفاِء التعوذ وهي : فَصلٌ معناه:الصحيح أَنْ ال رمز يف البيت، وأن قوله ( 
ه، بل أخذوا بني القرآن وغريه، أو معناه أنَّ إخفاَء التعوذ حكم من أحكامه، رده علماؤنا احلُفَّاظ ومل يأخذوا ب

  ).باجلهر به يف مجيع القرآن

التعوذ لفظه خرب، :  (فقال  ١/٣٥٥)العقد النضيد(وقد وجه السمني احلليب إخفاء التعوذ عند محزة ونافع، يف 

 M   z  y  x  |{  ¡  �  ~         }L  :ومعناه الدعاء، والدعاء يستحب إخفاؤه؛ لقوله تعـاىل  
  . ، واهللا أعلم]٥٥: ، اآليةاألعرافسورة )[



 التقرير يف اختالف القراءات بني اإلرشاد والتيسري شرح روضة

 

- ١٨٣ - 

 

   .)١(وجهاً واحداً

اء ـاإلخفو ، اجلهـر من كل طرقه وروايـاته: هان ري لنافع وجــوعلى ما ذَكر صاحب التيس
ـ واإلخف الد،ـة خـيف رواي، وكذلك حلمزة وجــهان اق املسييبـق إسحـمن طري اء ــ

  .)٣(واهللا أعلم )٢(وجهاً واحداً يف رواية خلف إالَّ يف الفاحتة

  

**  **   **  

  

                                                             

: ١/١٥٣)إلقناعا(قال ابن الباذش يف  .الصحيح عند مجهور احملققني إمهال اإلخفاء املروي عن نافع ومحزة) ١(

 ،روىهكذا ي عندهم كاملرفوضة، ورب شيٍء اإلخفاءواملختار للجماعة اجلهر باالستعاذة، وقد صارت رواية (
  .٣٨)/تقريب املعاين(، و١١٩/)السبيل النافع:(وانظر ). مث يسقط العمل به

  .٢٥٣-١/٢٥٢:، فانظرها)النشر(وقد اعتمد ابن اجلزري مجيع هذه األوجه يف  )٢(

مواطن، جلميع إِنَّ التعوذ يستحب إخفاؤه يف مواطن، واجلهر به يف : فَصلُ اخلطاب يف هذه املسألة أن يقال )٣(

  :القراء، فمواطن اإلخفاء
  .يقرأ سراً، سواء أكان منفرداً أم يف جملسإذا كان القارئ  -١
 .إذا كان خالياً سواء أَقَرأَ سراً أم جهراً -٢
 .إذا كان يف الصالة سواء أكانت الصالة سرية أم جهرية -٣
وما . إذا كان يقرأ وسط مجاعة يتدارسون القرآن، كأن يكون يف مقْرأَة ومل يكن هو املبتدئ بالقراءة -٤

: للقاضي،) البدور الزاهرة(و٢٥٤،-١/٢٥٣): النشر: (انظر. اجلهر اعدا هذه املواطن يستحب 
١٣.  
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]٤٢)[وعند١(ان( بسلَم الشامي،وبسإِ لَمـ        ـساميلُع ،مثَّ شـجاع ولُهأَم صباد(  

الوفاق أوالً يف ابتداء كل قـول مـن   أنَّ قاعدة هذا الكتاب ذكر  -ك اهللا تعاىلشدرأَ-اعلم       
يف : عة يف املـذهبني، أي من األئمـة السـب   همل كل قراءة اتفق عليها إمامأنه ي: ، ومعناهاألقوال
، ويذكر )٢(همل أيضاً اتفاق الرواة الذين ليس هلم نظائر، وكذلك ي)التيسري(و )اإلرشاد:(الكتابني

اً، ونقل أبو العز فيه وجها نقل أبو ، مم)٣(اة املذكورون أيضاًاختلف فيه األئمة يف املذهبني والرو ما

  .وذلك هو املقصود يف هذا الكتاب ،عمرو فيه وجهاً

. البسـملة   على  )٤(، اتفق ابن كثري وقالون وعاصم والكسائي يف الكتابنيفعلى ما ذكره

ـ ، وإمساعيل عن نافع. )٥(اً واحداًـأيب العز وجه دابن عامر عن: يعين) بسمل الشامي(و  ارـفص

بكماله عند أيب العز م نافعبس٦(الًم( .  

                                                             

  .أي املذهب العراقي، وهكذا يف كل ما سيأيت )١(

انظـر   .سابقاً ، كالبزي وقنبل عن ابن كثري، وابن ذكوان عن ابن عامر وغريهـم  الذين أشار إليهموهم  )٢(

  .١٣٥ص
  .١٣٩ سبق تفصيل القول يف قاعدة الكتاب هذه، وحلّ اإلشكال احمليط ا، يف قسم الدراسة، ص )٣(

  .٢٠٠ ):اإلرشاد(و، ١٢٤ ):التيسري(  :ومها  )٤(

. ، وقد ذكر ابن اجلزري إن البسملة هي املقطوع ا البن عامر عند مجيع العراقيني٢٠٠ ):اإلرشاد(: انظر )٥(

  . ١/٢٦٠): النشر : (انظر

  .عند أيب العز مبسمالً وذلك ألن قالون له البسملة باتفاق يف املذهبني، ووافقه إمساعيل، فصار نافع بتمامه ) ٦(
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مـن  )٢(تـرك البسـملة  : ن أليب عمرو الوجهـان فتعي، )١(وبسمل شجاع عن أيب عمرو

  )٥( ....)٤( لـوكل ذلك حال الوص )٣(اعـشج ة ـوالبسملة من رواي ،اليزيدية ـــرواي

  .أخرى بعدهاسورةً وشرع يف ابتداء إذا ختم القارئ 

]٤٣[)وعنمهد يكُسالش تامي وور            مهشوابالع اِءلَن زِالييدي عندقُا نصا د(  

     ٦(]ابن عامر[ا املذهب الشامي فإنَّ فأم( ال يبسكت بني السورتني سكتةًــ،ويسلم    

                                                             

، )والباقون بالتسـمية (  :مث قال. يف مستهل الباب، حكم من هلم ترك التسمية -رمحه اهللا-ذكر أبو العز  )١(

فيؤخذ حكم البسملة لنافع، وابن كثري، وشجاع عن أيب عمرو، وعاصم، والكسائي، من انـدراجهم  مـع   
  .٢٠٠: )اإلرشاد( :انظر. الباقني

  .١/١٩٩)اإلرشاد: (انظر.املقصود بترك البسملة هو اإلتيان بسكتة يسرية  )٢(

ـُبسملني كمـا سـبق    ألن أبا العز نص على السكت لليزيدي، فت )٣( . عين اندراج شجاع مع البـاقني املـ

، اختلف له بني الوصل والسكت و، أنَّ أبا عمر١/٢٦٠)النشر( الذي ذكره ابن اجلزري يف و.٢٠٠):اإلرشاد(
والبسملة، وقد ساق الطرق اليت ذكرت األوجه السابقة، ومل ينص على طريق إرشاد أيب العز، وإمنا ذكـر أن  

عمرو هو املقطوع به يف سائر كتب العراقيني ومل يعين رواية اليزيدي، أو يسـتــثْنِ طريـق    السكت أليب
  .شجاع عن أيب عمرو، واهللا أعلم

  ) .وصلهم أبداً: ( وهو معىن قول الناظم يف آخر البيت )٤(

  .سواد يف األصل، غري أنه مل يؤثر على اتصال املعىن، ووضوحه )٥(

) وعندهم : (املقصود يف قوله) الشامي(، والصواب ما أثبتـه؛ ألن ابن عامر هو )أبو عمرو(يف املخطوط  )٦(

  ).يسكت الشامي
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ا، وكـذلك  ـ، مث يبتدئ مبا بعدهـةاء املاضيـليؤذن بانقض ؛سٍفَع نـــمن غري قط )١(يسرية

 ن البـن  )٢(يرو من رواية الدوري والسوسي عن اليزيدـوكذلك أبو عم ،عن نافعورشفتعي ،

                                                             

ويعرب عنه بسكتة خفيفة وسكتة ، من غري تنفس هو دون زمن الوقف عادةً قطع الصوت زمناً :السكت هو )١(

معجـم  (، و١/٢٤٠): النشـر : (انظـر . لسورةواملراد ذا السكت اإلشعار بانفصال السورة عن ا. ريةيس
  ٦٥): املصطلحات يف علمي التجويد والقراءات

عنـد  : أي) عندهم:(بين الناظم أن أبا عمرو له السكت، ولو تأملنا البيت املذكور لوجدنا أنه بدأه بقوله  )٢(

يف املذهب العراقي : أي) عندنا(إن ابن العالء اليزيدي : املذهب الشامي، ونص على ابن عامر وورش، مث قال 
قُصدا، بالرغم من توضيحه يف الشرح أن أبا عمرو من رواية الدوري والسوسي عن اليزيدي يتفق مع ابن عامر 

لرفع ) عندهم قُصدا: (مشكل، ولو أنه قال ) عندنا: (فقوله . وورش، يف السكت بني السورتني عند الشامي
: املنظومة خبط املؤلف، فإن قصدها املؤلف حقاً، فلعل سائالً يسـأل وقد وجدا كذلك يف نسخة . اإلشكال

ولم ذكـر اليزيـدي   ! من أين يؤخذ تنصيصه يف الشرح على حكم السكت أليب عمرو يف املذهب الشامي؟
  ! ، وقد فرغ قَبلُ من بيان حكمه عند املذهب العراقي؟)عندنا(

 خلْف فيهم بني املذهبني، وهو الواسطة بـني السوسـي   إن اليزيدي أحد الرواة الذين ال: فاجلواب أن يقال
والدوري عن أيب عمرو يف املذهب الشامي، فكأن الناظم أراد أن يشري إىل أنا أبا عمرو قرأ بالسـكت مـن   
رواييت الدوري والسوسي عن اليزيدي يف الشامي، كما قرأ اليزيدي عن أيب عمـرو يف املـذهب العراقـي    

ولعله أراد أن يؤكد على أن اليزيدي له السكت عند العراقي فذكره زيـادةً  ". ندناع: "بالسكت ولذلك قال 
، إذ جرت عادته )عندهم(وأنه أراد  -رمحه اهللا-وهم منه ) عندنا: (يف البيان، وإن كنت أُغَلِّب أن يكون قوله 

االستنتاج، كما أن شرحه أن يفَصل اختالفات الرواة يف كل مذهب على حدة، ال أن يدعها على غلبة الظن و
  .للبيت يعضد ما ذهبت إليه، واهللا تعاىل أعلم
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، والبسملة من افع ذلك من رواية ورشوتعين لن، اً واحداًـوجه )١(ترك البسملةعامر وأيب عمرو 

  . )٢(اًفاقورواية قالون وذلك 

السـكت لليزيـدي، والوصـل    و . )٣(تـرك البسمــلة لليزيـدي ومحـزة     تفاقوتعين باال

  .)٦(واهللا أعلم  ،)٥(ابنيـيف الكت :ــزة من غيـر خالف يف املذهبيـن، أيحلم)٤(رابـباإلع

  
                                                             

  .١/١٨٤) حتبري التيسري(، و١٢٤)التيسري: (انظر: املقصود بترك البسملة هنا، اإلتيان بالسكت )١(

  .إذ إنه نص يف مستهل شرح أحكام البسملة، على أن قالون له البسملة باتفاق يف الكتابني )٢(

ترك البسملة يفيد إما اإلتيان بالسكت أو الوصل، وقد أحسن املؤلف إذ وضح بعدها ما الذي لليزيـدي   )٣(

  .ومحزة
: انظـر . وصل آخر السورة بأول تاليتها وتبيني اإلعـراب واحلركـات  : املقصود بالوصل باإلعراب هو )٤(

  .١/١٥٣) شرح الفاسي(، و١٢٤):التيسري(
، موافقاً التيسري، فيما سـبق  ٩):احلرز(وقد قال الشاطيب يف . ١٩٩): اإلرشاد(، و١٢٤): التيسري: (ومها )٥(

  :ذكره من أحكام
]١٠٠)[يتورالس نيلَ بمسبـبِ(نِ ــو(ـةنس            )ِر(الٌ ـج)ـن(هاَ ـوم)الَ)دمحتةً وير(  
  ...................................  )                  ةٌ صاحـ)ـف( ووصلُك بين السورتينِ ](١٠١[

  .٢٦١-٢٦٠/ ١)النشر(وقد اعتمد بن اجلزري مجيع األوجه السابقة يف 
ينبغي أن يعلم أن البسملة والوصل والسكت، أحكام عامة جتري بني كل سورتني سواء كانت الثانية بعد  )٦(

األوىل مباشرة، أم مل تكن بعدها مباشرة، لكن يشترط أن تكون الثانية بعد األوىل يف ترتيب املصحف، فـإن  
) البدور الزاهرة: (انظر. وصل وال السكتال زكانت قبلها فيما ذكر، فإنه يتعني البسملة جلميع القراء، وال جيو

  .١٥:للقاضي،
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]٤٤[ )واباملُ نجاهد يختار كُالسلَ وتهم       والوصلَ مع حمزة والنم صجِداا و (  

]٤٥[) امِللش والْ نِابعال والشاطح كَيبلْى        خالت فبسلِم عن وا شٍرهِدا عمل (  

يف املذهب الشـامي،   )١( ]ابن عامــر[و أيب عمرو على ورش و عائد) هلم(الضمري يف 

ـُوقَفالسكت : أجاز هلؤالء الثالثة )٢(وأخرب أنَّ ابن جماهد وأجـاز   ،)٣(عليه يف املذهب العراقي امل

ـ التيس(ص يف كتاب نالوصل باإلعراب هلم كحمزة، وذلك من غري   )٥( ]ورش[، عـن )٤()ريــ

  .)٦(ار ابن جماهدـولكن هو اختي عمرو،وابن عامر وأيب 

                                                             

  .أجاز هلؤالء الثالثة : وألنه قال بعد ذلك" هلم: "ساقط من املنت والصواب إثباته؛ لقوله]ابن عامر[ )١(

نعة أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي احلافظ األستاذ أبو بكر بن جماهد البغدادي شيخ الصهو  )٢(

وقنبـل املكـي    ،وقرأ القرآن على أيب الزعراء بن عبدوسببغداد، ) هـ٢٤٥(بع السبعة، ولد سنةوأول من س
تـويف سـنة   . وخلق كثري وأبو الفرج الشنبوذي ،قرأ عليه أبو بكر الشذائي، ومسع القراءات من طائفة كبرية

  .١/١٣٩)ةغاية النهاي(، ١/٢٦٩)معرفة القراء الكبار(، ٥/١٤٤)تاريخ بغداد: (انظر). هـ٣٢٤(
  .١٥٥وذلك  أليب عمرو من رواية اليزيدي، كما سبق يف ص )٣(

من طريقه على وجه الوصل هلؤالء الثالثة، وإمنا أورد اختيار ابن جماهد ) التيسري( أي أن الداين مل ينص يف  )٤(

  .١/١٨٤)حتبري التيسري(، و١٢٤)التيسري(انظر . فحسب
  ..) وأخرب أن ابن جماهد أجاز هلؤالء الثالثة: (ساقط من املخطوط والصواب إثباته؛ ألنه قال ابتداء ]ورش[ )٥(

حتبري (قال ابن اجلزري يف .  فتعين أن الوصل والسكت مها اختيار ابن جماهد لورش وأيب عمرو وابن عامر )٦(

إىل   ...ئمة لورش وأيب عمرو وابن عامروبكل من السكت والوصل قطع مجاعة من األ: ( ١/١٨٤) التيسري
وقد اعتمد ابن اجلزري هذه األوجـه الثالثـة   ). فهذا من املواضع اليت خرج فيها عن طرق الكتاب :أن قال 

  .١٦١-١/٢٦٠)النشر( للثالثة  يف
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ـ ــد اختــفأما ورش فق ـ وال )١(اويـلف اإلمامان السخ ؛ يف مذهبــــه  )٢(اسيـف
  ـاطيب الشـول خاوي فأَولَ قا السفأم.)٣(البسملةَ له خبالف )التيسري(اطيب زاد على ـلشال

                                                             

  .١٧٧تقدمت ترمجته، ص )١(

، ولد املقرئ الفاسي وسف املغريببن ي اإلمام العالمة أبو عبد اهللا مجال الدين حممد بن حسن بن حممد هو )٢(

القاسـم عبـد    وأيب ،املقدسي إمساعيلموسى عيسى بن يوسف بن  أيب، قرأ على )هـ٥٨٠(بفاس بعـيد 
الدين حممد ابن النحاس والشيخ حيىي  منهم الشيخ اء كثري وأخذ عنه خلق، ومجاعة، الصمد بن سعيد الشافع

: انظـر ).هـ٦٥٦(تويف سنة. ، له شرح حسن على الشاطبية يسمى الآللئ الفريدة يف شرح القصيدةاملنبجي
  .  ٢/١٢٢)غاية النهاية(، ٢/٦٦٨)معرفة القراء الكبار(
  : ٩):احلرز (يف وذلك يف قوله  )٣(

]١٠٢)[ ص(الَّ ـ)ـكَ(وال نـح(ـهتذَكَر هجو ـوفيه       ب الَفا خ)الطُّالَـِ)ـج حاضو هيد(  
) هيـد جِ(واجليم مـن  ) با حلَّكَ(الكاف واحلاء من  نَّاح الشاطبية يف هذا البيت من حيث إِراختلف شوقد 
 ،ر أليب عمرو وابن عامر على السكت والوصـل دون البسـملة  صتقْأنه ي :رت كذلك فاملعىنبِفإن اعت، رموز

  : لقول الشاطيب قبل هذا البيت ، ويؤخذ لورش باألوجه الثالثة
]١٠١    ................................)[ولْص    كُواس( لٌّ)ـكُ( نتـج(ـالياه )ـ)ـحالص(  

  .ما عليه احملققون، وهذا وتكون البسملة من زيادات القصيد بالثالثة، لثالثةيؤخذ لفوإن مل تكن رموزاً 
ابـن   رمز "حب "كال"فإنا إذا قلنا إن  ،كما ذكر غرينا ألحد البيت رمزاً ومل جنعل يف هذا: (قال أبو شامة 

بل مل يرد عنه نص  ،يف التخيري وليس كذلك صلزم من مفهوم ذلك أن يكون ورش عنه ن ،عامر وأيب عمرو
رو مل يـرد عنـهما خـالف يف    لزم أن يكون ابن عامر وأبو عم ،ورش رمز "جيده"إن  :وإن قلنا .يف ذلك

وعلـى  .١/٦٦) إبراز املعاين ( ).واهللا أعلم ،ال رمز يف البيت أصالً:فلهذا قلنا  ،وهو خالف املنقول، سملةالب
 وال بسكت، وإمنا التخـيري بـني   مر وورش وأيب عمرو بوصلٍعن ابن عا  يرد نصمل:هذا يكون معىن البيت 

