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أمحد اهللا ريب جلََّ وعال على سابغ فضله ونعمه اليت تترى وأشكره على متام فضله وما 
  .أسدى، ووفقين إلمتام هذا البحث وإجنازه

أن أسجل بالغ شـكري وامتنـاين ألسـتاذي    وال يسعين بعد محده تعاىل وشكره إال 
؛ ملا غمرين به من اهتمام ومساعدة، فهو الذي تكرم "منصور كايف"الفاضل األستاذ الدكتور 

علي بقبوله اإلشراف على هذا البحث ألول وهلة عرضت عليه اإلشكالية، وأوالين بتشجيعه 
لعلمية الدقيقة بـالرغم  وصربه وسعة صدره، ومل يضن علي بعلمه ووقته وجهده وتوجيهاته ا

  .من التزاماته الكثرية، فجزاه اهللا على كل ما قدم خريا
األسـتاذ  : كما ال يفوتين أن أشكر مجيع أساتذيت يف هذه الكلية، وأخـص بالـذكر  

، والذي أكن له تقديرا خاصا؛ إذ كان له علي فضل كبري، فله مين "مسعود فلوسي"الدكتور 
السـعيد بوخالفـة   : واب اجلزيل، والشكر أيضا موصول للدكتورالشكر الكثري ومن اهللا الث

عبد القادر بن حـرز  "والدكتور " بن نربي"الدكتور : أستاذي يف مرحلة التدرج، وكل من
أسدوه يل مـن  ؛ عرفانا ملا "حسني شرفة"، والدكتور "عبد الكرمي حامدي"، والدكتور "اهللا

ا ذلّ الكثري من الصعاب، ورفع املعنويات، ما أيادي سابغة من العون واملساعدة والتشجيع؛ مم
  .ساعد على إمتام هذا البحث

، وكـل عمـال   "سعيد فكرة"كما أتوجه بالشكر إىل عميد الكلية األستاذ الدكتور 
  .اجلامعة إدارة وأساتذة

ويسعين أيضا أن أشكر أساتذيت أعضاء جلنة املناقشة، الذين حتملوا جهدا مشـكورا يف  
  .آرائهم ومالحظام القيمة هذا البحث وإبداء

وأشكر كل من ساعدين من قريب أو من بعيد، بالكثري أو بالقليل، ماديا أو معنويـا،  
  ...مبارك، عيسى، بلقاسم، صالح الدين: وأخص بالذكر

  بعد واهللا نسأل من قبل ومن
  التوفيق والسداد                                                               

  



 
 

��	
 ا���
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



احلمد هللا الذي علّم بالقلم، علّم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم األمتاّن األكمـالن  
  .إىل يوم الدينعلى البشري النذير سيد األولني واآلخرين حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

  :وبعد
تـالوةً   -جل وعال-فإن أفضل ما صرفت فيه األوقات، وقضيت فيه األعمار، كالم اهللا 

وتعلّماً وتعليماً، ودراسة كلّ ما يعني على فهمه وتدبره، فحري أن تنفق فيه األوقات وتصرف فيه 
دؤها، ومـبىن قواعـد   اجلهود والطاقات، فإن القرآن ينبوع العلم ومنشؤها، ومعدن املعارف ومب

الشرع وأساسه وأصل كلّ علم ورأسه، من عمل مبا فيه ألبسه اهللا احللل وأسكنه الظلل وجعله من 
أوليائه املتقني، وحشره يف زمرة النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، وهو من أجلّ الطاعـات  

اد املرء فيـه تـالوة ازداد   وأفضل القربات إىل ويلِّ احلسنات والدعوات املستجابات، فكلما ازد
طهارة، وكلما ازداد فيه تعمقا ازداد تعلُّقاً ومعرفةً، إنه الواحة اخلضراء اليت ال يغيض ماؤهـا وال  

  .جيف حرثها، بل تزداد نضارةً واًء كلما ازداد روادها
 وملّا كانت العلوم تشرف مبوضوعاا، فإن الدراسات القرآنية عامة، وعلم القراءات خاصة

  .Υأجلّ هذه العلوم وأشرفها، لتعلّقها املباشر بكتاب اهللا 
 ة حملّ عناية بالغة من لدنْ زمن النيبولقد أضحت القراءات القرآنيρ   اس هـذا؛إىل يوم الن

إذ مل خيلُ عصر من األعصار إالّ وقيض اهللا حلفظ كتابه من الناس قائمني يقرؤون القرآن وحيفظونه 
إ�=:� ّ�ْ�:ُ	   [: Υاته ووجوهه، يتعهدونه ويقرئونه ملن بعدهم، حتقيقاً ملوعوده ويتقنون حروفه ورواي

�� ا�CDْآَ$ َوِإ�=� َ�ُ* َ��َِٰ!�7َُنَ�ْ=E�َ[ ]$G�  ].09: ا�

على هذا احلد، بل تعدت إىل التصنيف يف شىت جماالتـه   Υومل تتوقف العناية بكتاب اهللا 
لوم القرآن عموما ويف علم القراءات خصوصـاً بـارزاً   وعلومه املتعلّقة به، فكان التصنيف يف ع

 ل املستوعب هلذا الزخم العلميية والتأمراسة املتأنبشكل ملفت لالنتباه؛ األمر الذي يدعو إىل الد
  .اهلائل الذي خلَّفه رجاالت هذا العلم ومفاخره

بد املنعم بن غلبون أليب احلسن طاهر بن ع" التذكرة يف القراءات الثمان"ولقد كان كتاب 
آخذا مكانه وسط تلك املصنفات، بل كان مصنفه من بني تلك اليت  -احلليب املولد املصري املرتل-

حازت قصب السبق والريادة يف هذا العلم، ومؤلِّفه شخصيةٌ من أبـرز الشخصـيات يف علـم    
إىل االهتمام به ودراسته وتتبع  -فعال–القراءات أداًء وتدريساً وأستاذيةً وتأليفاً؛ األمر الذي يدعو 

  .منهجه يف الكتاب ومسلكه يف عرض مسائل القراءات وبسطها وتوجيهها واختيارها



وقد اخترت أن يكون حبثي هذا دراسةً ملنهج هذا العلَم يف كتابه هـذا، فكـان العنـوان    
  :موسوماً بـ

���ن �� �ض ����� ا��اءات"� �� �  �&%$ ا#��م أ�� ا� �
  "ا�+/آة �� ا��اءات:  آ+��* �� ()ل

  
        ::::أهمية الموضوعأهمية الموضوعأهمية الموضوعأهمية الموضوع    ----أأأأ

  :يكتسي هذا البحث أمهيته من خالل مجلة أمور
، ففضله علـى  Υمعلوم أن شرف العلم من شرف املعلوم، وال أشرف من كتاب اهللا  -1

  .سائر الكتب كفضل اهللا على خلقه
مية وأثره يف فهم اخلطاب مكانة علم القراءات القرآنية ومرتبته السامقة يف الساحة العل -2

  .القرآين، كل ذلك يعطي هذا البحث جدواه وأمهيته
ضرورة الكشف عن حياة أولئك األئمة العلماء الذين كان هلم الفضل يف ظهور هذا   -3

العلم وتطوره وإيفائهم حقَّهم ورفعِ ذكرهم بالدراسة، ومن بينهم أولئك الذين عنـوا بالتـأليف   
ماع واملشافهة إىل دائرة القراءة والتلقني والتصنيف يف هذا الفنوأخرجوه من دائرة الس.  

ال خيفى ما لوضوح املنهج من أمهية كربى يف تذليل السبل للوصـول إىل احلقـائق     -4
العلمية، ولذلك فإن معرفة منهجِ مصنف معين ومسلكه يف كتابه يسعف الباحث والقارئ علـى  

  .ضوعية الضرورية لالنطالق منها للوصول إىل اهلدف والنتيجةاكتساب األسس واملبادئ املو
كما أن التعرف على منهج املؤلِّف يف كتابه يعطي القارئ تصورا مسبقاً علـى هـذا    -5

الكتاب، ويزيل الغموض الذي قد يعترض أفكاره أو مصطلحاته، وييسر فهمه والتعامل معه ومع 
  .نظائره

  
  
  

  
 
 
  



        ::::اإلشكاليةاإلشكاليةاإلشكاليةاإلشكالية    ----بببب
هذا على دراسة منهج اإلمام أيب احلسن طاهر بن غلبون يف عرض مسـائل   يتمحور حبثي

وعليه فبعد التعرف على أمهية املوضوع، ميكن ". التذكرة يف القراءات"القراءات من خالل كتابه 
  :بعدها صياغة إشكاليته، واملتمثِّلة البحث يف التساؤل الرئيس اآليت

ليت خلّفها اإلمام أبو احلسن طاهر بن غلبون رمحـه  ما هي األبعاد واآلثار واجلهود العلمية ا
  ؟"التذكرة يف القراءات"اهللا على فن القراءات، من خالل مؤلّفه 

  :تنشأ عن هذا التساؤل العام عدة تساؤالت وإشكاالت فرعية، أمهُّها
  من هو اإلمام أبو احلسن طاهر بن غلبون؟ -
  كيف كانت القراءات قبله، وكيف أضحت معه؟ -
  ؟ وما مدى متيزه عن غريه من الكتب واملصنفات يف فنه؟ "التذكرة"ا هو كتاب م -
وما هي  أبرز مالمح ومسات املنهج الذي سلكه املؤلِّف يف كتابه ويف عرضـه ملسـائل    -
  القراءات؟
ما مدى التزام املؤلِّف مبنهجه يف مجيع كتابه؟ وما هي املالحظات اليت ميكن تسـجيلها   -

  لى منهجه؟وإيرادها ع
  .إىل غري ذلك من التساؤالت واإلشكاالت الناشئة حول هذا التساؤل العام

  
        ::::أسباب ودوافع اختيار هذا البحثأسباب ودوافع اختيار هذا البحثأسباب ودوافع اختيار هذا البحثأسباب ودوافع اختيار هذا البحث    ----جججج

  :إن من أبرز دوافع اختياري هذا البحث ما يأيت
حبفـظ   Υمكانة القرآن الكرمي يف سويداء قليب منذ صباي؛ إذ بعد أن أكـرمين اهللا   -1

ف املصاحف ذات الروايات املختلفة، ومن مثَّ شغفت بتعهده وقراءتـه  كتابه، لفت انتباهي اختال
  .علم القراءات-بتلك الروايات وصرت أنزع إىل مزيد املعرفة ذا العلم 

، حيث إنه يتناول ألفاظـه وكيفيـة   Υقوة عالقة هذا العلم ومتانة صلته بكتاب اهللا  -2
  .، وشرف العلم بشرف املعلومΥمن اهللا  قراءاا؛ األمر الذي أرجو فيه املزيد من األجر

اإلمام ابن غلبون رمحه اهللا معدود يف رجال مدرسة مصـر للقـراءات، ومعلـوم أن     -3
وروايته رواية أهل املغـرب عمومـا واجلزائـر    –مؤسس هذه املدرسة احلقيقي هو اإلمام ورش 

ة وركّزها يف مصر، فأصبح فهو الذي أرسى قواعد قراءاته اليت أخذها عن نافع يف املدين -خصوصا
  .اسم القراءات مقترنا بورش أينما ذكرت القراءات مبصر



كما وقع اختياري هلذا املوضوع ملرتلة أيب احلسن طاهر بن غلبون رمحه اهللا ورسـوخ   -4
قدمه يف هذا العلم؛ يدلّ ذلك تأثريه يف كثري ممن جاء من بعده مثل اإلمام أيب عمرو الداين رمحـه  

  .بقت شهرته اآلفاق وفاقت شهرة شيخه أبا احلسناهللا الذي ط
يعترب أول كتاب يصل إلينا يف القراءات الثمانية، بعـد  " التذكرة يف القراءات"وكتاب  -5

أن شاع عند العامة واشتهر عندهم القراء السبعة الذين اختارهم ابن جماهد رمحه اهللا، واستقر ذلك 
 القراءات السبع واألحرف السبعة، فجاء هذا الكتاب عند العامة؛ األمر الذي جعلهم خيلطون بني

  .كتغيري عملي لذلك الفهم الفاسد السائد
ما تضمنه الكتاب من بيان معامل منهجية املؤلفني يف القراءات يف ذلك العصر وما قبله،  -6

 .ومعرفة أسلوب عرض القراءات

من أصوات وصرف وحنو وبالغـة،  متكّن أيب احلسن رمحه اهللا من علوم اللغة العربية،  -7
  .وظهور آثار هذه العلوم عند توجيه القراءات واختيارها

        ::::أهداف البحثأهداف البحثأهداف البحثأهداف البحث    ----دددد
  :يصبو هذا املوضوع إىل حتقيق األهداف اآلتية

  .إثراء مكتبة علم القراءات، واليت هي أحوج ما تكون إىل كتب ودراسات علمية جادة-1
دفني من كتب القراءات لكـي تكـون يف   اإلسهام يف إظهار شيء من ذلك الكرت ال -2

يعترب أيضا ثالث كتـاب  " التذكرة"متناول املتخصصني والباحثني، خصوصا إذا علمنا أن كتاب 
  .يصل إلينا يف الوقف واالبتداء

  .إبراز إسهام اإلمام أيب احلسن وبصماته يف خدمة وإثراء علم القراءات وتأثريه -3
  ".التذكرة"ه اهللا وبكتاب التعريف باإلمام أيب احلسن رمح -4
  .الكشف عن املنهج الذي سلكه املؤلّف يف كتابه ومدى التزامه به -5
التعرف على منهجية املؤلِّف يف عرض مسـائل القـراءات وتوجيههـا وتعبرياتـه      -6

ومصطلحاته يف علمي التجويد والقراءات ومسلكه يف كلّ ذلك، وموقفه مـن بعـض املسـائل    
  .هل األداء واملصنفنيومقارنته بغريه من أ

  
  
  

  



        ::::الدراسات السابقة والجديد الذي جاء به البحثالدراسات السابقة والجديد الذي جاء به البحثالدراسات السابقة والجديد الذي جاء به البحثالدراسات السابقة والجديد الذي جاء به البحث    ----هـهـهـهـ
يف حدود اطّالعي مل أقف على من تناول دراسة حياة اإلمام أيب احلسن بن غلبون بشـيء  

أمين رشدي سويد الذي أعـاد  . عدا ما ذكره د" التذكرة"من التفصيل، أو بين منهجه يف كتابه 
ً -مؤخرا–عبد الفتاح حبريى إبراهيم؛ إذ بعد أن اطلعت عليه . د: قيق سابقهحتقيق الكتاب بعد حت

وجدته قد أجاد فيه وأحسن وأبرز بعض مالمح منهجه وترجم لبعض األعالم، غري أنه مل يتوسـع  
يف ذلك كثريا، ومل يتطرق إىل بعض مسائل القراءات الواردة يف الكتاب، مثل مسألة توجيه وتعليل 

  .ختيارها وغري ذلكالقراءات وا
غلبـون يف   بن طاهر جهود: أمحد اجلنايب كتب مقاال حول. كما انتهى إىل علمي أن د

 .امع العلمي العراقي جملةعدد من أعداد  ت يفعلم القراءا

وقد بذلت جهدا مضنيا يف احلصول على هذا املقال واإلفادة منه ولكن لألسف فقد تعذَّر 
  .احلصول عليهعلي األمر، ومل أمتكّن من 

هذا، وأحسب أين قد بذلت جهدا متواضعا يف إكمال بعض النقص الذي اعتـرى هـذا   
املؤلَّف املهم ووفيته بعض حقّه، من خالل دراسة منهج الكتاب ومقارنته ببعض كتب من سبقه، 
ومن خالل التعرض ملسلك اإلمام يف عرض مصطلحات علمي التجويد والقراءات ومسـلكه يف  

واالختيار وغريها، كما أحسب أين قد أمطت اللثام عن بعض جوانب حيـاة اإلمـام أيب   التعليل 
  .احلسن رمحه اهللا الزاهية، من حيث حياته الشخصية والعلمية وتأثُّره مبن قبله وتأثريه فيمن بعده 

  
        ::::المنهج المعتمد في البحثالمنهج المعتمد في البحثالمنهج المعتمد في البحثالمنهج المعتمد في البحث    ----وووو

  :جكان لزاماً علي لدراسة هذا املوضوع استخدام عدة مناه
  :املنهج االستقرائي التحليلي -1

وهو املنهج املهيمن على البحث، والذي يتمثل يف القيام بتتبع مجيع ثنايا الكتاب واستقراء 
مجيع املسائل فيه، واستنباط معامل ومميزات منهج املؤلِّف وطريقته يف تناول مسائل القراءات، ومن 

  .مث قمت بتنظيمها وترتيبها وحتليلها
  :ج املقارناملنه -3

وحضور هذا املنهج أيضا يف البحث كبري؛ ذلك أنين يف كلّ مرة أستنبط فيها معامل منـهج  
املؤلِّف وآراءه يف بعض املسائل، أقوم بعرضها ومقارنتها مع ما جاء يف بعض كتب غريه من أهل 

  .الفن واألداء



  
        ::::الصعوبات التي اعترضت البحثالصعوبات التي اعترضت البحثالصعوبات التي اعترضت البحثالصعوبات التي اعترضت البحث    ----زززز

د واجهتين يف إجناز هذا املوضوع صعوبات عديـدة  ال خيلو حبث علمي من صعوبات، وق
  :شأين يف ذلك شأن أي باحث، ومنها ما يأيت

سعة هذا البحث؛ وذلك لتشعب أطراف املوضوع وتداعيها وتداخلها مـع بعضـها    -1
بعضا؛ إذ ال بد لدارس مثل هذه الكتب أن يكون ضليعا يف علوم القرآن والقراءات، ويف علـوم  

  . واعهاالعربية بشىت أن
قلّة املصادر واملراجع املؤصلة لقواعد هذا العلم الشريف باملقارنة مع غريه من العلـوم   -2

  .والفنون
كان لتأليف الكتاب يف زمن مبكِّر أثره البالغ على ندرة املصادر اليت تتضـمن تلـك    -3

قليلة وحمدودة، وليست  املعلومات اليت ضمنها أبو احلسن كتاب التذكرة، فاملصادر اليت ألّفت قبله
متداولة بني كثري من املتخصصني، بل إن معظمها ال يزال يرقد على أرفف خزائن املخطوطـات،  

  .ورمبا حقِّق بعضها فلم ينشر بعد لالستفادة منه
عانيت بعض الصعوبات يف مجع املادة العلمية وتنسيقها وحتريرها مبا يوافق مقتضـيات   -4

  .املنهجية العلمية
ع كلِّ هذا فقد بذلت غاية جهدي يف حماولة إجناز مذكِّرة علمية وافية حبق املوضـوع  وم

  .علمياً ومنهجياً
        ::::المسلك الذي اعتمدته في كتابة هذا البحثالمسلك الذي اعتمدته في كتابة هذا البحثالمسلك الذي اعتمدته في كتابة هذا البحثالمسلك الذي اعتمدته في كتابة هذا البحث    ----حححح
احملافظة على كتابة اآليات القرآنية كما هي يف املصحف الشريف على رواية حفـص   -1

قوسني مزخرفني متميزين مع توثيقها بذكر السورة ورقم عن عاصم بن أيب النجود، وكتابتها بني 
  .اآلية يف منت البحث، حىت ال أثقل اهلوامش

العمل على توثيق األحاديث الشريفة واآلثار بذكر خترجياا من مصادرها األصلية مع  -2 
  .وضعها بني قوسني كبريين

عبد الفتـاح  : ق الدكتورحتقي" التذكرة يف القراءات"اعتمدت يف دراسة هذا الكتاب  -3
، وهي الطبعـة  م1990 -هـ1410: 1حبريى إبراهيم، طبعة الزهراء لإلعالم العريب، القاهرة، ط

  .املتوافرة يف مكتبة الكلية



حماولة ذكر ترمجة وافية ملعظم األعالم الوارد ذكرهم يف املنت استناداً إىل مجلـة مـن    -4
ة، وترمجت جلميـع األعـالم غـري أصـحاب     حيث مل أترجم للصحاب. املصادر وكتب التراجم

املصنفات والكتب املطبوعة منهم، ورمبا أترجم لبعض هؤالء املصنفني إذا كان مهماً يف البحث أو 
  .أنه أحد القراء ومل يكن من املشهورين

مل أترجم لألئمة الثَّمانية إال حني خصصتهم باحلديث، وكذلك أصنع مـع غريهـم    -5
  .ىل أن أفرده باحلديثفأؤخر ترمجة بعضهم إ

احلرص على توثيق كلّ النصوص اليت اخترا لدعم خمتلف أفكار املوضوع، مع وضعها  -6
  .بني شولتني واإلشارة يف اهلامش إىل مصادرها، وذلك ملا تقتضيه ومتليه األمانة العلمية يف البحث

البحـث،  التعرض إىل شرح بعض املصطلحات واأللفاظ الغامضة الـواردة يف مـنت    -7
  .وتوثيقها يف اهلامش باعتماد مصادرها

أحلت القارئ إىل مواضع األمثلة يف بعض أبواب الكتاب ومسائله حىت يتبين منـهج   -8
  .املؤلِّف ومدى التزامه به، دون سرد مجيع األمثلة خشية اإلطالة

ن جعلت لكلِّ فصل توطئة مناسبة أدخل ا املوضوع، وخالصة خمتصرة تلخص مضمو -9
  .كلِّ فصل
ختمت البحث مبلحق يتضمن عدة فهارس فنية؛ فهرس لآليات واحلروف القرآنيـة،   -10

فهرس لألحاديث النبوية واآلثار، فهرس لألبيات الشعرية والنظم، فهرس لألعالم، فهرس للمصادر 
  .واملراجع وفهرس للموضوعات تساعد كشف مضامني البحث بسهولة ويسر

يب سور القرآن يف املصحف الشريف يف فهرسة اآليات القرآنية، وأمـا  اعتمدت ترت -11
فهرس األحاديث واآلثار وذكر األبيات والنظم واألعالم وضبط قائمة املصادر واملراجـع فقـد   

  .اعتمدت الترتيب األلفبائي
  
        ::::خطَّة البحثخطَّة البحثخطَّة البحثخطَّة البحث    ----طططط

  :لقد بذلت جهدي للم شتات هذا املوضوع، فانتظم يف اخلطّة اآلتية
  .ت البحث إىل مقدمة وفصل متهيدي وأربعة فصول وخامتةقسم

بعد أن وطّأت هلذا املوضوع وصغت اإلشكال الذي يطرحه، خصصت الفصل التمهيدي 
للقراءات إىل عصر أيب احلسن بن غلبون، وذلك يف مبحثني؛ يتناول األول مفهوم علم القـراءات  

  .تويربز الثاين أهم مراحل نشأة وتطور علم القراءا



وأما الفصل األول هلذا البحث فقد عنِي بالكشف عن عصر اإلمام وحياته، ويقع أيضا يف 
  .مبحثني؛ جعلت األول لعصره السياسي والعلمي والثاين حلياته الشخصية والعلمية

دراسة كتاب التذكرة يف القراءات الثماين والذي : يأيت بعد ذلك الفصل الثاين املوسوم بـ
مباحث رئيسة؛ يتعلَّق األول باسم الكتاب وتوثيقه وموضوعه ومضامينه وأمهيتـه   يتكون من ثالثة

وبعض الكتب اليت سبقته يف هذا الفـن،  " التذكرة"العلمية، ويربز الثاين أوجه املقارنة بني كتاب 
  .لينتهي الثالث إىل بيان تأثُّر اإلمام أيب احلسن مبن قبله وتأثريه فيمن بعده

، ينـتظم  "التذكرة"صل ثالث يدرس منهج اإلمام أيب احلسن يف كتابه يعقب هذا الفصل ف
هذا الفصل يف متهيد وأربعة مباحث رئيسة؛ يقدم التمهيد أبرز مالمح ومسات منـهج اإلمـام يف   
كتابه، ليشرع املبحث األول يف تناول مسلك اإلمام أيب احلسن يف عرض مصـطلحات علمـي   

الثاين يف إيضاح مسلك اإلمام يف عرض القراءات ونقدها ثانيا، التجويد والقراءات أوال، ويواصل 
ويربز الثالث مسلك اإلمام أيضا يف تعليل القراءات وتوجيهها، ويقف األخري ختاما على اختيارات 

  .اإلمام واجتهاداته ومسلكه يف ذلك
 هذا، وخيتم البحثَ فصلٌ رابع يعىن بتقييم منهج املصنف، جعلت هذا الفصـل مبحـثني  

أساسيني؛ يبين األول مالحظات على منهج املصنف، ويورد الثاين مناقشةً لبعض اآلراء الواردة يف 
  .املصنف

وانتهيت بعد هذا العرض كلِّه إىل خامتة، أبرزت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها مـن  
  .خالل رحليت مع هذا البحث وبعض التوصيات

هما بلغ فإنه معرض للصواب واخلطأ، فما كان فيه من صـواب  هذا، وإن اجلهد البشري م
فمن اهللا تعاىل وحده، وما كان فيه من خطأ أو زلل أو سهو فمن نفسي ومن الشيطان، وإين أسأل 
اهللا العظيم رب العرش الكرمي أن يتقبل جهدي، وأن ينفع به املسلمني، وأن حيسن مقاصدنا ونياتنا 

  .إنه ويلّ ذلك والقادر عليه
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        تعريف علم القراءاتتعريف علم القراءاتتعريف علم القراءاتتعريف علم القراءات: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول
  :سأتعرض يف هذا املطلب إىل تعريف علم القراءات يف اللغة واالصطالح، وذلك يف فرعني

  

  ا	��اءات �� ا	��: ا	��ع ا�ول

، وهي مصدر للفعل قرأ، )ق ر أ(مشتقة من مادة : مجع قراءة، والقراءة يف اللغة :القراءات
، وهـذا اللفـظ   "فعالة"وهي على وزن . فكلّ منهما مصدر للفعل. اءةقرأ يقرأ قرآنا وقر: يقال

  :يستعمل للمعاين اآلتية
1- الشيء إىل بعضه، ومنه قوهلم :اجلمع والضم ؛ "وما قرأت الناقة جنينا: "مبعىن مجع وضم

  .أو ما مجعت أو ضمت يف رمحها جنيناً. أي مل تضم رمحها على ولد
. ؛ أي تلوتـه )قرأت الكتـاب : (بالكلمات املكتوبة، ومنه قوهلم وهي النطق :التالوة -2

  .1ومسيت التالوة قراءة؛ ألا ضم ألصوات احلروف يف الذِّهن لتكوين الكلمات اليت ينطَق ا
  

  القراءات يف االصطالح: الفرع الثاين
  :ما يأيتعرف علم القراءات مجاعةٌ من األئمة العلماء بعدة تعريفات، أذكر منها 

  : )هـ794ت (تعريف أيب عبد اهللا الزركشي  -1
واعلم أنّ القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي املرتّل على حممد : "قال

ρ تها، : للبيان واإلعجاز، والقراءات هياختالف ألفاظ الوحي املذكور يف كتابة احلروف أو كيفي
  .2"من ختفيف وتثقيل وغريمها

باملختلف فيه من ألفاظ القرآن الكـرمي،  : "ستخلَص من تعريفه هذا أنَّوي القراءات ختتص
بينما جند علماَء القراءات يوسعون يف دائرة مشول القراءات إىل املتفق عليه أيضا، وذلك يف تعريفهم 

  .3"لعلم القراءات
  
  

                                                 
ري حممد ، و خمتار الصحاح، اجلوه128/ 1، )ق ر أ(ت مادة .د: 1لسان العرب، ابن منظور حممد بن مكرم، دار صادر، بريوت، ط: انظر – 1

  .220/ 1، )ق ر أ(م، مادة 1995 -هـ1415: 2بريوت، ط–حممود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون : بن أيب بكر الرازي، ت
ط، .حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، بريوت، د: الربهان يف علوم القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن مهادر بن عبد اهللا الزركشي، ت – 2
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  . 55م، ص1980: 2، عبد اهلادي الفضلي، دار القلم، بريوت، ط-القراءات القرآنية تاريخ وتعريف – 3



  :1 )هـ833ت (تعريف أيب اخلري حممد بن اجلزري  -2
  .2"بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها معزواً لناقلههو علم : "قال
  :)هـ1117ت (تعريف أمحد بن حممد البناّ الدمياطي  -3

علم يعلَم منه اتفاق الناَّقلني لكتاب اهللا تعـاىل واخـتالفهم يف احلـذف    : "قال يف تعريفه
سكني، والفصل والوصل، وغري ذلك من هيئة النحرك والتطق واإلبدال، وغريه من واإلثبات، والت

  .3"حيث السماع
ويضاف إليـه أنَّ  : "بعدما أورد هذين التعريفني األخريين الدكتور عبد اهلادي الفضليقال 

ابن اجلزري والبنا الدمياطي اشترطا يف القراءة النقلَ والسماع، ولعلّ ذلك ألن القراءة سنة متبعـة  
وليحذر القارئ اإلقراء مبا حيسن يف رأيه : أيضا يقول ابن اجلزري كما يقول زيد بن ثابت، وألجله

  .4"دون النقل، أو وجه اإلعراب، أو اللغة دون رواية
  :)هـ1367ت (تعريف عبد العظيم الزرقاين  -4

هو مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء خمالفاً به غـريه يف  : "عرف علم القراءات بقوله
كرمي مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء كانت هذه املخالفة يف نطق احلروف النطق بالقرآن ال

  .5"أو يف نطق هيئاا
  :)هـ1403ت (تعريف عبد الفتاح القاضي  -5

هو علم يعرف به كيفيةُ النطق بالكلمات القرآنية، وطريق أدائهـا، اتفاقـاً   : "عرفه بقوله
  .6"واختالفاً مع عزو كلِّ وجه لناقله

  .وإذا قارنا هذا التعريف بتعريف ابن اجلزري السابق مل جند بينهما فرقاً
  .هذا، وقد عرف هذا العلم بتعاريف أخرى ال داعي لذكرها كلِّها، ولعلّ ما ذُكر كفاية

                                                 
 احلافظ مشس الدين  أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف املعروف بابن  اجلزري الشافعي، مقرىء املمالك اإلسالمية – 1

وأقرأ الناس، وقد " دار القرآن"ا وهلج بطلب احلديث والقراءات، وعمر للقراء مدرسة مساها هـ وتفقه 751ولد بدمشق شهر رمضان سنة 
دة يف انتهت إليه رياسة علم القراءات يف املمالك، وعين بالنظم وكانت عنايته القراءات أكثر وذيل طبقات القراء للذهيب وأجاد فيه ونظم قصي

  .206 -204/ 4شذرات الذهب، : انظر. عشر وتويف بشرياز يف ربيع األول ودفن مبدرسته اليت بناها اقراءات الثالثة ومجع النشر يف القراءات ال
عبد احلليم بن حممد اهلادي قابة، دار البالغ، اجلزائر العاصمة، : منجد املقرئني ومرشد الطالبني، أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، عين به  – 2
  .17م، ص2003 -هـ1424: 1ط
علي بن حممد الضباّع، مطبعة عبد احلميد أمحد : إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر، أمحد بن حممد الدمياطي، تصحيح وتعليق – 3

  .05ت، ص.ط.جنفي، مصر، د
  .56ص -تاريخ وتعريف–القراءات القرآنية  – 4
  .405/ 1ط، ت، .لبنان، د -ر إحياء التراث العريب، بريوتمناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد بن العظيم الزرقاين، دا – 5
  .05م، ص1972 -هـ1391: 2حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، لبنان، ط: البدور الزاهرة، عبد الفتاح القاضي، ت – 6



  ! �� ا	������ت وإ��اد ا	����� ا	����ر: ا	��ع ا	��	�

  خالصة التعريفات: أوال
  :ت لعلم القراءات يتضح أن للعلماء يف ذلك مذهبنيمن خالل ما ذُكر من تعريفا

جيعل القراءات ذات مدلول واسع؛ إذ تشمل احلديث عن ألفاظ القرآن  :املذهب األول -1
  .املتفق عليها واملختلف عليها معاً

  .ابن اجلزري، وتابعه البنا الدمياطي وغريمها: ومن أصحاب هذا املذهب
ه مفهوم القراءات على ألفاظ القرآن املختلف فيها دون املتفق يقصر أصحاب :املذهب الثاين