حب وجه ذكرته : وهذا معىن قوله ،راءمن شيوخ اإلق واستحباب ،من أهل األداء اختيار ،هذين الوجهني هلم
  . ١٠٢):الوايف(و ٦):خمتصر بلوغ األمنية(و و ١٥٥-١/١٥٤) شرح الفاسي: (انظر.
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 )فيِوهلَا خـجِ( اف(ـيـهد)ن ترك  ،)٢( ن ورشـكتة خالف عـالس: أي) )١فعلى هذا يتعي  
  
الن٣(أليب عمرو ص(، ن النويتعيورشليف التخيري  ص)٤(.  
 لَ أنَّ ضمري اوأمخالفوفيها ( :الفاسي، فإنه أَو (إىل البسملة راجع)علـى التيسـري   الزائـدة   )٥

ـَّ، فعلى هذا يتع)٦(لورش ، ويتعين لـه السـكت؛    )٧(النص أيضاً يف التخيري إلمامه لورش ترك ن ي

                                                             

  
   )ـالَف جِيده واضح الطُّالَب وجه ذَكَرته        وفيها خـنص كَالَّ حوال ]( ١٠٢[من قوله  )١(

، ٩): احلرز: (انظر.ذهب إىل ذلك بعض العلماء، واَألوىل عدم اعتبارهاعلى اعتبار أن اجليم رمز يف البيت كما 
  .١٠٢):الوايف(و
مل أقف على هذا التأويل للسخاوي يف شرحه على الشاطبية، فقد اكتفى بنقل اخلالف عـن ورش بـني    )٢(

  .٢٠٦/ ٢)فتح الوصيد: (انظر. البسملة وتركها
  : ٩):احلرز(أي ترك النص على وجه السكت، وكذا الوصل، كما دل عليه قول الشاطيب يف  )٣(

  )ـالَف جِيده واضح الطُّالَب وجه ذَكَرته              وفيها خـنص كَالَّ حوال ]( ١٠٢[
بسم اهللا (بني السورتني بـ وأما ابن عامر وأبو عمرو فلم تأت عنهما رواية منصوصة، بفصل: (قال ابن غلبون 
  .، وإمنا هو استحباب من شيوخ اإلقراء، كما سبق١/٦٣)التذكرة) (هـ.وال بغري فصل أ) الرمحن الرحيم

ـ  (:أي التخيري بني السكت وغريه، على تأويل الضمري يف )٤( بالسـكت،عند  ) ـالَف جِيـده وفيهـا خـ

  .السخاوي، كما ذكر املؤلف
  .٢/١٥٥) شرح الفاسي( )٥(

  .١/١٨٤)حتبري التيسري: (وانظر . ١٥٦ص، كما سبق يف أنَّ ورشاً له يف التيسري السكت فقط إذ )٦(

  .ترك النص على البسملة : أي )٧(
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البسملة  ويتعين لورشٍ )١( )ةاحصفَ نِيتورالس نيب كلُصوو(:نَّ الوصل حلمزة،بدليــــل قولهأل
  .أعلم، وتركها عند صاحب التيسري، واهللا )٢(باخللف عن الشاطيب

  

]٤٦[) وبأَع هِضاخييْـ       شب رتأخ نمم ــم اَأل ـنرعِب ه٣(رِالز( لاتلزي)٤( معتما د(  

]٤٧[ )تاًكْس،فْويـصلَلُ ع نم نم سبِها      ي موموِي عا رــندا ها ذَنوـال شا هِد(  

                    عائد إىل املذهب الشامي، أنَّ بعـض الشـيوخ املتـأخرين    "هم ـــأشياخ"الضمري يف 
-ومل ي ٥(كتـار يف مذهب محزة الســـكان خيت-ذْكر له اسم( ن املدثر والقيامةــبي)٦( ،  

  
                                                             

  .١٠١:، البيت رقم ٩ :)حرز األماين( )١(

  . ، فيتعني له عند الشاطيب البسملة والوصل والسكت٩):احلرز) (وفيها خالف جِيده واضح الطُّالَ:( لقوله )٢(

مجع زهراء تأنيث أزهر، وهو " الزهر"السور األربع املنرية، اليت ذكرها يف الشرح، و: أي ) األربع الزهر( )٣(

  .١/١٠٤)العقد النضيد(، و١/١٥٦) شرح الفاسي: (انظر. الوضيء الوجه 
  .٦٦وهو لقب اإلمام محزة بن حبيب، وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك يف التمهيد، ص )٤(

  :  ٩):احلرز(، وقد قال الشاطيب يف ١٢٤)/التيسري: (انظر )٥(

]١٠٣                        ..............................) [هضعبـوبِعِ ال مي الْأَرفرِ زالَهمسب(  

]١٠٤)[ تاكس يهِنف وهو صونَ ند مم                       لَهةَ فَافْهزمحـْل   )س مخذَّالَـه ولَيـ

MR  Q  P     O  N  MS  V  U  T     X  W Y    Z :بني آخر املدثر وأول القيامة يف قوله تعـاىل : أي )٦(

  ^  ]  \  [L .  
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ـ وبـين العص  ،)٢(ر والبلدــ، وبين الفج)١(واملطففنيوبين االنفطــار   ؛)٣(ر واهلمـزة  ــ

، وملَْ  أر )٥()الصرب]بـ([و) هللا(ــل بعد ، والوي)٤(بعد املغفرة واجلنة) ال (بنفيِ  الستبشاع اللفظ

(  '  )  M و، )٦(   M   v  u  t  swL  :يقال  ذا بشيء؛ ألنه لو نظر إىل مثل هذا للزم أن اله

*    -      ,   +L )٧( ،أجاز هذا البعض البسملة بني هذه ا .هذا من األوهام الضعيفة لكن لسور ثُم

، يف وجه السكت ال يف وجـه الوصـل   ، وورشالشامي، وأبو عمرو: الثمانية ملن مل يبسمل وهم

                                                             

  ¦¥     ¤ ¢  £   ¡M�  ~  }  |  {  z  :بني آخر االنفطار، وأول املطففني يف قوله تعاىل:أي )١(

¨  § L .  

  . M       ?@     A B    F   E  D  CL  :بني آخر الفجر، وأول البلد يف قوله تعاىل: أي )٢(

ـُمزة يف قوله تعـاىل  : أي )٣( )  (  *   +  ,  -  .  M  :بني آخر العصر، وأول اهل

  /0       12    6  5  4  3L .  
وقد كرهوه إجـالالً   M      ?   B   A   @ ... L و  M Z   Y   X  W     ....L :حيث يكون النطق هكذا  )٤(

للقرآن، وتعظيماً له؛ ألن فيه نفياً حلصول املغفرة ودخول اجلنة، وهو يوهم ضد املعىن عند عـدم البسـملة   
) فن الترتيل وعلومه (، و١٥٨-١٥٧/ ٢)شرح الفاسي(، و١٧): الكشف عن وجوه القراءات: (انظر.بينهما

١/٣٤٦.  
فعلى رأي البعض أن  M   /2   1    0   .. L ، وM   £     ¦   ¥  ¤ .. L :حيث يكون النطق هكذا  )٥(

  .١/٣٤٦)فن الترتيل وعلومه : (انظر. يف  عدم البسملة الوعيد والتهديد املنايف للمعىن
النافية بعد ) ال(، وغريها مما جاءت فيه ٢٥٥:اآلية  ،البقرة    Mt  s     w   v  u  xyzL  من مواضعها  )٦(

  . اجلاللةلفظ 
  .١٤: اآلية  ،طهسورة       )٧(
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يف اختيار ابن جماهد؛ ألنه كان يلزم أن يسكت هلم يف وجه الوصل أيضاً  -كحمزة -املروي عنهم
  .)١(كحمزة

  لصحة ، وذلك داهِد العراقيني وال شـعن: أي) ا هذَا ـوما روِي عندن( : مثَّ قـــال
  . )٢(آرائهم

ـ  ـــاء يف املذهبني على أن السكت املشواتفق القر مـن غـري قطـع     فـار إليه هـو وق
فْواصطلحوا على لَ، لإليذان كما تقدم)٣(سفَنظـ  سكتاً، فعلى هذا كلُّ ه س ـسكت وقف، ولي

                                                             

يقصد أن ابن جماهد خيتار السكت يف هذه السور األربعة للواصلني، وهم محزة وورش وأبـو عمـرو يف      )١(

، وقد اعتمـد ابـن اجلـزري هـذه األوجـه يف      ١٨٥):حتبري التيسري(، و ١٢٤):التيسري: (انظر .اختياره
  .١/٢٦١):النشر(
  :وأيب عمرو وابن عامر بني السورتني يف املذهب الشامي ما يليأن لورش  اخلالصةو
من طريق التيسري واحلرز، ويف اختيار ابن . وهو املختار، وهلم عليه يف األربع الزهر البسملة.السكت  -١

  .          جماهد
  .الوصل كحمزة، وهلم عليه يف األربع الزهر السكت، من طريق احلرز، ويف اختيار ابن جماهد -٢
  .من طريق احلرز فقط. البسملة -٣
وقد ذهب كثري من العلماء احملققني إىل عدم التفرقة بني . مل يرو عند العراقيني التفرقة بني األربعة الزهر:أي )٢(

هذه السور وبني غريها، وهو املذهب الصحيح املختار؛ لعدم وجود دليل صريح، وإمنا هو من قبيل التـأدب  
. ١٥):البدور الزاهـرة (، و١/٢٦٢) النشر(، و١/٤٠١) جامع البيان: (انظر. وجهان جائزانواالختيار، وال

  .للقاضي
  :، حيث قال٩: )احلرز(وإىل ذلك أشار الشاطيب يف  )٣(

ـُوسكْتهم الْمختار دونَ تنفّ(]١٠٣[   ...................................)                    سٍـ
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سكتاً؛ لت كل وقفمترك البسملة  )٢(]وعلى[.، التفاقهم عليه)١(ز قطع النفس يف الوقف وما أمهلي
الفـــاحتة ان ا يف أول ــواإلتي )٤(،توبة أيضاًبالداء ــيف االبت )٣(]و[،بني األنفال والتوبة

 ، فمن كان مذهبـه )٥(ورة ماــان ا يف ابتدائهم بســـعة واإلتيـالقراء السب: أي) لكلٍٍّ(
  .واهللا أعلم )٦(يكن مذهبه البسملة يف الوصل فللتربك ، ومن مل البسملة فذلك

                                                             

ذلك أن السكت والوقف يشتركان يف قطع الصوت، إال أن السكت يكون بدون تنفس، وأمـا الوقـف    )١(

منـار  (، و١/٢٤٠)النشـر : (انظـر  .فيتنفَّس فيه، وعلى هذا صار كل وقف سكتاً، وليس كل وقف سكتاً
  . ٢٥-٢٤):اهلدى

  .زيادة يقتضيها السياق )٢(

  .زيادة يقتضيها السياق )٣(

  :٩):احلرز(اإلمام الشاطيب إىل علة ترك البسملة بني األنفال والتوبة ويف أوهلا، فقال يفوقد أشار  )٤(

]١٠٥) [صا تمهمبـو أْتدب ا أَواَءةً ـَلْهر                     هاَ بالسزِيلنتالَــلمسبم تلَس في(  
الحتمال أا من : لنزوهلا بالسيف، وقيل: براءة، فقيل وقد اختلفت أقوال العلماء يف علة ترك البسملة يف أول

لنسخ أوهلا، وقيل غري ذلك، لكن الراجح هو كوا نزلت بالسيف؛ ملا اشتملت عليه من الوعد : األنفال، وقيل
ـَم يكتب يف بـراءة بسـم اهللا الـرمحن    :  tأنه سأل علياً (  tوالوعيد، وقد روِي عن ابن عباس لـم ل

، ٤/١٢٢) زاد املسـري  : (انظـر ) ألن بسم اهللا أمان، وبراءة ليس فيها أمان، نزلت بالسيف: فقالالرحيم؟ 
  .٣٩٠-٤/٣٨٩) الدر املنثور(و ،١٦٠-١/١٥٩) شرح الفاسي(و
كذلك اتفقوا على اإلتيان بالبسملة إِنْ وصلَ القارئ آخر السورة بأَوهلا،كَأَنْ كرر سورةً مـن السـور،    )٥(

ل آخر الناس بأول الفاحتة، وإن وصل آخر السورة بأول السورة اليت قبلها بالترتيب، فهـذه  وكذلك إن وص
السبيل (، و١٥:للقاضي،)البـدور الزاهرة(، ٢٦١:/١)النشر: (انظر. أربعة مواضع تتعني فيها البسملة للجميع

  .١٢٥):النافع 
الكشف عن : (انظر. القراءة، وملوافقة خط املصحفوصفاته يف أول للتربك والتيمن بذكر أمساء اهللا :أي  )٦(

  .١/٢٦٣) النشر(، و١/١٠) شرح اهلداية ( ، و١/١٣) وجوه القراءات 
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]٤٨[)اَءجفَوِ تاقاً سونيِى س الصراط صا   ر        ط نأ أبوعليونعدمح حثُي باد(  

ـ  )٢(M 0    /  .L اق املـذكور علـى قـراءة    ــاالتف ـ ف لعلأَبِ اصم ــ

   )٦(نيــسبال )٥( M ;L، و)٤(M    8L ة ، وقراء)٣(نيـائي يف املذهبــوالكس
  
  
  
  

                                                             

)١(  لُهالشيء أَو مها على سائر السور، وأُمتقدلُ القرآن، ومتضمنةٌ جلميع علومه، ولا أَويت بأُم ِّالقرآن؛ ألمس

بـأم  : ور القرآن تتبعها كما يتبع اجليش أُمه، وهي الراية، وتسمى أيضـاً مسيت بذلك ألن س: وأصله، وقيل
تفسـري  (، و١/٤٧)تفسري الطربي: (انظر. الكتاب، وفاحتة الكتاب، والسبع املثاين، وسورة احلمد، وغري ذلك

  .١/١١٢)تفسري القرطيب(، و١/٣٧) البغوي 
  .٤: اآلية )٢(

  : ٩:قال الشاطيب يف احلرز )٣(

  ...............................)                    اَصرـ)ـن(اوِيه )ر(ومالك يومِ الدينِ ](١٠٨[
  .١/٢٧١) النشر(، و ٢٠١) اإلرشاد(، و١٢٦: )التيسري:(وانظر 
  .٦: اآلية )٤(

  . ٧:اآلية  )٥(

بالسني جاءت على األصل؛ألنه من االستراط وهو االبتالع، وإمنا أُبدلَت السني " صراط"و" الصراط"قراءة  )٦(

صاداً ألجل الطاء اليت بعدها، فمن قرأ بالسني جاء على األصل إال أنه خالف الرسم؛ ألن املصاحف اتفقت فيه 
ـ تجع  إىل اختالف اللغات مع اعلى الصاد، غري أن هذه املخالفة معفُوٌ عنها؛ ألا مما تر ، فهـي  املعـىن  قاف

  .١/١٦٥):شرح الفاسي:  (انظر. كاالختالف يف الفتح واإلمالة واإلدغام وحنو ذلك
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 )٤(M  µL، وضم هـاء )٣(فلَخفيهما ل )٢(، وإمشام الصاد الزاي)١(ع القرآنــلقنبل يف مجي
 ،ما وقع اخلالف فيه بـني املـذهبني  ) سوى(ـ، مث استثىن ب)٥(ميم اجلمع البن كثري موض ،حلمزة

                                                             

ـَـكَّراً حنو  )١(    :أم معرفاً بالالم حنو ،٤١: حلجرسورة ا M  h   g  f  e  dL  :سواٌء كان من
 M  9  8   7L أم باإلضــافة حنــو٦: الفاحتــة ســورة ، : M  M  L  K  JL  ــورة س

  .١٠٧):الوايف (، و ١/١٠٨) العقد النضيد:( انظر. ١٥٣:امــاألنع
  :٩:قال الشاطيب يف احلرز

]١٠٨                                  .........................) [ونـعاطَ لرالسو اطرس الَدبقُن(  
  ..............                                    ............................)بِحيثُ أَتى ](١٠٩[

، و ٢٠٢): اإلرشـاد (، و ١٢٦ ):التيسري: (بالسني لقنبل، يف ) صراط(و) الصراط(وانظر اتفاقهم على قراءة 
  .٢٧٢-١/٢٧١): النشر(
 ،حبرف خلط حرف :اأوهل: يطلق بأربع اعتباراتمأخوذٌ من أمشمته الطيب، وهو يف عرف القراء : اإلمشام )٢(

إخفاء احلركة فيكون بني اإلسكان  :ثالثهاو ،وأشباههما )غيض(و )قيل(بأخرى كما يف  خلط حركة :ثانيهاو
بـاب الوقـف    يكـون يف الشفتني بعد سكون احلرف وهو الذي  ضم :رابعهاو، )تأمنا(يف والتحريك كما 

خلط صوت الصاد بصوت الزاي، فيمتزجان، فيتولد منهما حرف ليس بصاد : هو واملقصود به هنا .اإلدغامو
إذ هو والصاد هو األصل واألكثر، كما يستفاد من اإلمشام، . وال زاي، أو كما ينطق العوام عندنا حرف الظاء

  .٥٠):ءةاإلضا(، و٣٩): سراج القارئ املبتدي(، و٧٢-١/٧١): إبراز املعاين : ( انظر .شائبة رائحة الزاي
وقد بني الشاطيب . ارد عنها، وإما يف املذهبني) صراط(املعرف بأل، و) الصراط( إما يف) فيهما(املراد بـ  )٣(

  ..)لَدى خلَف               اــهأمشَّوالصاد زاياً ] ( ........١٠٩[:٩):احلرز(قراءة خلف، بقوله يف 
  :٩):احلرز(وأختييها بقوله يف ) عليهم(قراءة ضم هاء وقد بين الشاطيب .حيثما وردت  )٤(

]١١٠)[ح هِمإِلَي هِملَيـعيلَدةٌ وزـم قْفاً                           هِموالْهاِء و ميعاً بِضمالَ جصومو(  
  : ٩):احلرز(قال الشاطيب يف  )٥(

 ]١١١) [رحلَ معِ قَبميمِ الْجم ملْ ضصو ك                    )اك)داً ـر(......................  
  .  ١/٢٧٣): النشر(و ،٢٠٤-٢٠٢):اإلرشاد(، و١٢٦):التيسري:(وانظر تقرير ما سبق من أحكام يف 
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أبو محدون الطيب، بقراءة الصراط  -وهو أبو العز -يعين الكسائي عند العراقي) عن علي: (فقال
وتعين لنظريه وهو ، )٢(فتعين للكسائي الوجهان ،)١(وصراط بغري ألف والم بالسني ،باأللف والالم

  بالصاد  -وهو أبو عمرو الداين -أبو احلارث الليث الصاد فيهما، فقراءة الكسائي عند الشامي
  .)٣(وجهاً واحداً

]٤٩[ )مٍي ورِدلَيس الز مأَشاي فيه مالْ( ع    (و عندــهأَ مولَالً خادهـم عما د(  

أَشـم  ، امي خـالد ـــم، الذي نظريه عند الشيلَعند العراقي الدوري عن س نَّأَ ربخأَ
ـ عند الشـامي أَ  نَّيف مجيع القرآن، وأخرب أَ )٤(اد الزاي فيما فيه األلف والالمـالص شخـالد  م   

M   9  8L ٥(فقط  يف الفاحتة( ،قَوقد تدم إمشام خٍيف املذهبني فيهما، لف  فتعـيعنـد  ن   
  يف مجيع القرآن اإلمشام، وفيما ليس فيه ألف والم يف مجيع القرآن  المو فلالعراقي حلمزة فيما فيه أَ

  
                                                             

)  صـراط (و) الصـراط (وجـه السـني يف   ) النشر(ومل يعتمد ابن اجلزري يف . ٢٠١): اإلرشاد: (انظر )١(

أليب ) الكفاية(الباقني الذين قرءوا بالصاد اخلالصة، و وجدت ذلك الوجه مذكوراً يف  للكسائي، بل أدرجه مع
  . ١/٢٧٢): النشر ( ، و١٠٣): الكفاية الكربى : (انظر. العز

السني من رواية أيب محدون، والصاد : وجهان ) صراط(و ) الصراط(تعين للكسائي يف املذهب العراقي يف  )٢(

ا عن الكسائي؛ إذ إنه ال خلف يف رواية الدوري عن الكسائي يف املذهبني العراقـي  من رواية الدوري كالمه
  .١٣٥كما سبق ذكره يف ص.والشامي

حيث اندرج الكسائي يف الكتابني مع الباقني الذين قرءوا بالصاد بال . ٩):احلرز(، و١٢٦):التيسري:(انظر )٣(

  .  ١/٢٧٢)النشر(وهو ما اعتمده ابن اجلزري يف . خالف
  .١/٢٧٢): النشر (، و ٢٠٢ ):اإلرشاد: (انظر )٤(

  :٩):احلرز(يف  -رمحه اهللا- وقد قال الشاطيب)٥(

  )واشمم لخالَّد االَوالَ] (............................                        ..............١٠٩[ 
  .١٢٦):التيسري: (وانظر 



 التقرير يف اختالف القراءات بني اإلرشاد والتيسري شرح روضة

 

- ١٩٨ - 

 

  وتعني حلمزة يف املذهب  .خلف، والصاد اخلالصة من طريق الدوري طريقام من ـاإلمش أيضاً

لقرآن بالصاد خلالد وباقي ا، )١(دل الفاحتة خلالوالشامي اإلمشام فيهما يف مجيع القرآن خللف، ويف أَ

  .، واهللا أعلم وجهاً واحداً

]٥٠[) وعندنِسكْا ير ورِالده ـ            يلَيقَا فَع مهلَب ا غَمع بضةَ نزمح فَانرا د(  

أخرب أن عنـد  م يف مجيع القرآن، ثُ :، واملعىن M  µLذكر االتفاق يف ضم ها  مدقَت دقَ
أخـذاً   )٢(يف سورة النحل M     a  `  _  ^Lم عن محزة ها يلَوري عن سالد سرالعراقي كَ

                                                             

، جواز اإلمشام وعدمه ٣٧):إرشاد املريد على شرح الشاطبية(أثبت العالمة احملقق الشيخ علي الضباع يف  )١(

يف أول مواضعه يف سورة الفاحتة، وذكر أن بوجه الصاد اخلالصة قرأ له الداين على أيب ) الصراط(خلالد يف لفظ 
الفتح فارس، واقتصر له على هذا الوجـه يف  احلسن بن غلبون، وبالصاد املشمة صوت الزاي قرأ له على أيب 

، )٢(هامش ٦٦):الفتح الرمحاين(، و ٦٥-٦٤):اإلضاءة (و: وانظر. احلرز كالتيسري، واَألوىل األخذ بالوجهني
  ).١(، هامش ١٠٧:والوايف

ذ ونقْل الدوري عن سليم عن محزة بكسر اهلاء يف هذا املوضع وجه غري مشهور وغري مأخو. ١٠٦: اآلية )٢(

، وأخرب أن الدوري عن سليم عن محـزة، اسـتثىن   ١١٤-١/١١٣)جامع البيان(وقد أشار إليها الداين يف .به
. هكذا قرأت على سلَيم : مالفرق بني هذا ونظائره؟ قال: وملا سئل الدوري . موضع النحل فرواه بكسر اهلاء

ـَّا : (قال الداين  اختص أوهلا بالزيادة اليت توجب تثقيلها وهـي  وقد يكون الفرق بني هذه الكلمة ونظائرها مل
الفاء، خص هاءها باحلركة اليت توجب ختفيفها وهي الكسرة، لتعدل بذلك وتوافق به سائر مايف القرآن مـن  

  . هـ.ا)نظائرها مما ال زيادة حرف يف أوله وهاؤه مضمومة، واهللا أعلم 

 "لـيهم إ"و "علـيهم "قرأ محزة : ( ١٠٤):الكفاية(ال يف ، وق٢٠٣):اإلرشاد(و قد ذكر القراءة أبو العز يف 
يف النحـل  ) فعليهم غضب( :اهلاء من قوله رسكَ ،إال أن الدوري عنه ،نحيث كُ بضم اهلاء فيهن ،"لديهم"و

  .١/٢٧٢):النشر. (ومل يذكرها  ابن اجلزري يف النشر مطلقاً. هـ.ا)من غري طريق ابن الفحام عنه ،فقط
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مث ال . نظريه يف املذهب الشامي )٣(ومل يفعل ذلك خالد ،)٢(فتعين حلمزة فيه الوجهان ،)١(باللغتني

عن محزة يف املذهبني، وضم املـيم   )٥(M²L  و، )٤(M       ÂL و،  M  µLخالف يف هاء 
إذا وقعت اهلاء فيه بعد ياء ساكنة أو كسـرة   ،عد ضم اهلاء قبل الساكن يف الوصللكسائي بولله 

، وكذلك االتفاق يف كسر امليم يف هذين )٧(M½  ¼  »L  و ،)٦(M     ¶  µL   كـ
  .)٨(أليب عمرو املوضعني

  :مث قال

]٥١[ )وضه ما يوهِمارِالذَّ يم فيات، وطّْـ         ي التففيف هِِملـَاَء أَه   )ادتمرملينا اع ه

  
                                                             

)١(  نا، وقد حكى اللغويون يف لغة مهماهلاء ولغة من ض ركَس) البحـر  :(عشـر لغـات انظـر   ) علـيهم

  .١/١٤٦)احمليط
  .يف هذا املوضع، وضمها من رواية خلف عن سليم كَسر اهلا من رواية الدوري عن سليم،)٢(

  .إذ له ضم هاء عليهم يف مجيع القرآن )٣(

  .٧٧:وردت يف مواضع عديدة يف القرآن، أوهلا سورة آل عمران، اآلية  )٤(

  . ٤٤سورة آل عمران، اآلية : وردت يف مواضع متعددة يف القرآن، أوهلا يف )٥(

  .١١٢، و سورة آل عمران، اآلية٦١:سورة البقرة، اآلية :وردت يف موضعني يف القرآن )٦(

  .٩٣:سورة البقرة، اآلية  )٧(

  :١٠):احلرز(الشاطيب موضحاً ما سبق من أحكام يف قال  )٨(

  )الَـر فَتى الْعــاِء كَســوبعد الْه لكُلٍّ         اكنٍـقَبلَ س هامـضومن دون وصلٍ ](١١٣[
]١١٤)[الْكَس عـما أَوِ الْيلَ الْهنـرِ قَباكاً ـاِء س       ماِء بالضالْه رلِ كَسصيف الْوو)لَالَـ)ـشم(  
]١١٥) [بالْأَس ا بِهِمهــكَملَيع ثُم الـاب ـ        متـققـالُ ولْكُلِّ بِالْكَسل الَــفكْمرِ م(  
  . ٢٠٥): اإلرشاد(، و ١٧):التيسري: (وانظر 
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ـ [اهلاء  مض، ابن ذكوانعن  )١(ي وهو أبو بكر الداجوينلالرم نَّأخرب أَ        ـ )٢(]كـ حمزة ـ

ن فتعي   )٥(MÕ  Ô  Ó    ÒL  و،)٤(Ml  k  jL ،)٣(عنيالكسـائي يف موضـو
  .)٦(يف املذهب العراقي الوجهان فيهما البن عامر

  :مث قال
]٥٢[) لُ موصزِ الْقَطْعِ يملَ هقَب مهدنعى يـ   وده الفقَالُونَ اخلو شرعِ واجلَم م (  
]٥٣[ )لِّي الكُف طَّرِمداً وعالْــ     إِس درا وندالْكَ انُـكَنغرِي عونَالُقَ ن مـتحاد (  
أخرب أن ورشاً يف املذهب الشامي، يصل ميم اجلمع يف مجيع القرآن بالواو قبل مهز القطع يف        
إمساعيـل نظـريه يف املـذهب     ذلك ومل يفعل، )M    (  '  &L)٨  :كقوله تعاىل ،)٧(الوصل
يف مجيـع   وصل ميم اجلمـع  يفله : أي) ادحتم(، مث أخرب أن قالون يف املذهب الشامي )٩(العراقي

                                                             

  .١٦٤سبقت ترمجته، ص )١(

  .زيادة تقتضيها صحة املعىن )٢(

، ومل يعتمد ابن اجلزري ضم اهلاء يف هذين املوضـعني عـن   ١٠٥):الكفاية( ، و٢٠٥): اإلرشاد: (رانظ )٣(

  .٢٧٤-١/٢٧٢):النشر: ( انظر. الداجوين عن ابن ذكوان
  .٦٠: الذاريات، اآلية سورة )٤(

  . ٣١:سورة املطففني، اآلية)٥(

    .كَسر اهلاء، وضمها يف هذين املوضعني: ومها )٦(

  :  ١٠):احلرز(يف  -رمحه اهللا-قال الشاطيب  )٧(

]١١٢) [هِمشروا للْهزِ الْقَطْعِ صملِ هقَب نمو                    (..................................  
  .١/٢٧٤): النشر(، و١٢٦)التيسري: (وانظر

  .١٠:، وسورة ياسني اآلية٦: سورة البقرة، اآلية: يف موضعني وردت )٨(

  . ١/٢٧٤)النشر(، وكذا ٢٠٤): اإلرشاد: (انظر )٩(
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،عدا ابـن  )٢(، وله يف املذهب العراقي السكون وجهاً واحداً كباقي القراء)١(الوجهان القرآن مطلقاً
واهللا أعلم  ،)٣(باالتفاق بواوٍ لُكثري، فإنه يضم ويص.  

  

**  **   **  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  :٩): احلرز(يف  –رمحه اهللا –قال الشاطيب  .أي اإلسكان والصلة )١(

  )بِتخيِريِه جالَوقاَلُونٌ ] (................................                   ............... ١١١[
  .١/٢٧٣): النشر(، و ١٢٦): التيسري: (وانظر

  .١/٢٧٣:، وكذا النشر٢٠٤): اإلرشاد: (انظر )٢(

  . ١٩٦وقد تقدم ذكره يف أول الباب، ص )٣(
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ما سإنمي اإلدغام ٣(يف املـثلني  )٢(لزيادة العمـل فيـه علـى الصـغري     ؛كبرياً : الكبري( 

  M:وتقول يف الكـبري فتدغم،  )٥(M  /  .  10L : ، تقول يف الصغري)٤(واملتقاربني
                                                             

، ومنـه  ءهو اإلخفـا : أدخلته، وقيل: ، يقال أدغمت اللجام يف في الفرس، أيلهو اإلدخا: اإلدغام لغة )١(

اللفظ حبرفني حرفاً واحد كالثـاين مشـدداً، أو   : ويف اصطالح القُراء هو. اخليل، ملا خفي سوادهاألدغم من 
إبـراز املعـاين   ( ، و ١٢/٢٠٢): لسان العرب: (انظر. التلفظ بساكنٍ فمتحرك بال فصل، من خمرج واحد

  .١١):اإلضاءة (، و ١/٢٧٤):النشر(، و  ١/٧٧):

ما كـان املـدغم   : ملدغم و املدغم فيه متحركني، ويقابله اإلدغام الصغري وهوما كان ا: اإلدغام الكبري هو و
معجم املصطلحات (، و٢٧٥-١/٢٧٤):النشر(، و١/٧٧):إبراز املعاين :( انظر. ساكناً، و املدغم فيه متحركاً
  .٢٤):يف علمي التجويد والقراءات

لشموله نوعي املثلني واجلنسني واملتقاربني،  :احلركة يف اإلدغام الكبري أكثر من السكون، وقيل وقيل ألن )٢(

لكثرة دورانه يف حروف القرآن فقد بلغت عدة ما يذكر منه يف هذا الباب، مابني متفَقٍ ومختلَف فيـه  : وقيل
العقـد  (، ٢/٤٣):الـدر النـثري  (، و ١/٧٧): إبـراز املعـاين  : ( انظر. لغري ذلك: وقيل. كلمة] ١٣٩٢[

  .٢٧٥-١/٢٧٤):النشر(، و١/٤٠٢):النضيد

، و ١/٢٧٨):النشـر ( :انظـر .احتاد احلرفني صفة وخمرجاً، كالباء والباء، ويسمى باملتماثلني: املثالن مها )٣(

  ٦٩):املقدمة البقرية (

 :انظـر .كالكاف والقـاف .صفة فقط ، تقارب احلرفني خمرجاً وصفة، أو خمرجا  فقط ، أ: املتقاربان مها )٤(

  .٦٩):املقدمة البقرية (، و١/٢٧٨):النشر(

  .١٦٠: ، وسورة األعراف، اآلية٦٠: سورة البقرة، اآلية: وردت يف موضعني )٥(
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 a  bL)ـ فتحذف احلركة  )١ وتدوتقـول يف  م، فيزيـد عليـه حبـذف احلركـة    غ ،

M  R  Q  P: ، وتقول يف الكبريالنمم ومها عغدب الدال تاًء وتلقْفت )٢(M  ×  ÖL:املتقاربني

L)٣( فتحذقْف احلركة وتلب الدال ذاالً وتدفيزيـد عليـه حبـذف     ،م، فذلك ثالثة أعمـال غ
  .)٤(واهللا أعلم هفافْهم ،أيضاً ة ــاحلرك
]٥٤[) فجِالَي حرالد ٥(ة( للتخفقَ يفد ورا     دــبِكَا الْذَهأَ ريبو عو بِرٍمه فَانرا د(  
]٥٥[) لخ فَّةلُوكوس ذْمبِه العاِء بِربرالـ        ع حتى يــصظُلفْالَّ ري متحا د(  

  
: جباً، ومانعاً، فأما الغرض منه، وموأنَّ لإلدغام غرضاً، وحقيقةً - وفقك اهللا تعاىل -اعلم 

  مث يرجع إىل املخرج مرة أخرى  ، بالنطق يف املخرج باحلرفاللسـانلباً للتخفيف؛ لئال يرتفع فط

  
                                                             

  .٢٠: سورة البقرة، اآلية)١(

  .٢٥: سورة البقرة، اآلية )٢(

  .٥٢: وردت يف اثين عشر موضعاً، يف القرآن، أوهلا يف سورة البقرة، اآلية )٣(

جتدر اإلشارة إىل أن أبا العز مل يتطرق إىل ذكر اإلدغام يف كتاب اإلرشاد، وقد نبه ابن اجلزري إىل ذلك  )٤(

طُرقاً، منهم من _ أي اإلدغام_مث إن ملؤلفي الكتب وأئمة القراءة يف ذكره : (فقال ١/٢٧٥):النشر(يف كتاب 
و أبو الطيب بن غلبـون، وأبـو العـز    ...سبعته، مل يذكره ألبتة كما فعل أبو عبيد يف كتابه وابن جماهد يف 

ـَبِعهم كابن الكندي وابـن زريـق والكمـال    (...، إال أنه قال بعد ذلك )إرشاديهما(القالنسي يف  ومن ت
، الذي جنده قد ذكر باب اإلدغام، ومل !ولعلَّه عىن بالديواين مصنف شرح روضة التقرير ) والديواين وغريهم

فإما أن يكون ابن اجلزري قَصد بالديواين غري مؤلف هذا الكتاب وذلك بعيد، . العلماءيغفله كما فعل بعض 
واهللا تعاىل  -رمحه اهللا-فقد حبثت عن إمام من أئمة هذا الفن يلَقَّب بالديواين فلم أَلْف، وإما أن يكون سهواً منه

  .أعلم
  .أي يف حالة الوصل )٥(
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  .،)١(وذلك ثقيل 

؛ لقيـام  يصريان حرفاً واحداً مشدداً، مع أنَّ احلرفني ملفوظٌ ما احلرفنيفأما حقيقته فإنَّ 
 مل يأت اإلدغام ذْ؛ إِ ، وذلك مذهب العرب العرباء)٢(التشديد مقام احلرف األول املدغم يف الثاين

  .)٣(يف لغة من اللغات غري العربية

   .)٤(فاجتماع املثلني أو املتقاربني من خمرجٍ أو خمرجني :وأمّا موجبه 

                                                             

وإمنا أدغمت القراء والعرب طلبـاً للتخفيـف،   ( ٩٣):اإلدغام الكبري(بيف كتا –رمحه اهللا -قال الداين )١(

وكراهةً لالستثقال، بأن يزيلوا ألسنتهم عن موضع مث يعيدوها إليه؛ إذ يف ذلك من التكلـف مـا ال خفـاء    
زلة فخففوا باإلدغام من أجل ذلك مع توفر املعىن به، إذ كان احلرف املدغم يف الوزن والنطق والثواب مبن...فيه

  . هـ.ا. ) حرفني مع أنه ليس مبعدوم

حقيقة إدغام احلرف املتحرك يف مثله أن يسكن مث يدغم، وحقيقة إدغام احلرف املتقارب أن ينقلـب إىل   )٢(

  .١/٢٧٩):النشر(، و٩٥): اإلدغام الكبري: (انظر. لفظ الثاين مث يدغم

اإلدغام كالم العرب الذي : ٩١-٩٠):اإلدغام الكبري(يف  –رمحه اهللا  -قال أبو عمرو بن العالء البصري  )٣(

 M    g  f  eL : وتصـديق ذلـك يف كتـاب اهللا عـز وجـل     . غريه نجيري على ألسنتها، وال حيسنو
M  j  i و  ،]٣٨:التوبة [ M      PLو ،]٤٧:النمل [ M  ?  >Lو ،] ٤٠،٥١، ٣٢، ٢٢، ١٥،١٧:القمر[

L ] ١١٥:،النحل ١٤٥:، األنعام ٣:،املائدة ١٧٣: البقرة [ وقبل كل شيء M$  #  "       !L ] ١:الفاحتـة ،
: وانظـر تقريـر ذلـك يف    ...).؟ أليس إلدغامها يف الراء-يف الرمحن والرحيم-، ما أذهب الالم]٣٠:النمل

  . ٢/١٤٠):اخلصائص (، و ١/١٩٧) املقتضب(

اللهجات العربية : (انظر.متيم، أسد،كعب،بكر بن وائل: تعتمد اإلدغام يف هلجتهاومن أشهر القبائل اليت كانت 
  .١٣٣): يف القراءات القرآنية 

  .١/٢٧٨): النشر:  (انظر )٤(
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  .)٢( -إن شاء اهللا تعاىل -)١(فقد جيئ ذكرها يف آخر اآليات قبل الفصل األول :وأما موانعه
إلدغام الكبري عن القـراء  با)٣(]عالءال[انفرد أبو عمرو بن:أي)أبو عمرٍو به انفردا ( :مث قال

  .)٤(السبعة 
                                                             

  .٢١١ستأيت يف صفحة  )١(

 -شرطه : (، فقال١/٢٧٨):النشر(شرط اإلدغام وقد ذكره ابن اجلزري يف –رمحه اهللا –مل يذكر املصنف )٢(

  : ، وخيرج حنوM Ø ÙL:يف املدغم أن يلتقي احلرفان خطاً ولفظاً أو خطاً ال لفظاً؛ ليدخل حنو -أي اإلدغام

M ¢ £  Lهـ.أ )، ويف املدغم فيه كونه أكثر من حرف إن كانا بكلمة واحدة.  