  . عليها
  .الزركشي، وتابعه على ذلك الزرقاينّ وغريه: ومن هؤالء

  التعريف املختار: ثانيا
كما : مما سبق عرضه وبيانه ميكن اختيار تعريف جامع ومانع وخمتصر لعلم القراءات، وهو

  : بقولهعبد احلليم قابة : عرفه األستاذ
  .1"مذاهب الناقلني لكتاب اهللا عز وجلّ يف كيفية أداء الكلمات القرآنية"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
مصطفى سعيد اخلن، دار : ، إشراف ومراجعة، عبد احلليم بن حممد اهلادي قابة- وأحكامها. حجيتها. ثبوا. تارخيها-: القراءات القرآنية – 1

  .26م، ص1999: 1الغرب اإلسالمي، بريوت، ط



        فضل القراءات وشروط قبولهافضل القراءات وشروط قبولهافضل القراءات وشروط قبولهافضل القراءات وشروط قبولها: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني
  

" ا	��اءات: ا	��ع ا�ول# $%�  

إن فضل هذا العلم عظيم؛ ذلك أنه متعلّق بكتاب اهللا تعاىل تعلّقا قويـاً، بـل اسـتمداده    
ضوعه هو هذا الكتاب الكرمي، وإن كان شرف العلم متعلِّقاً بشرف املعلوم، فاملعلوم وقواعده ومو

هنا هو أشرف كتاب وأجلُّه، ويكفي املشتغلَ يف هذا العلم فضالً أنه يدخل يف اخلريية اليت أخـرب  
  .1)خريكم من تعلَّم القرآن وعلَّمه: (بقوله ρعنها 

  :وأمهية هذا العلم وفضله يتضح يف اآليت
ذا الكتاب العظـيم وأذن   Υبيان شرف هذه األمة وعظيم قدرها، حيث خصها اهللا  -1

  .هلا يف تالوته على عدة أوجه ختفيفاً وتسهيالً عليها
بيان مدى تعلُّق علماء هذه األمة بكتاب را واستفراغهم الوسع يف تعلّمـه وتعليمـه    -2

  .فريط أو تبديلوأدائه أداًء صحيحاً مضبوطاً ملن بعدهم من غري ت
اية البالغة وكمال اإلعجاز، وغاية االختصار ومجـال  "إظهار ما يف هذا الكتاب من  -3

اإلجياز؛ إذ كلُّ قراءة مبرتلة اآلية؛ إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولو جعلت داللة كلِّ 
  .2"لفظ آية على حدا مل خيْف ما كان يف ذلك من التطويل

عظيم الربهان وواضح الداللة؛ إذ هو مـع كثـرة هـذا    "ا أيضا ما يف ذلك من ومنه -4
االختالف وتنوعه مل يتطرق إليه تضاد وال تناقض وال ختالف، بل كلُّه يصدق بعضه بعضاً، ويبين 
بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعضٍ على منط واحد وأسلوب واحد، وما ذاك إال آيةٌ بالغةٌ وبرهـان  

 .ρ3ى صدق من جاء به قاطع عل
تعلُّق عدد من العلوم ذا العلم واستمدادها قواعد منه؛ فعلوم اللغة العربية تستفيد من  -5

هذا العلم استفادةً كبريةً يف تقعيد القواعد وتأصيلها وبنائها على أعظم أصول ميكن أن تبىن عليها، 
  .وهو هذا الكتاب العريب املبني

                                                 
صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل . τ، عن أيب هريرة 4737: فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن، رقم أخرجه البخاري، كتاب – 1

  . 1919/ 4م، 1987 -هـ1407: 3اليمامة، بريوت، ط-مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري: البخاري، ت
زكرياء عمريات، دار الكتب : علي حممد الضباع، ختريج اآليات: النشر يف القراءات العشر، أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، تقدمي – 2

 .47/ 1م، 2002 -هـ1422: 2لبنان، ط -العلمية، بريوت

  .املصدر نفسه – 3



Zّ+َ�َ1َ:) َءاَدُم ِ':	    [: ذا العلم غىن يف املعاين وتنوعها، فقوله تعاىلوعلماء التفسري يورثهم ه

Zّ+َ�َ1َ:) َءاَدَم ِ':	    [: 1له معىن خيتلف عن معىن قراءة اإلمام ابن كـثري  ]37: ا�Z3:$ة [ ]ٍتٰر=�C* َآِ+%:ـ 

fٌَٰآِ+%ـ *C�  .]ر=
قبلته، فصـارت كأـا   ففي القراءة الثانية جعلت الكلمات كأا هي اليت تلقّفت آدم واست

  .2مكرمةٌ له لكونه سبب العفو عنه
��ُه	= َح�=) َ
ْ"ُ�:ْ$نَ [: وبعض علماء الفقه يفهمون من قوله تعاىلُ$َZْ#َ gَة [ ]َو$:Z3�222: ا[  

اإلباحةُ بعد  ]َح�=) َ
"=�=:ْ$نَ  [ إباحةَ إتيان النساء مبجرد انقطاع الدم، بينما يفهم من القراءة الثانية
  .3لغسلا

  .واستفاد العلماء من هذا العلم الشريف عظيمة تنِد عن احلصر يف هذا املقام
املشتغل ذا العلم ينال أجراً عظيماً وخرياً كثرياً؛ إذ أنه يظل يردد ويكرر آيات هـذا   -6

  الكتاب الكرمي ويقرؤها على أوجه متعددة حتى يتقنها فيعظم ثوابه ويزيد أجره
  

  شروط قبول القراءة: الفرع الثاين

وضع علماء القراءات شروطاً لقبول القراءة واألخذ ا، وذلك حىت يتميز الشاذّ فال يقرأ به 
  :يف الصالة وال أمام العوام، وهذه الشروط ثالثة وهي

  .أن يصح إسناد القراءة: األول
  .أن توافق القراءةُ العربية ولو بوجه: الثاين

  .أحد املصاحف ولو احتماالً أن توافق القراءة: الثالث
  : شرط الصحة -1

لقد اختلف العلماء يف هذا الشرط، وأكثرهم على اشتراط التواتر لقبول القراءة، وخـالف  
وقد شرط بعض املتأخرين التواتر : "ابن اجلزري يف ذلك، واكتفى بنقلها آحاداً عن الثقات، فقال

                                                 
  . 58ستأيت ترمجته، ص  – 1
:     2أمحد عبد العليم الربدوين، ط: األحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار الشعب،  القاهرة، ت اجلامع – 2

و تفسري روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، شهاب الدين السيد حممود اآللوسي البغدادي، دار الفكر، . 326/ 1هـ، 1372
  .122/ 2م،  1983 -هـ1403، ط.بريوت، د

  .237/ 1: تفسري روح املعاين – 3



زعم أن القرآن ال يثبت إال بالتواتر، وأن مـا جـاء   يف هذا الركن ومل يكتف فيه بصحة السند، و
  .1"جميء اآلحاد ال يثبت به قرآن

ولكالم ابن اجلزري وجه، وهو أن معىن نقل القراءة آحاداً ال يعين أا مل تتواتر عند غـري  
ـ   قلة أصحابِ األسانيد؛ إذ قد ينقل راوٍ قراءة بإسناد آحاد ولكنها متلقاةٌ بالقبول عنـد األمة، الن

  :مقروٌء ا عند اجلمع الغفري الذي يصدق عليه صفة التواتر، وقد أدرك ابن اجلزري هذا، فقال
احنصـار  : عن هذا املوضوع فقال -رمحه اهللا– 2وقد سألت شيخنا إمام األئمة أبا املعايل"

ه منهم اجلم األسانيد يف طائفة ال مينع جميء القرآن عن غريهم، فقد كان يتلقّاه أهلُ كلِّ بلد يقرؤ
  .3"الغفري عن مثلهم وكذلك دائماً، والتواتر حاصلٌ هلم

وليس ههنا متسع لذلك؛ ملـا يقتضـيه   -وإن كانت هذه املسألة جديرةٌ بالبحث واملناقشة 
فإن أغلب العلماء على ترجيح القول األول؛ حيث إن القـرآن تقـرؤه    -املقام من توطيئ ومتهيد

  .4فظه وحتفظ قراءاته، وهذا تواتراألمة وتطبق أحكامه وحت
ولـو  (وهذا الشرط متفق عليه بني األئمة، ومعـىن  : موافقة اللغة العربية ولو بوجه -2

أي بوجه من وجوه النحو الشائعة ولو كان خمتلَفاً فيه اختالفاً ال يضر، أو أن تكون أفصح ) بوجه
  .5من املتداول من اللغة

نحاة يف بعض القراءات املتواترة وأنكروها وردوها وحلّنـوا  وقد تكلَّم قوم من املفسرين وال
  .6من قرأ ا، وهذا ال جيوز؛ فالقراءة الثابتة حجة على العربية، وليست العربية حجةً عليها

ومعىن موافقة أحد املصاحف أنّ ما كان : موافقة القراءة أحد املصاحف ولو احتماال -3
ْ [ة دون بعض جازت القراءة به؛ وذلك حنو زيادة ثابتاً يف أحد املصاحف العثماني	يف قولـه   ]ِ':

�ِ�َ�� اَ]ْ��ٰـُ$[: تعاىلْ#َ 	'ِ[ ]��يف املصحف املكي فجـازت   ]ِ':	 [، فقد ثبتت زيادة ]100: ا���
القراءة ا، ومعىن موافقة القراءة الرسم احتماالً أن حيتمل الرسم القراءةَ ولـو تقـديراً، فقـراءة    

                                                 
  .18/ 1: النشر يف القراءات العشر – 1
قرأ عليه القرآن مبضمنه يف ، أخذ عنه ابن اجلزري، واألستاذ شيخ اإلقراء أبو املعايل حممد بن أمحد بن علي بن احلسني بن اللبان الدمشقي: هو – 2

  .51/ 1: النشر يف القراءات العشر: انظر. ئةشهور سنة مثان وستني وسبعما
  . 252/ 1: منجد املقرئني – 3
: ، سنة1بريوت، ط- حمي الدين رمضان، دار املأمون للتراث، دمشق : اإلبانة عن معاين القراءات، مكي بن أيب طالب القيسي، ت: انظر – 4

  .58م، ص 1979 -هـ1399
  .15/ 1: النشر: انظر هذا يف – 5
أمحد مكي األنصاري، توزيع دار املعارف : للدكتور" الدفاع عن القرآن ضد املستشرقني والنحويني"يف كتاب  -مستفيضاً–ا املبحث انظر هذ – 6

  .هـ1393: مبصر سنة




	ِ   [: حبذف األلف من قوله تعاىل ]ِ�hِـَٰ'[C�:�ْ�ِم ا:
َ hِ:+ِ'َ[ ] �:�حيتملها الرسم حتقيقاً وهو  ]03:ا�!�#
  .1املوافقة الصرحية، وقراءة املد حيتملها الرسم تقديراً؛ وذلك بزيادة ألف بعد امليم لفظاً

وز القراءة فهذه هي شروط القراءة املقبولة فإذا اختلّ ركن منها حكم عليها بالشذوذ فال جي
  .ا يف الصالة وال خارجها

ولقد انعقد اإلمجاع على أن القراءات املقبولة هي عشر قراءات وما عداها شاذّ، والقـراء  
  .3، والعلماء يقروم عليه2يقرئون الناس ذا من عصر ابن جماهد إىل يومنا هذا

  :يف اللغة واالصطالح، وذلك يف فرعنيسأتعرض يف هذا املطلب إىل تعريف علم القراءات 

  ا	��اءات �� ا	��: ا	��ع ا�ول

، وهي مصدر للفعل قرأ، )ق ر أ(مشتقة من مادة : مجع قراءة، والقراءة يف اللغة :القراءات
، وهـذا اللفـظ   "فعالة"وهي على وزن . فكلّ منهما مصدر للفعل. قرأ يقرأ قرآنا وقراءة: يقال

  :يةيستعمل للمعاين اآلت
1- الشيء إىل بعضه، ومنه قوهلم :اجلمع والضم ؛ "وما قرأت الناقة جنينا: "مبعىن مجع وضم

  .أو ما مجعت أو ضمت يف رمحها جنيناً. أي مل تضم رمحها على ولد
. ؛ أي تلوتـه )قرأت الكتـاب : (وهي النطق بالكلمات املكتوبة، ومنه قوهلم :التالوة -2

  .1ألا ضم ألصوات احلروف يف الذِّهن لتكوين الكلمات اليت ينطَق اومسيت التالوة قراءة؛ 
  

  القراءات يف االصطالح: الفرع الثاين
  :عرف علم القراءات مجاعةٌ من األئمة العلماء بعدة تعريفات، أذكر منها ما يأيت

  : )هـ794ت (تعريف أيب عبد اهللا الزركشي  -1
ات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي املرتّل على حممد واعلم أنّ القرآن والقراء: "قال

ρ تها، : للبيان واإلعجاز، والقراءات هياختالف ألفاظ الوحي املذكور يف كتابة احلروف أو كيفي
  .2"من ختفيف وتثقيل وغريمها

                                                 
  .16 -15/ 1": النشر: "انظر املزيد حول شرط موافقة الرسم يف – 1
  . 194 - 134منجد املقرئني، ص : انظر– 2
  .213 -195: املصدر نفسه – 3
، و خمتار الصحاح، اجلوهري حممد 128/ 1، )ق ر أ(ت مادة .د: 1لسان العرب، ابن منظور حممد بن مكرم، دار صادر، بريوت، ط: انظر – 1

  .220/ 1، )ق ر أ(م، مادة 1995 -هـ1415: 2بريوت، ط–حممود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون : بن أيب بكر الرازي، ت



القراءات ختتص باملختلف فيه من ألفاظ القرآن الكـرمي،  : "ويستخلَص من تعريفه هذا أنَّ
بينما جند علماَء القراءات يوسعون يف دائرة مشول القراءات إىل املتفق عليه أيضا، وذلك يف تعريفهم 

  .3"لعلم القراءات
  
  
  :1 )هـ833ت (تعريف أيب اخلري حممد بن اجلزري  -2

  .2"هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها معزواً لناقله: "قال
  :)هـ1117ت (الدمياطي  تعريف أمحد بن حممد البناّ -3

علم يعلَم منه اتفاق الناَّقلني لكتاب اهللا تعـاىل واخـتالفهم يف احلـذف    : "قال يف تعريفه
واإلثبات، والتحرك والتسكني، والفصل والوصل، وغري ذلك من هيئة النطق واإلبدال، وغريه من 

  .3"حيث السماع
ويضاف إليـه أنَّ  : "هذين التعريفني األخريينبعدما أورد  الدكتور عبد اهلادي الفضليقال 

ابن اجلزري والبنا الدمياطي اشترطا يف القراءة النقلَ والسماع، ولعلّ ذلك ألن القراءة سنة متبعـة  
وليحذر القارئ اإلقراء مبا حيسن يف رأيه : كما يقول زيد بن ثابت، وألجله أيضا يقول ابن اجلزري

  .4"اإلعراب، أو اللغة دون روايةدون النقل، أو وجه 
  :)هـ1367ت (تعريف عبد العظيم الزرقاين  -4

                                                                                                                                                         
ط، .حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، بريوت، د: ن، أبو عبد اهللا حممد بن مهادر بن عبد اهللا الزركشي، تالربهان يف علوم القرآ – 2

  .318/ 1هـ، 1391
  . 55م، ص1980: 2، عبد اهلادي الفضلي، دار القلم، بريوت، ط-القراءات القرآنية تاريخ وتعريف – 3
ن حممد بن حممد بن علي بن يوسف املعروف بابن  اجلزري الشافعي، مقرىء املمالك اإلسالمية احلافظ مشس الدين  أبو اخلري حممد بن حممد ب – 1

وأقرأ الناس، وقد " دار القرآن"هـ وتفقه ا وهلج بطلب احلديث والقراءات، وعمر للقراء مدرسة مساها 751ولد بدمشق شهر رمضان سنة 
لنظم وكانت عنايته القراءات أكثر وذيل طبقات القراء للذهيب وأجاد فيه ونظم قصيدة يف انتهت إليه رياسة علم القراءات يف املمالك، وعين با

  .206 -204/ 4شذرات الذهب، : انظر. قراءات الثالثة ومجع النشر يف القراءات العشر وتويف بشرياز يف ربيع األول ودفن مبدرسته اليت بناها ا
عبد احلليم بن حممد اهلادي قابة، دار البالغ، اجلزائر العاصمة، :  حممد بن حممد بن اجلزري، عين بهمنجد املقرئني ومرشد الطالبني، أبو اخلري  – 2
  .17م، ص2003 -هـ1424: 1ط
علي بن حممد الضباّع، مطبعة عبد احلميد أمحد : إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر، أمحد بن حممد الدمياطي، تصحيح وتعليق – 3

  .05ت، ص.ط.مصر، دجنفي، 
  .56ص -تاريخ وتعريف–القراءات القرآنية  – 4



هو مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء خمالفاً به غـريه يف  : "عرف علم القراءات بقوله
النطق بالقرآن الكرمي مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء كانت هذه املخالفة يف نطق احلروف 

  .5"ق هيئااأو يف نط
  :)هـ1403ت (تعريف عبد الفتاح القاضي  -5

هو علم يعرف به كيفيةُ النطق بالكلمات القرآنية، وطريق أدائهـا، اتفاقـاً   : "عرفه بقوله
  .6"واختالفاً مع عزو كلِّ وجه لناقله

  .وإذا قارنا هذا التعريف بتعريف ابن اجلزري السابق مل جند بينهما فرقاً
  .د عرف هذا العلم بتعاريف أخرى ال داعي لذكرها كلِّها، ولعلّ ما ذُكر كفايةهذا، وق

  ! �� ا	������ت وإ��اد ا	����� ا	����ر: ا	��ع ا	��	�

  خالصة التعريفات: أوال
  :من خالل ما ذُكر من تعريفات لعلم القراءات يتضح أن للعلماء يف ذلك مذهبني

ت مدلول واسع؛ إذ تشمل احلديث عن ألفاظ القرآن جيعل القراءات ذا :املذهب األول -1
  .املتفق عليها واملختلف عليها معاً

  .ابن اجلزري، وتابعه البنا الدمياطي وغريمها: ومن أصحاب هذا املذهب
يقصر أصحابه مفهوم القراءات على ألفاظ القرآن املختلف فيها دون املتفق  :املذهب الثاين

  . عليها
  .ركشي، وتابعه على ذلك الزرقاينّ وغريهالز: ومن هؤالء

  التعريف املختار: ثانيا
كما : مما سبق عرضه وبيانه ميكن اختيار تعريف جامع ومانع وخمتصر لعلم القراءات، وهو

  : عبد احلليم قابة بقوله: عرفه األستاذ
  .1"مذاهب الناقلني لكتاب اهللا عز وجلّ يف كيفية أداء الكلمات القرآنية"
  
  

                                                 
  .405/ 1ط، ت، .لبنان، د -مناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد بن العظيم الزرقاين، دار إحياء التراث العريب، بريوت – 5
  .05م، ص1972 -هـ1391: 2لبنان، طحممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، : البدور الزاهرة، عبد الفتاح القاضي، ت – 6
مصطفى سعيد اخلن، دار : ، عبد احلليم بن حممد اهلادي قابة، إشراف ومراجعة- وأحكامها. حجيتها. ثبوا. تارخيها-: القراءات القرآنية – 1

  .26م، ص1999: 1الغرب اإلسالمي، بريوت، ط



        فضل القراءات وشروط قبولهافضل القراءات وشروط قبولهافضل القراءات وشروط قبولهافضل القراءات وشروط قبولها: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني
  

" ا	��اءات: ا	��ع ا�ول# $%�  

إن فضل هذا العلم عظيم؛ ذلك أنه متعلّق بكتاب اهللا تعاىل تعلّقا قويـاً، بـل اسـتمداده    
وقواعده وموضوعه هو هذا الكتاب الكرمي، وإن كان شرف العلم متعلِّقاً بشرف املعلوم، فاملعلوم 

هو أشرف كتاب وأجلُّه، ويكفي املشتغلَ يف هذا العلم فضالً أنه يدخل يف اخلريية اليت أخـرب   هنا
  .1)خريكم من تعلَّم القرآن وعلَّمه: (بقوله ρعنها 

  :وأمهية هذا العلم وفضله يتضح يف اآليت
ذا الكتاب العظـيم وأذن   Υبيان شرف هذه األمة وعظيم قدرها، حيث خصها اهللا  -1

  . تالوته على عدة أوجه ختفيفاً وتسهيالً عليهاهلا يف
بيان مدى تعلُّق علماء هذه األمة بكتاب را واستفراغهم الوسع يف تعلّمـه وتعليمـه    -2

  .وأدائه أداًء صحيحاً مضبوطاً ملن بعدهم من غري تفريط أو تبديل
الختصار ومجـال  اية البالغة وكمال اإلعجاز، وغاية ا"إظهار ما يف هذا الكتاب من  -3

اإلجياز؛ إذ كلُّ قراءة مبرتلة اآلية؛ إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولو جعلت داللة كلِّ 
  .2"لفظ آية على حدا مل خيْف ما كان يف ذلك من التطويل

عظيم الربهان وواضح الداللة؛ إذ هو مـع كثـرة هـذا    "ومنها أيضا ما يف ذلك من  -4
ن االختالف وتنوبل كلُّه يصدق بعضه بعضاً، ويبي ،وال ختالف وال تناقض عه مل يتطرق إليه تضاد

بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعضٍ على منط واحد وأسلوب واحد، وما ذاك إال آيةٌ بالغةٌ وبرهـان  
 .ρ3قاطع على صدق من جاء به 

وم اللغة العربية تستفيد من تعلُّق عدد من العلوم ذا العلم واستمدادها قواعد منه؛ فعل -5
هذا العلم استفادةً كبريةً يف تقعيد القواعد وتأصيلها وبنائها على أعظم أصول ميكن أن تبىن عليها، 

  .وهو هذا الكتاب العريب املبني

                                                 
صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل . τ، عن أيب هريرة 4737: آن، رقمفضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القر أخرجه البخاري، كتاب – 1

  . 1919/ 4م، 1987 -هـ1407: 3اليمامة، بريوت، ط-مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري: البخاري، ت
ء عمريات، دار الكتب زكريا: علي حممد الضباع، ختريج اآليات: النشر يف القراءات العشر، أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، تقدمي – 2

 .47/ 1م، 2002 -هـ1422: 2لبنان، ط -العلمية، بريوت

  .املصدر نفسه – 3



Zّ+َ�َ1َ:) َءاَدُم ِ':	    [: وعلماء التفسري يورثهم هذا العلم غىن يف املعاين وتنوعها، فقوله تعاىل

Zّ+َ�َ1َ:) َءاَدَم ِ':	    [: 1له معىن خيتلف عن معىن قراءة اإلمام ابن كـثري  ]37: ا�Z3:$ة [ ]ٍتِٰ+%:ـ ر=�C* َآ

fٌَٰآِ+%ـ *C�  .]ر=
ففي القراءة الثانية جعلت الكلمات كأا هي اليت تلقّفت آدم واستقبلته، فصـارت كأـا   

  .2مكرمةٌ له لكونه سبب العفو عنه
��ُه	= َح�=) َ
ْ"ُ�:ْ$نَ [: له تعاىلوبعض علماء الفقه يفهمون من قوُ$َZْ#َ gَة [ ]َو$:Z3�222: ا[  

اإلباحةُ بعد  ]َح�=) َ
"=�=:ْ$نَ  [ إباحةَ إتيان النساء مبجرد انقطاع الدم، بينما يفهم من القراءة الثانية
  .3الغسل

  .واستفاد العلماء من هذا العلم الشريف عظيمة تنِد عن احلصر يف هذا املقام
املشتغل ذا العلم ينال أجراً عظيماً وخرياً كثرياً؛ إذ أنه يظل يردد ويكرر آيات هـذا   -6

  الكتاب الكرمي ويقرؤها على أوجه متعددة حتى يتقنها فيعظم ثوابه ويزيد أجره
  

  شروط قبول القراءة: الفرع الثاين

يتميز الشاذّ فال يقرأ به  وضع علماء القراءات شروطاً لقبول القراءة واألخذ ا، وذلك حىت
  :يف الصالة وال أمام العوام، وهذه الشروط ثالثة وهي

  .أن يصح إسناد القراءة: األول
  .أن توافق القراءةُ العربية ولو بوجه: الثاين

  .أن توافق القراءة أحد املصاحف ولو احتماالً: الثالث
  : شرط الصحة -1

م على اشتراط التواتر لقبول القراءة، وخـالف  لقد اختلف العلماء يف هذا الشرط، وأكثره
وقد شرط بعض املتأخرين التواتر : "ابن اجلزري يف ذلك، واكتفى بنقلها آحاداً عن الثقات، فقال

                                                 
  . 58ستأيت ترمجته، ص  – 1
:     2أمحد عبد العليم الربدوين، ط: اجلامع األحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار الشعب،  القاهرة، ت – 2

و تفسري روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، شهاب الدين السيد حممود اآللوسي البغدادي، دار الفكر، . 326/ 1هـ، 1372
  .122/ 2م،  1983 -هـ1403ط، .بريوت، د

  .237/ 1: تفسري روح املعاين – 3



يف هذا الركن ومل يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن ال يثبت إال بالتواتر، وأن مـا جـاء   
  .1"جميء اآلحاد ال يثبت به قرآن

الم ابن اجلزري وجه، وهو أن معىن نقل القراءة آحاداً ال يعين أا مل تتواتر عند غـري  ولك
النقلة أصحابِ األسانيد؛ إذ قد ينقل راوٍ قراءة بإسناد آحاد ولكنها متلقاةٌ بالقبول عنـد األمـة،   

ا عند اجلمع الغفري الذي يصدق عليه صفة التواتر، وقد أدرك ابن اجلزري هذا، فقال مقروٌء:  
احنصـار  : عن هذا املوضوع فقال -رمحه اهللا– 2وقد سألت شيخنا إمام األئمة أبا املعايل"

 األسانيد يف طائفة ال مينع جميء القرآن عن غريهم، فقد كان يتلقّاه أهلُ كلِّ بلد يقرؤه منهم اجلم
  .3"الغفري عن مثلهم وكذلك دائماً، والتواتر حاصلٌ هلم

وليس ههنا متسع لذلك؛ ملـا يقتضـيه   -ملسألة جديرةٌ بالبحث واملناقشة وإن كانت هذه ا
فإن أغلب العلماء على ترجيح القول األول؛ حيث إن القـرآن تقـرؤه    -املقام من توطيئ ومتهيد

  .4األمة وتطبق أحكامه وحتفظه وحتفظ قراءاته، وهذا تواتر
ولـو  (عليه بني األئمة، ومعـىن   وهذا الشرط متفق: موافقة اللغة العربية ولو بوجه -2

أي بوجه من وجوه النحو الشائعة ولو كان خمتلَفاً فيه اختالفاً ال يضر، أو أن تكون أفصح ) بوجه
  .5من املتداول من اللغة

وقد تكلَّم قوم من املفسرين والنحاة يف بعض القراءات املتواترة وأنكروها وردوها وحلّنـوا  
  .6فالقراءة الثابتة حجة على العربية، وليست العربية حجةً عليها من قرأ ا، وهذا ال جيوز؛

ومعىن موافقة أحد املصاحف أنّ ما كان : موافقة القراءة أحد املصاحف ولو احتماال -3
يف قولـه   ]ِ':	ْ [ثابتاً يف أحد املصاحف العثمانية دون بعض جازت القراءة به؛ وذلك حنو زيادة 

يف املصحف املكي فجـازت   ]ِ':	 [، فقد ثبتت زيادة ]100: ا�����[ ]َ]ْ��ٰـُ$ِ'	 َ#ْ�ِ�َ�� ا[: تعاىل
القراءة ا، ومعىن موافقة القراءة الرسم احتماالً أن حيتمل الرسم القراءةَ ولـو تقـديراً، فقـراءة    

                                                 
  .18/ 1: النشر يف القراءات العشر – 1
قرأ عليه القرآن مبضمنه يف ، أخذ عنه ابن اجلزري، ومد بن أمحد بن علي بن احلسني بن اللبان الدمشقياألستاذ شيخ اإلقراء أبو املعايل حم: هو – 2

  .51/ 1: النشر يف القراءات العشر: انظر. شهور سنة مثان وستني وسبعمائة
  . 252/ 1: منجد املقرئني – 3
: ، سنة1بريوت، ط- ي الدين رمضان، دار املأمون للتراث، دمشق حم: اإلبانة عن معاين القراءات، مكي بن أيب طالب القيسي، ت: انظر – 4

  .58م، ص 1979 -هـ1399
  .15/ 1: النشر: انظر هذا يف – 5
أمحد مكي األنصاري، توزيع دار املعارف : للدكتور" الدفاع عن القرآن ضد املستشرقني والنحويني"يف كتاب  -مستفيضاً–انظر هذا املبحث  – 6

  .ـه1393: مبصر سنة




	ِ   [: حبذف األلف من قوله تعاىل ]ِ�hِـَٰ'[C�:�ْ�ِم ا:
َ hِ:+ِ'َ[ ] �:�قيقاً وهو حيتملها الرسم حت ]03:ا�!�#
  .1املوافقة الصرحية، وقراءة املد حيتملها الرسم تقديراً؛ وذلك بزيادة ألف بعد امليم لفظاً

فهذه هي شروط القراءة املقبولة فإذا اختلّ ركن منها حكم عليها بالشذوذ فال جيوز القراءة 
  .ا يف الصالة وال خارجها

هي عشر قراءات وما عداها شاذّ، والقـراء   ولقد انعقد اإلمجاع على أن القراءات املقبولة
  .3، والعلماء يقروم عليه2يقرئون الناس ذا من عصر ابن جماهد إىل يومنا هذا

  

  :سأتعرض يف هذا املطلب إىل تعريف علم القراءات يف اللغة واالصطالح، وذلك يف فرعني

  ا	��اءات �� ا	��: ا	��ع ا�ول

، وهي مصدر للفعل قرأ، )ق ر أ(مشتقة من مادة : راءة، والقراءة يف اللغةمجع ق :القراءات
، وهـذا اللفـظ   "فعالة"وهي على وزن . فكلّ منهما مصدر للفعل. قرأ يقرأ قرآنا وقراءة: يقال

  :يستعمل للمعاين اآلتية
1- الشيء إىل بعضه، ومنه قوهلم :اجلمع والضم ؛ "جنيناوما قرأت الناقة : "مبعىن مجع وضم

  .أو ما مجعت أو ضمت يف رمحها جنيناً. أي مل تضم رمحها على ولد
. ؛ أي تلوتـه )قرأت الكتـاب : (وهي النطق بالكلمات املكتوبة، ومنه قوهلم :التالوة -2

  .1ومسيت التالوة قراءة؛ ألا ضم ألصوات احلروف يف الذِّهن لتكوين الكلمات اليت ينطَق ا
  

  القراءات يف االصطالح: الفرع الثاين
  :عرف علم القراءات مجاعةٌ من األئمة العلماء بعدة تعريفات، أذكر منها ما يأيت

  : )هـ794ت (تعريف أيب عبد اهللا الزركشي  -1
واعلم أنّ القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي املرتّل على حممد : "قال

ρ تها، : ات هيللبيان واإلعجاز، والقراءاختالف ألفاظ الوحي املذكور يف كتابة احلروف أو كيفي
  .2"من ختفيف وتثقيل وغريمها

                                                 
  .16 -15/ 1": النشر: "انظر املزيد حول شرط موافقة الرسم يف – 1
  . 194 - 134منجد املقرئني، ص : انظر– 2
  .213 -195: املصدر نفسه – 3
، و خمتار الصحاح، اجلوهري حممد 128/ 1، )ق ر أ(ت مادة .د: 1لسان العرب، ابن منظور حممد بن مكرم، دار صادر، بريوت، ط: انظر – 1

  .220/ 1، )ق ر أ(م، مادة 1995 -هـ1415: 2بريوت، ط–حممود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون : بكر الرازي، ت بن أيب



القراءات ختتص باملختلف فيه من ألفاظ القرآن الكـرمي،  : "ويستخلَص من تعريفه هذا أنَّ
لك يف تعريفهم بينما جند علماَء القراءات يوسعون يف دائرة مشول القراءات إىل املتفق عليه أيضا، وذ