  .، والصواب ما أثبته"عالء "يف املخطوط أبو عمرو بن  )٣(

 عمرو من رواييت الدوري أن اإلدغام عام أليب )انفرد أبو عمرو بن العالء باإلدغام الكبري: (من قوله  يفْهم )٤(

 أحـد يف  -أي اإلدغام-ومنهم من ذكره  :(، قال ابن اجلزريوالسوسي، وهو كذلك عند مجهور العراقيني
 ٢٧٦.-١/٢٧٥النشر .)...عن أيب عمرو بكماله من مجيع طرقه ،وهم اجلمهور من العراقيني وغريهم الوجهني
وكذلك فعل الشاطيب أيضاً،  ،بتمامه فقد ذكر الداين اإلدغام الكبري أليب عمرو البصري ،١٢٨):التيسري(أما يف 

  :١٠):احلرز(إذ قال يف 

  ) الْبصرِي فيه تحفَّالَ وأَبو عمرٍ                                 وقُطْبهدغَام الْكَبِري ودونك اال] (١١٦[

وقد نص علـى   .هو اإلدغام من رواية السوسي فقط ،والشاطبيةع أن الصحيح املقروء به من طريق التيسري م
ـ  -ومنهم من خص به : (، حيث قال٢٧٦- ١/٢٧٥) النشر(يف  ابن اجلزري ذلك السوسـي   -امأي اإلدغ

وهو املأخوذ (: مث قال..)  ون، والشاطيب ومن تبعهموحده كصاحب التيسري وشيخه أيب احلسن طاهر بن غلب
   ...).به اليوم يف األمصار من طريق الشاطبية والتيسري

 -يعين الشـاطيب  -وكان أبو القاسم (:٢/٢٥٧)فتح الوصيد( كتابقال السخاوي يف آخر باب اإلدغام من 
  .هـ.ا) دغام الكبري من طريق السوسي ألنه كذلك قرأيقرأ باإل

  .٩:)خمتصر بلوغ األمنية ( ، و١/٧٧) إبراز املعاين: (وانظر
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  :مث قال

  )ــحقَّقاً أَبداـتمعاً علَى قراَءته م ـ         مز إذْ مل يلْف مجـلَم يدغَم اهلَ]( ٥٦[

   :مخسة أقسام -التسعة والعشرون-حروف اهلجاء  مث

ومىت ال تـدغم يف القـرآن    ،اهلمزة، فذكر يف هذا البيت حكم )١(اهلمزة واأللف: األول

ـ  فأما امتناع إدغامها؛ . يءالكرمي وال يدغم فيها ش ني يف ـفألنه مل يتفق اجتماع مهـزتني حمققت
ـ  ،ف األوىل رأسـاً ني حيذـني من كلمتـ؛ وألنه يف املتفقت)٢(مذهب أيب عمرو ني ـويف املختلفت

  :مث قال -ن شاء اهللا تعاىلإ -وضعه، وسيأيت بيانه يف م)٣(هل الثانية منهماـيس

  
                                                             

  .١/٢٨٠): النشر(، و١/٤١٨) العقد النضيد(، و١/٧٩): إبراز املعاين(، و١١١):اإلدغام الكبري : (انظر )١(

: أما اهلمزة فلم تدغم؛ لئال جيتمع يف الكلمة ثقالن: (١١١):اإلدغام الكبري(يف  –رمحه اهللا  – الداينقال  )٢(

: ثقلها، وثقل التشديد، مع أن مذهب أيب عمرو يف اهلمزتني إذا التقتا يف الكلمة أو الكلمتني أن يسهل إحدامها
منها، وال جيمـع بينـهما   إما أن جيعلها بني بني فيذهب معظم صوا، وإما أن يسقطها أصال وال جيعل خلَفًا 

حمققتني، فبطل إدغام إحدامها يف األخرى لذلك؛ ألن التسهيل قد أخرج األوىل عن جنس اهلمزة، وغري جائز 
  . هـ .أ)أن يدغم حرف يف حرف ليس من جنسه

يف  إىل مذهب أيب عمرو يف حذف إحدى اهلمزتني املتفقـتني، فقـال    -رمحه اهللا  -وقد أشار الشاطيب  )٣(

  :١٧):حلرزا(

  )ا من كلْمتينِ فَتى الْعالَــذَا كَانتإِ                     ما معا ــيف اتفَاقهِ ولَىاالُوأَسقَطَ ](٢٠٣[

  :ثانية من املختلفتنين تسهيل الوقال ع

ـَاَء أُمــمع ج تفيَء إِلَى                   يف اختالَفهِماَ سما  خرىالُاوتسهِيلُ ](٢٠٩[   )ةً انزِالـ



 التقرير يف اختالف القراءات بني اإلرشاد والتيسري شرح روضة

 

- ٢٠٧ - 

 

]٥٧[) ـَهالْوقَا وأُلْزِ داِإل مفَ  انُكَسامنِتإِ   الْ عـغَدام لُثـاملو عنملََ اِءاخلَ د جِنا د(  

]٥٨[ )والزو الطَّايظَ ا وا والصاد لْقُ الَافْقَد    ا الْلَوقَتقُبِ تبٍر خمـسا افْهتقا د(  

  

دم، وال غَوأما األلف فال ييا امتناع إدغامه فالجتماعه مع مثله، وأمـا  يءم فيه شغَدفأم ،
  . )١(، وال يدغم يف ساكنٍ إذْ ال حركة لهه السكونومزلُلامتناع اإلدغام فيه فَ

الثاين القسم:  لْالذي مل يق لَثْمه ارِقَوال مبه ليمل اخلـاء : )٢(م فيه، وهو مخسة أحرفغَد،

مل يلتق أيضاً زايان مـن  :أي) والزاي: ( من كلمة وال من كلمتني، مث قاليلتقِ يف القرآن خاءان 
من النقط، احترازاً من الضـاد  : ، أي"األفْـقَد: "ومعىن ،متني، وكذلك الطاء والظاء والصادكل

اإلدغام املشهور عـن  وقاعدة هذا  ،هذه األحرف ثالثة التقت من كلمة نم لكن ،املعجم املنقوط
وسـيأيت بيانـه يف    والكاف يف الكاف، ،إال يف القاف مع الكاف ،ام من كلمتنيأيب عمرو اإلدغ

                                                             

وأما األلف فألا صوت يهوي إىل الصدر : (  ١١٢-١١١): اإلدغام الكبري(يف  –رمحه اهللا  -قال الداين  )١(

متعوال م ،ا منها  دـَل ... هلا يف شيٍء من أجزاء الفم ؛للزوم حركة ما قبلها، وكو وامتنِع اإلدغام فيها من قب
الـمدغَم فيه ال يكون إال متحركاً، ولو حركَت صارت غري ألف فزالت صورا، فلم يدغم شيء فيهـا  أن 

  .١/٧٩ :)إبراز املعاين(، و١/١٩٨):املقتضب (، و ٤٤٦/ ٤):الكتاب: (وانظر). لذلك 

  .١/٢٨٠ )النشر:  (انظرها يف )٢(
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، وأما )٣(M  ~L،    )٢(   M/L :فقوله، فأما الزاي من كلمة،   )١( آخر القول الفصل الرابع

  .)٥(Mº   ¹L  : ، وأما الصاد)٤(M     a  `L :الطاء

  :فقال القسم الثالثمث شرع يف 

  )ا دذَ انَم جِد شع ضعه دــلكَالْ لَوأَ    ذخا هــبارِقَا ملَّت إِقَتا الْةٌ مـسومخَ( ]٥٩[ 

  )٦(أيت بيانه يف فصلهـوسي ،قت مبثلهـا ولكن مبقـاراة ما التــهذه األحرف اخلمس
 )٨( )شـع (، وفهمك )٧( )جِد(: ب معىن هذه الكلمات اخلمســـوترتي -إن شاء اهللا تعاىل -

                                                             

، نسخة املخطـوط : انظر.  اف يف الكاف من كلمةسيأيت بيان شروط إدغام الكاف يف القاف، والق: أي )١(

  ].٤٣-٤٢[اق 
  .١٤: سورة يس، اآلية )٢(

  .٦٤:سورة اإلسراء، اآلية )٣(

  .٢٢: سورة ص، اآلية )٤(

  .١٦٧: سورة األعراف، اآلية )٥(

اجليم والشني والضاد والدال والذال : وهي)  جِد شع ضعه دانَ ذَدا(وهذه األحرف أوائل الكلمات اخلمس )٦(

نسـخة املخطـوط، ق   : انظر. فيما لقي مقاربه فقط: والضاد، ول سيأيت بياا الحقاً وذلك يف الفصل الثاين
  .١/٢٨٠:)النشر(، وانظرها يف ]٢٣-٢٠[
: انظر. ويجد بكسر اجليم وضمها جد يجِد: اجلد هو االجتهاد يف األمر، تقول منه اجتهد فهمك، إذ: أي )٧(

  .١/٤٠):خمتار الصحاح(، و٣/١٠٧): لسان العرب(

لسـان  : (انظـر . انتشر وذاع وظهـر  : انشره؛ ألن شع فعل أمر من شاع اخلرب يشيع شيوعاً، أي: أي )٨(

  .٢١/٣٠١):تاج العروس(، و١/١٩١):العرب
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ألن الذائد عن الشئ  ،انصر: أي) ذُد(، وله العرب )٢( )دان(فقد  ،جوازه)١( )ضع(هذا املذهب، و

  :فقال القسم الرابعمث شرع يف .  )٣(ناصر له حبمايته 

 ]٦٠[ )وستا الْةٌ مإِقَت لَّتا مـــملَاثا           هى عدلَهلٌ ومٍ فَاضوبِ يى غَيعا د(  

-له ـوإمنا التقت بأمثاهلا، وسيأيت بيان ذلك يف فص مل تلتق مبقارا،)٤(هذه األحرف الستة       

ـ  بِيلى غَع(دلَّ وأَرشد، : أي) هدى:(كلماتومعىن ترتيب هذه ال )٥( -إن شاء اهللا تعاىل يمٍو  (

  . rباجلنة وهو حممد أمته الطائعني) وعد(نيب فاضلٌ، : أي) فاضلٌ (القيامة، يريد يوم 

  :فقال القسم اخلامس مث شرع يف

  ) ادشاً رـالٍ البسـمام كَوى قَكَح  بٍ        رِـتقْلٍ و مثْم والباقِ أَدغم يف( ]٦١[

 ]٦٢[) نعم ابِال ثَتـيفْراً خبـتاً سف مـَّّـت إِى         ن   )ا دجِا ولَو ينـون ما لَذَمت

]٦٣[) وشمل يدطَـابِ داُء اخلال تو بِرٍا          لَوخا مثْلِ تي املف، احلَذْفا ودقتاعو (  
                                                             

  .٨/٣٩٦): لسان العرب(، و٦/١١٧): مقاييس اللغة: (انظر. حطُّ الشيء: فعلْ أمر من الوضع وهو )١(

، مطيعون منقـادون  :أي يند وقوم، إذا أصحب وانقاد وطاع يناًيقال دان له يدين د :أي خضعت، يقال )٢(

  .١٣/١): العربلسان (، و٢/٣١٩):مقاييس اللغة: (انظر .ومنه الدين مجع أديان
، و ٣/١٦٧): لسان العرب: (انظر. حامي احلقيقة، دفَّاع: رجلٌ ذائد، أي: وهو من الذَود و الذياد يقال )٣(

    .٨/٧٦): تاج العروس(
اهلاء والعني والغني والياء والفاء : (األحرف هي املذكورة أَوائل كلمات الشطر الثاين من البيت، وهي هذه )٤(

  ).والواو
-١٦: [نسخة املخطوط، األلـواح : انظر). فيما لقي مثله فقط: (الفصل األول بياا مفَصال، يف أيتيس )٥(

   .١/٢٨٠):النشر(، وانظرها يف ]٢٠
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، )٢(يف الرفـع واجلـر    وحذَف ياَءه، وذلك جائز حسنباقي احلروف،  )١(ــيالباقـأراد ب     
وهو أحد عشر م تيثْحرفاً لقفيهماارِقَلَها وم متغا، فأُد،   إن -)٣(وسيأيت بيان ذلك يف فصـله

  . -شاء اهللا تعاىل 
كمال الـدين،   امِورب بقَـأخ :أي) حكى(أنَّ النيب الفاضل : اتــب معاين هذه الكلمـوترتي
ـ يف ح.  )٤(MJ  N  M  L  KL : يريد قوله تعاىل ،دين اإلسـالم:أي ـ وال كَــ ه نِ

  مىن  )٥(يفـخبِ :ال ثبوته ذلك؟ فقيلــفأين القى ح: اد، مث قيلـــاً ثوب الرشـالبس

                                                             

  .والباق:أي يف قوله  )١(

كاملعرف -األفصح واألشهر هو حذف ياء االسم املنقوص إن كان منوناً، وإثبات يائه إن كان غري منون  )٢(

: كما ذهب إليه املؤلف، وقد حذف الياء يف قوله. وذلك يف الرفع واجلر، وإن جاز احلذف عند بعضهم -بأل
  .٣/٤٢٨) مهع اهلوامع(، و٤/١٧٢)شرح ابن عقيل: (انظر .لضرورة الوزن) والباق(
وقـد  ] ٤١-٢٣:[نسخة املخطوط، األلواح: انظر.فيما لقي مماثله ومقاربه: سيأيت ذلك يف الفصل الثالث )٣(

  .١/٢٨٠):النشر(ذكرها ابن اجلزري يف 
  .٣:سورة املائدة، اآلية )٤(

اخلَيف بالسكون، ما ارتفع عن موضع جمرى السيل، واحندر عن غلظ اجلبل، ومنه قيل مسجد اخليف مبىن؛  )٥(

لسـان  (و ، ١/٢٧٧):املغرب يف ترتيب املعـرب (، و ٢/٢٣٤): مقاييس اللغة (: انظر. ألنه يف خيف اجلبل
خبيف مىن، ولعلـه أراد أن  أخرب بكمال الدين  rأن النيب  –رمحه اهللا –وقد ذكر املؤلف . ٩/١٠٣): العرب

نزل يوم عرفة يف حجـة   M  N  M  L  KL :يشري بذلك إىل عموم احلج، إذ الثابت أن  قوله تعاىل
آيةٌ يف كتـابِكُم  يا أَمري الْمؤمنِني  :عن عمر بن الْخطَّابِ أَنَّ رجلًا من الْيهود قال لهففي الصحيحني . الوداع

M  N  M  L  K  :؟ قـال أَي آية :قال .لَاتخذْنا ذلك الْيوم عيدا علَينا معشر الْيهود نزلَتتقرؤوا لو 
U  T  S  R  Q  P   OV  L .رمكَا :قال عالْمو موا ذلك الْيفْنرفيه علـى  قد ع لَتزنَ الذي ن

رواه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب زيادة اإلميان ونقصانه، ) جمعة  عرفَةَ يومبِوهو قَائمr  النيب 
وانظر مـا أورده  . ٤/٢٣١٢]٣٠١٧:[، ومسلم يف صحيحه، كتاب التفسري، ح رقم ١/٢٥]٤٥:[ح رقم 

  .٦/٦١)تفسريالقرطيب(، و٢/٢٨٦)زاد املسري(، و٦/٦١)تفسري الطربي: (العلماء يف سبب نزول هذه اآلية يف 
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  .واهللا أعلم )١(الكتاب): الِسفْر(و
اإلدغام املذكور يف هـذه  : أي) وننإذا مل ي: (وعد ا فقال الذي مث شرع يف ذكر املوانع

 ،دد حبـرفني ـألن املش ؛)٣(د احلرف األولـتشدي :)٢(األولفاملانع احلروف اليت قسم أحكامها، 
  .)٤(وحرفان ال يدغمان يف حرف واحد

وين حرف صحيح مل يصور لـه صـورةٌ يف   ــ؛ ألن التنأيضاً )٥(األول: أي )نونمل ي(و
 مـثلني ، فإذا كان حرفاً مل حيصل بفصله اجتماع )٦(، بدليل قيامه يف وزن الشعر مقام حرفطاخل

                                                             

، اجلمعة سـورة   M     a     d  c     bL :هو الكتاب الكبري، ومجعه أسفار، ومنه قوله تعاىل: وقيل )١(

  .٤/٣٧٠): لسان العرب(:انظر .٥: اآلية
ومل ..ذَا لَم ينون ولَا وجِدا(إِ: وليس التشديد؛ إذ قالاملانع األول الذي ذكره املصنف يف نظمه هو التنوين  )٢(

 ددشي(...  
  .٢١٤صفحة يف ستأيت أمثلة املوانع  )٣(

  .إدغام حرفني يف حرف ممتنع، ولو أُدغم، النفك اإلدغام الذي فيه، وانعدم أحد احلرفني: أي )٤(

 M  /  .L :-عز وجل  -إذا كان مشدداً، حنو قوله : ( قال الداين يف سياق ذكره ملواضع امتناع اإلدغام
وذلك من أجل التشديد؛ ألنه لو أدغم ألخل به؛ لتعذر إدغام حرفني يف حرف، فلم يكن بد ] ...٢٤:النساء[

شـرح  (، و ٢٢٦/ ٢):فـتح الوصـيد  ( :وانظر ١٠٠):اإلدغام الكبري(هـ  .ا)من حذف حرف منه لذلك
  .١/١٧٦):الفاسي

  .منوناًاألول، وهو املُدغَم  أن يكون احلرف: ثايناملانع الأن  أي)٥(

يمتنع اإلدغـام يف  : وقيل.وألنه تلقى عليه حركة اهلمز، ويكْسر اللتقاء الساكنني، فهو حاجز بني املثلني )٦(

، ١٠١):اإلدغام الكـبري : (انظر.املنون لكَون التنوين مجالٌ وحليةٌ، وضعت للتتميم والتمكني، واإلدغام يذْهبه
  .١/٤٢٦):العقد النضيد(، و٢٢٦/ ٢):لوصيدفتح ا(، و٨١/ ١):إبراز املعاين(و
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ان ــ؛ ألا ال تقع إال بعد ساكن، وال جيتمع ساكن)١()وال تاء اخلطاب( : مث قال. وال متقاربني
   .)٢(ضمة؛ إلمكان املد احلاجز وقيامه مقام حرف قبلهاواً أَو و ،فاًلإالَّ أن يكون اَألول أَ

ن عن نفسه ال يقـع يف القـرآ   بِرخمـفاعلم أن تاء ال )٣( )رٍبِخماملثْلِ تا وال يف :  (مث قال

  .)٤(فيمنع اإلدغام لسكون ما قبلها أيضاً ،الكرمي مع متقارب، بل مع مثلها

                                                             

  .هو أن يكون احلرف املدغم تاء خطاب: أي أن املانع الثالث )١(

ففي هذه املواضع اجتمع سـاكنان،   M  CL، M    $ L ،   M  zL ،  M  ¨L : وذلك مثل )٢(

األلف و األول من احلرف املُدغم، ومت التخلص من اجتماعها بتمكني املد املشبع الذي صار حاجزاً حصـيناً  
إذا وقع بعد حروف املد واللني الثالثة حرف (، ٢/٤٩٩):جامع البيان (يف   –رمحه اهللا  –قال الداين . بينهما

ف يف متكينهن زيادة على ما فيهن من املد الذي ال يوصل إليهن إال به، مـن  ساكن مدغمٌ  يف كلمة، فال خال
  هـ.ا)غري إفراط؛ ليتميز الساكنان بذلك فال يلتقيان، إذ املد عوض عن احلركة 

   : ١٥): احلرز(ويف ذلك يقول الشاطيب يف 
   ................................)                          وعن كُلِّهِم بِالْمد ما قَبلَ ساكنٍ](١٧٦[

واعلم أن الساكن الواقع بعد حرف املد تارة يكـون  (  :تعقيباً على هذه املسألة –رمحه اهللا  –قال أبو شامة 
دغماًم وجائزه فالواجـب حنـو   ،دغم على ضربني واجب اإلدغام لغةواملُ ،دغموتارة غري م  M  $ L، و M

  ÊL  ....واجلائز حنو:  M ]  \     [  ZL...   إبـراز املعـاين  : (انظـر ..)على قـراءة أيب عمـرو :(
  .بتصرف١/١٢٠
  .تاء متكلم: أن يكون احلرف املدغم تاء خمبِر أي: املانع الرابع )٣(

؛ ألما على حرف واحـد،   M   B  AL: ، واملخاطَب حنوM  p          oL : ميتنع إدغام  تاء املخبِر حنو )٤(

: وقيل. مجحف ما، وألما إن أُدغمتا حصل اللبس، فال يدرى ضمري املخبِر من ضمري املخاطَبفاإلدغام 
اإلدغـام  ( :انظـر .  ألن تاء املُخبِر واملخاطب فاعلٌ، واإلدغام تقريب من احلـذف، والفاعـل ال حيـذف   

  .١/١٢٠):يدالعقد النض(، و ١/١٧٦):شرح الفاسي(، و  ٢٢٤/ ٢):فتح الوصيد(و١٠٢):الكبري
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:  ال األمـر، مث قـال  يريد ما حيذف المه من األفعال ازومات وأفع) واحلذف: (مث قال
   .من احملذوفات: أي) واعتقدا(

  )بِحرف حرف انتـقداإِذَا مررت      منه بِخلْف حروف سوف أَذْكُرها       (]٦٤[    
    ]٦٥[ )صأَن يقَاتم مابعــهارٍ ـكتا                      وتا  ردشتار يدشلٌ رجـا رـنبر(  
    ]٦٦[)   عم كَنرت دتكا وبِه مثْلُ همو           عتراباً ب ثَـم تأَياـردب تكُن د(  
  

: يت األول من هذه األبيـات الثالثـة  قال يف الب) قدااعت(و: ملا قال يف آخر البيت السالف
ا، فأخرب أن من احملـذوفات  هركْذ مدقَفالضمري عائد إىل احملذوفات ازومات واألمور اليت ت) منه(

ها يف ركَر بانتقادها إذا ذَمرها وأَــمث وعد بذك ،ف عن أيب عمرٍو إدغامها وإظهارهاحروفاً اختل

فابن جماهـد  )٣(M Â  Á  ÀL،   )٢(MC    B  A  @  ?L:)١(فمنها. مواضع وقوعها

ه ييظهر ذلك وشبهه؛ ألنـعته ب در٤(ه عارضــ؛ ألنَّ حذفموجوداًاحلرف احملذوف ويقد(.  

                                                             

ذكر املصنف هنا أمثلة على احملذوفات املختلف يف إدغامها عند أيب عمرو، ومل يـنص عليهـا يف هـذه     )١(

  .األبيات؛ ألنه سيذكرها مفَصلة يف مواضعها
والغني يف يبتغ : (مفَّصالً يف قوله M A  @  ?Lوقد ذكر حكم إدغام  .٨٥: سورة آل عمران، اآلية )٢(

  ].أ/١٨[نسخة املخطوط لوح : انظر) ما لقي مثله فقط: (فصل) ازوم فيه هلم خلف
  .٢٦: سورة اإلسراء، اآلية )٣(

، فحذفت )وءايت ذا القرىب: ( M Â  Á  ÀL، ويف )يبتغي غري( : M A  @  ?Lإذ إن األصل يف  )٤(

لكَون الكلمـة  : وقيل. الياء لعروض اجلزم واألمر والتقى احلرفان، فاعتدوا بوجود احلرف احملذوف فأظهروا
، ٢/٢٢٧):فتح الوصـيد (١/٤٣٠):جامع البيان: (انظر.معلولة باحلذف، واملعلول ال يعل مرة أخرى باإلدغام

  .١/١٧٨):شرح الفاسي (و
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  بل يعتلون بوجود  ،)١(ون باحلرف احملذوفدـتععن أيب عمرو يدغمون وال يوالباقون 
  .)٢(اجتماع املثلني واملتقاربني

  مث شرع يف أمثلة املوانع

، فـاألول مشـدد   )٤(M  ©   ̈ §L ، و)٣(M      n  m  lL :فمثَّل من املثْلَين

  »  ¬  M  :  ، ومن املنـون)٥( M      A  @L  :ددـاربني يف املُشـومثَّل من املتق .منونوالثاين 

  

                                                             

فمذهب ابن جماهد وأصحابه اإلظهار، ومذهب أيب بكـر  : ( ١٣٠):التيسر(يف  -رمحه اهللا-ين قال الدا )١(

  :فقال ١٠):احلرز(وقد أشار الشاطيب إىل ذلك يف ) الداجوين وغريه اإلدغام، وقرأته أنا بالوجهني 
  )ذْف فيه معلَّالَـى لأَجلِ الْحتسم                          وعندهم الْوجهان يف كُلِّ موضعٍ] (١٢٣[

]١٢٤)[جغِ متبباًــكَيكاذ كإِنْ يوماً وز                         لُ لَكُمخيالَ وبِ الْخمٍ طَيالع نع(  

ومـن   ،مل يلتق يف األصل مثالن ذْظهر إِفمن نظر إىل أصل الكلمة في( ١/٨٢): إبراز املعاين(قال أبو شامة يف  
١/٢٧٩:)النشر(و ، ١/٤٣٠:)جامع البيان: (وانظر). دغمنظر إىل احلالة املوجودة في .   

عند املذهب العراقي؛ لعدم اعتـدادهم   بال خالف) يبتغ غري( أن اإلدغام يف  -رمحه اهللا -وقد ذكر املصنف 
  ].أ/١٨[نسخة املخطوط لوح : انظر. باحملذوف

فـتح  (، و١/٤٣٠:)جـامع البيـان  : (انظـر .إىل األصـل ألن التماثل والتقارب يوجبان ترك النظـر   )٢(

  .٢/٢٢٧):الوصيد

  .١٤٢: سورة األعراف، اآلية )٣(

  .١٩٣-١٩٢:سورة آل عمران، اآليتان M    «  ª  ©  ¨  §    ¦  ¥  ¤L :قوله تعاىل  )٤(

  .٢٤:سورة يوسف، اآلية)٥(
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   ¯  ®L)١(. اء اخلطاب يف املـثلني مث مثَّلَ من ت:  MÆ  Å      Ä  ÃL )ومـن   )٢

-نفسهر عن بِخمـوهو ال -ل من تاء املتكلممث مثَّ )٣(M    ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶L  :املتقاربني

:  M  p          o  nL)٥(كما تقدم ذكر ذلك ،ومل يقع منه شئٌ مع مقاربه.من املثلني )٤(.  

  

  

 

**  **   **  

  

  

 

 

                                                             

   ٧٨: سورة هود، اآلية )١(

  .٧٤: سورة اإلسراء، اآلية )٢(

  .٢٠: سورة اإلنسان، اآلية )٣(

  .٤٠: سورة النبأ، اآلية )٤(

  .٢١٢ص : انظر )٥(
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  االستعاذة

  
  
  
  

  اجلهر
  مطلقاً

  .القراء جلميع

  :طريق التيسري: أوالً
  :نافع وجهان - ١
  .اجلهر -أ

  .اإلخفاء من طريق إسحاق املسييب - ب
  :محزة  - ٢
خللف عنه اإلخفاء يف مجيع القرآن إال  -أ

  .الفاحتة
خالد له التخـيري بـني اإلخفـاء     -ب

  .واجلهر
  :طريق حرز األماين :ثانياً

هلما اإلخفاء والصحيح أن  نافع ومحزة،
  .هلما اجلهر كباقي القراء

  
  
  

  بسملةال
  
  بني
  

  السورتني
  

  
  
  
  .هلما البسملةنافع وابن عامر  -١
  :أبو عمرو-٢
  .السكت من رواية اليزيدي -أ

  .البسملة من رواية شجاع -ب
  

  
  .له البسملة قالون -١
  
 ورش وأبو عمرو وابن عامر هلم ما -٢

  :يلي 
السكت وهو املختار، وهلم عليـه يف   -أ

األربع الزهر البسملة، وذلك من طريـق  
.          التيسري واحلرز، ويف اختيار ابن جماهد

الوصل كحمزة، وهلـم عليـه يف    -ب
األربع الزهر السكت، وذلك من طريق 

  .احلرز، ويف اختيار ابن جماهد
  .البسملة من طريق احلرز فقط -جـ
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  لفظ
  

  )الصراط(

  
  : محزة - ١
املعرف يف  له يف لفظ الصراط -أ

مجيع القرآن اإلمشام من روايـيت  
  .الدوري وخلف عن سليم

له يف لفظ صراط ارد عن  -ب
أل، اإلمشام من رواية خلف عـن  
سليم، والصاد اخلالصة من رواييت 

  .الدوري عن سليم
  
  :يف مجيع املواضع :الكسائي - ٢
  .بالسني من رواية أيب محدون -أ

  .بالصاد من رواية الدوري -ب
  

  
  :محزة - ١
اإلمشام خللف يف مجيع القرآن فيما فيه  -أ

  .أل، وارد عنها
اإلمشام خلالد يف املوضع األول من  -ب

والصحيح الـذي عليـه   . الفاحتة فقط
اإلمشـام  : احملققون أن خلالد فيه وجهان

   . والصاد اخلالصة 
  
  
  :يف مجيع املواضع :الكسائي - ٢

  .باتفاقبالصاد 

  
M   `  _  ^

    aL  
  يف سورة النحل

  ١٠٦:اآلية
  

  :محزة - ١
كسر اهلاء من رواية الدوري  –أ 

ليم يف هذا املوضع، وضمها عن س
  .يف بقية املواضع

 ضم اهلاء من خلف عن سليم -ب
  .يف مجيع املواضع

  

  :محزة - ١
  .ضم اهلاء يف مجيع املواضع باتفاقله 
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 M  j

klL  
يف سورة الذاريات 

  ٦٠:اآلية
  

  
 M  Ô  Ó    Ò

ÕL  

  يف سورة املطففني 
  ٣١:اآلية

     

  :ابن عامر - ١
  :له من رواية ابن ذكوان وجهان

ضم اهلاء من طريق أيب بكر  -أ
  .الداجوين

  .كسر اهلاء - ب
  
  
  :ابن عامر - ١

  :له من رواية ابن ذكوان وجهان
ضم اهلاء من طريق أيب بكر  -أ

  .الداجوين
  .كسر اهلاء - ب
  

  :ابن عامر- ١
  .له كسر اهلاء باتفاق

  
  
  
  
  
  :ابن عامر - ١

  .باتفاقله كسر اهلاء 

  ميم اجلمع
  إذا جاء

  بعدها متحرك
  

  :نافع -١
  .له إسكاا من رواية قالون

  :نافع -١
  :له وجهان من رواية قالون

  .اإلسكان -أ
  .الصلة - ب

  ميم اجلمع
  إذا جاء

  بعدها مهزة
  

  :نافع -١
من رواية إمساعيل بن  له إسكاا

  .جعفر

  :نافع  - ١
له من رواية ورش صلتها بواو مع املد 

  .املشبع
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  .وحتتوي على أهم النتائج، والتوصيات
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  الـــخــــاتــــمـــة
، سبحانه الذي بنعمته تـتم الصـاحلات   ه، أمحدغ النعماتبِسهللا واهب اخلريات، ماحلمد 

  :وأصلي وأسلم على نبيه املبعوث باهلدى والرمحات، وعلى آله وصحبه وبعد

شرح روضة التقرير يف اختالف (حتقيق اجلزء املخصص يل من كتاب فقد يسر اهللا بفضله 
، وقد كانت رحليت يف هذا البحث جِد ماتعة، إذ وقفت فيه على )القراءات بني اإلرشاد والتيسري

فوائد نافعة، وعلومٍ جامعة، مل أكن ألحيط ا لوال أن هداين اهللا إليها بفتحه وتوفيقه، فله احلمـد  
  ..ل وجهه، وعظيم سلطانه كما ينبغي جلال

  :وسأبني فيما يلي أبرز النتائج ، وبعض التوصيات، وهي

عظمة حفظ اهللا للكتاب املبني، والذكر اخلالد، الذي ال ينضب معني فيوضـاته، وال   -١
  . تنقطع أسرار آياته، وحِكَم أحرفه وقراءاته

أشهر الكتب واملـذاهب،   أمهية هذا النوع من التأليف، الذي يعىن جبمع اخلالف بني -٢
وجيلي الفروقات، ويبين الزيادات، وال ريب أن يف ذلك تيسرياً عظيماً على رواد علم القـراءات،  

  .السيما أن املنت املشروح عبارة عن نظم، والنظم أسهل ما يستحضر ويضبط به العلم 

ظهار مسـائل  إن املشتغل جبمع اخلالف بني الكتب، حيتاج إىل قوة استحضارها، واست -٣
  .خالفاا بعناية، كيما ال يفوته شيٌء منها

-إن هذا النوع من التأليف اهتم به كثري من العلماء، ولعل الديواين مـن أوائلـهم    -٤
البيـان بـني   : (له كتاب ) هـ٧٧٠ت(حيث إن اإلمام أبا زكريا حيىي بن أمحد -حسب علمي

  .وقصيدة حرز األماين للشاطيب مجع فيه بني العنوان لألنصاري،) القصيدة والعنوان
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معني املقرئ النحرير فيمـا اخـتص بـه    (صاحب كتاب ) هـ٧٧٩ت(ومنهم البلبيسي 
حتفة اإلخوان يف اخللـف بـني   (يف كتاب ) هـ٨٣٣(، وابن اجلزري)العنوان والقصيدة والتيسري

فيمـا   التنوير(يف كتاب ) هـ٩٧٩ت(، وشهاب الدين أمحد بن أمحد الطييب )الشاطبية والعنوان
  ).زاده النشر على احلرز والتيسري

إن القراءة مبضمن كتاب اإلرشاد كانت مشتهرة جداً يف العراق، كاشتهار القـراءة   -٥
بكتاب التيسري، ولوال ما وقع يف العراق من فنت هجمات املغول وغريها، وقُتلَ من قُتلَ من علماء 

  .كما هو معلوم عند احملققنيالقراءات، ملا اشتهر فيها الشاطبية والتيسري، 

إن مكتبة التراث القرآين حافلة بنفائس كتب القراءات، ومع ذلك فإن الكتب احملققة  -٦
منها تكاد تكون قليلة، لذا فإين أوصي أصحاب اهلمم العالية، بالسعي احلثيث إىل إخـراج تلـك   

  .الكتب، وإثراء املكتبة املطبوعة

ني على مكتبات التراث واملخطوطات، بالتعـاون مـع   كما أهتبلها فرصةً إليصاء املشرف
الباحثني والباحثات أينما كانوا، و تسخري اخلدمات، وتذليل العقبات للوصول إىل املخطوطـات،  

  .بالطرق احلديثة السريعة، السيما إتاحة االطالع عليها وحفظها يف متصفَّح خاص بالشبكة العاملية

طباعة، التيسري والتخفيف على من رام طبع حبثـه،  كذلك  أهيب بأصحاب دور النشر وال
ونشر حتقيقه، خاصة إن كان وثيق الصلة بالدراسات القرآنية والشرعية، طلباً للمثوبة، ونشراً للعلم 
النافع، فكم حوت مكتبات اجلامعات العلمية من رسائل قيمة، أخلق مبثلها أن تكون يف متنـاول  

نتهال من معينها، إال أنه حال بينها وبني ذلك طـول الـزمن،   من أراد االقتباس من نورها، واال
  . واظة الثمن



 التقرير يف اختالف القراءات بني اإلرشاد والتيسري شرح روضة
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وأخرياً أهلج بالشكر والثناء على اهللا مبا هو أهله، أن يسر يل إمتام هذا البحث، وأكرمين من 
قعد أسفل جبلٍ، تتشوق نفسه صـعود قمتـه،   " فيوضات فتحه وتوفيقه، فلقد كنت بدايةً كمن

إن الطريق شاق، والقمة صعبة املراق، فظننت أنه : ، فكأنَّ نفسي حدثتين "مهته  وتقصر دون ذلك
  .الفراق

غري أين كلما راودتين نفسي على قطع املرام، تذكرت:  

  )١("وإذا كانت النفوس كباراً                                     تعبت يف مرادها األجسام"

حىت بلغت  حبمده ومنته التمام، فاحلمد هللا رب العاملني، وصلى ومل يزل فضل اهللا يكلؤين وحييطين 
  .اهللا وبارك على صفوة اخللق واألنام، وعلى آله وصحبه وسلم