  .3"لعلم القراءات
  
  :1 )هـ833ت (تعريف أيب اخلري حممد بن اجلزري  -2

  .2"هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها معزواً لناقله: "قال
  :)هـ1117ت (تعريف أمحد بن حممد البناّ الدمياطي  -3

 تعـاىل واخـتالفهم يف احلـذف    علم يعلَم منه اتفاق الناَّقلني لكتاب اهللا: "قال يف تعريفه
واإلثبات، والتحرك والتسكني، والفصل والوصل، وغري ذلك من هيئة النطق واإلبدال، وغريه من 

  .3"حيث السماع
ويضاف إليـه أنَّ  : "بعدما أورد هذين التعريفني األخريين الدكتور عبد اهلادي الفضليقال 

 القراءة النقلَ والسماع، ولعلّ ذلك ألن القراءة سنة متبعـة  ابن اجلزري والبنا الدمياطي اشترطا يف
وليحذر القارئ اإلقراء مبا حيسن يف رأيه : كما يقول زيد بن ثابت، وألجله أيضا يقول ابن اجلزري

  .4"دون النقل، أو وجه اإلعراب، أو اللغة دون رواية
  :)هـ1367ت (تعريف عبد العظيم الزرقاين  -4

هو مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء خمالفاً به غـريه يف  : "لقراءات بقولهعرف علم ا
النطق بالقرآن الكرمي مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء كانت هذه املخالفة يف نطق احلروف 

  .5"أو يف نطق هيئاا
                                                                                                                                                         

ط، .حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، بريوت، د: الربهان يف علوم القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن مهادر بن عبد اهللا الزركشي، ت – 2
  .318/ 1هـ، 1391

  . 55م، ص1980: 2، عبد اهلادي الفضلي، دار القلم، بريوت، ط-رآنية تاريخ وتعريفالقراءات الق – 3
 احلافظ مشس الدين  أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف املعروف بابن  اجلزري الشافعي، مقرىء املمالك اإلسالمية – 1

وأقرأ الناس، وقد " دار القرآن"حلديث والقراءات، وعمر للقراء مدرسة مساها هـ وتفقه ا وهلج بطلب ا751ولد بدمشق شهر رمضان سنة 
دة يف انتهت إليه رياسة علم القراءات يف املمالك، وعين بالنظم وكانت عنايته القراءات أكثر وذيل طبقات القراء للذهيب وأجاد فيه ونظم قصي

  .206 -204/ 4شذرات الذهب، : انظر. از يف ربيع األول ودفن مبدرسته اليت بناها اقراءات الثالثة ومجع النشر يف القراءات العشر وتويف بشري
عبد احلليم بن حممد اهلادي قابة، دار البالغ، اجلزائر العاصمة، : منجد املقرئني ومرشد الطالبني، أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، عين به  – 2
  .17م، ص2003 -هـ1424: 1ط
علي بن حممد الضباّع، مطبعة عبد احلميد أمحد : البشر يف القراءات األربعة عشر، أمحد بن حممد الدمياطي، تصحيح وتعليق إحتاف فضالء – 3

  .05ت، ص.ط.جنفي، مصر، د
  .56ص -تاريخ وتعريف–القراءات القرآنية  – 4
  .405/ 1ط، ت، .لبنان، د -العريب، بريوت مناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد بن العظيم الزرقاين، دار إحياء التراث – 5



  :)هـ1403ت (تعريف عبد الفتاح القاضي  -5
ه كيفيةُ النطق بالكلمات القرآنية، وطريق أدائهـا، اتفاقـاً   هو علم يعرف ب: "عرفه بقوله

  .6"واختالفاً مع عزو كلِّ وجه لناقله
  .وإذا قارنا هذا التعريف بتعريف ابن اجلزري السابق مل جند بينهما فرقاً

  .هذا، وقد عرف هذا العلم بتعاريف أخرى ال داعي لذكرها كلِّها، ولعلّ ما ذُكر كفاية

  ! �� ا	������ت وإ��اد ا	����� ا	����ر: 	��	�ا	��ع ا

  خالصة التعريفات: أوال
  :من خالل ما ذُكر من تعريفات لعلم القراءات يتضح أن للعلماء يف ذلك مذهبني

جيعل القراءات ذات مدلول واسع؛ إذ تشمل احلديث عن ألفاظ القرآن  :املذهب األول -1
  .املتفق عليها واملختلف عليها معاً

  .ابن اجلزري، وتابعه البنا الدمياطي وغريمها: ن أصحاب هذا املذهبوم
يقصر أصحابه مفهوم القراءات على ألفاظ القرآن املختلف فيها دون املتفق  :املذهب الثاين

  . عليها
  .الزركشي، وتابعه على ذلك الزرقاينّ وغريه: ومن هؤالء

  التعريف املختار: ثانيا
كما : ه ميكن اختيار تعريف جامع ومانع وخمتصر لعلم القراءات، وهومما سبق عرضه وبيان

  : عبد احلليم قابة بقوله: عرفه األستاذ
  .1"مذاهب الناقلني لكتاب اهللا عز وجلّ يف كيفية أداء الكلمات القرآنية"
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .05م، ص1972 -هـ1391: 2حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، لبنان، ط: البدور الزاهرة، عبد الفتاح القاضي، ت – 6
مصطفى سعيد اخلن، دار : ة، عبد احلليم بن حممد اهلادي قابة، إشراف ومراجع- وأحكامها. حجيتها. ثبوا. تارخيها-: القراءات القرآنية – 1

  .26م، ص1999: 1الغرب اإلسالمي، بريوت، ط



" ا	��اءات: ا	��ع ا�ول# $%�  

اب اهللا تعاىل تعلّقا قويـاً، بـل اسـتمداده    إن فضل هذا العلم عظيم؛ ذلك أنه متعلّق بكت
وقواعده وموضوعه هو هذا الكتاب الكرمي، وإن كان شرف العلم متعلِّقاً بشرف املعلوم، فاملعلوم 
هنا هو أشرف كتاب وأجلُّه، ويكفي املشتغلَ يف هذا العلم فضالً أنه يدخل يف اخلريية اليت أخـرب  

  .1)آن وعلَّمهخريكم من تعلَّم القر: (بقوله ρعنها 
  :وأمهية هذا العلم وفضله يتضح يف اآليت

ذا الكتاب العظـيم وأذن   Υبيان شرف هذه األمة وعظيم قدرها، حيث خصها اهللا  -1
  .هلا يف تالوته على عدة أوجه ختفيفاً وتسهيالً عليها

عليمـه  بيان مدى تعلُّق علماء هذه األمة بكتاب را واستفراغهم الوسع يف تعلّمـه وت  -2
  .وأدائه أداًء صحيحاً مضبوطاً ملن بعدهم من غري تفريط أو تبديل

اية البالغة وكمال اإلعجاز، وغاية االختصار ومجـال  "إظهار ما يف هذا الكتاب من  -3
اإلجياز؛ إذ كلُّ قراءة مبرتلة اآلية؛ إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولو جعلت داللة كلِّ 

  .2"حدا مل خيْف ما كان يف ذلك من التطويل لفظ آية على
عظيم الربهان وواضح الداللة؛ إذ هو مـع كثـرة هـذا    "ومنها أيضا ما يف ذلك من  -4

االختالف وتنوعه مل يتطرق إليه تضاد وال تناقض وال ختالف، بل كلُّه يصدق بعضه بعضاً، ويبين 
أسلوب واحد، وما ذاك إال آيةٌ بالغةٌ وبرهـان  بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعضٍ على منط واحد و

 .ρ3قاطع على صدق من جاء به 
تعلُّق عدد من العلوم ذا العلم واستمدادها قواعد منه؛ فعلوم اللغة العربية تستفيد من  -5

هذا العلم استفادةً كبريةً يف تقعيد القواعد وتأصيلها وبنائها على أعظم أصول ميكن أن تبىن عليها، 
  .و هذا الكتاب العريب املبنيوه

Zّ+َ�َ1َ:) َءاَدُم ِ':	    [: وعلماء التفسري يورثهم هذا العلم غىن يف املعاين وتنوعها، فقوله تعاىل

Zّ+َ�َ1َ:) َءاَدَم ِ':	    [: 1له معىن خيتلف عن معىن قراءة اإلمام ابن كـثري  ]37: ا�Z3:$ة [ ]ٍتٰر=�C* َآِ+%:ـ 

fٌَٰآِ+%ـ *C�  .]ر=
                                                 

صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل . τ، عن أيب هريرة 4737: فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن، رقم أخرجه البخاري، كتاب – 1
  . 1919/ 4م، 1987 -هـ1407: 3اليمامة، بريوت، ط-مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري: البخاري، ت

زكرياء عمريات، دار الكتب : علي حممد الضباع، ختريج اآليات: النشر يف القراءات العشر، أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، تقدمي – 2
 .47/ 1م، 2002 -هـ1422: 2لبنان، ط -العلمية، بريوت

  .املصدر نفسه – 3
  . 58ستأيت ترمجته، ص  – 1



الثانية جعلت الكلمات كأا هي اليت تلقّفت آدم واستقبلته، فصـارت كأـا    ففي القراءة
  .2مكرمةٌ له لكونه سبب العفو عنه

��ُه	= َح�=) َ
ْ"ُ�:ْ$نَ [: وبعض علماء الفقه يفهمون من قوله تعاىلُ$َZْ#َ gَة [ ]َو$:Z3�222: ا[  

اإلباحةُ بعد  ]َح�=) َ
"=�=:ْ$نَ  [ لقراءة الثانيةإباحةَ إتيان النساء مبجرد انقطاع الدم، بينما يفهم من ا
  .3الغسل

  .واستفاد العلماء من هذا العلم الشريف عظيمة تنِد عن احلصر يف هذا املقام
املشتغل ذا العلم ينال أجراً عظيماً وخرياً كثرياً؛ إذ أنه يظل يردد ويكرر آيات هـذا   -6

  ددة حتى يتقنها فيعظم ثوابه ويزيد أجرهالكتاب الكرمي ويقرؤها على أوجه متع
  

  شروط قبول القراءة: الفرع الثاين

وضع علماء القراءات شروطاً لقبول القراءة واألخذ ا، وذلك حىت يتميز الشاذّ فال يقرأ به 
  :يف الصالة وال أمام العوام، وهذه الشروط ثالثة وهي

  .أن يصح إسناد القراءة: األول
  .القراءةُ العربية ولو بوجه أن توافق: الثاين

  .أن توافق القراءة أحد املصاحف ولو احتماالً: الثالث
  : شرط الصحة -1

لقد اختلف العلماء يف هذا الشرط، وأكثرهم على اشتراط التواتر لقبول القراءة، وخـالف  
التواتر  وقد شرط بعض املتأخرين: "ابن اجلزري يف ذلك، واكتفى بنقلها آحاداً عن الثقات، فقال

يف هذا الركن ومل يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن ال يثبت إال بالتواتر، وأن مـا جـاء   
  .1"جميء اآلحاد ال يثبت به قرآن

ولكالم ابن اجلزري وجه، وهو أن معىن نقل القراءة آحاداً ال يعين أا مل تتواتر عند غـري  
وٍ قراءة بإسناد آحاد ولكنها متلقاةٌ بالقبول عنـد األمـة،   النقلة أصحابِ األسانيد؛ إذ قد ينقل را

  :مقروٌء ا عند اجلمع الغفري الذي يصدق عليه صفة التواتر، وقد أدرك ابن اجلزري هذا، فقال
                                                 

:     2أمحد عبد العليم الربدوين، ط: ن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار الشعب،  القاهرة، تاجلامع األحكام القرآ – 2
و تفسري روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، شهاب الدين السيد حممود اآللوسي البغدادي، دار الفكر، . 326/ 1هـ، 1372

  .122/ 2م،  1983 -هـ1403ط، .بريوت، د
  .237/ 1: تفسري روح املعاين – 3
  .18/ 1: النشر يف القراءات العشر – 1



احنصـار  : عن هذا املوضوع فقال -رمحه اهللا– 2وقد سألت شيخنا إمام األئمة أبا املعايل"
القرآن عن غريهم، فقد كان يتلقّاه أهلُ كلِّ بلد يقرؤه منهم اجلم  األسانيد يف طائفة ال مينع جميء

  .3"الغفري عن مثلهم وكذلك دائماً، والتواتر حاصلٌ هلم
وليس ههنا متسع لذلك؛ ملـا يقتضـيه   -وإن كانت هذه املسألة جديرةٌ بالبحث واملناقشة 

األول؛ حيث إن القـرآن تقـرؤه   فإن أغلب العلماء على ترجيح القول  -املقام من توطيئ ومتهيد
  .4األمة وتطبق أحكامه وحتفظه وحتفظ قراءاته، وهذا تواتر

ولـو  (وهذا الشرط متفق عليه بني األئمة، ومعـىن  : موافقة اللغة العربية ولو بوجه -2
أي بوجه من وجوه النحو الشائعة ولو كان خمتلَفاً فيه اختالفاً ال يضر، أو أن تكون أفصح ) بوجه

  .5ن املتداول من اللغةم
وقد تكلَّم قوم من املفسرين والنحاة يف بعض القراءات املتواترة وأنكروها وردوها وحلّنـوا  

  .6من قرأ ا، وهذا ال جيوز؛ فالقراءة الثابتة حجة على العربية، وليست العربية حجةً عليها
حد املصاحف أنّ ما كان ومعىن موافقة أ: موافقة القراءة أحد املصاحف ولو احتماال -3

يف قولـه   ]ِ':	ْ [ثابتاً يف أحد املصاحف العثمانية دون بعض جازت القراءة به؛ وذلك حنو زيادة 
�ِ�َ�� اَ]ْ��ٰـُ$[: تعاىلْ#َ 	'ِ[ ]��يف املصحف املكي فجـازت   ]ِ':	 [، فقد ثبتت زيادة ]100: ا���

حيتمل الرسم القراءةَ ولـو تقـديراً، فقـراءة    القراءة ا، ومعىن موافقة القراءة الرسم احتماالً أن 

	ِ   [: حبذف األلف من قوله تعاىل ]ِ�hِـَٰ'[C�:�ْ�ِم ا:
َ hِ:+ِ'َ[ ] �:�حيتملها الرسم حتقيقاً وهو  ]03:ا�!�#

  .1املوافقة الصرحية، وقراءة املد حيتملها الرسم تقديراً؛ وذلك بزيادة ألف بعد امليم لفظاً
بولة فإذا اختلّ ركن منها حكم عليها بالشذوذ فال جيوز القراءة فهذه هي شروط القراءة املق

  .ا يف الصالة وال خارجها

                                                 
قرأ عليه القرآن مبضمنه يف ، أخذ عنه ابن اجلزري، واألستاذ شيخ اإلقراء أبو املعايل حممد بن أمحد بن علي بن احلسني بن اللبان الدمشقي: هو – 2

  .51/ 1: ر يف القراءات العشرالنش: انظر. شهور سنة مثان وستني وسبعمائة
  . 252/ 1: منجد املقرئني – 3
: ، سنة1بريوت، ط- حمي الدين رمضان، دار املأمون للتراث، دمشق : اإلبانة عن معاين القراءات، مكي بن أيب طالب القيسي، ت: انظر – 4

  .58م، ص 1979 -هـ1399
  .15/ 1: النشر: انظر هذا يف – 5
أمحد مكي األنصاري، توزيع دار املعارف : للدكتور" الدفاع عن القرآن ضد املستشرقني والنحويني"يف كتاب  -يضاًمستف–انظر هذا املبحث  – 6

  .هـ1393: مبصر سنة
  .16 -15/ 1": النشر: "انظر املزيد حول شرط موافقة الرسم يف – 1



ولقد انعقد اإلمجاع على أن القراءات املقبولة هي عشر قراءات وما عداها شاذّ، والقـراء  
  .3، والعلماء يقروم عليه2يقرئون الناس ذا من عصر ابن جماهد إىل يومنا هذا

  

  :سأتعرض يف هذا املطلب إىل تعريف علم القراءات يف اللغة واالصطالح، وذلك يف فرعني

  ا	��اءات �� ا	��: ا	��ع ا�ول

، وهي مصدر للفعل قرأ، )ق ر أ(مشتقة من مادة : مجع قراءة، والقراءة يف اللغة :القراءات
، وهـذا اللفـظ   "فعالة"على وزن  وهي. فكلّ منهما مصدر للفعل. قرأ يقرأ قرآنا وقراءة: يقال

  :يستعمل للمعاين اآلتية
1- الشيء إىل بعضه، ومنه قوهلم :اجلمع والضم ؛ "وما قرأت الناقة جنينا: "مبعىن مجع وضم

  .أو ما مجعت أو ضمت يف رمحها جنيناً. أي مل تضم رمحها على ولد
. ؛ أي تلوتـه )قرأت الكتـاب ( :وهي النطق بالكلمات املكتوبة، ومنه قوهلم :التالوة -2

  .1ومسيت التالوة قراءة؛ ألا ضم ألصوات احلروف يف الذِّهن لتكوين الكلمات اليت ينطَق ا
  

  القراءات يف االصطالح: الفرع الثاين
  :عرف علم القراءات مجاعةٌ من األئمة العلماء بعدة تعريفات، أذكر منها ما يأيت

  : )هـ794ت (الزركشي تعريف أيب عبد اهللا  -1
واعلم أنّ القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي املرتّل على حممد : "قال

ρ تها، : للبيان واإلعجاز، والقراءات هياختالف ألفاظ الوحي املذكور يف كتابة احلروف أو كيفي
  .2"من ختفيف وتثقيل وغريمها

قراءات ختتص باملختلف فيه من ألفاظ القرآن الكـرمي،  ال: "ويستخلَص من تعريفه هذا أنَّ
بينما جند علماَء القراءات يوسعون يف دائرة مشول القراءات إىل املتفق عليه أيضا، وذلك يف تعريفهم 

  .3"لعلم القراءات
                                                 

  . 194 - 134منجد املقرئني، ص : انظر– 2
  .213 -195: املصدر نفسه – 3
، و خمتار الصحاح، اجلوهري حممد 128/ 1، )ق ر أ(ت مادة .د: 1لسان العرب، ابن منظور حممد بن مكرم، دار صادر، بريوت، ط: رانظ – 1

  .220/ 1، )ق ر أ(م، مادة 1995 -هـ1415: 2بريوت، ط–حممود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون : بن أيب بكر الرازي، ت
ط، .حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، بريوت، د:  حممد بن مهادر بن عبد اهللا الزركشي، تالربهان يف علوم القرآن، أبو عبد اهللا – 2

  .318/ 1هـ، 1391
  . 55م، ص1980: 2، عبد اهلادي الفضلي، دار القلم، بريوت، ط-القراءات القرآنية تاريخ وتعريف – 3



  :1 )هـ833ت (تعريف أيب اخلري حممد بن اجلزري  -2
  .2"فها معزواً لناقلههو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختال: "قال
  :)هـ1117ت (تعريف أمحد بن حممد البناّ الدمياطي  -3

علم يعلَم منه اتفاق الناَّقلني لكتاب اهللا تعـاىل واخـتالفهم يف احلـذف    : "قال يف تعريفه
واإلثبات، والتحرك والتسكني، والفصل والوصل، وغري ذلك من هيئة النطق واإلبدال، وغريه من 

3"ماعحيث الس.  
ويضاف إليـه أنَّ  : "بعدما أورد هذين التعريفني األخريين الدكتور عبد اهلادي الفضليقال 

ابن اجلزري والبنا الدمياطي اشترطا يف القراءة النقلَ والسماع، ولعلّ ذلك ألن القراءة سنة متبعـة  
لقارئ اإلقراء مبا حيسن يف رأيه وليحذر ا: كما يقول زيد بن ثابت، وألجله أيضا يقول ابن اجلزري

  .4"دون النقل، أو وجه اإلعراب، أو اللغة دون رواية
  :)هـ1367ت (تعريف عبد العظيم الزرقاين  -4

هو مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء خمالفاً به غـريه يف  : "عرف علم القراءات بقوله
عنه، سواء كانت هذه املخالفة يف نطق احلروف النطق بالقرآن الكرمي مع اتفاق الروايات والطرق 

  .5"أو يف نطق هيئاا
  :)هـ1403ت (تعريف عبد الفتاح القاضي  -5

هو علم يعرف به كيفيةُ النطق بالكلمات القرآنية، وطريق أدائهـا، اتفاقـاً   : "عرفه بقوله
  .6"واختالفاً مع عزو كلِّ وجه لناقله

  .يف ابن اجلزري السابق مل جند بينهما فرقاًوإذا قارنا هذا التعريف بتعر
  .هذا، وقد عرف هذا العلم بتعاريف أخرى ال داعي لذكرها كلِّها، ولعلّ ما ذُكر كفاية

                                                 
بن علي بن يوسف املعروف بابن  اجلزري الشافعي، مقرىء املمالك اإلسالمية  احلافظ مشس الدين  أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن حممد – 1

وأقرأ الناس، وقد " دار القرآن"هـ وتفقه ا وهلج بطلب احلديث والقراءات، وعمر للقراء مدرسة مساها 751ولد بدمشق شهر رمضان سنة 
يته القراءات أكثر وذيل طبقات القراء للذهيب وأجاد فيه ونظم قصيدة يف انتهت إليه رياسة علم القراءات يف املمالك، وعين بالنظم وكانت عنا

  .206 -204/ 4شذرات الذهب، : انظر. قراءات الثالثة ومجع النشر يف القراءات العشر وتويف بشرياز يف ربيع األول ودفن مبدرسته اليت بناها ا
عبد احلليم بن حممد اهلادي قابة، دار البالغ، اجلزائر العاصمة، : بن اجلزري، عين به منجد املقرئني ومرشد الطالبني، أبو اخلري حممد بن حممد  – 2
  .17م، ص2003 -هـ1424: 1ط
علي بن حممد الضباّع، مطبعة عبد احلميد أمحد : إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر، أمحد بن حممد الدمياطي، تصحيح وتعليق – 3

  .05ت، ص.ط.جنفي، مصر، د
  .56ص -تاريخ وتعريف–القراءات القرآنية  – 4
  .405/ 1ط، ت، .لبنان، د -مناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد بن العظيم الزرقاين، دار إحياء التراث العريب، بريوت – 5
  .05م، ص1972 -هـ1391: 2حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، لبنان، ط: البدور الزاهرة، عبد الفتاح القاضي، ت – 6



  ! �� ا	������ت وإ��اد ا	����� ا	����ر: ا	��ع ا	��	�

  خالصة التعريفات: أوال
  :ء يف ذلك مذهبنيمن خالل ما ذُكر من تعريفات لعلم القراءات يتضح أن للعلما

جيعل القراءات ذات مدلول واسع؛ إذ تشمل احلديث عن ألفاظ القرآن  :املذهب األول -1
  .املتفق عليها واملختلف عليها معاً

  .ابن اجلزري، وتابعه البنا الدمياطي وغريمها: ومن أصحاب هذا املذهب
آن املختلف فيها دون املتفق يقصر أصحابه مفهوم القراءات على ألفاظ القر :املذهب الثاين

  . عليها
  .الزركشي، وتابعه على ذلك الزرقاينّ وغريه: ومن هؤالء

  التعريف املختار: ثانيا
كما : مما سبق عرضه وبيانه ميكن اختيار تعريف جامع ومانع وخمتصر لعلم القراءات، وهو

  : عبد احلليم قابة بقوله: عرفه األستاذ
  .1"هللا عز وجلّ يف كيفية أداء الكلمات القرآنيةمذاهب الناقلني لكتاب ا"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
مصطفى سعيد اخلن، دار : ، عبد احلليم بن حممد اهلادي قابة، إشراف ومراجعة- وأحكامها. حجيتها. ثبوا. تارخيها-: القراءات القرآنية – 1

  .26م، ص1999: 1الغرب اإلسالمي، بريوت، ط



" ا	��اءات: ا	��ع ا�ول# $%�  

إن فضل هذا العلم عظيم؛ ذلك أنه متعلّق بكتاب اهللا تعاىل تعلّقا قويـاً، بـل اسـتمداده    
ملعلوم وقواعده وموضوعه هو هذا الكتاب الكرمي، وإن كان شرف العلم متعلِّقاً بشرف املعلوم، فا

هنا هو أشرف كتاب وأجلُّه، ويكفي املشتغلَ يف هذا العلم فضالً أنه يدخل يف اخلريية اليت أخـرب  
  .1)خريكم من تعلَّم القرآن وعلَّمه: (بقوله ρعنها 

  :وأمهية هذا العلم وفضله يتضح يف اآليت
وأذن ذا الكتاب العظـيم   Υبيان شرف هذه األمة وعظيم قدرها، حيث خصها اهللا  -1

  .هلا يف تالوته على عدة أوجه ختفيفاً وتسهيالً عليها
بيان مدى تعلُّق علماء هذه األمة بكتاب را واستفراغهم الوسع يف تعلّمـه وتعليمـه    -2

  .وأدائه أداًء صحيحاً مضبوطاً ملن بعدهم من غري تفريط أو تبديل
ز، وغاية االختصار ومجـال  اية البالغة وكمال اإلعجا"إظهار ما يف هذا الكتاب من  -3

اإلجياز؛ إذ كلُّ قراءة مبرتلة اآلية؛ إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولو جعلت داللة كلِّ 
  .2"لفظ آية على حدا مل خيْف ما كان يف ذلك من التطويل

عظيم الربهان وواضح الداللة؛ إذ هو مـع كثـرة هـذا    "ومنها أيضا ما يف ذلك من  -4
تالف وتنوعه مل يتطرق إليه تضاد وال تناقض وال ختالف، بل كلُّه يصدق بعضه بعضاً، ويبين االخ

بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعضٍ على منط واحد وأسلوب واحد، وما ذاك إال آيةٌ بالغةٌ وبرهـان  
 .ρ3قاطع على صدق من جاء به 

5- ذا العلم واستمدادها قواعد منه؛ فعلوم اللغة العربية تستفيد من  تعلُّق عدد من العلوم
هذا العلم استفادةً كبريةً يف تقعيد القواعد وتأصيلها وبنائها على أعظم أصول ميكن أن تبىن عليها، 

  .وهو هذا الكتاب العريب املبني
Zّ+َ�َ1َ:) َءاَدُم ِ':	    [: وعلماء التفسري يورثهم هذا العلم غىن يف املعاين وتنوعها، فقوله تعاىل

Zّ+َ�َ1َ:) َءاَدَم ِ':	    [: 1له معىن خيتلف عن معىن قراءة اإلمام ابن كـثري  ]37: ا�Z3:$ة [ ]ٍتٰر=�C* َآِ+%:ـ 

fٌَٰآِ+%ـ *C�  .]ر=
                                                 

صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل . τعن أيب هريرة  ،4737: فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن، رقم أخرجه البخاري، كتاب – 1
  . 1919/ 4م، 1987 -هـ1407: 3اليمامة، بريوت، ط-مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري: البخاري، ت

الكتب زكرياء عمريات، دار : علي حممد الضباع، ختريج اآليات: النشر يف القراءات العشر، أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، تقدمي – 2
 .47/ 1م، 2002 -هـ1422: 2لبنان، ط -العلمية، بريوت

  .املصدر نفسه – 3
  . 58ستأيت ترمجته، ص  – 1



ففي القراءة الثانية جعلت الكلمات كأا هي اليت تلقّفت آدم واستقبلته، فصـارت كأـا   
  .2مكرمةٌ له لكونه سبب العفو عنه

��ُه	= َح�=) َ
ْ"ُ�:ْ$نَ [: همون من قوله تعاىلوبعض علماء الفقه يفُ$َZْ#َ gَة [ ]َو$:Z3�222: ا[  

اإلباحةُ بعد  ]َح�=) َ
"=�=:ْ$نَ  [ إباحةَ إتيان النساء مبجرد انقطاع الدم، بينما يفهم من القراءة الثانية
  .3الغسل

  .ذا املقامواستفاد العلماء من هذا العلم الشريف عظيمة تنِد عن احلصر يف ه
املشتغل ذا العلم ينال أجراً عظيماً وخرياً كثرياً؛ إذ أنه يظل يردد ويكرر آيات هـذا   -6

  الكتاب الكرمي ويقرؤها على أوجه متعددة حتى يتقنها فيعظم ثوابه ويزيد أجره
  

  شروط قبول القراءة: الفرع الثاين

، وذلك حىت يتميز الشاذّ فال يقرأ به وضع علماء القراءات شروطاً لقبول القراءة واألخذ ا
  :يف الصالة وال أمام العوام، وهذه الشروط ثالثة وهي

  .أن يصح إسناد القراءة: األول
  .أن توافق القراءةُ العربية ولو بوجه: الثاين

  .أن توافق القراءة أحد املصاحف ولو احتماالً: الثالث
  : شرط الصحة -1

رط، وأكثرهم على اشتراط التواتر لقبول القراءة، وخـالف  لقد اختلف العلماء يف هذا الش
وقد شرط بعض املتأخرين التواتر : "ابن اجلزري يف ذلك، واكتفى بنقلها آحاداً عن الثقات، فقال

يف هذا الركن ومل يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن ال يثبت إال بالتواتر، وأن مـا جـاء   
  .1"رآنجميء اآلحاد ال يثبت به ق

ولكالم ابن اجلزري وجه، وهو أن معىن نقل القراءة آحاداً ال يعين أا مل تتواتر عند غـري  
النقلة أصحابِ األسانيد؛ إذ قد ينقل راوٍ قراءة بإسناد آحاد ولكنها متلقاةٌ بالقبول عنـد األمـة،   

  :بن اجلزري هذا، فقالمقروٌء ا عند اجلمع الغفري الذي يصدق عليه صفة التواتر، وقد أدرك ا
                                                 

:     2أمحد عبد العليم الربدوين، ط: اجلامع األحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار الشعب،  القاهرة، ت – 2
عاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، شهاب الدين السيد حممود اآللوسي البغدادي، دار الفكر، و تفسري روح امل. 326/ 1هـ، 1372

  .122/ 2م،  1983 -هـ1403ط، .بريوت، د
  .237/ 1: تفسري روح املعاين – 3
  .18/ 1: النشر يف القراءات العشر – 1



احنصـار  : عن هذا املوضوع فقال -رمحه اهللا– 2وقد سألت شيخنا إمام األئمة أبا املعايل"
 األسانيد يف طائفة ال مينع جميء القرآن عن غريهم، فقد كان يتلقّاه أهلُ كلِّ بلد يقرؤه منهم اجلم

  .3"الغفري عن مثلهم وكذلك دائماً، والتواتر حاصلٌ هلم
وليس ههنا متسع لذلك؛ ملـا يقتضـيه   -كانت هذه املسألة جديرةٌ بالبحث واملناقشة وإن 

فإن أغلب العلماء على ترجيح القول األول؛ حيث إن القـرآن تقـرؤه    -املقام من توطيئ ومتهيد
  .4األمة وتطبق أحكامه وحتفظه وحتفظ قراءاته، وهذا تواتر

ولـو  (الشرط متفق عليه بني األئمة، ومعـىن  وهذا : موافقة اللغة العربية ولو بوجه -2
أي بوجه من وجوه النحو الشائعة ولو كان خمتلَفاً فيه اختالفاً ال يضر، أو أن تكون أفصح ) بوجه

  .5من املتداول من اللغة
وقد تكلَّم قوم من املفسرين والنحاة يف بعض القراءات املتواترة وأنكروها وردوها وحلّنـوا  

  .6ا ال جيوز؛ فالقراءة الثابتة حجة على العربية، وليست العربية حجةً عليهامن قرأ ا، وهذ
ومعىن موافقة أحد املصاحف أنّ ما كان : موافقة القراءة أحد املصاحف ولو احتماال -3

يف قولـه   ]ِ':	ْ [ثابتاً يف أحد املصاحف العثمانية دون بعض جازت القراءة به؛ وذلك حنو زيادة 
�ِ�َ�� اَ]ْ��ٰـُ$ِ'	 َ#[: تعاىلْ[ ]��يف املصحف املكي فجـازت   ]ِ':	 [، فقد ثبتت زيادة ]100: ا���

القراءة ا، ومعىن موافقة القراءة الرسم احتماالً أن حيتمل الرسم القراءةَ ولـو تقـديراً، فقـراءة    

	ِ   [: حبذف األلف من قوله تعاىل ]ِ�hِـَٰ'[C�:�ْ�ِم ا:
َ hِ:+ِ'َ[ ] �:�ا الرسم حتقيقاً وهو حيتمله ]03:ا�!�#

  .1املوافقة الصرحية، وقراءة املد حيتملها الرسم تقديراً؛ وذلك بزيادة ألف بعد امليم لفظاً
فهذه هي شروط القراءة املقبولة فإذا اختلّ ركن منها حكم عليها بالشذوذ فال جيوز القراءة 

  .ا يف الصالة وال خارجها

                                                 
قرأ عليه القرآن مبضمنه يف ، أخذ عنه ابن اجلزري، وعلي بن احلسني بن اللبان الدمشقياألستاذ شيخ اإلقراء أبو املعايل حممد بن أمحد بن : هو – 2

  .51/ 1: النشر يف القراءات العشر: انظر. شهور سنة مثان وستني وسبعمائة
  . 252/ 1: منجد املقرئني – 3
: ، سنة1بريوت، ط- ، دار املأمون للتراث، دمشق حمي الدين رمضان: اإلبانة عن معاين القراءات، مكي بن أيب طالب القيسي، ت: انظر – 4

  .58م، ص 1979 -هـ1399
  .15/ 1: النشر: انظر هذا يف – 5
أمحد مكي األنصاري، توزيع دار املعارف : للدكتور" الدفاع عن القرآن ضد املستشرقني والنحويني"يف كتاب  -مستفيضاً–انظر هذا املبحث  – 6

  .هـ1393: مبصر سنة
  .16 -15/ 1": النشر: "زيد حول شرط موافقة الرسم يفانظر امل – 1



ت املقبولة هي عشر قراءات وما عداها شاذّ، والقـراء  ولقد انعقد اإلمجاع على أن القراءا
  .3، والعلماء يقروم عليه2يقرئون الناس ذا من عصر ابن جماهد إىل يومنا هذا

  :سأتعرض يف هذا املطلب إىل تعريف علم القراءات يف اللغة واالصطالح، وذلك يف فرعني

  

  ا	��اءات �� ا	��: ا	��ع ا�ول

، وهي مصدر للفعل قرأ، )ق ر أ(مشتقة من مادة : مجع قراءة، والقراءة يف اللغة :ءاتالقرا
، وهـذا اللفـظ   "فعالة"وهي على وزن . فكلّ منهما مصدر للفعل. قرأ يقرأ قرآنا وقراءة: يقال

  :يستعمل للمعاين اآلتية
1- الشيء إىل بعضه، ومنه قوهلم :اجلمع والضم ؛ "أت الناقة جنيناوما قر: "مبعىن مجع وضم

  .أو ما مجعت أو ضمت يف رمحها جنيناً. أي مل تضم رمحها على ولد
. ؛ أي تلوتـه )قرأت الكتـاب : (وهي النطق بالكلمات املكتوبة، ومنه قوهلم :التالوة -2

  .1ومسيت التالوة قراءة؛ ألا ضم ألصوات احلروف يف الذِّهن لتكوين الكلمات اليت ينطَق ا
  
  القراءات يف االصطالح: فرع الثاينال

  :عرف علم القراءات مجاعةٌ من األئمة العلماء بعدة تعريفات، أذكر منها ما يأيت
  : )هـ794ت (تعريف أيب عبد اهللا الزركشي  -1

واعلم أنّ القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي املرتّل على حممد : "قال
ρ تها، : ز، والقراءات هيللبيان واإلعجااختالف ألفاظ الوحي املذكور يف كتابة احلروف أو كيفي

  .2"من ختفيف وتثقيل وغريمها
القراءات ختتص باملختلف فيه من ألفاظ القرآن الكـرمي،  : "ويستخلَص من تعريفه هذا أنَّ

ه أيضا، وذلك يف تعريفهم بينما جند علماَء القراءات يوسعون يف دائرة مشول القراءات إىل املتفق علي
  .3"لعلم القراءات

                                                 
  . 194 - 134منجد املقرئني، ص : انظر– 2
  .213 -195: املصدر نفسه – 3
، و خمتار الصحاح، اجلوهري حممد 128/ 1، )ق ر أ(ت مادة .د: 1لسان العرب، ابن منظور حممد بن مكرم، دار صادر، بريوت، ط: انظر – 1

  .220/ 1، )ق ر أ(م، مادة 1995 -هـ1415: 2بريوت، ط–حممود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون : بن أيب بكر الرازي، ت
ط، .حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، بريوت، د: الربهان يف علوم القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن مهادر بن عبد اهللا الزركشي، ت – 2

  .318/ 1هـ، 1391



  :1 )هـ833ت (تعريف أيب اخلري حممد بن اجلزري  -2
  .2"هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها معزواً لناقله: "قال
  :)هـ1117ت (تعريف أمحد بن حممد البناّ الدمياطي  -3

 لكتاب اهللا تعـاىل واخـتالفهم يف احلـذف    علم يعلَم منه اتفاق الناَّقلني: "قال يف تعريفه
واإلثبات، والتحرك والتسكني، والفصل والوصل، وغري ذلك من هيئة النطق واإلبدال، وغريه من 

  .3"حيث السماع
ويضاف إليـه أنَّ  : "بعدما أورد هذين التعريفني األخريين الدكتور عبد اهلادي الفضليقال 

ي اشترطا يف القراءة النقلَ والسماع، ولعلّ ذلك ألن القراءة سنة متبعـة  ابن اجلزري والبنا الدمياط
وليحذر القارئ اإلقراء مبا حيسن يف رأيه : كما يقول زيد بن ثابت، وألجله أيضا يقول ابن اجلزري

  .4"دون النقل، أو وجه اإلعراب، أو اللغة دون رواية
  :)هـ1367ت (تعريف عبد العظيم الزرقاين  -4

هو مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء خمالفاً به غـريه يف  : "عرف علم القراءات بقوله
النطق بالقرآن الكرمي مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء كانت هذه املخالفة يف نطق احلروف 

  .5"أو يف نطق هيئاا
  :)هـ1403ت (تعريف عبد الفتاح القاضي  -5

م يعرف به كيفيةُ النطق بالكلمات القرآنية، وطريق أدائهـا، اتفاقـاً   هو عل: "عرفه بقوله
  .6"واختالفاً مع عزو كلِّ وجه لناقله

  .وإذا قارنا هذا التعريف بتعريف ابن اجلزري السابق مل جند بينهما فرقاً

                                                                                                                                                         
  . 55م، ص1980: 2، عبد اهلادي الفضلي، دار القلم، بريوت، ط-عريفالقراءات القرآنية تاريخ وت – 3
 احلافظ مشس الدين  أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف املعروف بابن  اجلزري الشافعي، مقرىء املمالك اإلسالمية – 1

وأقرأ الناس، وقد " دار القرآن"ت، وعمر للقراء مدرسة مساها هـ وتفقه ا وهلج بطلب احلديث والقراءا751ولد بدمشق شهر رمضان سنة 
دة يف انتهت إليه رياسة علم القراءات يف املمالك، وعين بالنظم وكانت عنايته القراءات أكثر وذيل طبقات القراء للذهيب وأجاد فيه ونظم قصي

  .206 -204/ 4شذرات الذهب، : انظر. ول ودفن مبدرسته اليت بناها اقراءات الثالثة ومجع النشر يف القراءات العشر وتويف بشرياز يف ربيع األ
عبد احلليم بن حممد اهلادي قابة، دار البالغ، اجلزائر العاصمة، : منجد املقرئني ومرشد الطالبني، أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، عين به  – 2
  .17م، ص2003 -هـ1424: 1ط
علي بن حممد الضباّع، مطبعة عبد احلميد أمحد : اءات األربعة عشر، أمحد بن حممد الدمياطي، تصحيح وتعليقإحتاف فضالء البشر يف القر – 3

  .05ت، ص.ط.جنفي، مصر، د
  .56ص -تاريخ وتعريف–القراءات القرآنية  – 4
  .405/ 1ط، ت، .لبنان، د -مناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد بن العظيم الزرقاين، دار إحياء التراث العريب، بريوت – 5
  .05م، ص1972 -هـ1391: 2حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، لبنان، ط: البدور الزاهرة، عبد الفتاح القاضي، ت – 6



  .ةهذا، وقد عرف هذا العلم بتعاريف أخرى ال داعي لذكرها كلِّها، ولعلّ ما ذُكر كفاي

  ! �� ا	������ت وإ��اد ا	����� ا	����ر: ا	��ع ا	��	�

  خالصة التعريفات: أوال
  :من خالل ما ذُكر من تعريفات لعلم القراءات يتضح أن للعلماء يف ذلك مذهبني

جيعل القراءات ذات مدلول واسع؛ إذ تشمل احلديث عن ألفاظ القرآن  :املذهب األول -1
  .ا معاًاملتفق عليها واملختلف عليه

  .ابن اجلزري، وتابعه البنا الدمياطي وغريمها: ومن أصحاب هذا املذهب
يقصر أصحابه مفهوم القراءات على ألفاظ القرآن املختلف فيها دون املتفق  :املذهب الثاين

  . عليها
  .الزركشي، وتابعه على ذلك الزرقاينّ وغريه: ومن هؤالء

  التعريف املختار: ثانيا
كما : رضه وبيانه ميكن اختيار تعريف جامع ومانع وخمتصر لعلم القراءات، وهومما سبق ع

  : عبد احلليم قابة بقوله: عرفه األستاذ
  .1"مذاهب الناقلني لكتاب اهللا عز وجلّ يف كيفية أداء الكلمات القرآنية"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
اخلن، دار مصطفى سعيد : ، عبد احلليم بن حممد اهلادي قابة، إشراف ومراجعة- وأحكامها. حجيتها. ثبوا. تارخيها-: القراءات القرآنية – 1

  .26م، ص1999: 1الغرب اإلسالمي، بريوت، ط



" ا	��اءات: ا	��ع ا�ول# $%�  

متعلّق بكتاب اهللا تعاىل تعلّقا قويـاً، بـل اسـتمداده    إن فضل هذا العلم عظيم؛ ذلك أنه 
وقواعده وموضوعه هو هذا الكتاب الكرمي، وإن كان شرف العلم متعلِّقاً بشرف املعلوم، فاملعلوم 
هنا هو أشرف كتاب وأجلُّه، ويكفي املشتغلَ يف هذا العلم فضالً أنه يدخل يف اخلريية اليت أخـرب  

  .1)علَّم القرآن وعلَّمهخريكم من ت: (بقوله ρعنها 
  :وأمهية هذا العلم وفضله يتضح يف اآليت

ذا الكتاب العظـيم وأذن   Υبيان شرف هذه األمة وعظيم قدرها، حيث خصها اهللا  -1
  .هلا يف تالوته على عدة أوجه ختفيفاً وتسهيالً عليها

تعلّمـه وتعليمـه    بيان مدى تعلُّق علماء هذه األمة بكتاب را واستفراغهم الوسع يف -2
  .وأدائه أداًء صحيحاً مضبوطاً ملن بعدهم من غري تفريط أو تبديل

اية البالغة وكمال اإلعجاز، وغاية االختصار ومجـال  "إظهار ما يف هذا الكتاب من  -3
اإلجياز؛ إذ كلُّ قراءة مبرتلة اآلية؛ إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولو جعلت داللة كلِّ 

  .2"فظ آية على حدا مل خيْف ما كان يف ذلك من التطويلل
عظيم الربهان وواضح الداللة؛ إذ هو مـع كثـرة هـذا    "ومنها أيضا ما يف ذلك من  -4

االختالف وتنوعه مل يتطرق إليه تضاد وال تناقض وال ختالف، بل كلُّه يصدق بعضه بعضاً، ويبين 
منط واحد وأسلوب واحد، وما ذاك إال آيةٌ بالغةٌ وبرهـان  بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعضٍ على 

 .ρ3قاطع على صدق من جاء به 
تعلُّق عدد من العلوم ذا العلم واستمدادها قواعد منه؛ فعلوم اللغة العربية تستفيد من  -5

عليها،  هذا العلم استفادةً كبريةً يف تقعيد القواعد وتأصيلها وبنائها على أعظم أصول ميكن أن تبىن
  .وهو هذا الكتاب العريب املبني

Zّ+َ�َ1َ:) َءاَدُم ِ':	    [: وعلماء التفسري يورثهم هذا العلم غىن يف املعاين وتنوعها، فقوله تعاىل

Zّ+َ�َ1َ:) َءاَدَم ِ':	    [: 1له معىن خيتلف عن معىن قراءة اإلمام ابن كـثري  ]37: ا�Z3:$ة [ ]ٍتٰر=�C* َآِ+%:ـ 

fٌَٰآِ+%ـ *C�  .]ر=
                                                 

صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل . τ، عن أيب هريرة 4737: فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن، رقم أخرجه البخاري، كتاب – 1
  . 1919/ 4م، 1987 -هـ1407: 3اليمامة، بريوت، ط-مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري: البخاري، ت

زكرياء عمريات، دار الكتب : علي حممد الضباع، ختريج اآليات: النشر يف القراءات العشر، أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، تقدمي – 2
 .47/ 1م، 2002 -هـ1422: 2لبنان، ط -العلمية، بريوت

  .املصدر نفسه – 3
  . 58ستأيت ترمجته، ص  – 1



في القراءة الثانية جعلت الكلمات كأا هي اليت تلقّفت آدم واستقبلته، فصـارت كأـا   ف
  .2مكرمةٌ له لكونه سبب العفو عنه

��ُه	= َح�=) َ
ْ"ُ�:ْ$نَ [: وبعض علماء الفقه يفهمون من قوله تعاىلُ$َZْ#َ gَة [ ]َو$:Z3�222: ا[  

اإلباحةُ بعد  ]َح�=) َ
"=�=:ْ$نَ  [ يفهم من القراءة الثانيةإباحةَ إتيان النساء مبجرد انقطاع الدم، بينما 
  .3الغسل

  .واستفاد العلماء من هذا العلم الشريف عظيمة تنِد عن احلصر يف هذا املقام
املشتغل ذا العلم ينال أجراً عظيماً وخرياً كثرياً؛ إذ أنه يظل يردد ويكرر آيات هـذا   -6

  ى أوجه متعددة حتى يتقنها فيعظم ثوابه ويزيد أجرهالكتاب الكرمي ويقرؤها عل
  

  شروط قبول القراءة: الفرع الثاين

وضع علماء القراءات شروطاً لقبول القراءة واألخذ ا، وذلك حىت يتميز الشاذّ فال يقرأ به 
  :يف الصالة وال أمام العوام، وهذه الشروط ثالثة وهي

  .أن يصح إسناد القراءة: األول
  .أن توافق القراءةُ العربية ولو بوجه: الثاين

  .أن توافق القراءة أحد املصاحف ولو احتماالً: الثالث
  : شرط الصحة -1

لقد اختلف العلماء يف هذا الشرط، وأكثرهم على اشتراط التواتر لقبول القراءة، وخـالف  
املتأخرين التواتر وقد شرط بعض : "ابن اجلزري يف ذلك، واكتفى بنقلها آحاداً عن الثقات، فقال

يف هذا الركن ومل يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن ال يثبت إال بالتواتر، وأن مـا جـاء   
  .1"جميء اآلحاد ال يثبت به قرآن

ولكالم ابن اجلزري وجه، وهو أن معىن نقل القراءة آحاداً ال يعين أا مل تتواتر عند غـري  
قد ينقل راوٍ قراءة بإسناد آحاد ولكنها متلقاةٌ بالقبول عنـد األمـة،   النقلة أصحابِ األسانيد؛ إذ 

  :مقروٌء ا عند اجلمع الغفري الذي يصدق عليه صفة التواتر، وقد أدرك ابن اجلزري هذا، فقال
                                                 

:     2أمحد عبد العليم الربدوين، ط:  حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار الشعب،  القاهرة، تاجلامع األحكام القرآن، أبو عبد اهللا – 2
و تفسري روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، شهاب الدين السيد حممود اآللوسي البغدادي، دار الفكر، . 326/ 1هـ، 1372

  .122/ 2م،  1983 -هـ1403ط، .بريوت، د
  .237/ 1: تفسري روح املعاين – 3
  .18/ 1: النشر يف القراءات العشر – 1



احنصـار  : عن هذا املوضوع فقال -رمحه اهللا– 2وقد سألت شيخنا إمام األئمة أبا املعايل"
مينع جميء القرآن عن غريهم، فقد كان يتلقّاه أهلُ كلِّ بلد يقرؤه منهم اجلم  األسانيد يف طائفة ال

  .3"الغفري عن مثلهم وكذلك دائماً، والتواتر حاصلٌ هلم
وليس ههنا متسع لذلك؛ ملـا يقتضـيه   -وإن كانت هذه املسألة جديرةٌ بالبحث واملناقشة 

جيح القول األول؛ حيث إن القـرآن تقـرؤه   فإن أغلب العلماء على تر -املقام من توطيئ ومتهيد
  .4األمة وتطبق أحكامه وحتفظه وحتفظ قراءاته، وهذا تواتر

ولـو  (وهذا الشرط متفق عليه بني األئمة، ومعـىن  : موافقة اللغة العربية ولو بوجه -2
ون أفصح أي بوجه من وجوه النحو الشائعة ولو كان خمتلَفاً فيه اختالفاً ال يضر، أو أن تك) بوجه

  .5من املتداول من اللغة
وقد تكلَّم قوم من املفسرين والنحاة يف بعض القراءات املتواترة وأنكروها وردوها وحلّنـوا  

  .6من قرأ ا، وهذا ال جيوز؛ فالقراءة الثابتة حجة على العربية، وليست العربية حجةً عليها
 موافقة أحد املصاحف أنّ ما كان ومعىن: موافقة القراءة أحد املصاحف ولو احتماال -3

يف قولـه   ]ِ':	ْ [ثابتاً يف أحد املصاحف العثمانية دون بعض جازت القراءة به؛ وذلك حنو زيادة 
�ِ�َ�� اَ]ْ��ٰـُ$[: تعاىلْ#َ 	'ِ[ ]��يف املصحف املكي فجـازت   ]ِ':	 [، فقد ثبتت زيادة ]100: ا���

تماالً أن حيتمل الرسم القراءةَ ولـو تقـديراً، فقـراءة    القراءة ا، ومعىن موافقة القراءة الرسم اح

	ِ   [: حبذف األلف من قوله تعاىل ]ِ�hِـَٰ'[C�:�ْ�ِم ا:
َ hِ:+ِ'َ[ ] �:�حيتملها الرسم حتقيقاً وهو  ]03:ا�!�#

  .1املوافقة الصرحية، وقراءة املد حيتملها الرسم تقديراً؛ وذلك بزيادة ألف بعد امليم لفظاً
قراءة املقبولة فإذا اختلّ ركن منها حكم عليها بالشذوذ فال جيوز القراءة فهذه هي شروط ال
  .ا يف الصالة وال خارجها

                                                 
قرأ عليه القرآن مبضمنه يف ، أخذ عنه ابن اجلزري، واألستاذ شيخ اإلقراء أبو املعايل حممد بن أمحد بن علي بن احلسني بن اللبان الدمشقي: هو – 2

  .51/ 1: العشرالنشر يف القراءات : انظر. شهور سنة مثان وستني وسبعمائة
  . 252/ 1: منجد املقرئني – 3
: ، سنة1بريوت، ط- حمي الدين رمضان، دار املأمون للتراث، دمشق : اإلبانة عن معاين القراءات، مكي بن أيب طالب القيسي، ت: انظر – 4

  .58م، ص 1979 -هـ1399
  .15/ 1: النشر: انظر هذا يف – 5
أمحد مكي األنصاري، توزيع دار املعارف : للدكتور" الدفاع عن القرآن ضد املستشرقني والنحويني"يف كتاب  -مستفيضاً–انظر هذا املبحث  – 6

  .هـ1393: مبصر سنة
  .16 -15/ 1": النشر: "انظر املزيد حول شرط موافقة الرسم يف – 1



ولقد انعقد اإلمجاع على أن القراءات املقبولة هي عشر قراءات وما عداها شاذّ، والقـراء  
  .3م عليه، والعلماء يقرو2يقرئون الناس ذا من عصر ابن جماهد إىل يومنا هذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 194 - 134منجد املقرئني، ص : انظر– 2
  .213 -195: املصدر نفسه – 3



  
  ا�d �B ا��1ن�

  '$احij� 2ة و#"�ر �+� ا�Z$اءات
  

  :و�1* '"+�3ن

8�e ا[ولB:ا� �ة وا��"�ر 1ij�  '$اح2 ا�

  ا���l$ة اXس�'�� �%�'ً� 
8�e ا��1ن� Bد '-$ :ا���  '$اح2 ا��ijة وا��"�ر 1� 
        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اسمه ونسبه ومولده ونشأته وأسرتهاسمه ونسبه ومولده ونشأته وأسرتهاسمه ونسبه ومولده ونشأته وأسرتهاسمه ونسبه ومولده ونشأته وأسرته: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول
  :ل هذا املطلب على اسم اإلمام الكامل ونسبه يف الفرع األول، مث مولده ونشأته وأسرته يف الفرع الثاين، كما يأيتيشتم
  

  1امسه ونسبه: الفرع األول
  .هو أبو احلسن، طاهر بن عبد املنعم بن عبيد اهللا بن غلبون بن املبارك، املقرئ احلليب، مث املصري

                                                 
: 1محدي عبد ايد إمساعيل السلفي، دار الصميعي، الرياض، ط: ذكرة احلفاظ، حممد بن طاهر القيسراين، الذهيب، تت: أنظر ترمجته يف – 1

صالح الدين املنجد، مطبعة الكويت، الكويت، : ، العرب يف تاريخ من غرب، حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب، ت1029/ 3هـ، 1415
، النشر 1/339: ، غاية النهاية، ابن اجلزري3/388، طبقات الشافعية الكربى، 1/369: اء الكبار، الذهيب، معرفة القر3/72م، 1948: 2ط

، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد اهللا القسطنطيين املشهور حباجي خليفة، دار 1/62: يف القراءات العشر، ابن اجلزري
 .1/384م، 1992 -هـ1413ط، .الكتب العلمية، بريوت، د



–عبيد اهللا : كما اتفقت على امسه واسم أبيه، أما اسم جده فهو يف أغلب الكتب". أبو احلسن: "هي وقد أمجعت املصادر على أن كنيته
ولكن يبدو ذلك تصحيفا لعبيد اهللا، الذي نص عليه األئمة الضابطون، كاحلافظني الذهيب وابن اجلـزري  . عبد اهللا: 2، وجاء يف بعضها -بالتصغري

  .رمحهما اهللا

بغـني  : "، فقد اتفقت مصادر الترمجة على امسه، وضبطه اإلسـنوي "غلبون: "أما جد أبيه
  .3"معجمة مفتوحة، والم ساكنة، وباء موحدة

  : ، واملرتضى الزبيدي، إال أنه غلط يف اسم عبد املنعم وأبيه عبيد اهللا، إذ قال4وكذا ضبطه الفريوزآبادي
د بن غلبون املقرئ املصري، روى عن أيب بكر السامري، وعنه أبو الفضـل  فمن األول جد أيب الطيب، حممد بن أمح... وغَلبونُ بالفتح "

  .اهـ 5"اخلزاعي
عبـد  : و. طاهر بن غلبون: مباشرة، فيقال) غلبون(وكثريا ما يأيت يف الكتب ذكر اإلمام طاهر، أو ذكر أبيه عبد املنعم منسوبا إىل جده 

  .املنعم بن غلبون
وهو اسم منصرف، وقد يـأيت يف  . من السعد) سعدون(من احلَمد، و) حمدون(من الغلبة، كـ  اسم مشتق -فَعلون: بزنة–) غَلبون(و 

  .1كأيب احلسن األخفش، وأيب علي الفارسي: الشعر غري مصروف ضرورة، على مذهب الكوفيني ومن تابعهم من البصريني
والقصر"روفا وغري مصروف، فقال يف مص" حرز األماين ووجه التهاين: "يف قصيدته 2وقد استعمله اإلمام الشاطيب باب املد:"  

  وعاداً االُوىل وابن غَلبونَ طاهر     بقصرِ مجيع الباب قالَ وقوالَ
  ":باب اهلمز املفرد"وقال يف 

  3وبارئكُم باهلمزِ حال سكُونه     وقال ابن غلبون بياٍء تبدالَ
، فلم تذكره كل املصادر، ولعل مصنفيها تركوا ذكره اختصارا، ونـص عليـه الـذهيب،    "ركاملبا: "وأما اجلد األخري لإلمام طاهر، وهو

  .والسبكي يف الطبقات الوسطى، وابن اجلزري يف الطبقات، والسيوطي
  

  م/	.- و&,+ت' وأ(�ت': ا	��ع ا	��&�

  
مـات يف سـن   : قلـت : "يا لوالدته، فقـال غري أن احلافظ الذهيب أعطى تارخييا تقريب -فيما أعلم–فلم يذكر صراحة  وأما مولده

  .اهـ 4"الكهولة
  :نشأ اإلمام طاهر بن غلبون يف أسرة عامية حبلب

، مث قرأ على علماء حلب وعلـى  -بعد أن حفظه بالروايات–يف خضم هذه األجواء نشأ اإلمام طاهر بن غلبون، فقرأ على والده القرآن 
  .مد املعدل احلليب، وعبد اهللا بن املبارك، وغريمهامن نزل فيها من غريها، كأيب احلسن؛ علي بن حم

  
                                                 

 .3/131: شذرات الذهب: انظر - 2
 .2/400م، 1981 -هـ1401ط، .عبد اهللا اجلُبوري، دار العلوم للطباعة والنشر، د: الشافعية، اإلسنوي،  ت طبقات – 3
 .1/116ت، .ط.لبنان، د –القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، دار اجليل، بريوت  – 4
 .3/493م، 1987 -هـ1408ط، .ن جواهر القاموس، الزبيدي، سلسلة التراث العريب، الكويت، دتاج العروس م – 5
حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الفكر، : البصريني والكوفيني، أبو الربكات األنباري، ت: اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني: أنظر – 1
 .2/493م، 1971 - هـ1391ط، .د

 .22، صسبقت ترمجته – 2
إبراهيم عطوة عوض، دار الكتب العلمية، القاهرة، : إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع لإلمام الشاطيب، أبو شامة الدمشقي، ت - 3
 .125و  119م، ص1891 - هـ1402ط، .د

 .1/370: معرفة القراء الكبار – 4



  
  :وأما عن أسرته

الوزير جعفر بن الفضل معجبا به، وكان حيضر عنـده  "أن  -1كما قال الداينّ–فقد انتقلت أسرة ابن غلبون بعد ذلك إىل مصر؛ وذلك 
  .2"الس مع العلماء

، مث استقل كافور مبلـك مصـر،   4شيد مبصر، مدة إمـارة كافـوروزير بين اإلخ 3)هـ391 -308(وقد كان جعفر بن الفضل 
، وكان عاملـا  واستمر جعفر على وزارته، وملا توفّي كافور استقلَّ جعفر بالوزارة وتدبري اململكة ألمحد بن علي اإلخشيد، بالديار املصرية والشامية

  .5ر، وقصده األفاضل من البلدان الشاسعةحمباً للعلماء، حدث عن كثريين، وكان ميلي احلديث مبصر وهو وزي
فيحتمل أن يكون انتقال أسرة ابن غلبون إىل مصر كان بسبب وجود الوزير جعفر بن الفضل فيها، الذي عرف مبحبته للعلماء، وإعجابه 

  .باإلمام عبد املنعم، فضال عن عدم استقرار األمور السياسية يف حلب

8�e ا��1ن�B�2(* وت)�/ت*رح)ت* وش: ا� 

يعىن هذا املطلب بأهم رحالت أيب احلسن العلمية اليت كان هلا األثر الكبري يف تكوين وصقل 
شخصيته، وسببا يف لقاء الشيوخ وتتلمذه عليهم ومساعه منهم، ليضحى سريعاً أحد رؤوس مدرسة 

  :يأيتوبيان ذلك كما . اإلقراء، ليخلّف بعدها آثارا وتالمذة مشهورين يف هذا الفن
  رحالته: الفرع األول

رمحـه  –كانت أول رحلة اإلمام طاهر مع أبيه إىل مصر، واليت استقر فيها إىل أن مات ا 
ـ 359قبل سنة  -تقريبا–، وتاريخ هذه الرحلة -اهللا ؛ ذلك أن طاهرا وأباه قد قرآ يف مصر على هـ

  .أمحد بن عبد العزيز بن بدهن نزيل مصر املتوىف يف السنة نفسها
، "التـذكرة "فكانت إىل البصرة؛ يشهد لذلك عدة نصوص من كتابـه  : ا رحلته الثانيةوأم

فحدثين أبو احلسن، علي بن حممد ... وأما رواية حفص بن سليمان: "كقوله يف إسناد قراءة عاصم
... وقرأت ذه الرواية: "وكقوله يف إسناد رواية خلف عن محزة. اهـ" بن صاحل اهلامشي بالبصرة

ونص علـى ذلـك اإلمـام    . اهـ" احلسن، حممد بن يوسف بن ار احلرتكي بالبصرة على أيب
  .2، واإلمام ابن اجلزري1الذهـيب

                                                 
  .91ستأيت ترمجته يف حينه، ص – 1
 .1/356: معرفة القراء – 2
دي اإلمام احلافظ الثقة الوزير األكمل أبو الفضل جعفر ابن الوزير أىب الفتح الفضل بن جعفر بن حممد بن موسى بن احلسن بن الفرات البغدا -  3

  .16/484: ، سري أعالم النبالء1/346: أنظر وفيات األعيان. هـ391: تويف سنة. ةنزيل مصر، ولد ببغداد يف ذي احلجة سنة مثان وثالث مائ
 .29تقدمت ترمجته، ص – 4
  .املصدران السابقان – 5
 .1/369: معرفة القراء – 1
 .1/339: غاية النهاية – 2



ـ 368ت (وتاريخ هذه الرحلة على ما يبدو قبل وفاة الشيخ علي بن حممد اهلـامشي   ، 3)هـ
  .شيخ اإلمام طاهر بالبصرة

وهذا . 4"قي ببغداد أبا بكر القَطيعيول: "وذكر الذهيب أن اإلمام طاهر رحل إىل بغداد فقال
  .، وهذا يعين أن هذه الرحلة كانت أثناء رحلته للبصرةهـ368األخري تويف سنة 

  
  شيوخه: الفرع الثاين

، ومنهم من تولّت "التذكرة"قرأ طاهر بن غلبون على شيوخ كثريين، منهم من نص عليه يف 
  :فاملصادر ذكره؛ ممن قرأ عليه أو روى عنه احلرو

  "التذكرة"شيوخه الذين نص عليهم يف : أوال
تـويف  . أبو إسحاق، إبراهيم بن حممد بن مروان املقرئ، الشامي األصل، املصري الدار -1

  .1سنة بضع وستني وثالمثائة
 .2أمحد بن عبد اهللا املقرئ، تلقى عنه ابن غلبون رواية قتيبة عن الكسائي -2

وقيل ) هـ381ت (محد بن حممد بن الفرج املصري أبو عدي، عبد العزيز بن علي بن أ -3
   .3غري ذلك
  .5، نص أبو احلسن على أخذه إدغام أيب عمرو عنه4أبو حممد، عبد اهللا بن املبارك -4
أبو الطيب، عبد املنعم بن عبيد اهللا بن غلبون بن املبارك احلليب، نزيل مصر، والد اإلمام  -5

  ).هـ389ت (العلمي، وعنه أخذ معظم القراءات،  ، وكان له أكرب األكثر يف تكوينه6طاهر
6- يأنه أخذ عن طريق األعشى، من رواية شعبة " التذكرة"نص يف : علي بن أمحد اجلَلود

  .7عن عاصم
                                                 

  .204/ 1: املصدر السابق – 3
 روى عن عبد اهللا بن اإلمام أمحد. أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك البغدادي، مسند العراق وكان يسكن بقطيعة الدقيق فنسب إليها:  هو – 4

 .1/369: ، معرفة القراء65/ 2: شذرات الذهب. تويف يف ذي احلجة وله مخس وتسعون سنة. املسند ومسع من الكدميي وإبراهيم احلريب والكبار
 .22سبقت ترمجته، ص  – 1
 .78/ 1: التذكرة – 2
القراء يف زمانه مبصر، تال على أيب بكر عبد اهللا عبد العزيز بن علي بن حممد بن إسحاق بن الفرج أبو عدي املصري يعرف بابن اإلمام مسند   – 3