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                             

  .٢/٩٩٣)شرح ديوان املتنيب: (البيت أليب الطيب املتنيب، انظر) ١(
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  :وهي كما يلي 
  
  .فهرس اآليات القرآنية -١
  .فهرس األحاديث -٢
  .فهرس الشواهد الشعرية-٣
  .فهرس البلدان -٤
  .فهرس األعالم -٥
  .فهرس املصادر واملراجع -٦
  .فهرس املوضوعات -٧
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 )١(  
    

M.L  ٢٤            ٤  الفاحتة     

M      9  8L  ١٩٩-١٩٧  ٦  الفاحتة  

M ;L  ١٩٦  ٧  الفاحتة  

M  µL  ١٩٧  ٧  الفاحتة  

 M    (  '  &L ٢٠١ ٦ البقرة  

 M  M  LL  ٢٤  ٩  البقرة  

 M   a  bL  ٢٠٤  ٢٠  البقرة  

 MÕ    ×  ÖL  ٢٠٤  ٢٥  البقرة  

 M  R  Q  PL  ٢٠٤  ٥٢  بقرةال  

M     ¶  µL  ٢٠٠  ٦١  البقرة  

 M  /  .  10L  ٢٠٣  ٦٠  البقرة  

 M½  ¼  »L  ٢٠٠  ٩٣  البقرة  

 M   v  u  t  swL     ١٩٣  ٢٥٥  البقرة  

 M²L  ٢٠٠  ٤٤  آل عمران  

M       ÂL  ٢٠٠  ٧٧  آل عمران  

MC    B  A  @  ?L  ٢١٤  ٨٥  آل عمران  

 M kj  i   h   g  fL  ٢٨  ١٠٤  آل عمران  

M     ¶  µL  ٢٠٠  ١١٢  آل عمران  

  
                                                

  .مجعت يف كل ما سيأيت من الفهارس، بني قسمي الدراسة والتحقيق )١(
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 M  ©  ̈   §L  ٢١٥  ١٩٣-١٩٢  آل عمران  

 MJ  N  M  L  KL  ١٢٨  ٣  املائدة  

M      n  m  lL  ٢١٥  ١٤٢  األعراف  

 M  /  .  10L  ٢٠٣  ١٦٠  األعراف  

 Mº   ¹L  ٢٠٩  ١٦٧  األعراف  

 M�  ~  }  | 
    ¡L  

  ٢٦  ١٢٨  التوبة

M '  &L 
  ٢٤ ٨٩ يونس

 M  V  U  T  S
  X   WL  

  ٢٧  ٩٢  يونس

 M    ̄ ®  ¬  ¬  «L  ٢١٦  ٧٨  هود  

 M      A  @L  ٢١٥  ٢٤  يوسف  

 M  9  8  7   6  5  4
  :L  

  ١  إبراهيم
  
  
  

٢  

M cL  ٢٤  ٣٧  إبراهيم  

 M   l  k      j  i  h  g

mL  

  ١٤٨  ٩  احلجر

M     a  `  _  ^  
  

  

  ١٠٦  النحل
  

١٣٥  

 M  r  q  p   o  n  m   ١٨٢  ٩٨  النحل  
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  t  sL  
M Â  Á  ÀL  ٢١٤  ٢٦  اإلسراء  

M  ~L  ٢٠٩  ٦٤  اإلسراء  

 MÆ  Å      Ä  ÃL  ٢١٦  ٧٤  اإلسراء  

 

 M  (  '*  )    -      ,   +L  ١٩٣  ١٤  طه  

 M  /  .  10L  ١٧٣  ٦٣  الشعراء  

M Å  Ä  ÃL  ١٦٠  ٣٥  القصص  

 M  ³  ²  ±  °  ¯
´µL  

  ٢٧  ٢٨  فاطر

 M/L  ٢٠٩  ١٤  يس  

M     a  `L  ٢٠٩  ٢٢  ص  

 M ,  +      *  )  (  'L الدخان  
 

١٥٩ ٤٢  

M  L  KL  ٢٥  ٢٩  الفتح  

 Ml  k  jL  ٢٠١  ٦٠  الذاريات  

 MD  C  BL  ١٥٢  ٨  النجم  

 M    N  M  L  K  J
    OL  

  ٢٦  ٧٦  الرمحن

 M    ½  ¼  »  º    ¹  ̧   ¶L  ٢١٦  ٢٠  اإلنسان  

 M  p          o  nL  ٢١٦  ٤٠  النبأ  

 M$  #  "  !L  ١٥٣  ١  اإلخالص  
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  ٢٠  ..)هتعاجرفَ فرى حلَع يلُرِبي جِنِأَرقْأَ(
  ١٥٠  ..)إمنا أنا رمحــةٌ مهداة( 

  ١٥٦  ..)بكتاب اهللا، وبسنة : ل فقا ؟مب حتكم(
  ١٦   )وعلَّمه خيركُم من تعلَّم الْقُرآنَ (

  

 
   
مجعت فيها باجتهاد صالحِ                                   ح

  جميع ما قَد جاَء يف اللوامحِ
٩٦  

    د
  يقُولُ عبد بِالقُرآن يقْتـدي

 نب ليع وهوـدمحأَيب م  

٨٧  

  وبعد فَالإنسـانُ لَيس يشرف  ف
رِفعيفَـــظُه وحا يإِالَّ بِم  

١٦  

  جعلْت خالف القَومِ حني اشترطْـ  
ـْـوابه ومفَصال ـَةً أَب   طُته ثَمانِيـ

٩٤  

  جزى اُهللا بِاخلَيرات عنا أَئمةً  ل
  الْقُرآنَ عذْباً وسلْسالَلَنا نقَلُوا 

  

١٥٧  

  ١٥٧  ) ...فمنهم بدور(  ل

  ١٥٩  ) ويف يسرها التيسري رمت اختصاره(   ل
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  ١٦١  )بدأْت بِبِسمِ اهللا يف النظْمِ أَوال(  ل

  ١٦١  وأَلْفَافُها زادت بِنشرِ فَوائد  ل

  ١٩٠  وفيِها خلَاف جِــيـده  ل

  ١٩١  ووصلُك بين السورتينِ فَصاحة  ل

مســيتها طَوالع النـجومِ                               م
  أََنحـو بِها موافـق املَرسومِ

٩٦  

  وإذا كانت النفوس كباراً  م
  تعبت يف مرادها األجسام

٢٢٢  

 
 

  
  
  ٨٩  أصبهان
  ٨٩  تربيز
  ٨٢  خراسان
  ٨٩  اخلليل
  ١٠٧  دانية
  ٨٨  ديوان
  ٨٩  شرياز
  ١٧١  العراقين
  ٨٢  فارس
  ٨٨  مرو
  ٨٨  واسط
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  ٩٠  إبراهيم بن فالح اإلسكندري
  ٧٣  أبو احلارث الليث بن خالد

  ١٦٤  حممد بن موسى الصوريأبو العباس 
  ١١٥  أبو العز حممد بن احلسني القالنسي
  ١٧٢  أبو العالء احلسن بن أمحد اهلمداين

  ١٥٨  أبو القاسم يوسف اهلذيل
  ١٦٣  أبو بكر حممد بن احلسن النقاش
  ٧٤  أبو محدون الطيب بن إمساعيل
  ١٨٦  أبو داود سليمان بن جناح

  ١٥٨  أبو علي احلسن بن القاسم الواسطي
  ٤٦  أبو عمرو بن العالء
  ١٠٧  أبو عمرو عثمان الداين
  ١٦٧  أمحد بن علي احلصار

  ١٧١  أمحد بن علي بن سوار البغدادي
  ٤٣  أمحد بن حممد البزي

  ١٨٨  أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد
  ١٨١  إسحاق بن حممد املسييب
  ٣٩  إمساعيل بن جعفراألنصاري
  ١٧٢  احلسن بن علي األهوازي
  ٦٤  حفص بن سليمان األسدي
  ٤٨  حفص بن عمر الدوري
  ٦٥  محزة بن حبيب الزيات
  ٦٩  خالد بن خالد الصرييف
  ٦٧  خلف بن هشام البزار
  ١٦٤  زيد بن أيب بالل العجلي
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  ١٦٢  سليم بن عيسى الكويف
  ٥٣  شجاع بن أيب نصر البلخي
  ٦٢  شعبة بن عياش الكويف
  ٥٠  صاحل بن زياد السوسي

  ٦٠  أيب النجود الكويفعاصم بن 
  ١٧٧  عبد السالم بن علي الزواوي
  ٥٩  عبد اهللا بن أمحد بن ذكوان
  ٥٥  عبد اهللا بن عامر اليحصيب

  ١٧١  عبد اهللا بن علي البغدادي سبط اخلياط
  ١٧٣  عبد اهللا بن منصور الباقالين

  ١٧٠  عبد الواحد بن احلسني بن شيطا أبو الفتح البغدادي
  ٤١  املكيعبداهللا بن كثري 

  ٣٧  عثمان بن سعيد ورش
  ٨٦  علي بن أيب حممد الديواين الواسطي

  ٧١  علي بن محزة الكسائي
  ٩٠  علي بن عبد الكرمي الواسطي

  ١٧٧  علي بن حممد بن عبد الصمد السخاوي 
  ١٣٦  علي بن حممد بن علي العلوي
  ١٧٦  علي بن حممد بن علي بن هذيل

  ١٧٢  عمر بن عبد الواحد بن علي العطار
  ٣٥  عيسى بن مينا قالون
  ١٧٥  القاسم بن أمحد اللورقي

  ٩٧  القاسم بن علي بن حممد احلريري
  ١٦٠  القاسم بن فريه الشاطيب
  ١٦٥  حممد بن أمحد الرملي

  ١٦٤  حممد بن احلسني بن آذر رام
  ١٧٦  حممد بن أيوب الغافقي

  ١٨٩  حممد بن حسن بن حممد الفاسي
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  ١٧٥  حممد بن سعيد املرادي
  ٤٥  حممد بن عبد الرمحن قنبل

  ١٧٧  حممد بن علي بن موسى األنصاري
  ٣٣  نافع املدين

  ١٦٣  هارون بن موسى األخفش
  ٥٧  هشام بن عمار السلمي
  ٥٢  حيىي بن املبارك اليزيدي
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حتـت رقـم   دمشـق  /لظاهريةملكتبة ااب، )هـ٧٤٣ت(، أليب احلسن علي بن أيب حممد الديواينجممع األصول-١
 -]٥٩٦٣[ ٨٦-٣/٨٥دبلـن  /تشسـتربييت  ، و .هـ٨٠٨-)٣٢١-٢٧٢و( -]٣١٩[ ٣٥١-١/٣٤٩.) ق.ع(
بالشبكة العاملية، عن إدارة املخطوطات واملكتبات اإلسـالمية،  ) ودود للمخطوطات( ، وموقعهـ١٠ق-)و١٠٨(

  .٣٨، وعدد ألواحها ١-٢٨٢: بوزارة األوقاف الكويتية
بالشبكة العامليـة، عـن إدارة املخطوطـات    ) ودود للمخطوطات(أليب احلسن الديواين، موقع  روضة التقرير -٢

 .١٧حها ، عدد ألوا٢-٢٨٢: واملكتبات اإلسالمية 
بالشبكة العامليـة، عـن إدارة املخطوطـات    ) ودود للمخطوطات(موقع أليب احلسن الديواين،  طوالع النجوم -٣

 . ٧٩، عدد ألواحها  ٣-٢٨٢: واملكتبات اإلسالمية ، بوزارة األوقاف الكويتية  
عن إدارة املخطوطـات   بالشبكة العاملية،) ودود للمخطوطات( موقع املقامة الواسطية، أليب احلسن الديواين،  -٤

  .١٣، عدد ألواحها ٤-٢٨٢: واملكتبات اإلسالمية، بوزارة األوقاف الكويتية
 

 
 
 .-رمحه اهللا-القرآن الكرمي، طبعة جممع امللك فهد -١
للطبع دار ضة مصر ط عبد الفتاح شليب،  :،حتقيق)هـ٤٣٧ت( طالب ملكي بن أيب ،عن معاين القراءات اإلبانة-٢

 .والنشر
: ،حتقيقاملقدسـي  عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيمأليب شامة براز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع، إ-٣

    .مصر ،مكتبة مصطفى البايب احلليب،ط إبراهيم عطوة عوض
ـ ١١١٧ت(بالقراءات األربعة عشرـ للشيخ أمحد بن حممد البنا الدمياطي إحتاف فضالء البشر . د: ، حتقيـق )هـ

  .هـ١٤٠٧، ١بريوت ط -شعبان إمساعيل، عامل الكتب
عبداهللا حممـد اجلـار اهللا،   : إحتاف الربرة فيما سكت عنه نشر العشرة، مصطفى عبد الرمحن اإلزمريي، حتقيق -٤

 . وباسم محدي السيد
فواز أمحد زمريل، دار الكتاب : ، حتقيق)هـ٩١١ت(، جلالل الدين عبدالرمحن السيوطيالقرآناإلتقان يف علوم -٥

  .هـ١٤٢١، ٢بريوت ط -العريب
، ١بـريوت ط -، للدكتور حسن ضياء الدين عتر، دار البشـائر اإلسـالمية  األحرف السبعة، ومنزلة القراءات منها

  .هـ١٤٠٩
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عبد الرمحن حسـن العـارف، عـامل    .د: ، حتقيق)هـ٤٤٤(اينلديب عمرو عثمان بن سعيد األ ،اإلدغام الكبري-٦
 .هـ١٤٢٤، ١بريوت ط -الكتب

، دار الكتب العـريب  )هـ٦٧٦(النوويلإلمام أيب زكريا حيىي بن شرف األذكار املنتخبة من كالم سيد األبرار، -٧
 .هـ ١٤٠٤ -بريوت  -
الريـاض  -حممد اجلزائري، دار املغين :، حتقيق)هـ٤٤٤ت(، أليب عمرو عثمان بن سعيد الدايناألرجوزة املنبهة-٨
  .هـ١٤٢٠، ١ط
حممد سعيد أبو صعب، : ، حتقيق)هـ١٢٥٠ت(إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول، حملمد بن علي الشوكاين-٩

  .١٤١٢بريوت، -دار الفكر
: يق، حتق)هـ٥٢١ت(املبتدي وتذكرة املنتهي يف القراءات العشر، أليب العز حممد بن احلسني القالنسي إرشاد-١٠

  .هـ١٤٠٤، ١مكة ط -عمر محدان الكبيسي، املكتبة الفيصلية
، دار الصحابة للتـراث بطنطـا   ،)هـ١٣٨٠ت(علي حممد الضباع، للشيخ إرشاد املريد إىل مقصود القصيد-١١

 .هـ١٤٢٣
، بإشراف حممد زهـري  )هـ١٤٢٠ت(أللباينا يف ختريج أحاديث منار السبيل، حملمد ناصر الدين إرواء الغليل-١٢

 .هـ١٣٩٩ ،١بريوت ط -املكتب اإلسالميشاويش، 
 .هـ١٤٠٩بريوت،-أصول احلديث، علومه، ومصطلحه، حملمد عجاج اخلطيب، دار الفكر-١٣
، ١املكتبة األزهريـة للتـراث ط    ،)هـ١٣٨٠ت(علي حممد الضباعللشيخ  ،القراءة أصوليف بيان  اإلضاءة-١٤

 .هـ١٤٢١
عزة حسـن، دار  .د: ، حتقيق)هـ٣٥١ت(ي اللغويأليب الطيب عبد الواحد بن عل يف كالم العرب، األضداد-١٥

 .م١٩٩٦، ٢دمشق ط -طالس للدراسات والترمجة والنشر
ت ( لزركلـي ا األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني خلري الدين-١٦

 .٤بريوت ط –، دار العلم للماليني )هـ١٣٩٦
 األنصاري املعروف بابن عفر أمحد بن علياإلقناع يف القراءات السبع، أليب ج-١٧
عبد ايد قطامش، جامعة أم القرى ، مركز البحث العلمي وإحياء التـراث  . د: ، حتقيق)هـ٥٤٠ت(الباذش-١٨
 . هـ١٤٠٣، ١ط
 قاسم بن عبد اهللا بن أمـري علـي القونـوي   : أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، تأليف-١٩

 .هـ١٤٠٦، ١طجدة  -دار الوفاء  أمحد بن عبد الرزاق الكبيسي. د: يق، حتق)هـ٩٧٨ت(
الشيخ عادل أمحـد عبـد   : ، حتقيق)هـ٧٤٥ت(مد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسيحملالبحر احمليط، -٢٠

  .هـ ١،١٤٢٢طبريوت  -دار الكتب العلمية وآخرون،الشيخ علي حممد معوض،  -املوجود 
 .بريوت –، مكتبة املعارف )هـ٧٧٤ت(بن عمر بن كثري القرشي أبو الفداء مساعيلإلالبداية والنهاية، -٢١
يف القراءات العشر املتواترة، أليب حفـص سـراج الـدين عمـر بـن قاسـم األنصـاري         البدور الزاهرة-٢٢

 .هـ١٤٢١، ١بريوت ط–علي حممد معوض، وعادل أمحد عبد اجلواد، عامل الكتب : ، حتقيق)هـ٩٣٨ت(النشار
 –،مكتبة أنس بن مالك )هـ١٤٠٣ت(يف القراءات العشر املتواترة، للشيخ عبد الفتاح القاضي البدور الزاهرة-٢٣

 . هـ١٤٢٣، ١مكة املكرمةط
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حممـد أبـو   : ، حتقيق)هـ٧٩٤ت(مد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي أبو عبد اهللاحمل ، الربهان يف علوم القرآن-٢٤
 .١٣٩١بريوت  -دار املعرفة ، الفضل إبراهيم

حممد أبـو  : ، حتقيق)هـ٩١١ت(الل الدين عبد الرمحن السيوطيجليف طبقات اللغويني والنحاة،  ةابغية الوع-٢٥
 .صيدا -املكتبة العصرية  ،الفضل إبراهيم 

، ٢بريوت ط-بشري فرنسيس، وكوركيس عواد، مؤسسة الرسالة: ، كي لسترنج، ترمجةبلدان اخلالفة الشرقية-٢٦
 .هـ١٤٠٥

، حممـد املصـري  : ، حتقيق) هـ٨١٧ت( باديآمد بن يعقوب الفريوزحملغة، يف تراجم أئمة النحو والل البلغة-٢٧
 .١٤٠٧ ، ١ط الكويت –مجعية إحياء التراث اإلسالمي 

ـ ٦٩٥ت(يف أخبار األندلس واملغرب، البن عذارى حممد بن حممد املراكشـي  البيان املغرب-٢٨ : ، حتقيـق )هـ
 .بريوت-بروفنسال، دار الثقافة.ليفي. كوالن، وإ.س.ج
، جمموعة من احملققـني : ، حتقيق)١٢٠٥ت( مد مرتضى احلسيين الزبيديحملمن جواهر القاموس،  روستاج الع-٢٩