 .1/346، معرفة القراء 1/394: غاية النهاية. بن مالك بن سيف صاحب األزرق، قرأ عليه أئمة كطاهر بن غلبون وأبو الفضل اخلزاعي
 .1/446: غاية النهاية. 301/ 1: راءمعرفة الق. عبد اهللا بن املبارك أحد شيوخ ابن غلبون، كان مقيما بقرية مشحاليا من أعمال حلب – 4
 .67/ 1: املصدر السابق – 5
  .74ستأيت ترمجته يف حينه، ص  – 6
  .62/  1: املصدر نفسه – 7



أنه أخذ عنه رواية نصري عن " التذكرة"، نص يف 8أبو احلسن، علي بن عبد اهللا الفارسي -7
  .9الكسائي
  
ت (إبراهيم بن خشنام املالكي البصـري الـدالّل،       أبو احلسن، علي بن حممد بن -8

  .2، نص أنه مسع منه قراءة يعقوب وقرأها عليه1 )هـ377
أبو احلسن، علي بن حممد بن إسحاق احلليب، القاضي املعدل، مسع منه ابن غلبون سبعة  -9

  .3ابن جماهد عن مصنفها
اهلـامشي، ويعـرف باجلوخـاينّ،          أبو احلسن، علي بن حممد بن صاحل بن أيب داود -10

  .4 )هـ368ت (
أبو احلسن، حممد بن يوسف بن ار احلرتكي البصري، إمام جامع البصرة، تويف بعد  -11

  .5السبعني وثالمثائة
  
  الشيوخ املذكورة يف املصادر الذين تلقى عنهم حروف القراءات: ثانيا
  
عيسى، اخلوارزمي األصل، مث البغدادي، أبو الفتح، أمحد بن عبد العزيز بن موسى بن  -1

: قرأ عليـه . اُألشناينّ، وابن األخرم وابن جماهد: قرأ على. يعرف بابن بدهن، إمام مشهور عارف
  .6هـ359تويف سنة . عبد املنعم بن غلبون مساعا، وابنه طاهر، وغريمها

                                                 
روى القراءة عنه ابن جماهد وغريه، وهو . روى القراءة عن سلمة بن عاصم والفراء. اإلمام اللغوي أبو العباس النحوي البغدادي، ثقة كبري: هو – 8

 .وما بعدها 88/ 2: شذرات الذهب. 556/ 1: غاية النهاية. الكوفيني يف النحو واللغة إمام
  .77/ 1: التذكرة – 9
قرأ على أيب بكر حممد بن موسى الزينيب وحممد بن يعقوب بن . علي بن حممد بن إبراهيم بن خشنام أبو احلسن البصري املالكي املقرىء – 1

 .1/336: ، معرفة القراء1/562: غاية النهاية. محد بن عبد عبد اهللا بن عبد الكرمي وأبو احلسن طاهر ومجاعةاحلجاج املعدل، قرأ عليه القاضي أ
  .80/ 1: التذكرة – 2
قرأ عليه أمحد بن . روى القراءة عن عبد اهللا بن حممد بن زياد، وابن جماهد. أبو احلسن علي بن حممد بن إسحاق املعدل احلليب القاضي: هو – 3

 .1/564: غاية النهاية. مهاش
قرأ على أمحد بن سهل األشناين وغريه، قرأ . علي بن حممد بن صاحل ابن داود أبو احلسن اهلامشي املقرئ الضرير شيخ القراء بالبصرة وبقيتهم – 4

 .1/321: قراء، معرفة ال1/568: غاية النهاية ةتويف سنة مثان وستني وثالث مائ. عليه أبو احلسن طاهر بن غلبون رحل إليه
قرأ حممد بن يوسف بن ار احلرتكي أبو احلسن البغدادي املقرئ إمام جامع البصرة، قرأ على ابن جماهد وابن شنبوذ وأمحد بن بويان وغريهم،  – 5

 .1/346: ، معرفة القراء2/288: غاية النهاية:  امظر.، قرأ عليه طاهر بن غلبونةعليه غري واحد، وتويف بعد السبعني وثالث مائ
و تاريخ بغداد، أمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغدادي، دار الكتب العلمية،  1/68: ، غاية النهاية1/315: معرفة القراء: انظر ترمجته يف  – 6

 .4/257ت، .ط.بريوت، د



ه الشافعي، يعـرف  أبو أمحد، عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن الناصح، الدمشقي الفقي -2
روى عنـه  . روى احلروف عن أمحد بن أنس، عن هشام بـن عمـار  . بان املفسر، نزيل مصر

  .7هـ365تويف سنة . أبو الطيب، وابنه أبو احلسن طاهر، وغريمها: احلروف
3-  نزيـل  1اإلمام احلافظ أبو الفتح، عبد الواحد بن حممد بن أمحد بن مسرور البلخـي ،

عن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا، حمدث عن عثمان بن جعفـر، وابـن   روى احلروف . مصر
طاهر بن غلبون، واحلافظ عبد الغين بن سـعيد  : روى عنه. السندي، وأيب عمر الكندي، وغريهم

  .هـ387تويف سنة . األزدي املصري، وغريمها
عن أمحد بن عبد روى القراءة . عتيق بن ما شاء اهللا بن حممد، أبو بكر املصري الغسال -4

  .2هـ360تويف سنة . أبو الطيب بن غلبون، وابنه أبو احلسن: روى عنه القراءة. اهللا بن هالل
متصدر، : "نص عليه ابن اجلزري فقال عنه. عمر بن زيد بن خالد، أبو حفص املصري -5
عمرو وأثىن ال أدري على من قرأ، ذكره احلافظ أبو . أبو الطيب بن غلبون، وابنه طاهر: روى عنه

  .3"عليه
  
  الشيوخ الذين حدث عنهم اإلمام طاهر بن غلبون: ثالثا
نـص  . اإلمام احملدث الصادق، احلسن بن رشيق، أبو حممد العسكري املصري، املعدل -1

روى احلروف عن عبد الرمحن، أمحد بن شعيب النسائي عن السوسي، ومسع . 4على ذلك الذهيب
. عبد اجلبار الطّرسوسي وغـريه : روى عنه احلروف. رقراق املعلم، وغريمهامن ابن محاد، وأيب ال

  .هـ370تويف سنة 
فقرئ : وأما حجة التكبري: "هكذا مساه اإلمام طاهر يف كتابه، فقال: أبو احلسني اللغوي -2

  .اهـ 5 ..."على أيب احلسن اللغوي، وأجازه يل

                                                 
يوسف عبد الرمحن املرعشلي، : تاملكتفى يف الوقف واالبتدا يف كتاب اهللا عز وجل، أبو عمرو الداين، .  1/452: غاية النهاية: انظر – 7

 .16/282: ، و سري أعالم النبالء225م، ص1987 -هـ1407: 2مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
 .516، 422/ 16: ، سري أعالم النبالء1/477: غاية النهاية: انظر ترمجته – 1
 .1/369: ، معرفة القراء1/500: غاية النهاية: انظر – 2
 .1/592: غاية النهاية: انظر – 3
 .4/123: ، معجم البلدان3/71: ، شذرات الذهب1/369: ، معرفة القراء1/212: غاية النهاية: انظر – 4
 .780/ 2: التذكرة  – 5



أخـذ  . سامري، البغدادي، نزيل مصـر عبد اهللا بن احلسني بن حسنون، أبو أمحد ال: وهو
مشهور، ضابط، ثقـة،  : قال عنه الداين. القراءة عن اُألشناينّ، وابن جماهد، وابن شنبوذ،وغريمها

  .6مأمون، غري أن أيامه طالت، فاختل حفظه، وحلقه الوهم، وقلّ من ضبط عنه يف أخريات أيامه
  .7هـ386تويف مبصر سنة . الطرسوسيأبو الفتح، فارس بن أمحد، عبد اجلبار : قرأ عليه

الشيخ اإلمام املعمر، الفقيه الفرضي القاضي، أبو احلسن، حممد بن عبد اهللا بن زكريـا   -3
مسعـه  . 1نص الذهيب على أخذ طاهر بن غلبون عنه. بن حيويه النيسابوري، مث املصري، الشافعي

: حدث عنه. الدمياطي، وأخذ عنه وعن غريهعمه احلافظ حيىي بن زكريا األعرج بن بكر بن سهل 
وأخذ عنـه الـدارقطين،   . احلافظ عبد الغين بن سعيد، وعلي بن حممد اخلراساين القياس، وغريمها

  .هـ366تويف سنة . كان ال يترك أحدا يتحدث يف جملسه: وقال
  

خـذه  ح بأمن الشيوخ الذين ذكرت املصادر أن ابن غلبون قد لقيهم، ومل تصـر : رابعا
  عنهم

ت (الشيخ أبو بكر، أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك البغدادي، القطيعي، احلنبلي     -1
  .اهـ 3"ولقي ببغداد أبا بكر القطيعي: "قال الذهيب يف ترمجة اإلمام طاهر. 2 )هـ368

، 4اإلمام أمحد بن نصر بن منصور بن عبد ايد بن عبد املنعم، أبـو بكـر الشـذائي    -2
  .5البصري

  .اهـ 6"لقيت الشذائي بالبصرة: وقال طاهر بن غلبون: "قال الذهيب يف ترمجته
وقال . تويف بالبصرة، سنة سبعني وثالمثائة: قال الداين: "وقال ابن اجلزري يف ترمجة الشذائي

  .اهـ 7"سنة ست: وقيل. يف ذي القعدة -وهو الصحيح–سنة ثالث وسبعني :الذهيب

                                                 
 .1/327: معرفة القراء – 6
 .9/442: ، تاريخ بغداد1/415: غاية النهاية. 515/ 16: ، سري أعالم النبالء1/327: معرفة القراء: انظر ترمجته – 7
 .3/57: ، شذرات الذهب16/160: ، سري أعالم النبالء1/369: فة القراءمعر – 1
 .16/210: ، سري أعالم النبالء4/73: ، تاريخ بغداد192 -1/190: ، النشر1/43: غاية النهاية – 2
  .42وقد سبقت ترمجته، ص . 1/369: معرفة القراء – 3
 .3/329: معجم البلدان. قرية بالبصرة" شذا"نسبة إىل  – 4
 .3/80: ، شذرات الذهب1/319: ، معرفة القراء1/144: غاية النهاية: أنظر  – 5
 .1/320: معرفة القراء – 6
 .1/145: غاية النهاية – 7



حلسني بن أمحد بن خالويه بن محدون، أبـو عبـد اهللا النحـوي    اإلمام ابن خالويه، ا -3
  .8"اللغوي، نزيل حلب، وتويف ا سنة سبعني وثالمثائة

ولقي ببغداد أبا بكر القطيعي، وحبلب احلسني بـن  : "قال الذهيب يف ترمجة طاهر بن غلبون
  .اهـ 9"خالويه النحوي

  
  تالمذته: الفرع الثالث

 
علم القراءات يف قصد اإلمام طاهر بن غلبون، فاجتمع له تالمذة مل يتوان الناس ممن يطلب 

  :كثريون من شىت األماكن أصبحوا فيما بعد أئمة يف القراءات، ومن نبني تالمذته أذكر
املقرئ، نزيل مصر، وأقرأ الناس ا  1إبراهيم بن ثابت بن أخطل، أبو إسحاق اُألقليشي -1

  .2هـ432تويف سنة . يبعد وفاة شيخه عبد اجلبار الطَّرسوس
، تويف "التذكرة"، أبو الفتح اجلوهري النحوي، العراقي األصل، راوي 3أمحد بن بابشاذ -2

  .4هـ445يف مصر سنة 
أمحد بن سعيد بن أمحد بن أمحد بن عبد اهللا بن سليمان، املعروف بابن نفـيس، أبـو    -3

  .5هـ453تويف سنة . علو اإلسناد العباس، الطرابلسي األصلي مث املصري، إمام كبري، انتهى إليه
أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن أيب عيسى، لب بن حيىي املعافري األندلسي، أبـو عمـر    -4

  .6هـ429تويف سنة . الطَّلَمنكي، اإلمام احلافظ، نزيل قرطبة
. 7عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن بن بندار، أبو الفضل الرازي العجلي، اإلمام املقرئ -5

  .8نص اإلمام ابن اجلزري على أخذ أبيب الفضل الرازي للقرآن عن ابن غلبون وقد

                                                 
 .3/71: ، شذرات الذهب2/178: ، وفيات األعيان240 -1/237: غاية النهاية: انظر – 8
 .1/369: معرفة القراء - 9
 .1/237: معجم البلدان. منطقة باألندلس. ، وسكون القاف، وكسر الالم، وياء ساكنة، وشني معجمةبضم اهلمزة" أُقليش: "نسبة إىل – 1
 .1/10: ، غاية النهاية1/392: معرفة القراء – 2
 .2/517: وفيات األعيان: أنظر. هي كلمة أعجمية، تتضمن الفرح والسرور – 3
 .1/40: غاية النهاية – 4
 .3/290: ، شذرات الذهب1/416: معرفة القراء ،1/56: غاية النهاية: أنظر  – 5
 .3/243: ، شذرات الذهب17/665: سري أعالم النبالء  ،1/385: ، معرفة القراء1/120: غاية النهاية: انظر – 6
  .18/135: سري أعالم النبالء  ،1/417: ، معرفة القراء1/361: غاية النهاية: انظر – 7
 .3/71: ، شذرات الذهب2/178: ، وفيات األعيان240 -1/237: غاية النهاية: انظر – 8



اإلمام عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر، أبو عمـرو الـداين، القـرطيب،     -6
أبرز من قرأ على طاهر بن غلبون، وبه يعرف . 9 )هـ444-371(املعروف يف زمانه بابن الصرييف 

  .اهـ10"شيخ الداين، ومؤلَّف التذكرة: "بطاهر كما فعل ابن اجلزري معرفا
ومن نظر كتبه علم مقدار الرجل، وما : "قال اإلمام ابن اجلزري يف ترمجة اإلمام أيب عمرو

فيما رواه يف القراءات " جامع البيان"وال سيما كتاب . وهبه اهللا تعاىل فيه، فسبحان الفتاح العليم
  .1"وغري ذلك ...املشهور" التيسري"السبع، وله كتاب 

مكي بن أيب طالب، أبو حممد القيسي، القريواين مث األندلسي القرطيب، إمـام القـراء    -7
  .2 )هـ437-355(واودين 

  .3نص على أخذه عنه اإلمام طاهر بن غلبون احلافظان الذهيب وابن اجلزري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، طبقات احلفاظ، عبد الرمحن بن أيب بكر أبو الفضل السيوطي، دار الكتب 1/406: ، معرفة القراء1/503: غاية النهاية: انظر ترمجته – 9

وسيأيت احلديث عنه . 3/272: ، شذرات الذهب2/434: ، معجم البلدان2/604: ، نفح الطيب428هـ، ص1403: 1العلمية، بريوت، ط
 .90يف حينه، ص

 .1/339: غاية النهاية -  10
 . 18/80: سري أعالم النبالء – 1
:    ، شذرات الذهب5/274: ، وفيات األعيان17/591: ، سري أعالم النبالء1/394: ، معرفة القراء2/309: غاية النهاية: انظر ترمجته – 2
3/260-261. 
 .2/309: ، غاية النهاية17/591: أعالم النبالء ، سري1/395: معرفة القراء – 3
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يتناول هذا املطلب عقيدة اإلمام أيب احلسن ومذهبه الفقهي ومكانته العلمية وأهـم أقـوال   
  :العلماء فيه مث أهم آثاره املعروفة عنه ووفاته رمحه اهللا، وذلك فيما يأيت

  
  عليه ءعقيدته ومذهبه وأخالقه وثناء العلما: الفرع األول

  عقيدته ومذهبه: أوال
د اإلمام أيب احلسن رمحه اهللا فإنَّ كلَّ من يتتبع نصوص كبار علماء أهل السنة أما عن معتق

الذين ترمجوا لإلمام طاهر ال جيد غري الثناء واإلجالل له؛ وإمنا يدل هذا علـى صـفاء عقيدتـه    
  .وصحتها

  .1وأما عن مذهبه فهو شافعي، كأبيه عبد املنعم؛ كما هو منصوص يف طبقات الشافعية
  أخالقه وثناء العلماء عليه: ثانيا

أما عن مكانته العلمية وثناء العلماء عليه، فإن كثريا من العلماء أثنوا على اإلمـام طـاهر،   
  :وأنقل هاهنا مجلة من ذلك

مل ير يف وقته مثله يف فهمه وعلمه، مع فضله وصدق هلجته، كتبنا : "يقول األمام الداينّ فيه
  .2"عنه كثرياً

  .3"برع يف الفن... أحد احلذاق احملقِّقني: "الذهيب وقال عنه احلافظ
  .4"شيخ الديار املصرية يف القراءات: "...وقال عنه الذهيب

ر: "وقال عنه اإلمام ابن اجلزريوشيخ أيب عمـرو  أستاذ عارف، وثقة ضابط، وحجة حمر ،
  .5" صاحب التيسري ومؤلف كتاب التذكرة يف القراءات الثمان

  .6"كان من كبار املقرئني يف عصره بالديار املصريةو: "وقال عنه أيضا
اليت سادت معظـم العـامل اإلسـالمي    -ولعل اإلمام طاهراً يكفيه فخراً أن روايةَ حفص 

، وهو أخذها عن شيخه أىب احلسن، علـي بـن   )هـ590ت (من طريق اإلمام الشاطيب  -مؤخراً

                                                 
 .3/338: طبقات الشافعية الكربى، السبكي – 1
 .1/370: معرفة القراء  – 2
 .1/369: املصدر نفسه – 3
  .3/72الذهيب، العرب يف خرب من غرب،  – 4
  .1/339: غاية النهاية: انظر – 5
  .1/369: معرفة القراء الكبار – 6



ـ 564ت ( 1هذيل ، وهو عن اإلمام أىب عمـرو  2اح، وهو عن شيخه أيب داود، سليمان بن جن)هـ
  .ρ، وهو تلقاها عن شيخه أيب احلسن بسنده املتصل إىل رسول اهللا )هـ444ت (الداين 

  آثاره ووفاته: الفرع الثاين
  آثاره: أوال

  :من آثار اإلمام ما يأيت
  .أجلُّ مصنفاته، وهو موضوع هذه الدراسة": التذكرة يف القراءات الثمان" -1
  ": م أليب عمرو بن العالء البصري وعللهاإلدغا"كتاب  -2

فهذه أصول أيب عمرو يف اإلدغام، : "يف آخر باب اإلدغام الكبري، فقال" التذكرة"ذكره يف 
  .اهـ 3"قد أخربتك ا خمتصرة، وقد ذكرت عللَها مستقصاة يف كتاب اإلدغام له

  ":الوقف حلمزة وهشام"كتاب  -3
فقـال  " يان مذهب محزة وهشام يف الوقف على اهلمزةباب ب: "يف" التذكرة"نص عليه يف 

: وقد استقصيت الرد عليه يف هذا، يف كتاب: "-بعد ذكره ملذهب األخفش يف الوقف ورده عليه
  .اهـ 4"الوقف حلمزة وهشام، فأغىن عن رده هاهنا

  ":الراءات لورش"كتاب  -4
وقـد  : "راء املفتوحة فقـال باب بيان مذهب ورش يف ال: يف" التذكرة"نص عليه أيضا يف 

  .اهـ 5"كتاب الراءات لورش، فأغىن عن ذكرها هاهنا: شرحت علل هذه كلها يف
  وفاته: ثانيا

  .مبصر سنة تسع وتسعني وثالمثائة بإمجاع املصادر -رمحة اهللا عليه–تويف اإلمام ابن غلبون 
غاية "جلزري يف وذكر الذّهيب أن وفاته كانت لعشر مضني من شوال، وتبعه على ذلك ابن ا

 .7أن وفاته كانت لعشر مضني من ذي القعدة" النشر"، غري أنه ذكر يف 6"النهاية

                                                 
ن علي بن هذيل، أبو  احلسن البلنسي املقرئ ، انتهت اليه رئاسة اإلقراء يف زمانه، قرأ عليه أبو القاسم بن فرية الشاطيب وحممد علي بن حممد ب – 1

 .، وما بعدها2/517: ، معرفة القراء2/20: غاية النهاية: انظر.  ةبن خلف،وغريمها تويف يف سابع عشر رجب سنة أربع وستني ومخس مائ
أخذ القراءات عن . يب القاسم جناح أبو داود املقرىء موىل األمري املؤيد باهللا ابن املستنصر األموي، شيخ اإلقراء وعمدة أهل األداءسليمان بن أ - 2

 1/450: ، معرفة القراء316: غاية النهاية: انظر ترمجته. الداين، قرأ عليه بشر كثري منهم أبو عبد اهللا بن سعيد الداين وأبو علي الصديف
 .127التذكرة، ص – 3
 .207املصدر نفسه، ص – 4
 .216املصدر نفسه، ص – 5
  .1/339: ، غاية النهاية1/370: معرفة القراء - 6
  .1/73: النشر - 7



  اسمه ونسبه ومولده ونشأته وأسرتهاسمه ونسبه ومولده ونشأته وأسرتهاسمه ونسبه ومولده ونشأته وأسرتهاسمه ونسبه ومولده ونشأته وأسرته: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول
يشتمل هذا املطلب على اسم اإلمام الكامل ونسبه يف الفـرع األول، مث مولـده ونشـأته    

  :وأسرته يف الفرع الثاين، كما يأيت
  

  1امسه ونسبه: الفرع األول
هو أبو احلسن، طاهر بن عبد املنعم بن عبيد اهللا بن غلبون بن املبارك، املقـرئ احللـيب، مث   

  .املصري
كما اتفقت على امسه واسم أبيه، أما ". أبو احلسن: "وقد أمجعت املصادر على أن كنيته هي

ولكن يبدو . عبد اهللا: 2اء يف بعضها، وج -بالتصغري–عبيد اهللا : اسم جده فهو يف أغلب الكتب
    ذلك تصحيفا لعبيد اهللا، الذي نص عليه األئمة الضابطون، كاحلافظني الـذهيب وابـن اجلـزري

  .رمحهما اهللا
بغـني  : "، فقد اتفقت مصادر الترمجة على امسه، وضبطه اإلسـنوي "غلبون: "أما جد أبيه

  .3"معجمة مفتوحة، والم ساكنة، وباء موحدة
، واملرتضى الزبيدي، إال أنه غلط يف اسم عبد املنعم وأبيه عبيد 4ضبطه الفريوزآباديوكذا 

  : اهللا، إذ قال
فمن األول جد أيب الطيب، حممد بن أمحد بن غلبون املقرئ املصري، ... وغَلبونُ بالفتح "

  .اهـ 5"روى عن أيب بكر السامري، وعنه أبو الفضل اخلزاعي
ر اإلمام طاهر، أو ذكر أبيه عبد املـنعم منسـوبا إىل جـده    وكثريا ما يأيت يف الكتب ذك

  .عبد املنعم بن غلبون: و. طاهر بن غلبون: مباشرة، فيقال) غلبون(

                                                 
: 1محدي عبد ايد إمساعيل السلفي، دار الصميعي، الرياض، ط: تذكرة احلفاظ، حممد بن طاهر القيسراين، الذهيب، ت: أنظر ترمجته يف – 1

صالح الدين املنجد، مطبعة الكويت، الكويت، : ، العرب يف تاريخ من غرب، حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب، ت1029/ 3، هـ1415
، النشر 1/339: ، غاية النهاية، ابن اجلزري3/388، طبقات الشافعية الكربى، 1/369: ، معرفة القراء الكبار، الذهيب3/72م، 1948: 2ط

، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد اهللا القسطنطيين املشهور حباجي خليفة، دار 1/62: ر، ابن اجلزرييف القراءات العش
 .1/384م، 1992 -هـ1413ط، .الكتب العلمية، بريوت، د

 .3/131: شذرات الذهب: انظر - 2
 .2/400م، 1981 -هـ1401ط، .باعة والنشر، دعبد اهللا اجلُبوري، دار العلوم للط: الشافعية، اإلسنوي،  ت طبقات – 3
 .1/116ت، .ط.لبنان، د –القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، دار اجليل، بريوت  – 4
 .3/493م، 1987 -هـ1408ط، .تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، سلسلة التراث العريب، الكويت، د – 5



) سـعدون (من احلَمد، و) حمدون(اسم مشتق من الغلبة، كـ  -فَعلون: بزنة–) غَلبون(و 
على مذهب الكـوفيني  وهو اسم منصرف، وقد يأيت يف الشعر غري مصروف ضرورة، . من السعد

  .1كأيب احلسن األخفش، وأيب علي الفارسي: ومن تابعهم من البصريني
مصـروفا وغـري   " حرز األماين ووجه التـهاين : "يف قصيدته 2وقد استعمله اإلمام الشاطيب

  ":باب املد والقصر"مصروف، فقال يف 
  وقوالَ وعاداً االُوىل وابن غَلبونَ طاهر     بقصرِ مجيع الباب قالَ

  ":باب اهلمز املفرد"وقال يف 
  3وبارئكُم باهلمزِ حال سكُونه     وقال ابن غلبون بياٍء تبدالَ

، فلم تذكره كل املصادر، ولعل مصـنفيها  "املبارك: "وأما اجلد األخري لإلمام طاهر، وهو
، وابـن اجلـزري يف   تركوا ذكره اختصارا، ونص عليه الذهيب، والسبكي يف الطبقات الوسطى

  .الطبقات، والسيوطي
  

  م/	.- و&,+ت' وأ(�ت': ا	��ع ا	��&�

  
غري أن احلافظ الذهيب أعطى تارخييـا تقريبيـا    -فيما أعلم–فلم يذكر صراحة  وأما مولده

  .اهـ 4"مات يف سن الكهولة: قلت: "لوالدته، فقال
  :نشأ اإلمام طاهر بن غلبون يف أسرة عامية حبلب

بعد أن حفظه –األجواء نشأ اإلمام طاهر بن غلبون، فقرأ على والده القرآن يف خضم هذه 
، مث قرأ على علماء حلب وعلى من نزل فيها من غريها، كأيب احلسن؛ علي بن حممد -بالروايات

  .املعدل احلليب، وعبد اهللا بن املبارك، وغريمها
  
  

                                                 
حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الفكر، : البصريني والكوفيني، أبو الربكات األنباري، ت: خلالف بني النحوينياإلنصاف يف مسائل ا: أنظر – 1
 .2/493م، 1971 - هـ1391ط، .د

 .22سبقت ترمجته، ص – 2
، دار الكتب العلمية، القاهرة، إبراهيم عطوة عوض: إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع لإلمام الشاطيب، أبو شامة الدمشقي، ت - 3
 .125و  119م، ص1891 - هـ1402ط، .د

 .1/370: معرفة القراء الكبار – 4



  :وأما عن أسرته
الـوزير  "أن  -1كما قال الداينّ–مصر؛ وذلك  فقد انتقلت أسرة ابن غلبون بعد ذلك إىل

  .2"جعفر بن الفضل معجبا به، وكان حيضر عنده الس مع العلماء
وزير بين اإلخشيد مبصر، مدة إمــارة   3)هـ391 -308(وقد كان جعفر بن الفضل 

 ، مث استقل كافور مبلك مصر، واستمر جعفر على وزارته، وملا توفّي كـافور اسـتقلَّ  4كافـور
جعفر بالوزارة وتدبري اململكة ألمحد بن علي اإلخشيد، بالديار املصرية والشامية، وكان عاملا حمباً 
للعلماء، حدث عن كثريين، وكان ميلي احلديث مبصر وهو وزير، وقصده األفاضل من البلـدان  

  .5الشاسعة
فـر بـن   فيحتمل أن يكون انتقال أسرة ابن غلبون إىل مصر كان بسبب وجود الوزير جع

الفضل فيها، الذي عرف مبحبته للعلماء، وإعجابه باإلمام عبد املنعم، فضال عن عـدم اسـتقرار   
  .األمور السياسية يف حلب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .91ستأيت ترمجته يف حينه، ص – 1
 .1/356: معرفة القراء – 2
احلسن بن الفرات البغدادي  اإلمام احلافظ الثقة الوزير األكمل أبو الفضل جعفر ابن الوزير أىب الفتح الفضل بن جعفر بن حممد بن موسى بن -  3

  .16/484: ، سري أعالم النبالء1/346: أنظر وفيات األعيان. هـ391: تويف سنة. ةنزيل مصر، ولد ببغداد يف ذي احلجة سنة مثان وثالث مائ
 .29تقدمت ترمجته، ص – 4
  .املصدران السابقان – 5



8�e ا��1ن�Bرح)ت* وش�2(* وت)�/ت*: ا� 
يعىن هذا املطلب بأهم رحالت أيب احلسن العلمية اليت كان هلا األثر الكبري يف تكوين وصقل 

، وسببا يف لقاء الشيوخ وتتلمذه عليهم ومساعه منهم، ليضحى سريعاً أحد رؤوس مدرسة شخصيته
  :وبيان ذلك كما يأيت. اإلقراء، ليخلّف بعدها آثارا وتالمذة مشهورين يف هذا الفن

  رحالته: الفرع األول
 رمحـه –كانت أول رحلة اإلمام طاهر مع أبيه إىل مصر، واليت استقر فيها إىل أن مات ا 

هـ؛ ذلك أن طاهرا وأباه قد قرآ يف مصر على 359قبل سنة  -تقريبا–، وتاريخ هذه الرحلة -اهللا
  .أمحد بن عبد العزيز بن بدهن نزيل مصر املتوىف يف السنة نفسها

، "التـذكرة "فكانت إىل البصرة؛ يشهد لذلك عدة نصوص من كتابـه  : وأما رحلته الثانية
فحدثين أبو احلسن، علي بن حممد ... رواية حفص بن سليمان وأما: "كقوله يف إسناد قراءة عاصم

... وقرأت ذه الرواية: "وكقوله يف إسناد رواية خلف عن محزة. اهـ" بن صاحل اهلامشي بالبصرة
ونص علـى ذلـك اإلمـام    . اهـ" على أيب احلسن، حممد بن يوسف بن ار احلرتكي بالبصرة

  .2، واإلمام ابن اجلزري1الذهـيب
ـ 368ت (اريخ هذه الرحلة على ما يبدو قبل وفاة الشيخ علي بن حممد اهلامشي وت ، 3)هـ

  .شيخ اإلمام طاهر بالبصرة
وهذا . 4"ولقي ببغداد أبا بكر القَطيعي: "وذكر الذهيب أن اإلمام طاهر رحل إىل بغداد فقال

  .، وهذا يعين أن هذه الرحلة كانت أثناء رحلته للبصرةهـ368األخري تويف سنة 
  
  
  
 
  
  

                                                 
 .1/369: معرفة القراء – 1
 .1/339: غاية النهاية – 2
  .204/ 1: ر السابقاملصد – 3
روى عن عبد اهللا بن اإلمام أمحد . أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك البغدادي، مسند العراق وكان يسكن بقطيعة الدقيق فنسب إليها:  هو – 4

 .1/369: القراء ، معرفة65/ 2: شذرات الذهب. تويف يف ذي احلجة وله مخس وتسعون سنة. املسند ومسع من الكدميي وإبراهيم احلريب والكبار



  شيوخه: الفرع الثاين
، ومنهم من تولّت "التذكرة"قرأ طاهر بن غلبون على شيوخ كثريين، منهم من نص عليه يف 

  :املصادر ذكره؛ ممن قرأ عليه أو روى عنه احلروف
  
  "التذكرة"شيوخه الذين نص عليهم يف : أوال
تـويف  . ملصري الدارأبو إسحاق، إبراهيم بن حممد بن مروان املقرئ، الشامي األصل، ا -1

  .1سنة بضع وستني وثالمثائة
 .2أمحد بن عبد اهللا املقرئ، تلقى عنه ابن غلبون رواية قتيبة عن الكسائي -2

وقيل ) هـ381ت (أبو عدي، عبد العزيز بن علي بن أمحد بن حممد بن الفرج املصري  -3
   .3غري ذلك
  .5أخذه إدغام أيب عمرو عنه، نص أبو احلسن على 4أبو حممد، عبد اهللا بن املبارك -4
أبو الطيب، عبد املنعم بن عبيد اهللا بن غلبون بن املبارك احلليب، نزيل مصر، والد اإلمام  -5

  ).هـ389ت (، وكان له أكرب األكثر يف تكوينه العلمي، وعنه أخذ معظم القراءات، 6طاهر
6- يعشى، من رواية شعبة أنه أخذ عن طريق األ" التذكرة"نص يف : علي بن أمحد اجلَلود

  .7عن عاصم
أنه أخذ عنه رواية نصري عن " التذكرة"، نص يف 8أبو احلسن، علي بن عبد اهللا الفارسي -7
  .9الكسائي
  

                                                 
 .22سبقت ترمجته، ص  – 1
 .78/ 1: التذكرة – 2
 عبد العزيز بن علي بن حممد بن إسحاق بن الفرج أبو عدي املصري يعرف بابن اإلمام مسند القراء يف زمانه مبصر، تال على أيب بكر عبد اهللا  – 3

 .1/346، معرفة القراء 1/394: غاية النهاية. فضل اخلزاعيبن مالك بن سيف صاحب األزرق، قرأ عليه أئمة كطاهر بن غلبون وأبو ال
 .1/446: غاية النهاية. 301/ 1: معرفة القراء. عبد اهللا بن املبارك أحد شيوخ ابن غلبون، كان مقيما بقرية مشحاليا من أعمال حلب – 4
 .67/ 1: املصدر السابق – 5
  .74ستأيت ترمجته يف حينه، ص  – 6
  .62  /1: املصدر نفسه – 7
روى القراءة عنه ابن جماهد وغريه، وهو . روى القراءة عن سلمة بن عاصم والفراء. اإلمام اللغوي أبو العباس النحوي البغدادي، ثقة كبري: هو – 8

 .وما بعدها 88/ 2: شذرات الذهب. 556/ 1: غاية النهاية. إمام الكوفيني يف النحو واللغة
  .77/ 1: التذكرة – 9



ت (أبو احلسن، علي بن حممد بن إبراهيم بن خشنام املالكي البصـري الـدالّل،       -8
  .2، نص أنه مسع منه قراءة يعقوب وقرأها عليه1 )هـ377

أبو احلسن، علي بن حممد بن إسحاق احلليب، القاضي املعدل، مسع منه ابن غلبون سبعة  -9
  .3ابن جماهد عن مصنفها

أبو احلسن، علي بن حممد بن صاحل بن أيب داود اهلـامشي، ويعـرف باجلوخـاينّ،          -10
  .4 )هـ368ت (

مع البصرة، تويف بعد أبو احلسن، حممد بن يوسف بن ار احلرتكي البصري، إمام جا -11
  .5السبعني وثالمثائة

  
  الشيوخ املذكورة يف املصادر الذين تلقى عنهم حروف القراءات: ثانيا
  
أبو الفتح، أمحد بن عبد العزيز بن موسى بن عيسى، اخلوارزمي األصل، مث البغدادي،  -1

: قرأ عليـه . ن جماهداُألشناينّ، وابن األخرم واب: قرأ على. يعرف بابن بدهن، إمام مشهور عارف
  .6هـ359تويف سنة . عبد املنعم بن غلبون مساعا، وابنه طاهر، وغريمها

أبو أمحد، عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن الناصح، الدمشقي الفقيه الشافعي، يعـرف   -2
روى عنـه  . روى احلروف عن أمحد بن أنس، عن هشام بـن عمـار  . بان املفسر، نزيل مصر

  .7هـ365تويف سنة . الطيب، وابنه أبو احلسن طاهر، وغريمهاأبو : احلروف

                                                 
قرأ على أيب بكر حممد بن موسى الزينيب وحممد بن يعقوب بن . مد بن إبراهيم بن خشنام أبو احلسن البصري املالكي املقرىءعلي بن حم – 1

 .1/336: ، معرفة القراء1/562: غاية النهاية. احلجاج املعدل، قرأ عليه القاضي أمحد بن عبد عبد اهللا بن عبد الكرمي وأبو احلسن طاهر ومجاعة
  .80/ 1: التذكرة – 2
قرأ عليه أمحد بن . روى القراءة عن عبد اهللا بن حممد بن زياد، وابن جماهد. أبو احلسن علي بن حممد بن إسحاق املعدل احلليب القاضي: هو – 3

 .1/564: غاية النهاية. هاشم
قرأ على أمحد بن سهل األشناين وغريه، قرأ . يتهمعلي بن حممد بن صاحل ابن داود أبو احلسن اهلامشي املقرئ الضرير شيخ القراء بالبصرة وبق – 4

 .1/321: ، معرفة القراء1/568: غاية النهاية ةتويف سنة مثان وستني وثالث مائ. عليه أبو احلسن طاهر بن غلبون رحل إليه
ن شنبوذ وأمحد بن بويان وغريهم، قرأ حممد بن يوسف بن ار احلرتكي أبو احلسن البغدادي املقرئ إمام جامع البصرة، قرأ على ابن جماهد واب – 5

 .1/346: ، معرفة القراء2/288: غاية النهاية:  امظر.، قرأ عليه طاهر بن غلبونةعليه غري واحد، وتويف بعد السبعني وثالث مائ
لبغدادي، دار الكتب العلمية، و تاريخ بغداد، أمحد بن علي أبو بكر اخلطيب ا 1/68: ، غاية النهاية1/315: معرفة القراء: انظر ترمجته يف  – 6

 .4/257ت، .ط.بريوت، د
يوسف عبد الرمحن املرعشلي، : املكتفى يف الوقف واالبتدا يف كتاب اهللا عز وجل، أبو عمرو الداين، ت.  1/452: غاية النهاية: انظر – 7

 .16/282: ، و سري أعالم النبالء225م، ص1987 -هـ1407: 2مؤسسة الرسالة، بريوت، ط



3-  نزيـل  1اإلمام احلافظ أبو الفتح، عبد الواحد بن حممد بن أمحد بن مسرور البلخـي ،
روى احلروف عن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا، حمدث عن عثمان بن جعفـر، وابـن   . مصر

طاهر بن غلبون، واحلافظ عبد الغين بن سـعيد   :روى عنه. السندي، وأيب عمر الكندي، وغريهم
  .هـ387تويف سنة . األزدي املصري، وغريمها

روى القراءة عن أمحد بن عبد . عتيق بن ما شاء اهللا بن حممد، أبو بكر املصري الغسال -4
  .2هـ360تويف سنة . أبو الطيب بن غلبون، وابنه أبو احلسن: روى عنه القراءة. اهللا بن هالل
متصدر، : "نص عليه ابن اجلزري فقال عنه. بن زيد بن خالد، أبو حفص املصري عمر -5
ال أدري على من قرأ، ذكره احلافظ أبو عمرو وأثىن . أبو الطيب بن غلبون، وابنه طاهر: روى عنه

  .3"عليه
  
  الشيوخ الذين حدث عنهم اإلمام طاهر بن غلبون: ثالثا
نـص  . رشيق، أبو حممد العسكري املصري، املعدل اإلمام احملدث الصادق، احلسن بن -1

روى احلروف عن عبد الرمحن، أمحد بن شعيب النسائي عن السوسي، ومسع . 4على ذلك الذهيب
. عبد اجلبار الطّرسوسي وغـريه : روى عنه احلروف. من ابن محاد، وأيب الرقراق املعلم، وغريمها

  .هـ370تويف سنة 
فقرئ : وأما حجة التكبري: "هكذا مساه اإلمام طاهر يف كتابه، فقال: أبو احلسني اللغوي -2

  .اهـ 5 ..."على أيب احلسن اللغوي، وأجازه يل
أخـذ  . عبد اهللا بن احلسني بن حسنون، أبو أمحد السامري، البغدادي، نزيل مصـر : وهو

مشهور، ضابط، ثقـة،   :قال عنه الداين. القراءة عن اُألشناينّ، وابن جماهد، وابن شنبوذ،وغريمها
  .6مأمون، غري أن أيامه طالت، فاختل حفظه، وحلقه الوهم، وقلّ من ضبط عنه يف أخريات أيامه

  .7هـ386تويف مبصر سنة . أبو الفتح، فارس بن أمحد، عبد اجلبار الطرسوسي: قرأ عليه

                                                 
 .516، 422/ 16: ، سري أعالم النبالء1/477: غاية النهاية: ظر ترمجتهان – 1
 .1/369: ، معرفة القراء1/500: غاية النهاية: انظر – 2
 .1/592: غاية النهاية: انظر – 3
 .4/123: ، معجم البلدان3/71: ، شذرات الذهب1/369: ، معرفة القراء1/212: غاية النهاية: انظر – 4
 .780 /2: التذكرة  – 5
 .1/327: معرفة القراء – 6
 .9/442: ، تاريخ بغداد1/415: غاية النهاية. 515/ 16: ، سري أعالم النبالء1/327: معرفة القراء: انظر ترمجته – 7



 بن زكريـا  الشيخ اإلمام املعمر، الفقيه الفرضي القاضي، أبو احلسن، حممد بن عبد اهللا -3
مسعـه  . 1نص الذهيب على أخذ طاهر بن غلبون عنه. بن حيويه النيسابوري، مث املصري، الشافعي

: حدث عنه. عمه احلافظ حيىي بن زكريا األعرج بن بكر بن سهل الدمياطي، وأخذ عنه وعن غريه
وأخذ عنـه الـدارقطين،    .احلافظ عبد الغين بن سعيد، وعلي بن حممد اخلراساين القياس، وغريمها

  .هـ366تويف سنة . كان ال يترك أحدا يتحدث يف جملسه: وقال
  

ح بأخـذه  من الشيوخ الذين ذكرت املصادر أن ابن غلبون قد لقيهم، ومل تصـر : رابعا
  عنهم

  
ت (الشيخ أبو بكر، أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك البغدادي، القطيعي، احلنبلي     -1

  .اهـ 3"ولقي ببغداد أبا بكر القطيعي: "الذهيب يف ترمجة اإلمام طاهرقال . 2 )هـ368
، 4اإلمام أمحد بن نصر بن منصور بن عبد ايد بن عبد املنعم، أبـو بكـر الشـذائي    -2
  .5البصري

  .اهـ 6"لقيت الشذائي بالبصرة: وقال طاهر بن غلبون: "قال الذهيب يف ترمجته
وقال . تويف بالبصرة، سنة سبعني وثالمثائة: قال الداين: "يوقال ابن اجلزري يف ترمجة الشذائ

  .اهـ 7"سنة ست: وقيل. يف ذي القعدة -وهو الصحيح–سنة ثالث وسبعني :الذهيب
اإلمام ابن خالويه، احلسني بن أمحد بن خالويه بن محدون، أبـو عبـد اهللا النحـوي     -3

  .8"اللغوي، نزيل حلب، وتويف ا سنة سبعني وثالمثائة
ولقي ببغداد أبا بكر القطيعي، وحبلب احلسني بـن  : "ال الذهيب يف ترمجة طاهر بن غلبونق

  .اهـ 9"خالويه النحوي

                                                 
 .3/57: ، شذرات الذهب16/160: ، سري أعالم النبالء1/369: معرفة القراء – 1
 .16/210: ، سري أعالم النبالء4/73: خ بغداد، تاري192 -1/190: ، النشر1/43: غاية النهاية – 2
  .42وقد سبقت ترمجته، ص . 1/369: معرفة القراء – 3
 .3/329: معجم البلدان. قرية بالبصرة" شذا"نسبة إىل  – 4
 .3/80: ، شذرات الذهب1/319: ، معرفة القراء1/144: غاية النهاية: أنظر  – 5
 .1/320: معرفة القراء – 6
 .1/145: ةغاية النهاي – 7
 .3/71: ، شذرات الذهب2/178: ، وفيات األعيان240 -1/237: غاية النهاية: انظر – 8
 .1/369: معرفة القراء - 9



  
  تالمذته: الفرع الثالث

 
مل يتوان الناس ممن يطلب علم القراءات يف قصد اإلمام طاهر بن غلبون، فاجتمع له تالمذة 

  :لقراءات، ومن نبني تالمذته أذكركثريون من شىت األماكن أصبحوا فيما بعد أئمة يف ا
املقرئ، نزيل مصر، وأقرأ الناس ا  1إبراهيم بن ثابت بن أخطل، أبو إسحاق اُألقليشي -1

  .2هـ432تويف سنة . بعد وفاة شيخه عبد اجلبار الطَّرسوسي
، تويف "التذكرة"، أبو الفتح اجلوهري النحوي، العراقي األصل، راوي 3أمحد بن بابشاذ -2

  .4هـ445صر سنة يف م
أمحد بن سعيد بن أمحد بن أمحد بن عبد اهللا بن سليمان، املعروف بابن نفـيس، أبـو    -3

  .5هـ453تويف سنة . العباس، الطرابلسي األصلي مث املصري، إمام كبري، انتهى إليه علو اإلسناد
ـ  -4 و عمـر  أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن أيب عيسى، لب بن حيىي املعافري األندلسي، أب

  .6هـ429تويف سنة . الطَّلَمنكي، اإلمام احلافظ، نزيل قرطبة
. 7عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن بن بندار، أبو الفضل الرازي العجلي، اإلمام املقرئ -5

  .8وقد نص اإلمام ابن اجلزري على أخذ أبيب الفضل الرازي للقرآن عن ابن غلبون
سعيد بن عمر، أبو عمـرو الـداين، القـرطيب،    اإلمام عثمان بن سعيد بن عثمان بن  -6

أبرز من قرأ على طاهر بن غلبون، وبه يعرف . 9 )هـ444-371(املعروف يف زمانه بابن الصرييف 
  .اهـ10"شيخ الداين، ومؤلَّف التذكرة: "كما فعل ابن اجلزري معرفا بطاهر

                                                 
 .1/237: معجم البلدان. منطقة باألندلس. بضم اهلمزة، وسكون القاف، وكسر الالم، وياء ساكنة، وشني معجمة" أُقليش: "نسبة إىل – 1
 .1/10: ، غاية النهاية1/392: معرفة القراء – 2
 .2/517: وفيات األعيان: أنظر. هي كلمة أعجمية، تتضمن الفرح والسرور – 3
 .1/40: غاية النهاية – 4
 .3/290: ، شذرات الذهب1/416: ، معرفة القراء1/56: غاية النهاية: أنظر  – 5
 .3/243: ، شذرات الذهب17/665: ءسري أعالم النبال  ،1/385: ، معرفة القراء1/120: غاية النهاية: انظر – 6
  .18/135: سري أعالم النبالء  ،1/417: ، معرفة القراء1/361: غاية النهاية: انظر – 7
 .3/71: ، شذرات الذهب2/178: ، وفيات األعيان240 -1/237: غاية النهاية: انظر – 8
فاظ، عبد الرمحن بن أيب بكر أبو الفضل السيوطي، دار الكتب ، طبقات احل1/406: ، معرفة القراء1/503: غاية النهاية: انظر ترمجته – 9

وسيأيت احلديث عنه . 3/272: ، شذرات الذهب2/434: ، معجم البلدان2/604: ، نفح الطيب428هـ، ص1403: 1العلمية، بريوت، ط
 .90يف حينه، ص

 .1/339: غاية النهاية -  10



علم مقدار الرجل، وما ومن نظر كتبه : "قال اإلمام ابن اجلزري يف ترمجة اإلمام أيب عمرو
فيما رواه يف القراءات " جامع البيان"وال سيما كتاب . وهبه اهللا تعاىل فيه، فسبحان الفتاح العليم

  .1"وغري ذلك... املشهور" التيسري"السبع، وله كتاب 
مكي بن أيب طالب، أبو حممد القيسي، القريواين مث األندلسي القرطيب، إمـام القـراء    -7

  .2 )هـ437-355(واودين 
  .3نص على أخذه عنه اإلمام طاهر بن غلبون احلافظان الذهيب وابن اجلزري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . 18/80: سري أعالم النبالء – 1
:    ، شذرات الذهب5/274: ، وفيات األعيان17/591: ، سري أعالم النبالء1/394: ، معرفة القراء2/309: اية النهايةغ: انظر ترمجته – 2
3/260-261. 
 .2/309: ، غاية النهاية17/591: ، سري أعالم النبالء1/395: معرفة القراء – 3
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يتناول هذا املطلب عقيدة اإلمام أيب احلسن ومذهبه الفقهي ومكانته العلمية وأهـم أقـوال   
  :علماء فيه مث أهم آثاره املعروفة عنه ووفاته رمحه اهللا، وذلك فيما يأيتال

  
  عليه ءعقيدته ومذهبه وأخالقه وثناء العلما: الفرع األول

  عقيدته ومذهبه: أوال
أما عن معتقد اإلمام أيب احلسن رمحه اهللا فإنَّ كلَّ من يتتبع نصوص كبار علماء أهل السنة 

هر ال جيد غري الثناء واإلجالل له؛ وإمنا يدل هذا علـى صـفاء عقيدتـه    الذين ترمجوا لإلمام طا
  .وصحتها

  .1وأما عن مذهبه فهو شافعي، كأبيه عبد املنعم؛ كما هو منصوص يف طبقات الشافعية
  أخالقه وثناء العلماء عليه: ثانيا

اإلمـام طـاهر،   أما عن مكانته العلمية وثناء العلماء عليه، فإن كثريا من العلماء أثنوا على 
  :وأنقل هاهنا مجلة من ذلك

مل ير يف وقته مثله يف فهمه وعلمه، مع فضله وصدق هلجته، كتبنا : "يقول األمام الداينّ فيه
  .2"عنه كثرياً

  .3"برع يف الفن... أحد احلذاق احملقِّقني: "وقال عنه احلافظ الذهيب
  .4"تشيخ الديار املصرية يف القراءا: "...وقال عنه الذهيب

ر: "وقال عنه اإلمام ابن اجلزريوشيخ أيب عمـرو  أستاذ عارف، وثقة ضابط، وحجة حمر ،
  .5" صاحب التيسري ومؤلف كتاب التذكرة يف القراءات الثمان

  .6"وكان من كبار املقرئني يف عصره بالديار املصرية: "وقال عنه أيضا
ادت معظـم العـامل اإلسـالمي    اليت س-ولعل اإلمام طاهراً يكفيه فخراً أن روايةَ حفص 

، وهو أخذها عن شيخه أىب احلسن، علـي بـن   )هـ590ت (من طريق اإلمام الشاطيب  -مؤخراً

                                                 
 .3/338: طبقات الشافعية الكربى، السبكي – 1
 .1/370: معرفة القراء  – 2
 .1/369: املصدر نفسه – 3
  .3/72الذهيب، العرب يف خرب من غرب،  – 4
  .1/339: غاية النهاية: انظر – 5
  .1/369: معرفة القراء الكبار – 6



ـ 564ت ( 1هذيل ، وهو عن اإلمام أىب عمـرو  2، وهو عن شيخه أيب داود، سليمان بن جناح)هـ
  .ρ ، وهو تلقاها عن شيخه أيب احلسن بسنده املتصل إىل رسول اهللا)هـ444ت (الداين 

  آثاره ووفاته: الفرع الثاين
  آثاره: أوال

  :من آثار اإلمام ما يأيت
  .أجلُّ مصنفاته، وهو موضوع هذه الدراسة": التذكرة يف القراءات الثمان" -1
  ": اإلدغام أليب عمرو بن العالء البصري وعلله"كتاب  -2

أيب عمرو يف اإلدغام، فهذه أصول : "يف آخر باب اإلدغام الكبري، فقال" التذكرة"ذكره يف 
  .اهـ 3"قد أخربتك ا خمتصرة، وقد ذكرت عللَها مستقصاة يف كتاب اإلدغام له

  ":الوقف حلمزة وهشام"كتاب  -3
فقـال  " باب بيان مذهب محزة وهشام يف الوقف على اهلمزة: "يف" التذكرة"نص عليه يف 

: ت الرد عليه يف هذا، يف كتابوقد استقصي: "-بعد ذكره ملذهب األخفش يف الوقف ورده عليه
  .اهـ 4"الوقف حلمزة وهشام، فأغىن عن رده هاهنا

  ":الراءات لورش"كتاب  -4
وقـد  : "باب بيان مذهب ورش يف الراء املفتوحة فقـال : يف" التذكرة"نص عليه أيضا يف 

  .اهـ 5"كتاب الراءات لورش، فأغىن عن ذكرها هاهنا: شرحت علل هذه كلها يف
  وفاته: ثانيا

  .مبصر سنة تسع وتسعني وثالمثائة بإمجاع املصادر -رمحة اهللا عليه–تويف اإلمام ابن غلبون 
غاية "وذكر الذّهيب أن وفاته كانت لعشر مضني من شوال، وتبعه على ذلك ابن اجلزري يف 

 .7أن وفاته كانت لعشر مضني من ذي القعدة" النشر"، غري أنه ذكر يف 6"النهاية

                                                 
يب وحممد علي بن حممد بن علي بن هذيل، أبو  احلسن البلنسي املقرئ ، انتهت اليه رئاسة اإلقراء يف زمانه، قرأ عليه أبو القاسم بن فرية الشاط – 1

 .، وما بعدها2/517: ، معرفة القراء2/20: غاية النهاية: انظر.  ةبن خلف،وغريمها تويف يف سابع عشر رجب سنة أربع وستني ومخس مائ
القراءات عن  أخذ. سليمان بن أيب القاسم جناح أبو داود املقرىء موىل األمري املؤيد باهللا ابن املستنصر األموي، شيخ اإلقراء وعمدة أهل األداء - 2

 1/450: ، معرفة القراء316: غاية النهاية: انظر ترمجته. الداين، قرأ عليه بشر كثري منهم أبو عبد اهللا بن سعيد الداين وأبو علي الصديف
 .127التذكرة، ص – 3
 .207املصدر نفسه، ص – 4
 .216املصدر نفسه، ص – 5
  .1/339: ، غاية النهاية1/370: معرفة القراء - 6
  .1/73: النشر - 7



  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا�!-2 ا]ول
  

�	 &+�3ن وح��#* 	��  �-$ اX'�م أ�� ا�

  
  :و�2* �� �1ن

���ن :ا�3%�\ ا]ول� �� � ا#��م أ�� ا� �C�  

���ن :ا�3%�\ ا�[���� �� �  ح�2ة ا#��م أ�� ا� �
  



  

  #�V_ـــــ�

  

أر
� '	 n:�ل ه:Dا ا�!-:2 ا]ول أن أ4#ّ+:� �:	 ��:m ا�����:$ ا]س�س:��         
�	 &+�3ن–� #Eا'�f وا�Z$ن ا�$ا�o ا��G$ي ا�� 	��وا���  -�-$ أ�� ا�

#�%[2 1� ا����� ا����س:�� ا��:�ئ�ة D:�sاك 1:� ا��:��� اXس:�'� �%�':� و1:�         
   �::����::	 &+3::�ن ��::� �::+� n-��::�، وآ::Dا ا�g f::آ�� �ان ا��::�ا�3+:: m::��
ا��+%�� و'�ى ا����,�� أو ا����ره� 1� ,�) ا�%g�Gت ا��+%�� ��':� و1:�   

  .�+� ا�Z$اءات ���n، هDا 1� ا�3%�\ ا]ول

]د�::` 1::� ا�3%�::\ ا�[::��� إ�::) ح�::�ة اX'::�م ا��j-::��؛ '::	 ح�::\ ا�%��::�     
      ،xD::�'�#و *n��::, �::ح�::\ رح�#::* وأه 	ة وا]س::$ة، وا��+%�::�؛ '::i::j�وا�

���؛ '	 ح�\ ��Z�#* و'Dه3* 
���7 هDا ا�!-2 1� '3�[�	 رئ���	. وا����  

 
  
  
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



    
    

  ا�d �B ا[ول

�	 &+�3ن �-$ 	��  اX'�م أ�� ا�
  
  
  
  

  :و�1* '"+�3ن
8�e ا[ولBا����س�� :ا� ����  ا�

8�e ا��1ن�                       Bا��+%�� :ا� ����  ا�
  

  ا�d �B ا��1ن�
�	 &+�3ن 	��  ح��ة اX'�م أ�� ا�

  
  :و�1* '"+�3ن

8�e ا[ولBا�: *#ijو� x���'اس%* و��3* و  
8�e ا��1ن�Bرح�#* و: ا�*#D'�#و *n��, 
d��1ا� e�8Bا�: *��nه3* وأD'و *#��Z�  

  وث��ء ا��+%�ء �+�* وsث�رx و#�1*
  
  
  
  
  
  



  
  

  اسم الكتاب وتوثيقه: املطلب األول
يتناول هذا املطلب اسم الكتاب حملّ هذه الدراسة ونصوص املصادر يف إثبات، وتوثيق امسه، 

  .محه اهللاوكذا مدى نسبة هذا الكتاب إىل مؤلِّفه أيب احلسن ر
  اسم الكتاب: الفرع األول

على اسم الكتاب كمـا يفعـل بعـض     -يف أثناء كتابه–مل ينص اإلمام طاهر بن غلبون 
، مث اختلفوا بعـد  "التذكرة"املصنفني، غري أن املصادر اليت تعرضت السم كتابه اتفقت على كلمة 

  :ذلك
  .1فمنهم من اكتفى ذه الكلمة -
  .2"التذكرة يف القراءات: "ماهومنهم من زاد عليه فس -

عبد الفتاح حبريى إبراهيم يف حتقيقيه للكتاب، سـواء  : وهي التسمية اليت اعتمدها الدكتور
  .يف صفحات الغالف، أو الصفحات األخرية من املخطوط

  : ومن ذلك
  :3ما ورد يف صفحة العنوان -أ

  
  

  "آ��ب ا	�4آ�ة �� ا	��اءات"

X2�:ت  

  بن عبد املنعم بن غلبون الشيخ أيب احلسن طاهر
  رضي اهللا عنه وأرضاه–املقرئ 

  هـ399املتوىف سنة 

                                                 
، و أبو نصر عبد الوهاب بن علي 2/401: طبقات الشافعية: ، واإلسنوي يف3/1029: تذكرة احلفاظ: ويف -3/72": العرب"كالذهيب يف  – 1

: 2ط عبد الفتاح حممد احللو و هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، اجليزة،: طبقات الشافعية الكربى، ، ت: بن عبد الكايف السبكي يف
  .3/338م، 1992

، والصفدي يف الوايف 1/491: حسن احملاضرة: ، والسيوطي يف26وابن خري اإلشبيلي يف فهرسته ص  ،1/369": معرفة القراء"كالذهيب يف  – 2
  .1/384: كشف الظنون: ، وحاجي خليفة يف16/404: بالوفيات

  .1/3: يمعبد الفتاح حبريى إبراه: التذكرة يف القراءات، حتقيق: أنظر – 3



 :1وما ورد يف الصفحة األخرية -ب

انتهى كتاب التذكرة يف القراءات البن غلبون واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على "
  ".سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  .2" القراءات الثمانالتذكرة يف: "أما اإلمام ابن اجلزري فسماه
والذي أرجحه : "أمين رشدي سويد، الذي يقول: وهي التسمية اليت رجحها احملقق الدكتور

التـذكرة يف  : "هو ما نص عليه حمقق الفن اإلمام ابن اجلـزري  -من بني هذه العناوين املتقاربة–
عدد القراءات اليت حواهـا  إام ل" التذكرة يف القراءات"؛ ألن يف االكتفاء بكلمة "القراءات الثمان

  .3"الكتاب؛ لذا كان أنسبها العنوان السابق الذي اخترناه، واهللا أعلم
  توثيقه: الفرع الثاين

حد اإلمجاع، حبيث ال يعتري نسـبته لإلمـام أيب   " كتاب التذكرة يف القراءات الثمان"بلغ 
حتدث عنها صنف هـذا  احلسن بن غلبون رمحه اهللا أدىن شك، فكلّ من ترجم لكتب القراءات و

  .الكتاب يف فن القراءات ونسبه إىل اإلمام أيب احلسن
هذا النقل املتواتر لنسبة الكتاب جعل اسم الكتاب ومؤلفه مرتبطني ببعضهما البعض، فـإذا  
ذكر اسم اإلمام أيب احلسن بن غلبون رمحه اهللا ذكر معه اسم كتاب التذكرة ، وإذا ذكـر اسـم   

  .اسم اإلمام أيب احلسن رمحه اهللا كتاب التذكرة ذكر معه
  :ومن أمثلة ذلك

وقال أبو احلسن، طاهر بن غلبـون يف  : "يف شرحه على الشاطبية 4قال اإلمام أبو شامة -1
يف  ]َ�:�ِرْئ4ُْ�  [ :يترك اهلمزة من قوله تعـاىل  -5يعين السوسي–وكذا هو أيضا ": التذكرة"كتاب 

ألنه يسكنها يف هذه الرواية ختفيفاً، مـن أجـل تـوايل    املوضعني يف البقرة، فيبدهلا ياء ساكنة؛ 
  .6..."احلركات، فلذلك تركها

                                                 
  .2/784: املصدر السابق: أنظر – 1
  .1/339: ، غاية النهاية1/62: النشر - 2
  .1/73م، 1991/هـ1411: 1أمين سويد، مكة املكرمة ط: التذكرة يف القراءات الثمان، أبو احلسن طاهر بن عبد املنعم بن غلبون، حتقيق – 3
احلسني بن : هـ، وقرأ القراءات على أيب احلسن السخاوي، روى عنه599لد سنة عبد الرمحن بن إمساعيل املقدسي، مث الشافعي، و: هو – 4

تويف يف دمشق . الكفري، وأمحد بن مؤمن اللبان، صنف شرحا للشاطبية واختصر تاريخ دمشق مرتني وشرح القصائد النبوية للسخاوي، وغريها
  . 1/365: غاية النهاية - 2/673: معرفة القراء الكبار: أنظر. هـ665سنة

  .59ستأيت ترمجته قريبا، ص – 5
 .152إبراز املعاين، ص – 6



باب مذهب أيب عمـرو يف اهلمـزات   : وباملقارنة مع النص الذي معنا جند الكالم نفسه يف
  .1السواكن
": النشر يف القراءات العشر"باب اختالفهم يف البسملة، من كتابه : وقال ابن اجلزري يف -2

 -من أيب عمرو وابن عامر وورش–باختيار الوصل ملن سكت " التذكرة"ك انفرد صاحب وكذل"
، واقتربت بالرمحن، والواقعة )الذين كفروا(يف مخسة مواضع، وهي األنفال برباءة، واألحقاف بـ

  .2حلسن ذلك مبشاكلة آخر السورة ألول اليت تليها: قال). إليالف قريش(باحلديد، والفيل بـ 
 .3باب البسملة: ا النص متاما مع النص الذي معنا يفويتطابق هذ

كل هذه النصوص وغريها وما سيق من أقوال حول اسم الكتاب تثبت نسبة كتاب التذكرة لإلمام 
  .أيب احلسن بن غلبون رمحه اهللا

        موضوع الكتاب ومضامينهموضوع الكتاب ومضامينهموضوع الكتاب ومضامينهموضوع الكتاب ومضامينه: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

اسية املتضمنة فيه، وذلك يف يتضمن هذا املطلب حديثاً عن موضوع الكتاب وأفكاره األس
  .فرعني

  
 موضوع الكتاب: الفرع األول

أن هذا األخري يتنـاول القـراءات   " التذكرة يف القراءات الثمان"يظهر من عنوان الكتاب 
ة، وال خيفى أن شرف العلم بشرف موضوعه، وعلم القراءات من أجلِّ العلوم وأشرفها؛ إذ يالثمان

ن من حيث كيفية أدائها، ومدى اتفاقها واختالفها معزوة لقائليها، يعىن موضوعها بكلمات القرآ
 .فحاز بنسبته إىل القرآن الكرمي أمسى الشرف وأعظم املرتلة

وإذ كان من قبلَه قد كفوه مبا بسطوه يف كتبهم وتوسعوا فيه، فلقد اكتفى اإلمـام أبـو   
بنحـوه منحـى اإلجيـاز     -اينموضوع القراءات الثم-احلسن رمحه اهللا يف دراسة هذا املوضوع 

واالختصار، مع تقريب التراجم، ومجع األصول، وذيب الفروع، إضافة إىل منهجيته يف ترتيـب  
أبواب الكتاب، ولغته املتميزة بالسهولة وعدم التعقيد، كل ذلك حىت يسـهل حفظـه ويقـرب    