 .دار اهلداية
 -، دار الكتب العلميـة  )هـ٤٣٠ت(نعيم أمحد بن عبد اهللا بن مهران املهراين األصبهاين ، أليبتاريخ أصبهان-٣٠

  .هـ ١٤١٠ ،١طبريوت 
ـ ٧٤٨ت(شمس الدين حممد بن أمحد بن عثمـان الـذهيب  لتاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، -٣١ ، )هـ

  .هـ ١٤٠٧ ،١طبريوت  -دار الكتاب العريب  ،عمر عبد السالم تدمرى. د: حتقيق
 .هـ١٤١١ ، ٣ط بريوت –مود شاكر، املكتب اإلسالمي ،حملالتاريخ اإلسالمي -٣٢
 –مطبعـة السـعادة    ،حممد حمي الدين عبد احلميـد : قيق، حت)٩١١ت(لسيوطيعبد الرمحن ال تاريخ اخللفاء-٣٣
  .هـ ١٣٧١ ،١طمصر
نبيه أمني فارس، منري البعلبكـي، دار العلـم   : ، لكارل بروكلمان، نقله إىل العربية تاريخ الشعوب اإلسالمية-٣٤

 . م٥،١٩٦٨بريوت ط -للماليني
 .بريوت –، دار الكتب العلمية )هـ٤٦٣ت(يمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغداد، ألتاريخ بغداد-٣٥
 .تاريخ مدينة بلنسية األندلسية، للدكتور كمال السيد أبو مصطفى، مركز اإلسكندرية للكتاب-٣٦
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل، أليب القاسم علي بن احلسن بن هبـة اهللا بـن   -٣٧

حمب الدين أيب سعيد عمر بن غرامـة العمـري، دار   : ، حتقيق)هـ٥٧١ت(عبد اهللا الشافعي املعروف بابن عساكر
 . ١٩٩٥بريوت ،  -الفكر 
ـ ٨٣٣(بن اجلزري مشس الدين حممد بن حممد بن علي بن يوسـف اليف القراءات العشر،  حتبري التيسري-٣٨ ، )هـ

 .هـ ١٤٢١ ،١طاألردن  -دار الفرقان  ،أمحد حممد مفلح القضاة.د: حتقيق
 أيب اخلـري حممـد بـن عبـد الـرمحن      مشـس الـدين   لإلمـام يف تاريخ املدينة الشـريفة،   التحفة اللطيفة-٣٩

 .هـ١٤١٤ ،١طبريوت  -دار الكتب العلمية : ، دار النشر)هـ٩٠٢ت(السخاوي
: ، حتقيق)هـ٩١١ت(عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي جلالل الدينيف شرح تقريب النواوي،  تدريب الرواي-٤٠

 .الرياض –تبة الرياض احلديثة مك، عبد الوهاب عبد اللطيف
 .١ط بريوت –، دار الكتب العلمية )هـ٧٤٨ت(عبد اهللا مشس الدين حممد الذهيب أليب ،تذكرة احلفاظ-٤١
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أمين رشدي . د: ، حتقيق)هـ٣٩٩ت(التذكرة يف القراءات الثمان، أليب احلسن طاهر بن عبد املنعم بن غلبون -٤٢
 .هـ١٤١٢، ١طسويد، اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن جبدة 

سليمان بن خلف بـن سـعد أبـو الوليـد      لملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح، ، التعديل والتجريح-٤٣
 .هـ ١٤٠٦ ،١طالرياض  -دار اللواء للنشر والتوزيع  ،أبو لبابة حسني. د: ، حتقيق)هـ٤٧٤ت(الباجي
جرير بن يزيد بن خالد الطـربي أبـو   مد بن حملجامع البيان عن تأويل آي القرآن، : املسمى تفسري ابن جرير-٤٤

 .هـ١٤٠٥ ،بريوت  -، دار الفكر )هـ٣١٠ت(جعفر
يب السـعود حممـد بـن حممـد     ألإرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكـرمي،  : املسمىتفسري أيب السعود -٤٥

 .بريوت –، دار إحياء التراث العريب )هـ٩٨٢(العمادي
عبـد  خالد : حتقيق  ،)هـ٥٦١ت(حممد احلسني بن مسعود البغوي أليب معامل التنزيل: املسمىتفسري البغوي -٤٦

 . ١ط بريوت -دار املعرفة، العكالرمحن 
عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب،  أليب، )هـ٦٧١ت(اجلامع ألحكام القرآن: املسمى تفسري القرطيب-٤٧

 .القاهرة –دار الشعب 
 ،حممد عوامـة : ، حتقيق)هـ٨٥٢ت(العسقالين الشافعي محد بن علي بن حجر أبو الفضلألتقريب التهذيب، -٤٨

 .١٤٠٦ ،١طسوريا  -دار الرشيد 
يف شرح حرز األماين يف القراءات السبع، لسيد الشني أيب الفرج، وخالد حممـد احلـافظ، دار    تقريب املعاين-٤٩

 .هـ١٤١٩، ٢املدينة املنورة ط -الزمان
املعروف بابن نقطة احلنبلـي   د بن عبد الغين البغدادي أبو بكرحمم: ملعرفة رواة السنن واملسانيد، تأليف التقييد-٥٠

  .١٤٠٨ ،١طبريوت  -دار الكتب العلمية ، كمال يوسف احلوت: ، حتقيق)هـ٤٦٣ت(
بـريوت   -، دار الفكر )هـ٨٥٢ت(محد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعيأل ذيب التهذيب-٥١
 . ١٤٠٤ ،١ط
ـ ٧٤٢ت(الزكي عبدالرمحن أبو احلجاج املزييوسف بن ل، ذيب الكمال-٥٢ بشـار عـواد   . د: ، حتقيـق )هـ

 .هـ١،١٤٠٠ط بريوت -مؤسسة الرسالة ، معروف
دار إحيـاء التـراث   ، حممد عوض مرعب: حتقيق ،)هـ٣٧٠(ذيب اللغة أبو منصور حممد بن أمحد األزهري-٥٣

  .م١،٢٠٠١طبريوت  -العريب  
بن ناصر الدين مشس الدين حممد بن عبد اهللا السام وألقام وكناهم، توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأن-٥٤

 .م١٩٩٣ ،١طبريوت  -مؤسسة الرسالة  حممد نعيم العرقسوسي: بن حممد القيسي الدمشقي، حتقيق
حامت صاحل الضـامن،  . د: ، حتقيق)هـ٤٤٤ت(يف القراءات السبع، أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين التيسري-٥٥

  .هـ١٤٢٩، ١الشارقة ط –بة مكتبة الصحا
دار  ،السيد شرف الـدين أمحـد  : ، حتقيق)هـ٣٥٤(بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت حملمدالثقات -٥٦

  .١٣٩٥ ،١بريوت ط-الفكر
عبد املهيمن الطحان : ، حتقيق)هـ٤٤٤ت(يف القراءات السبع، أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين جامع البيان-٥٧

 .هـ١٤٢٨، ١شارقة طوآخرون، جامعة ال
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، دار إحيـاء  )هـ٣٢٧(عبد الرمحن بن أيب حامت حممد بن إدريس أبو حممد الرازي التميمي، لاجلرح والتعديل-٥٨
 .م١٩٥٢ ،١طبريوت  -التراث العريب 

حممـد متـيم الـزعيب،    : ، تصحيح)هـ٥٩٠ت(القاسم بن فريه بن خلف ماين ووجه التهاين للشاطيبحرز األ-٥٩
 .هـ١٤٢٥، ٤املدينة املنورة ط –مكتبة دار اهلدى 

 .بريوت –حممد علي النجار عامل الكتب : حتقيق ،)هـ٣٩٢ت(الفتح عثمان ابن جين، أليب اخلصائص-٦٠
 .، نقلها إىل العربية أمحد الشنتناوي، إبراهيم زكي، عبد ايد يونسدائرة املعارف اإلسالمية-٦١
 .١٩٩٣ ،بريوت –، دار الفكر )هـ٩١١(عبد الرمحن السيوطي ، جلالل الدين الدر املنثور-٦٢
، لعبد الواحد بـن  اشتمل عليها كتاب التيسري ،وحل مقفالت ،الدر النثري والعذب النثري يف شرح مشكالت-٦٣

جدة،  -أمحد عبد اهللا أمحد املقري، دار الفنون للطباعة والنشر: حتقيق) هـ٧٠٥ت(حممد بن أيب السداد الكالقي، 
 .هـ١٤١١

شهاب الـدين أيب الفضـل أمحـد بـن علـي بـن حممـد         للحافظملائة الثامنة، الدرر الكامنة يف أعيان ا-٦٤
 ،٢طصـيدر ابـاد   -جملس دائـرة املعـارف العثمانيـة     ،حممد عبد املعيد ضان: ، حتقيق)هـ٨٥٢ت(العسقالين
 .هـ١٣٩٢

إبراهيم بن علي بن حممـد بـن فرحـون اليعمـري     : الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، تأليف-٦٥
 .بريوت –، دار الكتب العلمية )هـ٧٩٩ت(الكيامل

دار  ،إحسان عبـاس : ، حتقيق)هـ٥٤٢(احلسن علي بن بسام الشنتريين أليبالذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، -٦٦
  .هـ١٤١٧ ،بريوت -الثقافة 
كمـال  : ، حتقيـق )هـ٨٣٢ت(بن أمحد الفاسي املكي أبو الطيب حملمديف رواة السنن واملسانيد،  ذيل التقييد-٦٧

 .هـ١،١٤١٠طبريوت  -دار الكتب العلمية  ،يوسف احلوت
 -، املكتب اإلسـالمي  )هـ٥٩٧ت(عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي: يف علم التفسري، تأليف زاد املسري-٦٨

  .١٤٠٤ ،٣طبريوت 
 ،١طدمشـق   -دار الفكـر   ،مطاع الطرابيثـي : حتقيق محد بن حممد بن أمحد السلفي،أل سؤاالت السلفي،-٦٩

 .هـ١٤٠٣
شوقي ضيف، دار . د: حتقيق) هـ٣٢٤ت(يف القراءات، أليب بكر أمحد بن موسى بن جماهد البغدادي السبعة-٧٠

 .٢القاهرة ط -املعارف
 .هـ١٤٢٣، ١إىل رواية ورش عن نافع، للشيخ عبد الرمحن جربيل، مؤسسة الوراق ط السبيل النافع-٧١
املكتبـة  ١ط )هـ٥٩٠ت(لقاصح  العذري البغدادي وتذكار املقْرِئ املنتهي لإلمام ابن ا املبتدىسراج القارئ -٧٢

 .العصرية صيدا، بريوت 
 .، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض)هـ١٤٢٠ت(باينلاأل، حملمد ناصر الدين السلسلة الصحيحة-٧٣
 .،ى مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياضباينلاألحملمد ناصر الدين  ،السلسلة الضعيفة-٧٤
 ،دار الفكـر   ،حممد فؤاد عبد البـاقي : ، حتقيق)هـ٢٧٣(د بن يزيد أبو عبداهللا القزويينمحمل ،سنن ابن ماجه-٧٥

  .بريوت 
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حممد حميي الدين عبد : حتقيق ،)هـ٢٧٥ت(سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،سنن أيب داود-٧٦
  .بريوت-دار الفكر،احلميد
حممـد عبـد   : ، حتقيق)هـ٤٥٨(موسى أبو بكر البيهقيمحد بن احلسني بن علي بن ألالكربى،  سنن البيهقي-٧٧

  .هـ ١٤١٤ -مكة املكرمة  -مكتبة دار الباز  ،القادر عطا 
خالد السبع ، فواز أمحد زمريل : ، حتقيق)هـ٢٥٥ت(عبداهللا بن عبدالرمحن أبو حممد الدارمي، ل سنن الدارمي-٧٨

 .١٤٠٧ ،١طبريوت  -دار الكتاب العريب  ،العلمي
 .هـ١٤١٤الرياض،  -سعد آل محيد، دار الصميعي للنشر. د: ، حتقيق )هـ٢٢٧ت (صورسنن سعيد بن من-٧٩
عبد الغفار سـليمان  .د: ، حتقيق)هـ٣٠٣ت(محد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائيألالكربى، سنن النسائي -٨٠

 .هـ١٤١١ ،١طبريوت  -دار الكتب العلمية ، سيد كسروي حسنو، البنداري
ـ ٧٤٨ت(ن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد اهللامد ب، حملسري أعالم النبالء-٨١ شـعيب  : ، حتقيـق )هـ

  .هـ١٤١٣ ،٩ط بريوت –مؤسسة الرسالة ، حممد نعيم العرقسوسي، األرناؤوط 
ـ ١٠٨٩(عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي البن العماديف أخبار من ذهب،  شذرات الذهب-٨٢  ،)هـ

  .هـ١٤٠٦ ،١طدمشق  -دار بن كثري  ، ود األرناؤوطعبد القادر األرنؤوط، حمم: حتقيق
ـ ٧٦٩(بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل العقيلي املصـري اهلمـداين  لعلى ألفية ابن مالك،  شرح ابن عقيل-٨٣ ، )هـ

 .هـ ١٤٠٥ -سوريا  -دار الفكر ، حممد حميي الدين عبد احلميد: حتقيق
 .هـ١٣٢٢، ١مكة ط –عبد الرمحن الربقوقي، مكتبة مصطفى الباز : شرح ديوان املتنيب، شرح-٨٤
على الشاطبية املسمى بالآللئ الفريدة يف شرح القصيدة، أليب عبـد اهللا حممـد بـن احلسـن      شرح الفاسي-٨٥

 .هـ١٤٢٦، ١الرياض ط -عبد الرازق بن علي بن إبراهيم موسى، مكتبة الرشد: ، حتقيق)هـ٦٥٦ت(الفاسي
، املكتبـة األزهريـة للتـراث،    )هـ٦٥٦ت(على الشاطبية املسمى كنز املعاين شرح حرز األماينشرح شعلة -٨٦

 .هـ١٤١٨
مجـال حممـد   : ، حتقيق)هـ٨٥٧ت(شرح طيبة النشريف القراءات العشر، أليب القاسم حممد بن حممد النويري-٨٧

 .هـ١٤٢٥، ١بطنطا ط -شرف، دار الصحابة للتراث
 .مكتبة الرشد الرياض١حازم حيدر،ط.د :حتقيق ودراسة )هـ٤٤٠ت(ام أيب العباس املهدويشرح اهلداية لإلم-٨٨
عبد القـادر  : ، حتقيق)هـ٨٢١(لقلقشندي أمحد بن علي بن أمحد الفزاري، لصبح األعشى يف صناعة اإلنشا-٨٩
 .م١٩٨١ ،دمشق –وزارة الثقافة  ،زكار
ـ ٢٥٦ت(ل أبو عبداهللا البخـاري اجلعفـي  مد بن إمساعيحملاجلامع الصحيح املختصر،  صحيح البخاري-٩٠  ،)هـ

  .هـ ١٤٠٧ ،٣ط بريوت –اليمامة ، دار ابن كثري، مصطفى ديب البغا. د: حتقيق
ـ ٢٦١ت(مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشـريي النيسـابوري  : صحيح مسلم، تأليف صحيح مسلم-٩١ ، )هـ

  .بريوت –دار إحياء التراث العريب ،حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق
 .هـ١٤٢٢، ٢، للدكتور عبد القيوم عبد الغفور السندي، املكتبة اإلمدادية طات يف علوم القراءاتصفح-٩٢
 .بريوت –، دار صادر )هـ٢٣٠ت(مد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا البصري الزهري،حمل طبقات ابن سعد-٩٣
 ،١ط بـريوت  –دار الكتـب العلميـة    ،)هـ٩١١ت(عبد الرمحن السيوطي جلالل الدين ،طبقات احلفاظ-٩٤

 .هـ١٤٠٣
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ـ ٧٧١(بن علي بن عبد الكايف السبكي عبد الوهاب تاج الدين، لطبقات الشافعية الكربى-٩٥ . د: ، حتقيـق )هـ
  .هـ١٤١٣ ،٢، طهجر للطباعة والنشر والتوزيع، دار عبد الفتاح حممد احللو.د، وحممود حممد الطناحي

، سليمان بن صاحل اخلـزي  الطـراز  : ، حتقيق)هـ٩٤٥ت(الداوديأمحد بن حممد : طبقات املفسرين، تأليف-٩٦
  .هـ١٤١٧ ،١ط السعودية –مكتبة العلوم واحلكم 

خالد : ، حتقيق)هـ٥٣٧(نجم الدين أيب حفص عمر بن حممد النسفيلصطالحات الفقهية، يف اال طلبة الطلبة-٩٧
 .هـ١٤١٦،عمان -دار النفائس ، عبد الرمحن العك

صالح الـدين  . د: ، حتقيق)هـ٧٤٨ت(شمس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيبلالعرب يف خرب من غرب، -٩٨
  .م٢،١٩٨٤طالكويت –مطبعة حكومة الكويت  ،املنجد
يف شرح القصيد، شرح القصيدة الشاطبية يف القراءات السبع، أليب العباس أمحد بـن يوسـف   العقد النضيد -٩٩

 .هـ١٤٢٢، ١أمين رشدي سويد، دار نور املكتبات، جدةط.د: ، حتقيق)هـ٧٥٦ت(بالسمني احلليباملعروف 
خليل امليس دار الكتب العلمية : عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي، حتقيقليف األحاديث الواهية،  العلل املتناهية-١٠٠

 .هـ١٤٠٣ ،١طبريوت  -
 ل، ، لنبيل حممد آل إمساعيعلم القراءات ، نشأته ، أطواره-١٠١
إبـراهيم السـامرائي دار   .د، ومهدي املخزومي.د: ، حتقيق)هـ١٧٠ت(لخليل بن أمحد الفراهيديل العين-١٠٢

  .ومكتبة اهلالل
أبو عائش عبد املنعم إبراهيم، : الغاية يف شرح اهلداية يف علم الرواية، حملمد بن عبد الرمحن السخاوي، حتقيق-١٠٣

 .٢٠٠١، ١مكتبة أوالد الشيخ للتراث، ط
: ، اعتىن بـه )هـ٨٣٣ت(يف طبقات القراء، لشمس الدين أيب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري  لنهايةغاية ا-١٠٤
 .هـ٣،١٤٠٢بريوت ط –برجستراسر، دار الكتب العلمية .ج

غيث النفع يف القراءات السبع لويل اهللا سيدي علي النوري الصفاقسي، ويليه خمتصر بلوغ األمنية، وهو شرح -١٠٥
حممـد عبـد   : اع، على نظم حترير مسائل الشاطبية للشيخ حسن خلف احلسيين، تصحيحفضيلة الشيخ علي الضب

 .هـ١٤١٩، ١بريوت، ط–القادر شاهني، دار الكتب العلمية 
أمحـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقالين          للحافظشرح صحيح البخاري،  فتح الباري-١٠٦