  .متناوله
  :هم على الترتيب 1وهؤالء القراء الثمانية

                                                 
 .187/ 1التذكرة : أنظر – 1
  .1/206: النشر – 2
  .84/ 1: املصدر السابق – 3



  .6وورش 5، وقالون4، واملسييب3يف رواية إمساعيل بن جعفر 2ملدينبدأ بقراءة نافع ا -أ
  

  
  .3والبزي 2يف رواية قنبل 1وثىن بابن كثري -ب
  .6وهشام 5يف رواية ابن ذكوان 4وابن عامر -ج
وحيىي بـن   11من طريـق األعشى 10، وأيب بكر9، وحفص8يف رواية املفضل 7وعاصم -د

  .عنه 12آدم
                                                                                                                                                         

  .42 -38/ 1: املصدر السابق: انظر – 1
أخذ القراءة عن مجاعة من تابعي . القراء األعالمأحد . أبو عبد الرمحن نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم الليثي بالوالء، وكنيته أبو رومي: هو – 2

أقرأ الناس دهراً طويال يزيد عن سبعني سنة وانتهت إليه رئاسة . وروى عنه القراءة إمساعيل بن جعفر وقالون وورش، وخلق كثري. أهل املدينة
  .331/ 2: غاية النهاية. هـ169: تويف سنة. القراءة باملدينة

بن أيب كثري األنصاري موالهم، قرأ على شيبة بن نصاح مث على نافع وعيسى بن وردان، روى عنه القراءة عرضا إمساعيل بن جعفر : هو – 3
  .107/ 1: معرفة القراء. 163/ 1: غاية النهاية. هـ180: تويف سنة. ومساعا الكسائي، والقاسم بن سالّم، والدوري وغريهم

ألخذ القراءة عنه ولده حممد . إمام قيم يف قراءة نافع، ضابط حمقق فقيه. املسييب املخزومي املدينإسحاق بن حممد بن عبد الرمحن أبو حممد : هو – 4
  .147/ 1: معرفة القراء. 158 -157/ 1: غاية النهاية. هـ206: تويف سنة. وخلف بن هشام وحممد بن سعدان وغريهم

جلودته " جيداً"وتعين يف الرومية " قالون"يقال إنه ربيب نافع، وهو الذي لقبه . اعيسى بن مينا الزرقي موىل بين زهرة، قارئ املدينة وحنويه: هو – 5
:     غاية النهاية. 220: تويف سنة. روى القراءة عنه مصعب بن إبراهيم وغريه. وعرض على عيسى بن وردان. أخذ عنه القراءة عرضاً. يف القراءة

  .155/ 1: معرفة القراء. 615/ 1
  .21ص  سبقت ترمجته، – 6
أخذ القراءة عرضا عن عبد اهللا . عبد اهللا بن كثري أبو معبد الداري العطار الفارسي األصل، إمام أهل مكة يف القراءة وأحد القراء السبعة: هو – 1

غاية . هـ120: ةتويف سن. كان فصيحا بليغا. روى القراءة عنه إمساعيل القسط واخلليل بن أمحد وغريمها. بن السائب وعرض على جماهد بن جبري
  .86/ 1: معرفة القراء. 443/ 1: النهاية

أخذ القراءة عرضا عن أمحد بن حممد النبال . حممد بن عبد الرمحن املخزومي بالوالء، أبو عمر املكّي امللقّب بقنبل، شيخ القراء باحلجاز: هو – 2
. 165/ 2: غاية النهاية. هـ291: تويف سنة. اهد وابن شنبوذ ومجاعةروى القراءة عنه ابن جم. ورى القراءة عن البزي. وخلفه بالقيام ا مبكة

  .230/ 1: معرفة القراء
قرأ على أبيه وعلى عبد اهللا بن زياد . أمحد بن حممد بن عبد اهللا أبو احلسن البزي الفارسي األصل، مقرئ مكة ومؤذن املسجد احلرام: هو – 3

  .173/ 1: معرفة القراء. 119/ 1: غاية النهاية. هـ250: تويف سنة. وقرأ عليه مجاعة. نبلروى عنه القراءة ق. وعكرمة بن سليمان وغريهم
على املغرية بن أيب شهاب  -يف أصح األقوال–قرأ . عبد اهللا بن عامر اليحصيب، إليه انتهت مشيخة اإلقراء بالشام وأحد القراء السبعة: هو – 4

توىل إمامة اجلامع بدمشق وائتم به اخلليفة عمر . رمحن بن عامر، و حيىي بن احلارث الزماري وغريمهاروى عنه القراءة عرضا أخوه عبد ال. املخزومي
  .82/ 1: معرفة القراء. 423/ 1: غاية النهاية. هـ118: تويف سنة.بن عبد العزيز

القراءة عن أيوب بن متيم، وقرأ على  أخذ. أبو عمرو عبد اهللا بن أمحد الفهري الدمشقي، شيخ اإلقراء بالشام وإمام جامع دمشق: هو – 5
.                  هـ245: تويف سنة. أخذ القراءة عنه هارون األخفش وغريه. الكسائي، ورى احلروف مساعا عن إسحاق بن املسييب عن نافع

  .  198/ 1: معرفة القراء. 404/ 1: غاية النهاية
روى القراءة عنه أبو عيد . أخذ القراءة عرضا عن أيوب بن متيم، وعراك بن خالد وغريمها .هشام بن عمار أبو الوليد السلمي الدمشقي: هو – 6

.                                          هـ245: تويف سنة. ارحتل الناس إليه يف القراءات واحلديث. القاسم، وأمحد بن يزيد احللواين وغريهم
  .195/ 1: معرفة القراء. 354/ 2: غاية النهاية



  
  .عنه 4عن اليزيدي 3وأيب شعيب السوسي 2ة أيب عمر الدورييف رواي 1أبو عمرو -هـ

  .7وخالَّد 6يف رواية خلف 5محزة -و
  .12وقتيبة 11، ونصري10، وأيب احلارث9يف رواية أيب عمر الدوري 8الكسائي -ز

                                                                                                                                                         
أحسن الناس صوتا . أبو بكر عاصم بن أيب النجود بن دلة احلناط الكويف موىل بين أسد، أحد القراء السبعة، شيخ اإلقراء بالكوفة: هو – 7

ياش، روى القراءة عنه أبان بن تغلب، وحفص بن سليمان، وشعبة بن ع. أخذ القراءة عن زر بن حبيش وأيب عبد الرمحن السلمي وغريمها. بالقرآن
معرفة . 346/ 1: غاية النهاية. هـ129: تويف سنة. روى عنه أبو عمرو بن العالء، واخلليل بن أمحد ومحزة الزيات. واملفضل الضيب وغريهم

  .88/ 1: القراء
ن محزة الكسائي روى القراءة عنه علي ب. أخذ القراءة عن عاصم واألعمش. املفضل بن حممد أبو حممد الضيب الكويف إمام مقرئ حنوي: هو – 8

 .131/ 1: معرفة القراء. 307/ 2: غاية النهاية. هـ168: تويف سنة. وجبلة بن مالك
أخذ القراءة عرضا وتلقينا عن عاصم وكان ربيبه وابن زوجته، زار بغداد فأقرأ ا، . حفص بن سليمان أبو عمر األسدي الكويف البزار: هو - 9

. 254/ 1: غاية النهاية. هـ180: تويف سنة. نه عرضا ومساعا عمرو بن الصباح، عبيد بن الصباح وغريمهاروى القراءة ع. وجاور مبكة فأقرأ ا
  .140/ 1: معرفة القراء

عرض عليه أبو يوسف . عرض القرآن على عاصم ثالث مرات. شعبة بن عياش بن سامل أبو بكر الكويف اإلمام املعلم راوي عاصم: هو – 10
  .135 -134/ 1: معرفة القراء. 326 - 325/ 1: غاية النهاية. هـ193: تويف سنة. آدم وغريمها يعقوب األعشى وحيىي بن

روى القراءة عنه عرضا . أخذ القراءة عرضا عن أيب بكر بن عياش. يعقوب بن حممد بن خليفة أبو يوسف األعشى التميمي الكويف: هو – 11
  .159/ 1: معرفة القراء. 390/ 2: غاية النهاية. ـه200: تويف سنة. ومساعا حممد بن حبيب الشموين وغريه

روى القراءة عن أيب بكر بن عياش مساعا روى القراءة عنه اإلمام أمحد بن حنبل، وخلف بن هشام . حيىي بن آدم بن زكريا الصلحي: هو – 12
  .166/ 1: معرفة القراء. 363/ 2: غاية النهاية. هـ203: تويف سنة. البزار وغريمها

ليس يف القراء السبعة أكثر شيوخا منه، . زبان بن العالء أبو عمرو التميمي املازين البصري أحد القراء السبعة، وأحد أئمة اللغة واألدب :هو – 1
ك روى القراءة عنه عرضا ومساعا حيىي بن املبار. مسع أنسا بن مالك، وقرأ على احلسن البصري ومحيد األعرج، وجماهد وعاصم وابن كثري وغريهم

  .100/ 1: معرفة القراء. 288/ 1: غاية النهاية. هـ155: تويف سنة. اليزيدي، وينس بن حبيب وسيبويه وغريهم
قرأ على إمساعيل بن جعفر وعلى حيىي . حفص بن عمر بن عبد العزيز  أبو عمر الدوري األزدي البغدادي، إمام القراء وشيخهم يف زمانه: هو – 2

: تويف سنة. روى القراءة عنه أمحد بن حرب شيخ املطوعي وغريه. وحممد بن سعدان عن محزة وعلى الكسائي لنفسه اليزيدي وعلى سليم عن محزة
  .191/ 1: معرفة القراء. 255/ 1: غاية النهاية. هـ246

احلارث حممد بن أمحد الرقي  روى القراءة عنه أبو. أخذ القراءة عرضا ومساعا على اليزيدي. صاحل بن زياد أبو شعيب الرقّي مقرئ ضابط: هو – 3
  .193/ 1: معرفة القراء. 332/ 1: غاية النهاية. هـ261: تويف سنة. وغريه

أخذ القراءة عرضا عن أيب عمرو بن العالء وخلفه بالقيام ا، وأخذ . حيىي بن املبارك بن املغرية أبو حممد العدوي البصري، حنوي مقرئ: هو – 4
.                  هـ مبرو202: تويف سنة. حممد وعبد اهللا وإبراهيم وغريهم، والسوسي والدوري وغريمها: دهروى القراءة عنه أوال. عن محزة

  .151/ 1: معرفة القراء. 375/ 2: غاية النهاية
. أيب ليلى وغريهم أخذ القراءة عرضا ومساعا عن سليمان األعمش ومحران بن أعني وحممد بن. محزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة: هو – 5

.                 هـ156: تويف سنة. قرأ عليه الكسائي وسليم بن عيس ومجاعة. انتهت إليه اإلمامة يف القراءة بعد عاصم واألعمش يف الكوفة
  .111/ 1: معرفة القراء. 261/ 1: غاية النهاية

  . 17سقت ترمجته، ص  – 6
وروى القراءة عنه عرضا أمحد بن يزيد . أخذ القراءة عن سليم عن محزة. عيسى الصرييف الكويفخالد بن خالد الشيباين بالوالء أبو : هو – 7

  .210/ 1: معرفة القراء. 274/ 1: غاية النهاية. هـ220: تويف سنة. احللواين والقاسم بن يزيد الوزان وغريمها



  .عنه 3ورويس 2يف رواية روح 1وختم بيعقوب -ح
وجعلَه إياه اإلمام الثامن قد أسهم بشـكل   هذا، وإن تناول اإلمام لقراءة يعقوب احلضرمي

  عـدأو بآخر يف القضاء على ما أحدثه كتاب السبعة البن جماهد بني العامة بأن ما سوى السبعة ي
من الشواذّ؛ إذ ارتبط يف أذهان الناس غري املتخصصني يف علم القراءات باألحرف السبعة الـواردة  

؛ متومهني أن هذه القراءات اليت أوردها ابن جماهد 4)فأنزل القرآن على سبعة أحر: (يف احلديث
وهو اعتقاد جمانب للصواب، عمل هذا الكتاب يف القضاء . متثل األحرف السبعة" السبعة"يف كتابه 

؛ إذ املوقف العملي يقتضي تعزيز احتجاج مثل هذا الكتاب باملؤلفات اليت حتمـل املفهـوم   5عليه
، وهذا ما عمل عليه بعض املؤلفني إنقاصاً عن "السبعة"تاب املخالف ملفهوم ابن جماهد صاحب ك

  .السبعة أو زيادةً عنها

                                                                                                                                                         
اإلقراء بالكوفة بعد محزة، أخذ القراءة عن محزة وعليه اعتماده وعن علي بن محزة األسدي، أحد القراء السبعة والذي انتهت إليه رئاسة : هو – 8

:   تويف سنة. أخذ القراءة عنه حفص الدوري وقتيبة وخلف بن هشام وغريهم. أيب بكر بن عياش وعن إمساعيل بن جعفر وعن املفضل الضيب
  . 120/ 1: معرفة القراء. 540 -535/ 1: غاية النهاية. هـ189

  .ته قريباسبقت ترمج – 9
وروى احلروف عن محزة بن القاسم األحول، وعن . عرض القراءة على الكسائي، وهو من جلة أصحابه. الليث بن خالد البغدادي: هو – 10

  . 211/ 1: معرفة القراء. 34/ 2: غاية النهاية. روى عنه القراءة عرضا ومساعا سلمة بن عاصم صاحب الفراء وغريهم. اليزيدي
أخذ القراءة عرضا عن الكسائي وهو من جلة أصحابه وله عنه نسخة وأيب حممد . بن يوسف أبو املنذر الرازي مث البغدادي النحوي نصري: هو – 11

.                            هـ240مات يف حدود . روى عنه القراءة حممد بن عيسى األصبهاين وعلي بن أيب نصر النحوي وغريمها. اليزيدي
  .213/ 1: معرفة القراء. 340/ 2: غاية النهاية

روى القراءة عنه . أخذ القراءة عرضا ومساعا عن الكسائي وإمساعيل بن جعفر. قتيبة بن مهران أبو عبد الرمحن األزاذاين قرية من أصبهان: هو – 12
  .212/ 1: معرفة القراء. 26/ 2: غاية النهاية. هـ200تويف بعد . عرضا ومساعا أبو بشر يونس بن حبيب وغريه

. يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد اهللا بن أيب إسحاق أبو حممد احلضرمي موالهم البصري أحد القراء العشرة وإمام أهل البصرة ومقرئها: هو – 1
ة عنه روى القراء. مسع احلروف من الكسائي وحممد بن زريق الكويف عن عاصم. أخذ القراءة عرضا عن سالّم الطويل ومهدي بن ميمون وغريمها

.                  هـ205: تويف سنة. عرضا زيد بن أخيه أمحد، واملنهال بن شاذان ،وروح بن عبد املؤمن، وروح بن املتوكل رويس وغريهم
  .وما بعدها 157/ 1: معرفة القراء. 389 -386/ 2:  غاية النهاية

وعرض . عرض على يعقوب وروى احلروف عن مجاعة عن أيب عمرو. روح بن عبد املؤمن أبو احلسن اهلذيل بالوالء البصري النحوي: هو – 2
  .214/ 1: معرفة القراء. 285/ 1: غاية النهاية. هـ234: تويف سنة. عليه أمحد بن يزيد احللواين وغريه

. هو من أحذق أصحابه: ينقال الدا. أخذ القراءة عن يعقوب احلضرمي. حممد بن املتوكّل أبو عبد اهللا اللؤلؤي البصري املعروف برويس: هو – 3
  .216/ 1: معرفة القراء. 234/ 2: غاية النهاية. هـ238: تويف سنة. روى القراءة عنه عرضا حممد بن هارون التمار وغريه

صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف،          . 818: ، ومسلم برقم4706: رواه البخاري برقم – 4
ط، باب بيان أن .ت.حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العريب، بريوت، د: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج النيسابوري، ت. 1909/ 4

  .1/560القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه، 
  .14عبد الفتاح حبريى إبراهيم، ص: التذكرة، حتقيق – 5



لإلمام احملقق ابن اجلزري رمحه اهللا ما يفيد إنكار هذا املفهوم " النشر"ولقد جاء يف كتاب 
، فقد قال هذا اإلمـام يف أول كتابـه   6عن اإلمام املقرئ إمساعيل بن إبراهيم بن حممد بن القراب

وإمنا هو من مجـع  . مث التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غريهم ليس فيه أثر وال سنة: يفالشا
فانتشر ذلك يف العامة " السبع"فصنف كتاب ومساه . مل يكن قرأ بأكثر من السبع. بعض املتأخرين

  .وتومهوا أنه ال جتوز الزيادة على ما ذكر يف ذلك الكتاب
أنه منصرف ) أنزل القرآن على سبعة أحرف: (ρ قوله وينبغي أال يتوهم متوهم يف: مث قال

إىل قراءة سبعة من القراء الذين ولدوا بعد التابعني؛ ألنه يؤدي إىل أن يكون اخلرب متعريـا عـن   
  .الفائدة إال أن يولد هؤالء األئمة فتؤخذ عنهم القراءة

رب ويتومهون أن وإمنا ذكرت ذلك ألن قوما من العامة يقولون جهال ويتعلقون باخل: مث قال
وليس ذلك على ما تومهوا بل طريق . معىن السبعة األحرف املذكورة يف اخلرب اتباع هؤالء السبعة

واهللا أعلم . ρأخذ القراءة أن تؤخذ عن إمام ثقة لفظا عن لفظ، إماما عن إمام إىل أن تتصل بالنيب 
  .1جبميع ذلك

  مضامينه: الفرع الثاين
لإلمام أيب احلسن بن غلبون رمحه اهللا " رة يف القراءات الثمانكتاب التذك"ميكن القول أن 

  .قد اشتمل على مقدمة عقبتها عدة أبواب، مث خامتة
  :ثالثة أفكار -بعد احلمدلة والصالة-أما املقدمة فقد تضمنت  -1

أوضح فيها موضوع الكتاب وطريقته يف ذكر املعلومات، والغـرض مـن هـذا     :األوىل
ين ذاكر يف هذا الكتاب ما تأدى إيل من قراءة أئمة األمصار املشهورين باإلجياز؛ فإ: "التأليف، فقال

قد كفونا مبـا بسـطوه يف   –رمحة اهللا عليهم –تذكرة للعامل، وتقريبا على املتعلِّم، إذ كان سلفنا 
كتبهم من فنون القراءات، وذكر مناقب األئمة وكثرة الروايات مؤونة التطويل، فلذلك آثرت أنا 

 هذا الكتاب تقريب التراجم، ومجع األصول، وذيب الفروع، وذكر املختلف فيه، واإلمساك يف
عن املتفق عليه، إال يف مواضع تدعو احلاجة إىل ذكرها؛ ليسهل حفظه، ويقرب متناوله إن شـاء  

  .2"اهللا
                                                 

إمساعيل بن احلافظ أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحن السرخسي، ولد بعد الثالثني  إلمام احلافظ القدوة شيخ اإلسالم أبو حممد - 6
له مصنفات كثرية مات يف شعبان سنة أربع عشرة . وثالث مائة، ومسع منصور بن العباس وأبا بكر اإلمساعيلي وأمحد بن حممد بن مقسم املقرئ

  .266/ 4: طبقات الشافعية الكربى. 381 -379/ 17: سري أعالم النبالء. ةوأربع مائ
  .43/ 1النشر ،  – 1
  .37/ 1: التذكرة – 2



الذين صحت لديـه  –اشتملت على ذكر القراء الثمانية وروام وطرقهم  :والفكرة الثانية
على وجه اإلمجال، وهذا الباب يف غاية األمهية يصدر به أهل القراءات كتبهم وحيرصون  -راءمق

عليه؛ ذلك أن مدار أخذ القراءة على املشافهة، والعرض على الشيوخ، والسماع منهم، وال خيفى 
ـ   ل أن أهم أركان القراءة الصحيحة صحة السند إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ األمر الـذي جع

  .اإلمام أبا احلسن حريصا يف هذا الفن على ذكره كغريه من القراء
فقد أوضح  املصنف فيها مصطلحاته يف الكتاب، ومراده مـن بعـض    :أما الفكرة الثالثة

: فإذا اتفقت الروايات عن إمام من هؤالء األئمة على حرف ذكرته وحده، قلت: "الكلمات، فقال
وإذا اتفـق  ... نه يف حرف ذكرت تلك الرواية وحدها هناكوإذا اختلفت الروايات ع. قرأ فالن

قرأ االبنـان، وإذا اتفـق   : قرأ احلرميان، وإذا اتفق ابن كثري وابن عامر قلت: نافع وابن كثري قلت
قرأ النحويان، : قرأ الكوفيون، وإذا اتفق أبو عمرو والكسائي قلت: محزة وعاصم والكسائي قلت

  .وقد التزم بذلك يف كل صفحات الكتاب. 1"قرأ البصريان: توإذا اتفق أبو عمرو ويعقوب قل
، أتى "باب ذكر األسانيد"وبعد تلك املقدمة املوجزة صدر املصنف رمحه اهللا كتابه بـ  -2

فيه على ذكر القراء الثمانية، واحدا واحدا، مع بيان أسانيدهم إليه رواية وقراءة، مث أسانيد هؤالء 
  .عد كلّ قراءة سنة وفاة القارئ، وخرباً يف فضله وفضل قراءته إن وجدذاكراً ب ρإىل رسول اهللا 

  .3، متبوعة بأبواب الفروش2بعد ذكر باب األسانيد شرع املصنف يف أبواب األصول -3
أما أبواب األصول فيعىن فيها بذكر اخلالف بني القراءات يف احلروف اليت يكثر دورها  -

مث . اذة؛ خمتارا أوىل صيغها مث البسملة؛ كل ذلك دون طويل نفسيف القرآن الكرمي؛ فبدأها باالستع
شرع يف ذكر اخلالف يف سورة الفاحتة فرشا وأصول معا، لينتقل لذكر خالف األصول يف سورة 

مث شرع يف باب اإلدغام الكـبري أليب  . البقرة؛ يتكلم فيها عن مد حروف التهجي يف فواتح السور
واضع اإلدغام عنده، فمواضع امتناع اإلدغام، مث حكـم إدغـام   عمرو بشيء من التفصيل؛ بدأ مب

املثلني أو املتقاربني يف كلمة، وحكم ذلك يف كلمتني، مث الم هل، مث اإلمشام يف حـال اإلدغـام،   
وقد أعقب هذا الباب باب االخـتالف  . ليختم هذا الباب باإلدغام املروي عن يعقوب احلضرمي

                                                 
  .43/ 1: املصدر السابق – 1
كرت املعاين، حممد بن أمحد املوصلي املعروف بـ شعلة، . انسحاب حكم احلرف الواحد على مجيع القرآن: األصول بأا) شعلة(عرف اإلمام  – 2

:   ومعىن ذلك أن القارئ يقرأ الكلمة بطريقة معينة مطّردة يف القرآن، ومثال ذلك كلمة. 257ت، ص.ط.د. قاهرةاالحتاد العام جلماعة القراء، ال
]	'ِzْ
��َن]: وتصريفاا، مثل [ُُ'ِzْ
��َن]و  [ُُ'ِzْ'ُ[  يف القرآن كلّه -إذا كان من مذهبه اإلبدال–فالقارئ يبدل مهز هذه الكلمات.  

؛ ألا ملا كانت مذكورة يف أماكنها من السور فهي كاملفروش "فرشاً"وره يف القرآن من حروف القراءات املختلف فيها القراء يسمون ما قلّ د – 3
سراج القارئ املبتدئ وتذكار املقرئ . ومسى بعضهم الفرش فروعاً مقابلة لألصول. خبالف األصول؛ ألن األصل الواحد منها ينطوي على اجلميع

  .184ت، ص.ط.ن بن احلسن القاصح البغدادي، دار الفكر، بريوت، داملنتهي، علي بن عثما



ر، فباب اختالفهم يف امليم؛ تعرض فيه إىل فصلني؛ األول يف رواية يف هاء الكناية عن الواحد املذك
مث . نصري عن الكسائي بشأن حركة امليم، والثاين يف رواية قتيبة عن الكسائي بشأن حركة املـيم 

انتقل إىل باب اختالفهم يف املد والقصر؛ متحدثا فيه عن مواطن االختالف واالتفاق يف حـروف  
باب اختالفهم يف : بعد هذا الباب يف بيان أحكام اهلمز موزعاً على أبواب عدة شرع. املد واللني

اهلمزتني من كلمة واحدة، فباب اختالفهم يف اهلمزتني من كلمتني، وباب اختالفهم يف نقل حركة 
اهلمزة، وآخر يف اهلمزة الساكنة اليت تكون فاء الفعل، وباب يف مذهب أيب عمـرو يف اهلمـزات   

. آخر يف مذهب األعشى يف اهلمز، وأخري يف نذهب محزة وهشام يف الوقف على اهلمزالسواكن، و
، فبـاب  "إذ"الصغري مبوباً مرتباً؛ صدره بذكر اخـتالفهم يف ذال   1مث يتبع األبواب بباب اإلدغام

، وباب اختالفهم يف تاء التأنيث، وآخر يف اختالفهم يف الباء عند الفـاء،  "قد"اختالفهم يف دال 
، وآخر يف  اختالفهم يف ستة أصول من اإلظهار واإلدغـام،  "بل"و " هل"وباب اختالفهم يف الم 

وأعقب أبواب اإلدغام باب اختالفهم يف . وأخري يف اختالفهم يف التنوين والنون الساكنة ويف الغنة
. الراء املفتوحةمث أفرد باباً لبيان مذهب ورش يف . الفتح واإلمالة وبني اللفظني؛ مسهبا فيه بقدر ما

مث . وباباً آخـر يف إمالـة نصـري   . وآخر يف إمالة قتيبة. مث باباً يف بيان مذهب األعشى يف اإلمالة
أعقبه باب الوقف على أواخر الكلم؛ . خصص باباً إلمالة ما قبل هاء التأنيث يف حال الوقف عليها

وخيتم . ذهب ورش يف تفخيم الالمتاله بباب لبيان م. املفتوح منها واملنصوب، فارور واملكسور
  .أبواب األصول بباب يذكر فيه مذهب محزة يف الوقف على الم املعرفة

وبعد ذكر أبواب األصول كلها شرع يف ذكر اخلالف بني القراء يف احلروف اليت يقـلّ   -
 مرتباً على السور؛ مـن " فرش احلروف"دورها يف القرآن الكرمي، وهي ما يعرف عند القراء بـ 

، فيذكر يف كل سورة كلم اخلالف حبسب تسلسل اآليـات  "س:�رة ا��:�س  "إىل  "س�رة ا�Z3:$ة "
، وينب فيها اختالف القراء -إن وجدت–غالباً، مث خيتم بذكر ما فيها من ياءات اإلضافة والزوائد 

  .يف ذلك
4-   ي مـن    بعد ذكر كلّ ما سبق ينهي املصنف كتابه وخيتمه بباب ذكر التكـبري للبـز      

] (�:b�6 [؛ يتحدث فيه عن تفرد البزي بالتكبري، وعن قراءة ]وا �:%�ومخس آيـات مـن    ]ا�
وبعض اآلثار؛ متعرضـاً   ρعند اخلتم، وأتى لذلك بأحاديث مسندة منه إىل رسول اهللا  "ا�Z3:$ة "

                                                 
ومسى بامسه، ومسي كبريا ألنه أكثر من "أيب عمرو"هذا هو اإلدغام املعروف باإلدغام الصغري، أما اإلدغام الكبري فقد مر، وهو املشهور عن  – 1

  .272/ 1، 7:التذكرة، ميش رقم. الصغري



ل خالله حلجة التكبري وسببه وصفته، مث خيتم هذا الباب ببيان كيفية وصل السور ببعضـها حـا  
  .التكبري

من مواضيع ومسائل، لينتهي بوصية اإلمام أيب احلسن رمحه " التذكرة"هذا ما تضمنه كتاب 
  .2"فاعمل على ما رمست لك تصب الصواب وترشد إن شاء اهللا تعاىل: "اهللا

  

        أهمية الكتاب ومنزلته أهمية الكتاب ومنزلته أهمية الكتاب ومنزلته أهمية الكتاب ومنزلته : : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

        
يف فن القراءات؛ ذلـك أن  بني سلسلة املصنفات العظيمة " التذكرة"ال ختفى أمهية كتاب 

فمؤلِّفه شخصية من أبرز الشخصـيات يف  . ظهور هذا الكتاب يعد فتحاً كبرياً يف جمال القراءات
طبقت شهرته اآلفاق وانتفع بـه  " التذكرة"علم القراءات أداًء وتدريساً وأستاذيةً وتأليفاً، ومؤلَّفه 

  :وتتجلى مظاهرها يف. نهج واستيعاب لألحكامالقراء واملؤلّفون؛ ملا يتميز به من سالمة يف امل
، وهو بذلك يعترب أولُ خطوة عملية كونه أول كتاب وصل إلينا يف القراءات الثماين: أوالً

يف تصحيح الفهم الفاسد لدى العامة املتعلّق بارتباط القراءات السبع باألحرف السبعة، مث إنـه ال  
  .يكاد يستغين عنه باحث أو كاتب يف فنه

  :، غري أما مل يصال إليناكتابان يف القراءات الثماين" التذكرة"لقد سبق كتاب  :ثانياً
إلبراهيم بن عبد الرزاق بن احلسن بن علي، أبو إسحاق ": القراءات الثمان: "أما األول -1
هـ338ت ( 1األنطاكي.(  
     طـاهر األنطـاكي    حملمد بن احلسن بن علي، أبـو ": القراءات الثمانية: "وأما والثاين -2

 .2)هـ380ت (

وإذا نظرنا إىل حركة التأليف يف علم القراءات يف مصر وبالد املغرب مبا يف ذلك األندلس 
لرأينا أن هذه التأليفات اليت ظهرت ترجع  -وذلك يف النصف األول من القرن اخلامس اهلجري–

  :-نعم وابنه أبا احلسن طاهراًأبا الطيب عبد امل–إىل مدرسة واحدة كان عمادها ابين غلبون 
                                                 

  .2/784التذكرة،  – 2
أخذ القراءة عرضا ومساعا عن طائفة كبار فقرأ على هارون بن موسى األخفش . اهيم بن عبد الرزاق بن احلسن أبو إسحاق األنطاكيإبر – 1

مات . روى عنه القراءة عرضا حممد بن احلسن بن علي وعلى بن حممد بن بشر األنطاكيني وعبد املنعم بن غلبون. وقنبل وعثمان بن خرزاذ وغريمها
  .346/ 1: ، شذرات الذهب287/ 1: ، معرفة القراء16/ 1: غاية النهاية. هـ338يف سنة 

روى القراءة عنه . أخذ القراءة عرضا ومساعا عن إبراهيم بن عبد الرزاق، وهو من جلّة أصحابه. حممد بن احلسن بن علي أبو طاهر األنطاكي – 2
.         هـ380خرج من مصر إىل الشام فمات يف الطريق قبل سنة . لداراينغري واحد من نظرائه منهم عبد املنعم بن غلبون وعلي بن داود ا

  .90/ 2: ، شذرات الذهب345/ 1: ، معرفة القراء118/ 2: غاية النهاية



  . هو تلميذ عبد املنعم بن غلبون" اهلادي"صاحب كتاب  3)هـ415ت (فمحمد بن سفيان 
  
  

  
 نكيهو من تالميذه أيضا" الروضة"صاحب كتاب  1)هـ429ت (وأبو عمر الطّلَم .  