  .ريوتب –دار املعرفة  ،حمب الدين اخلطيب: ، حتقيق)هـ٨٥٢ت(الشافعي
 ١١٩٨ت بعـد (سليمان بن حسني بن اجلمـزوري ، لشرح كنز املعاين بتحرير حرز األماين الفتح الرمحاين-١٠٧
 .هـ١٤٢٤ ،١ط طنطا-دار الضياء، عبد الرازق بن علي بن إبراهيم موسى :حتقيق الشيخ، )هـ
مـوالي  .د: حتقيق، )هـ٦٤٣(يف شرح القصيد، لعلَم الدين أيب احلسن علي بن حممد السخاويفتح الوصيد -١٠٨

 .هـ٢،١٤٢٦الرياض ط-حممد اإلدريسي الطاهري، مكتبة الرشد
، ألمحد بن أمحد بن حممد الطويل، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشـريف، ومركـز   فن الترتيل وعلومه-١٠٩

   . هـ١٤٢٠، ١امللك فيصل للبحوث والدراسات ط
 .اإلسكندرية -مؤسسة الثقافة اجلامعية ، للدكتور أمحد خمتار العبادي،يف تاريخ املغرب واألندلس-١١٠
 .تونس –، للدكتور عيسى الناعوري، الدار العربية للكتاب، ليبيا يف ربوع األندلس-١١١
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مكـة املكرمـة،    -مدخل ودراسة وحتقيق، للدكتور السيد رزق الطويل، املكتبة الفيصلية يف علوم القراءات-١١٢
 .هـ١٤١٥
 .هـ١٤٢٤، ٣القاهرةط -مد إمساعيل، دار السالم، للدكتور شعبان حمالقراءات أحكامها ومصدرها-١١٣
 -، دار الكتاب العريب)هـ١٤٠٣ت(، للشيخ عبد الفتاح القاضيالقراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب-١١٤

 .هـ١٤٠١بريوت، 
، ١دمشـق ط  -دار الفكـر   ،حممد احلبش.د ،القراءات املتواترة وأثرها يف الرسم القرآين واألحكام لشرعية-١١٥

 .هـ١٤١٩
حممـد  : حتقيق ،بن أمحد أبو عبداهللا الذهيب الدمشقي حلمدكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، ال-١١٦
 . هـ١٤١٣ ،١ط جدة –مؤسسة علو ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،عوامة
عبد السالم حممـد هـارون دار   : ، حتقيق)هـ١٨٠ت(البشر عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه ، أليبالكتاب-١١٧
 .١ط بريوت – اجليل
القاسم حممود بن عمـر الزخمشـري    أليبوعيون األقاويل يف وجوه التأويل، ، الكشاف عن حقائق التنزيل -١١٨

 .بريوت –دار إحياء التراث العريب ، عبد الرزاق املهدي: ، حتقيق)هـ٥٣٨ت(اخلوارزمي
بـن حممـد العجلـوين    مساعيل إلكشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، -١١٩

  .هـ١٤٠٥ ،٤طبريوت  -مؤسسة الرسالة  ،أمحد القالش: ، حتقيق)هـ١١٦٢ت(اجلراحي
، )هـ١٠٦٨ت(صطفى بن عبداهللا القسطنطيين الرومي احلنفيملكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، -١٢٠

 .هـ ١٤١٣ ،بريوت  -دار الكتب العلمية 
، )هـ٤٣٧ت(السبع وعللها وحججها، أليب حممد مكي بن أيب طالب القيسي الكشف عن وجوه القراءات-١٢١
 .هـ١٤٢٨، ٥بريوت ط -حمي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة: حتقيق
: ، مراجعـة )هـ٥٤١ت(يف القراءات العشر، أليب العز حممد بن احلسني بن بندار القالنسي الكفاية الكربى-١٢٢

  .١نطا طمجال الدين حممد شرف،دار الصحابة للتراث بط
: حتقيـق  البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفـومي،  أليبمعجم يف املصطلحات والفروق اللغوية،  الكليات-١٢٣

  .هـ١٤١٩بريوت   -مؤسسة الرسالة، حممد املصريوعدنان درويش 
املعـروف بـابن    مد بن أمحد بـن يوسـف أبـو الربكـات الـذهيب الشـافعي      حمل ، الكواكب النريات-١٢٤
  .الكويت  -دار العلم  ،محدي عبد ايد السلفي: حتقيق، )هـ٩٢٩ت(الكيال
ـ ٦٣٠ت(احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد الشيباين اجلزري ، أليباللباب يف ذيب األنساب-١٢٥ ، )هـ

 .هـ ١٤٠٠ -بريوت  -دار صادر 
 .١ط بريوت –، دار صادر )هـ٧١١ت(مد بن مكرم بن منظور األفريقي املصريحمل لسان العرب-١٢٦
، اهلند -دائرة املعرف النظامية : محد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، حتقيقأل ،امليزان لسان-١٢٧

  .هـ١٤٠٦ ،٣طبريوت  -مؤسسة األعلمي للمطبوعات 
الشيخ عـامر السـيد   : ، حتقيق)هـ٨٥١ت(لفنون القراءات، لشهاب الدين القسطالين لطائف اإلشارات-١٢٨

 .هـ١٣٩٢القاهرة، -عبد الصبور شاهني، الس األعلى للشئون اإلسالمية. عثمان، ود
 .م١٩٩٥اإلسكندرية،-، للدتور عبد الراجحي، دار املعرفة اجلامعيةاللهجات العربية يف القراءات القرآنية-١٢٩
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حممـد الـزعيب، مكتبـة دار    : ، ضبطه وراجعه)هـ٨٣٣ت (، لإلمام احلافظ ابن اجلزرياملضيةمنت الدرة -١٣٠
 .  ٢املدينة املنورة ط -اهلدى
ـ ٧٠٧ت(علي بن أيب بكر اهليثميلومنبع الفوائد،  مع الزوائدجم-١٣١  –، دار الكتـاب العـريب بـريوت    )هـ

 .هـ١٤٠٧
 -بـريوت   -مكتبة لبنـان   ،حممود خاطر: قيقحت مد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي،حمل ،خمتار الصحاح-١٣٢

١٤١٥ . 
 .، مكتبة املتنيب، القاهرة)هـ٣٧٠(، يف كتاب البديع البن خالويهخمتصر يف شواذ القرآن-١٣٣
 .هـ١٤٢٠، ١األردن ط -، عبد الرمحن جربيل، دار اخلليجاملدخل إىل القراءات وأصول العشر املتواترات-١٣٤
، ٢، للدكتور عبد الفتاح إمساعيـل شـليب، مكتبـة وهبـةط    تجويداملدخل والتمهيد يف علم القراءات وال-١٣٥

 .هـ١٤١٩
ـ ٧٦٨ت(أبو حممد عبد اهللا بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي : وعربة اليقظان، تأليف مرآة اجلنان-١٣٦  )هـ

 .هـ ١٤١٣ ،القاهرة -دار الكتاب اإلسالمي
علي حممد اجلـابري،  : البغدادي، حتقيق على أمسا األمكنة والبقاع، لصفي الدين عبد املؤمن مراصد االطالع-١٣٧

 .هـ١٣٧٣، ١بريوت ط-دار املعرفة
وبذيله التلخيص للـذهيب،  )هـ٤٠٥ت(على الصحيحني، للحافظ أيب عبد اهللا احلاكم النيسابوري املستدرك-١٣٨
 .بريوت-يوسف املرعشلي، دار املعرفة.د: حتقيق
 .مصر –، مؤسسة قرطبة )هـ٢٤١ت(يباينأمحد بن حنبل الش أليب عبد اهللامسند اإلمام أمحد بن حنبل، -١٣٩
محدي بن عبد ايـد  : ، حتقيق)هـ٤٥٤ت(مد بن سالمة بن جعفر أبو عبد اهللا القضاعيحمل ،مسند الشهاب-١٤٠
  .هـ ١٤٠٧ ،٢طبريوت  -مؤسسة الرسالة ، السلفي
ـ ٣٥٤ت(بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسـيت  ، لمحم دمشاهري علماء األمصار-١٤١  .م: ، حتقيـق )هـ

 .م١٩٥٩بريوت  -دار الكتب العلمية ،  فاليشهمر
حممد بشـري  : ، حتقيق)هـ٧٣٤ت (مد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي أبو عبد اهللاحمل ،املطلع على أبواب املقنع-١٤٢
 .هـ ١٤٠١ ،بريوت –املكتب اإلسالمي ، األدليب
عبـد اهللا الرومـي    عبـد اهللا يـاقوت بـن    أليبأو إرشاد األريب إىل معرفـة األديـب،    معجم األدباء-١٤٣
 .هـ ١،١٤١١طبريوت  -، دار الكتب العلمية )هـ٦٢٦ت(احلموي
 .بريوت –دار الفكر  ياقوت بن عبد اهللا احلموي أبو عبد اهللا، معجم البلدان-١٤٤
حممد شكور حممـود  : سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين، حتقيقل ،الروض الداين املعجم الصغري-١٤٥

  .هـ ١٤٠٥ ،١ط عمان، بريوت  -دار عمار ، املكتب اإلسالمي  دار، احلاج أمرير 
. د: بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد اهللا، حتقيق حملمد، )املعجم املختص باحملدثني( معجم احملدثني-١٤٦

  .هـ١،١٤٠٨ط الطائف –مكتبة الصديق ، حممد احلبيب اهليلة
إبراهيم بن سعيد الدوسري، مطبوعات جامعـة  : للدكتور :يف علمي التجويد والقراءات معجم املصطلحات-١٤٧

 .اإلمام حممد بن سعود
 . ة، مكتبة املثىن، دار إحياء التراثلعمر رضا كحال ، تراجم مصنفي الكتب العربية، معجم املؤلفني -١٤٨
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 جممـع اللغـة  : حممد النجار، حتقيق وحامد عبد القادر و أمحد الزيات و براهيم مصطفىإلاملعجم الوسيط، -١٤٩
 .دار الدعوة،: دار النشر، العربية 
 .هـ١٤١٢، ١بريوت ط -عرب التاريخ، للدكتور حممد سامل حميسن، دار اجليل معجم حفاظ القرآن-١٥٠
: معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، حملمد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد اهللا، حتقيق-١٥١

 .هـ١٤٠٤ – ١بريوت ط –صاحل مهدي عباس، مؤسسة الرسالة  ،شعيب األرناؤوط ، بشار عواد معروف 
دار  ،طيار آليت قوالج :قيقحت ،مد بن أمحد بن عثمان الذهيب، حملمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار-١٥٢

  .هـ١٤٢٤عامل الكتب
مهـام عبـد   . د: حتقيـق مد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد اهللا، حمل،  املعني يف طبقات احملدثني-١٥٣

  .هـ١،١٤٠٤طاألردن  -دار الفرقان  ،الرحيم سعيد
حممود فاخوري، وعبد احلميد خمتـار،  : ، أليب الفتح ناصر الدين بن املطرز، حتقيقاملغرب يف ترتيب املعرب-١٥٤

 .م١٩٧٩، ١حلب ط-مكتبة أسامة بن زيد
ـ ٥١٠ت(بن علي بن عثمان احلريريباملقامات األدبية، أليب حممد القاسم : ، املسمىمقامات احلريري-١٥٥ ، )هـ

 .بريوت-دار الكتب العلمية
دار  ،عبد السالم حممد هـارون : ، حتقيق)هـ٣٩٥ت(يب احلسني أمحد بن فارس بن زكرياأل ،مقاييس اللغة-١٥٦
  .هـ ١٤٢٠ ،٢طبريوت  -اجليل 
 .هـ١٩٨٦اجلامعة ، حملمد سامل حميسن ، مؤسسة شباب املقتبس من اللهجات العربية والقراءات القرآنية-١٥٧
-عـامل الكتـب  .حممد عبد اخلالق عظيمة: ، حتقيق)هـ٢٨٥ت(العباس حممد بن يزيد املربد ، أليباملقتضب-١٥٨
  .بريوت
: ، حتقيـق )هـ١١١١ت(أو غنية الطالبني ومنية الراغبني،لشمس الدين حممد بن قاسم البقري املقدمة البقرية-١٥٩

 .هـ١٤٢٣، ١حممد معاذ مصطفى اخلن، دار األعالم ط
 .املطبعة امليمنية مصر ،األمشوين عبد الكرمي للعالمة ،منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا-١٦٠
 .هـ١٤١٢يف علوم القرآن، حملمد عبد العظيم الزرقاين، دار إحياء التراث العريب بريوت،  مناهل العرفان-١٦١
ـ ٥٩٧ت(لفـرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي أبو اليف تاريخ امللوك واألمم،  املنتظم-١٦٢ ، دار )هـ

 .هـ١٣٥٨ ،١طبريوت  -صادر 
علي العمـران، دار عـامل   : ، اعتىن به )هـ٨٣٣(ومرشد الطالبني، حملمد بن حممد بن اجلزري منجد املقرئني-١٦٣
 . هـ١٤١٩، ١اململكة العربية السعودية ط-الفوائد
، ٧هضـة املصـرية، ط  واحلضارة اإلسالمية، للدكتور أمحد شـليب، مكتبـة الن   موسوعة التاريخ اإلسالمي-١٦٤

 .م١٩٨٦
 .هـ١٤٢١، ١بريوت ط–، لعبد احلكيم العفيفي، أوراق شرقية موسوعة ألف مدينة إسالمية-١٦٥
 ،الشيخ علي حممـد معـوض  : مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق ليف نقد الرجال،  ميزان االعتدال-١٦٦

  .م١٩٩٥ ،١طبريوت  -دار الكتب العلمية ، املوجود والشيخ عادل أمحد عبد
عبد العزيز حممـد  : بن علي بن حممد املشهور بابن حجر العسقالين، حتقيق ألمحديف األلقاب،  نزهة األلباب-١٦٧

  .هـ١٤٠٩ ،١ط الرياض -مكتبة الرشد ، بن صاحل السديري
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-الشيخ علي الضباع، دار الكتـاب العـريب  : يف القراءات العشر، حملمد بن حممد بن اجلزري، حتقيق النشر-١٦٨
 .بريوت
إحسان .د: ، حتقيق)هـ١٠٤١ت(الطيب من غصن األندلس الرطيب، ألمحد بن حممد املقري التلمساين نفح-١٦٩

 .هـ١٣٨٨بريوت ،  -عباس ،دار صادر 
بـريوت   -دار الكتـب العلميـة   ، مساعيل باشا البغـدادي  إلهدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني، -١٧٠

 .هـ١٤١٣
عبـد احلميـد   : الل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، حتقيـق جلمهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، -١٧١

  .مصر –املكتبة التوفيقية ، هنداوي 
وتركـي   ،أمحد األرنـاؤوط : ، حتقيق)هـ٧٦٤ت(صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، لالوايف بالوفيات-١٧٢

  .هـ١٤٢٠ ،بريوت -دار إحياء التراث  ،مصطفى
شـعبان  . د: مراجعة) هـ١٤٠٣ت(يف القراءات السبع، للشيخ عبد الفتاح القاضي الوايف يف شرح الشاطبية-١٧٣

 .هـ١٤٢٥، ٢حممد إمساعيل، دار املصحف للنشرط
العبـاس مشـس الـدين أمحـد بـن حممـد بـن أيب بكـر بـن           أيبأبناء الزمان،  أنباءو وفيات األعيان-١٧٤
  .لبنان –دار الثقافة  ،عباس إحسان: ، حتقيق)هـ٦٨١ت(خلكان

  
 
ـ ٩٧٩ت(، لشهاب الدين أمحد بن أمحد الطييبالتنوير فيما زاده النشر على احلرز والتيسري -١ ، دراسـة  )هـ

عبد العزيز بن سليمان املزيين، حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف القراءات، اجلامعـة  : وحتقيق وشرح
  .هـ١٤٢٦اإلسالمية باملدينة املنورة، 

 
 

 :موقع شبكة التفسري والدراسات القرآنية -١
http://www.tafsir.org/tafsir/index.php?a=links  

  :موقع املوسوعة احلرة ويكيبيديا -٢
http://ar.wikipedia.org/wiki  

  :-رمحها اهللا-موقع ودود للمخطوطات ، موقع شيخة املري -٣
http://www.wadod.com  

  

  
  
  

http://www.tafsir.org/tafsir/index.php?a=links
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.wadod.com
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  الصفحة  املوضوع

  ٢  املقدمة
  ..التمهيد 

  .التعريف بعلم القراءات وفضله وأمهيته  :املبحث األول
  

١٤  

  ١٩  .نشأة القراءات وأقسامها :املبحث الثاين
  ٣٣  .التعريف بالقراء السبعة وأهم روام  :املبحث الثالث

  ٧٧  رواة األئمة السبعة يف املذهبني الشامي والعراقيتوضيحي لجدول 
  ..قسم الدراسة
  .دراسة املؤلف :الفصل األول
  :املبحث األول 

  .واالجتماعية والعلمية واألحوال السياسية، العصر الذي عاش فيه

  
  
  

٨٠  
  ٨٦  .حياته وآثاره:املبحث الثاين 

  .دراسة موجزة عن كتاب روضة التقرير وشرحه:الفصل الثاين 
  .وتوثيق نسبته إىل مؤلفه ، اسم الكتاب:املبحث األول 

  
١٠٠  

  ١٠٥  .ومؤلفه ، التعريف بكتاب التيسري:املبحث الثاين 
  ١١٣  .ومؤلفه ، اإلرشادالتعريف بكتاب : املبحث الثالث 
ب شرح روضة التقرير، ومتنه، وبيان التعريف بكتا:املبحث الرابع 

  .أمهية الكتاب احملقق
١١٩  

  ١٢٦  .منهج املؤلف يف الكتاب : املبحث اخلامس 
  ١٣١  .مصادر املؤلف يف الكتاب :املبحث السادس 
املنت أبرز امللحوظات على الكتاب، واملقارنة بني :املبحث السابع 

  .والشرح
١٣٥  
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  ١٤١  .وصف نسخة الكتاب، ومناذج منها: ثامناملبحث ال
  ١٤٥  األماين جداول شجرية توضح أسانيد املؤلف إىل كتب التيسري واإلرشاد وحرز

  :قسم التحقيق
  .مقدمة املؤلف

  
١٤٨  

  ١٨٠  .االستعاذة والبسملة
  ١٩٥  .سورة أم القرآن
  ٢٠٢  .القول يف اإلدغام
  ٢١٦  .خلالفات رواة األئمة يف املذهبني جدول توضيحي

  ٢٢٠  .اخلامتة وأبرز النتائج والتوصيات
  .الفهارس

  .فهرس اآليات القرآنية
  

٢٢٤  
  ٢٢٧  .فهرس األحاديث، واآلثار
  ٢٢٧  .فهرس الشواهد الشعرية
  ٢٢٨  .فهرس البلدان واألماكن

  ٢٢٩  .فهرس األعالم املترجم هلم
  ٢٣٢  .فهرس املصادر واملراجع

  ٢٤٣  .فهرس املوضوعات
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