 انهو تلميذ ابن سفي" اهلداية"صاحب كتاب  2)هـ430ت بعد (وأمحد بن عمار املهدوي .
  . صاحب الكشف وغريه هو تلميذ عبد املنعم 3)هـ437ت(ومكي بن أيب طالب 

وغريمها هو تلميذ طاهر " جامع البيان"و " التيسري"صاحب ) هـ444ت (وأبو عمرو الداينّ 
  .بن غلبون

تلميـذ أيب  " القاصـد "صاحب كتاب  4)هـ446ت (وعبد الرمحن بن احلسن اخلزرجي 
  .الطيب عبد املنعم

أنه مل يلتزم بعرض القراءات جمردة، وإمنـا تعـرض   " التذكرة"إن أبرز ما مييز كتاب : ثالثاً
لإلعراب والتوجيه وتوضيح املعىن املترتب على القراءة، كما عين أشد العناية حبكم الوقف واالبتداء 

سـبق  ، وعنايته ذه املسألة األخرية بوأت الكتاب مصاف ال-كما سيتضح الحقاً–يف كلّ ذلك 
واملرتلة الشريفة فأضحى كتاباً يف علم القراءات ويف علم الوقف واالبتداء؛ ذلك أنه حافل باحلديث 
عن الوقف واالبتداء وتوجيههما، وهذا يعين أنه ثالث كتاب يصل إلينا أيضا يف الوقف واالبتـداء  

اء يف كتاب إيضاح الوقف واالبتد"املسمى بـ كتاب  5)هـ328ت (بعد كتاب أيب بكر األنباري 

                                                 
قرأ عليه . قرأ القرآن بالروايات على أيب الطيب بن غلبون. حممد بن سفيان، أبو عبد اهللا القرياوين املقرىء، مصنف كتاب اهلادي يف القراءات - 3

  .381 -380/ 1: معرفة القراء. هـ415أبو بكر القصري واحلسن بن علي اجللويل وغريمها، مات  بعد رجوعه من احلج يف صفر سنة 
قرأ على أيب احلسن علي بن حممد األنطاكي . أبو عمر الطلمنكي أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن أيب عيسى لب بن حيىي املعافري األندلسي  - 1
.        هـ429تويف يف ذي احلجة سنة . روى عنه أبو عمر بن عبد الرب وأبو حممد بن حزم ومجاعة. مر بن عراك وأيب الطيب ابن غلبونوع

  .364/ 2: شذرات الذهب. وما بعدها 385/ 1: معرفة القراء
ابسي وقرأ بالروايات على أيب عبد اهللا حممد بن سفيان أخذ عن أيب احلسن الق. أمحد بن عمار، أبو العباس  املهدوي املقرىء من أهل املهدية - 2

أخذ عنه غامن بن وليد املالقي وأبو عبد اهللا الطريف املقرىء . كان رأسا يف القراءات والعربية صنف كتبا مفيدة. وأيب بكر  أمحد بن حممد املرياثي
  .399/ 1: معرفة القراء. هـ430وغريمها تويف بعد 

  .48تقدمت ترمجته، ص  – 3
قرأ على الكبار قال أبو علي الغساين، من شيوخه يف القرآنك أبو أمحد السامري وأبو . عبد  الرمحن بن احلسن بن سعيد، أبو القاسم  اخلزرجي - 4

:      م سنةتويف فجأة يف احملر. قرأ عليه أبو احلسني بن البياز. وقرأ باألندلس على أيب  احلسن األنطاكي. بكر األذفوي وأبو الطيب بن غلبون
  .410/ 1: معرفة القراء. هـ446

  . 90ستأيت ترمجته يف حينه، ص  – 5



ـ 338ت (، وكتاب أيب جعفر النحاس  Υ"6اهللا  القطع واالئتناف أو الوقـف  (املسمى بـ  7)هـ
  .8)واالبتداء

كما تكمن أمهيته يف كونه ال يلتزم لكل إمام من أئمة القراءات براويني كما عليـه   :رابعاً
راويني؛ األمر الذي جعل  عادة املؤلفني يف القراءات، بل جتاوز ذلك وذكر لبعض األئمة أكثر من

  .عدد الرواة يزداد يف الكتاب وتكثر القراءات الناجتة عن اختالف هؤالء الرواة
  .إمساعيل بن جعفر، وإسحاق بن حممد املسييب: فزاد لنافع من الرواة

  .وقتيبة بن مهران. وهو نصر بن يوسف أبو املنذر" نصريا: "وزاد للكسائي
طريق : وأتى برواية أيب بكر بن عياش عن عاصم من طريقني. املفضل الضيب: وزاد لعاصم

  . األعشى عن أيب بكر عن عاصم وطريق حيىي بن آدم عن أيب بكر عن عاصم
وزيادة هؤالء الرواة أسهم يف كثرة الروايات اليت أثرت الكتاب وأكسبته أمهية أخرى، وال 

ر وحيىي بن املسييب ونصري وقتيبة تكاد ختلو صفحة من صفحاته من ذكر األعشى وإمساعيل بن جعف
: مثـل . بل لقد خصص أبو احلسن رمحه اهللا أبواباً من الكتاب لذكر أصول بعض هؤالء. وغريهم

  .وهكذا" باب مذهب األعشى يف اهلمز"، "باب إمالة قتيبة"، "باب إمالة نصري"
علمية، الـيت  مث إنه ال خيفى أن الكتاب جمال واسع لدراسة شخصية ابن غلبون ال: خامساً

  .جتاوزت علم القراءات إىل جمال النحو واللغة
كما أن الذين درسوا شخصية ابن غلبون يف كتب التراجم والتاريخ مل يتناولوها من خالل 

، وإال ففي الكتاب ذكر ملؤلفات له مل تذكر يف هذه الكتب وأفصح عنـها أبـو   "التذكرة"كتابه 
الـراءات  "كتاب : ، وله"الوقف حلمزة: "له كتاب بعنوان، ف -كما سبق بيانه–احلسن رمحه اهللا 

  ".اإلدغام أليب عمرو بن العالء البصري وعلله"كتاب : ، وله أيضا"لورش
ومبنهجه فيـه  " التذكرة"تأثّر عدد كبري من األئمة أهل األداء بأيب احلسن وبكتابه : سادساً

  . وغريهمأمثال األمام الداينّ وابن الباذش وابن بلّيمة رمحهم اهللا

                                                 
حمي الدين عبد الرمحن رمضان، : ، أبو بكر حممد بن القاسم بن بشار األنباري النحوي، تΥكتاب إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا  – 6

  .م1971 -هـ1390: ط.دمشق، د
: تويف غريقا مبصر سنة. ل؛ أبو جعفر النحاس النحوي املصري، صاحب التصانيف يف النحو واللغة وعلوم القرآنأمحد بن حممد بن إمساعي: هو -  7

  .346/ 2: ، شذرات الذهب99/ 1: وفيات األعيان: أنظر. هـ338
ملزيدي، منشورات حممد علي بيضون، دار أمحد فريد ا: القطع واالئتناف أو الوقف واالبتداء، أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس، ت - 8

  .م2002 -هـ1423: 1لبنان، ط–الكتب العلمية، بريوت 



النشر "اعتىن ابن اجلزري رمحه اهللا ذا الكتاب فجعله أصالً من أصول كتابه العظيم : سابعاً
  .، واختار منه بعض الطرق اليت نص عليها يف مقدمة النشر"يف القراءات العشر

  

 يقرأ به وضع علماء القراءات شروطاً لقبول القراءة واألخذ ا، وذلك حىت يتميز الشاذّ فال
  :يف الصالة وال أمام العوام، وهذه الشروط ثالثة وهي

  .أن يصح إسناد القراءة: األول
  .أن توافق القراءةُ العربية ولو بوجه: الثاين

  .أن توافق القراءة أحد املصاحف ولو احتماالً: الثالث
  : شرط الصحة -1

واتر لقبول القراءة، وخـالف  لقد اختلف العلماء يف هذا الشرط، وأكثرهم على اشتراط الت
وقد شرط بعض املتأخرين التواتر : "ابن اجلزري يف ذلك، واكتفى بنقلها آحاداً عن الثقات، فقال

يف هذا الركن ومل يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن ال يثبت إال بالتواتر، وأن مـا جـاء   
  .1"جميء اآلحاد ال يثبت به قرآن

 ا مل تتواتر عند غـري  ولكالم ابن اجلزريوهو أن معىن نقل القراءة آحاداً ال يعين أ ،وجه
النقلة أصحابِ األسانيد؛ إذ قد ينقل راوٍ قراءة بإسناد آحاد ولكنها متلقاةٌ بالقبول عنـد األمـة،   

  :مقروٌء ا عند اجلمع الغفري الذي يصدق عليه صفة التواتر، وقد أدرك ابن اجلزري هذا، فقال
احنصـار  : عن هذا املوضوع فقال -رمحه اهللا– 2سألت شيخنا إمام األئمة أبا املعايل وقد"

 األسانيد يف طائفة ال مينع جميء القرآن عن غريهم، فقد كان يتلقّاه أهلُ كلِّ بلد يقرؤه منهم اجلم
  .3"الغفري عن مثلهم وكذلك دائماً، والتواتر حاصلٌ هلم

وليس ههنا متسع لذلك؛ ملـا يقتضـيه   -لبحث واملناقشة وإن كانت هذه املسألة جديرةٌ با
فإن أغلب العلماء على ترجيح القول األول؛ حيث إن القـرآن تقـرؤه    -املقام من توطيئ ومتهيد

  .4األمة وتطبق أحكامه وحتفظه وحتفظ قراءاته، وهذا تواتر

                                                 
  .18/ 1: النشر يف القراءات العشر – 1
 قرأ عليه القرآن مبضمنه يف، أخذ عنه ابن اجلزري، واألستاذ شيخ اإلقراء أبو املعايل حممد بن أمحد بن علي بن احلسني بن اللبان الدمشقي: هو – 2

  .51/ 1: النشر يف القراءات العشر: انظر. شهور سنة مثان وستني وسبعمائة
  . 252/ 1: منجد املقرئني – 3
: ، سنة1بريوت، ط- حمي الدين رمضان، دار املأمون للتراث، دمشق : اإلبانة عن معاين القراءات، مكي بن أيب طالب القيسي، ت: انظر – 4

  .58م، ص 1979 -هـ1399



ولـو  (، ومعـىن  وهذا الشرط متفق عليه بني األئمة: موافقة اللغة العربية ولو بوجه -2
أي بوجه من وجوه النحو الشائعة ولو كان خمتلَفاً فيه اختالفاً ال يضر، أو أن تكون أفصح ) بوجه

  .5من املتداول من اللغة
وقد تكلَّم قوم من املفسرين والنحاة يف بعض القراءات املتواترة وأنكروها وردوها وحلّنـوا  

  .6ة حجة على العربية، وليست العربية حجةً عليهامن قرأ ا، وهذا ال جيوز؛ فالقراءة الثابت
ومعىن موافقة أحد املصاحف أنّ ما كان : موافقة القراءة أحد املصاحف ولو احتماال -3

يف قولـه   ]ِ':	ْ [ثابتاً يف أحد املصاحف العثمانية دون بعض جازت القراءة به؛ وذلك حنو زيادة 
يف املصحف املكي فجـازت   ]ِ':	 [، فقد ثبتت زيادة ]100: ���ا��[ ]ِ'	 َ#ْ�ِ�َ�� اَ]ْ��ٰـُ$[: تعاىل

القراءة ا، ومعىن موافقة القراءة الرسم احتماالً أن حيتمل الرسم القراءةَ ولـو تقـديراً، فقـراءة    

	ِ   [: حبذف األلف من قوله تعاىل ]ِ�hِـَٰ'[C�:�ْ�ِم ا:
َ hِ:+ِ'َ[ ] �:�حيتملها الرسم حتقيقاً وهو  ]03:ا�!�#

  .1قة الصرحية، وقراءة املد حيتملها الرسم تقديراً؛ وذلك بزيادة ألف بعد امليم لفظاًاملواف
فهذه هي شروط القراءة املقبولة فإذا اختلّ ركن منها حكم عليها بالشذوذ فال جيوز القراءة 

  .ا يف الصالة وال خارجها
وما عداها شاذّ، والقـراء  ولقد انعقد اإلمجاع على أن القراءات املقبولة هي عشر قراءات 

  .3، والعلماء يقروم عليه2يقرئون الناس ذا من عصر ابن جماهد إىل يومنا هذا
  

  :سأتعرض يف هذا املطلب إىل تعريف علم القراءات يف اللغة واالصطالح، وذلك يف فرعني

  

  ا	��اءات �� ا	��: ا	��ع ا�ول

، وهي مصدر للفعل قرأ، )ق ر أ(مشتقة من مادة :  اللغةمجع قراءة، والقراءة يف :القراءات
، وهـذا اللفـظ   "فعالة"وهي على وزن . فكلّ منهما مصدر للفعل. قرأ يقرأ قرآنا وقراءة: يقال

  :يستعمل للمعاين اآلتية

                                                 
  .15/ 1: النشر: انظر هذا يف – 5
أمحد مكي األنصاري، توزيع دار املعارف : للدكتور" الدفاع عن القرآن ضد املستشرقني والنحويني"يف كتاب  -مستفيضاً–انظر هذا املبحث  – 6

  .هـ1393: مبصر سنة
  .16 -15/ 1": النشر: "انظر املزيد حول شرط موافقة الرسم يف – 1
  . 194 - 134منجد املقرئني، ص : انظر– 2
  .213 -195: املصدر نفسه – 3



1- الشيء إىل بعضه، ومنه قوهلم :اجلمع والضم ؛ "وما قرأت الناقة جنينا: "مبعىن مجع وضم
  .أو ما مجعت أو ضمت يف رمحها جنيناً. م رمحها على ولدأي مل تض
. ؛ أي تلوتـه )قرأت الكتـاب : (وهي النطق بالكلمات املكتوبة، ومنه قوهلم :التالوة -2

  .1ومسيت التالوة قراءة؛ ألا ضم ألصوات احلروف يف الذِّهن لتكوين الكلمات اليت ينطَق ا
  

  صطالحالقراءات يف اال: الفرع الثاين
  :عرف علم القراءات مجاعةٌ من األئمة العلماء بعدة تعريفات، أذكر منها ما يأيت

  : )هـ794ت (تعريف أيب عبد اهللا الزركشي  -1
واعلم أنّ القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي املرتّل على حممد : "قال

ρ تها، اختالف أل: للبيان واإلعجاز، والقراءات هيفاظ الوحي املذكور يف كتابة احلروف أو كيفي
  .2"من ختفيف وتثقيل وغريمها

القراءات ختتص باملختلف فيه من ألفاظ القرآن الكـرمي،  : "ويستخلَص من تعريفه هذا أنَّ
بينما جند علماَء القراءات يوسعون يف دائرة مشول القراءات إىل املتفق عليه أيضا، وذلك يف تعريفهم 

  .3"لم القراءاتلع
  
  
  :1 )هـ833ت (تعريف أيب اخلري حممد بن اجلزري  -2

  .2"هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها معزواً لناقله: "قال
  :)هـ1117ت (تعريف أمحد بن حممد البناّ الدمياطي  -3

                                                 
، و خمتار الصحاح، اجلوهري حممد 128/ 1، )ق ر أ(ت مادة .د: 1لسان العرب، ابن منظور حممد بن مكرم، دار صادر، بريوت، ط: انظر – 1

  .220/ 1، )ق ر أ(م، مادة 1995 -هـ1415: 2بريوت، ط–حممود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون : بن أيب بكر الرازي، ت
ط، .حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، بريوت، د: الربهان يف علوم القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن مهادر بن عبد اهللا الزركشي، ت – 2

  .318/ 1هـ، 1391
  . 55م، ص1980: 2، عبد اهلادي الفضلي، دار القلم، بريوت، ط-القراءات القرآنية تاريخ وتعريف – 3
ن  أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف املعروف بابن  اجلزري الشافعي، مقرىء املمالك اإلسالمية احلافظ مشس الدي – 1

وأقرأ الناس، وقد " دار القرآن"هـ وتفقه ا وهلج بطلب احلديث والقراءات، وعمر للقراء مدرسة مساها 751ولد بدمشق شهر رمضان سنة 
قراءات يف املمالك، وعين بالنظم وكانت عنايته القراءات أكثر وذيل طبقات القراء للذهيب وأجاد فيه ونظم قصيدة يف انتهت إليه رياسة علم ال

  .206 -204/ 4شذرات الذهب، : انظر. قراءات الثالثة ومجع النشر يف القراءات العشر وتويف بشرياز يف ربيع األول ودفن مبدرسته اليت بناها ا
عبد احلليم بن حممد اهلادي قابة، دار البالغ، اجلزائر العاصمة، : ني ومرشد الطالبني، أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، عين بهمنجد املقرئ  – 2
  .17م، ص2003 -هـ1424: 1ط



هم يف احلـذف  علم يعلَم منه اتفاق الناَّقلني لكتاب اهللا تعـاىل واخـتالف  : "قال يف تعريفه
واإلثبات، والتحرك والتسكني، والفصل والوصل، وغري ذلك من هيئة النطق واإلبدال، وغريه من 

  .3"حيث السماع
ويضاف إليـه أنَّ  : "بعدما أورد هذين التعريفني األخريين الدكتور عبد اهلادي الفضليقال 

لَ والسماع، ولعلّ ذلك ألن القراءة سنة متبعـة  ابن اجلزري والبنا الدمياطي اشترطا يف القراءة النق
وليحذر القارئ اإلقراء مبا حيسن يف رأيه : كما يقول زيد بن ثابت، وألجله أيضا يقول ابن اجلزري

  .4"دون النقل، أو وجه اإلعراب، أو اللغة دون رواية
  :)هـ1367ت (تعريف عبد العظيم الزرقاين  -4

هو مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء خمالفاً به غـريه يف  : "عرف علم القراءات بقوله
النطق بالقرآن الكرمي مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء كانت هذه املخالفة يف نطق احلروف 

  .5"أو يف نطق هيئاا
  :)هـ1403ت (تعريف عبد الفتاح القاضي  -5

بالكلمات القرآنية، وطريق أدائهـا، اتفاقـاً    هو علم يعرف به كيفيةُ النطق: "عرفه بقوله
  .6"واختالفاً مع عزو كلِّ وجه لناقله

  .وإذا قارنا هذا التعريف بتعريف ابن اجلزري السابق مل جند بينهما فرقاً
  .هذا، وقد عرف هذا العلم بتعاريف أخرى ال داعي لذكرها كلِّها، ولعلّ ما ذُكر كفاية

�����ت وإ��اد ا	����� ا	����ر! �� ا	�: ا	��ع ا	��	�  

  خالصة التعريفات: أوال
  :من خالل ما ذُكر من تعريفات لعلم القراءات يتضح أن للعلماء يف ذلك مذهبني

جيعل القراءات ذات مدلول واسع؛ إذ تشمل احلديث عن ألفاظ القرآن  :املذهب األول -1
  .املتفق عليها واملختلف عليها معاً

  .ابن اجلزري، وتابعه البنا الدمياطي وغريمها: هبومن أصحاب هذا املذ

                                                 
طبعة عبد احلميد أمحد علي بن حممد الضباّع، م: إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر، أمحد بن حممد الدمياطي، تصحيح وتعليق – 3

  .05ت، ص.ط.جنفي، مصر، د
  .56ص -تاريخ وتعريف–القراءات القرآنية  – 4
  .405/ 1ط، ت، .لبنان، د -مناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد بن العظيم الزرقاين، دار إحياء التراث العريب، بريوت – 5
  .05م، ص1972 -هـ1391: 2لفضل إبراهيم، دار املعرفة، لبنان، طحممد أبو ا: البدور الزاهرة، عبد الفتاح القاضي، ت – 6



يقصر أصحابه مفهوم القراءات على ألفاظ القرآن املختلف فيها دون املتفق  :املذهب الثاين
  . عليها

  .الزركشي، وتابعه على ذلك الزرقاينّ وغريه: ومن هؤالء
  التعريف املختار: ثانيا

كما : عريف جامع ومانع وخمتصر لعلم القراءات، وهومما سبق عرضه وبيانه ميكن اختيار ت
  : عبد احلليم قابة بقوله: عرفه األستاذ

  .1"مذاهب الناقلني لكتاب اهللا عز وجلّ يف كيفية أداء الكلمات القرآنية"
  

" ا	��اءات: ا	��ع ا�ول# $%�  

لّقا قويـاً، بـل اسـتمداده    إن فضل هذا العلم عظيم؛ ذلك أنه متعلّق بكتاب اهللا تعاىل تع
وقواعده وموضوعه هو هذا الكتاب الكرمي، وإن كان شرف العلم متعلِّقاً بشرف املعلوم، فاملعلوم 
هنا هو أشرف كتاب وأجلُّه، ويكفي املشتغلَ يف هذا العلم فضالً أنه يدخل يف اخلريية اليت أخـرب  

  .1)خريكم من تعلَّم القرآن وعلَّمه: (بقوله ρعنها 
  :مهية هذا العلم وفضله يتضح يف اآليتوأ
ذا الكتاب العظـيم وأذن   Υبيان شرف هذه األمة وعظيم قدرها، حيث خصها اهللا  -1

  .هلا يف تالوته على عدة أوجه ختفيفاً وتسهيالً عليها
بيان مدى تعلُّق علماء هذه األمة بكتاب را واستفراغهم الوسع يف تعلّمـه وتعليمـه    -2
  .ًء صحيحاً مضبوطاً ملن بعدهم من غري تفريط أو تبديلوأدائه أدا
اية البالغة وكمال اإلعجاز، وغاية االختصار ومجـال  "إظهار ما يف هذا الكتاب من  -3

اإلجياز؛ إذ كلُّ قراءة مبرتلة اآلية؛ إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولو جعلت داللة كلِّ 
 ا مل خيْفطويللفظ آية على حد2"ما كان يف ذلك من الت.  

                                                 
مصطفى سعيد اخلن، دار : ، عبد احلليم بن حممد اهلادي قابة، إشراف ومراجعة- وأحكامها. حجيتها. ثبوا. تارخيها-: القراءات القرآنية – 1

  .26م، ص1999: 1الغرب اإلسالمي، بريوت، ط
صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل . τ، عن أيب هريرة 4737: لقرآن، باب اغتباط صاحب القرآن، رقمفضائل ا أخرجه البخاري، كتاب – 1

  . 1919/ 4م، 1987 -هـ1407: 3اليمامة، بريوت، ط-مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري: البخاري، ت
زكرياء عمريات، دار الكتب : لضباع، ختريج اآلياتعلي حممد ا: النشر يف القراءات العشر، أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، تقدمي – 2

 .47/ 1م، 2002 -هـ1422: 2لبنان، ط -العلمية، بريوت



عظيم الربهان وواضح الداللة؛ إذ هو مـع كثـرة هـذا    "ومنها أيضا ما يف ذلك من  -4
االختالف وتنوعه مل يتطرق إليه تضاد وال تناقض وال ختالف، بل كلُّه يصدق بعضه بعضاً، ويبين 

ذاك إال آيةٌ بالغةٌ وبرهـان   بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعضٍ على منط واحد وأسلوب واحد، وما
 .ρ3قاطع على صدق من جاء به 

تعلُّق عدد من العلوم ذا العلم واستمدادها قواعد منه؛ فعلوم اللغة العربية تستفيد من  -5
هذا العلم استفادةً كبريةً يف تقعيد القواعد وتأصيلها وبنائها على أعظم أصول ميكن أن تبىن عليها، 

  .ريب املبنيوهو هذا الكتاب الع
Zّ+َ�َ1َ:) َءاَدُم ِ':	    [: وعلماء التفسري يورثهم هذا العلم غىن يف املعاين وتنوعها، فقوله تعاىل

Zّ+َ�َ1َ:) َءاَدَم ِ':	    [: 1له معىن خيتلف عن معىن قراءة اإلمام ابن كـثري  ]37: ا�Z3:$ة [ ]ٍتٰر=�C* َآِ+%:ـ 

fٌَٰآِ+%ـ *C�  .]ر=
لكلمات كأا هي اليت تلقّفت آدم واستقبلته، فصـارت كأـا   ففي القراءة الثانية جعلت ا
  .2مكرمةٌ له لكونه سبب العفو عنه

��ُه	= َح�=) َ
ْ"ُ�:ْ$نَ [: وبعض علماء الفقه يفهمون من قوله تعاىلُ$َZْ#َ gَة [ ]َو$:Z3�222: ا[  

اإلباحةُ بعد  ]َح�=) َ
"=�=:ْ$نَ  [ إباحةَ إتيان النساء مبجرد انقطاع الدم، بينما يفهم من القراءة الثانية
  .3الغسل

  .واستفاد العلماء من هذا العلم الشريف عظيمة تنِد عن احلصر يف هذا املقام
املشتغل ذا العلم ينال أجراً عظيماً وخرياً كثرياً؛ إذ أنه يظل يردد ويكرر آيات هـذا   -6

  فيعظم ثوابه ويزيد أجره الكتاب الكرمي ويقرؤها على أوجه متعددة حتى يتقنها
  

  شروط قبول القراءة: الفرع الثاين

وضع علماء القراءات شروطاً لقبول القراءة واألخذ ا، وذلك حىت يتميز الشاذّ فال يقرأ به 
  :يف الصالة وال أمام العوام، وهذه الشروط ثالثة وهي

                                                 
  .املصدر نفسه – 3
  . 58ستأيت ترمجته، ص  – 1
:     2، طأمحد عبد العليم الربدوين: اجلامع األحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار الشعب،  القاهرة، ت – 2

و تفسري روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، شهاب الدين السيد حممود اآللوسي البغدادي، دار الفكر، . 326/ 1هـ، 1372
  .122/ 2م،  1983 -هـ1403ط، .بريوت، د

  .237/ 1: تفسري روح املعاين – 3



  .أن يصح إسناد القراءة: األول
  .ة ولو بوجهأن توافق القراءةُ العربي: الثاين

  .أن توافق القراءة أحد املصاحف ولو احتماالً: الثالث
  : شرط الصحة -1

لقد اختلف العلماء يف هذا الشرط، وأكثرهم على اشتراط التواتر لقبول القراءة، وخـالف  
وقد شرط بعض املتأخرين التواتر : "ابن اجلزري يف ذلك، واكتفى بنقلها آحاداً عن الثقات، فقال

الركن ومل يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن ال يثبت إال بالتواتر، وأن مـا جـاء   يف هذا 
  .1"جميء اآلحاد ال يثبت به قرآن

ولكالم ابن اجلزري وجه، وهو أن معىن نقل القراءة آحاداً ال يعين أا مل تتواتر عند غـري  
آحاد ولكنها متلقاةٌ بالقبول عنـد األمـة،   النقلة أصحابِ األسانيد؛ إذ قد ينقل راوٍ قراءة بإسناد 

  :مقروٌء ا عند اجلمع الغفري الذي يصدق عليه صفة التواتر، وقد أدرك ابن اجلزري هذا، فقال
احنصـار  : عن هذا املوضوع فقال -رمحه اهللا– 2وقد سألت شيخنا إمام األئمة أبا املعايل"

، فقد كان يتلقّاه أهلُ كلِّ بلد يقرؤه منهم اجلم األسانيد يف طائفة ال مينع جميء القرآن عن غريهم
  .3"الغفري عن مثلهم وكذلك دائماً، والتواتر حاصلٌ هلم

وليس ههنا متسع لذلك؛ ملـا يقتضـيه   -وإن كانت هذه املسألة جديرةٌ بالبحث واملناقشة 
قـرآن تقـرؤه   فإن أغلب العلماء على ترجيح القول األول؛ حيث إن ال -املقام من توطيئ ومتهيد

  .4األمة وتطبق أحكامه وحتفظه وحتفظ قراءاته، وهذا تواتر
ولـو  (وهذا الشرط متفق عليه بني األئمة، ومعـىن  : موافقة اللغة العربية ولو بوجه -2

أي بوجه من وجوه النحو الشائعة ولو كان خمتلَفاً فيه اختالفاً ال يضر، أو أن تكون أفصح ) بوجه
  .5لغةمن املتداول من ال

وقد تكلَّم قوم من املفسرين والنحاة يف بعض القراءات املتواترة وأنكروها وردوها وحلّنـوا  
  .6من قرأ ا، وهذا ال جيوز؛ فالقراءة الثابتة حجة على العربية، وليست العربية حجةً عليها

                                                 
  .18/ 1: النشر يف القراءات العشر – 1
قرأ عليه القرآن مبضمنه يف ، أخذ عنه ابن اجلزري، وشيخ اإلقراء أبو املعايل حممد بن أمحد بن علي بن احلسني بن اللبان الدمشقي األستاذ: هو – 2

  .51/ 1: النشر يف القراءات العشر: انظر. شهور سنة مثان وستني وسبعمائة
  . 252/ 1: منجد املقرئني – 3
: ، سنة1بريوت، ط- حمي الدين رمضان، دار املأمون للتراث، دمشق : كي بن أيب طالب القيسي، تاإلبانة عن معاين القراءات، م: انظر – 4

  .58م، ص 1979 -هـ1399
  .15/ 1: النشر: انظر هذا يف – 5



ا كان ومعىن موافقة أحد املصاحف أنّ م: موافقة القراءة أحد املصاحف ولو احتماال -3
يف قولـه   ]ِ':	ْ [ثابتاً يف أحد املصاحف العثمانية دون بعض جازت القراءة به؛ وذلك حنو زيادة 

�ِ�َ�� اَ]ْ��ٰـُ$[: تعاىلْ#َ 	'ِ[ ]��يف املصحف املكي فجـازت   ]ِ':	 [، فقد ثبتت زيادة ]100: ا���
راءةَ ولـو تقـديراً، فقـراءة    القراءة ا، ومعىن موافقة القراءة الرسم احتماالً أن حيتمل الرسم الق


	ِ   [: حبذف األلف من قوله تعاىل ]ِ�hِـَٰ'[C�:�ْ�ِم ا:
َ hِ:+ِ'َ[ ] �:�حيتملها الرسم حتقيقاً وهو  ]03:ا�!�#
  .1املوافقة الصرحية، وقراءة املد حيتملها الرسم تقديراً؛ وذلك بزيادة ألف بعد امليم لفظاً

ركن منها حكم عليها بالشذوذ فال جيوز القراءة فهذه هي شروط القراءة املقبولة فإذا اختلّ 
  .ا يف الصالة وال خارجها

ولقد انعقد اإلمجاع على أن القراءات املقبولة هي عشر قراءات وما عداها شاذّ، والقـراء  
  .3، والعلماء يقروم عليه2يقرئون الناس ذا من عصر ابن جماهد إىل يومنا هذا

  

  :هذا املطلب إىل تعريف علم القراءات يف اللغة واالصطالح، وذلك يف فرعنيسأتعرض يف 

  

  ا	��اءات �� ا	��: ا	��ع ا�ول

، وهي مصدر للفعل قرأ، )ق ر أ(مشتقة من مادة : مجع قراءة، والقراءة يف اللغة :القراءات
، وهـذا اللفـظ   "ةفعال"وهي على وزن . فكلّ منهما مصدر للفعل. قرأ يقرأ قرآنا وقراءة: يقال

  :يستعمل للمعاين اآلتية
1- الشيء إىل بعضه، ومنه قوهلم :اجلمع والضم ؛ "وما قرأت الناقة جنينا: "مبعىن مجع وضم

  .أو ما مجعت أو ضمت يف رمحها جنيناً. أي مل تضم رمحها على ولد
. أي تلوتـه  ؛)قرأت الكتـاب : (وهي النطق بالكلمات املكتوبة، ومنه قوهلم :التالوة -2

  .1ومسيت التالوة قراءة؛ ألا ضم ألصوات احلروف يف الذِّهن لتكوين الكلمات اليت ينطَق ا
  

                                                                                                                                                         
دار املعارف أمحد مكي األنصاري، توزيع : للدكتور" الدفاع عن القرآن ضد املستشرقني والنحويني"يف كتاب  -مستفيضاً–انظر هذا املبحث  – 6

  .هـ1393: مبصر سنة
  .16 -15/ 1": النشر: "انظر املزيد حول شرط موافقة الرسم يف – 1
  . 194 - 134منجد املقرئني، ص : انظر– 2
  .213 -195: املصدر نفسه – 3
الصحاح، اجلوهري حممد ، و خمتار 128/ 1، )ق ر أ(ت مادة .د: 1لسان العرب، ابن منظور حممد بن مكرم، دار صادر، بريوت، ط: انظر – 1

  .220/ 1، )ق ر أ(م، مادة 1995 -هـ1415: 2بريوت، ط–حممود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون : بن أيب بكر الرازي، ت



  القراءات يف االصطالح: الفرع الثاين
  :عرف علم القراءات مجاعةٌ من األئمة العلماء بعدة تعريفات، أذكر منها ما يأيت

  : )هـ794ت (تعريف أيب عبد اهللا الزركشي  -1
واعلم أنّ القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي املرتّل على حممد : "قال

ρ تها، : للبيان واإلعجاز، والقراءات هياختالف ألفاظ الوحي املذكور يف كتابة احلروف أو كيفي
  .2"من ختفيف وتثقيل وغريمها

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ط، .حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، بريوت، د: الربهان يف علوم القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن مهادر بن عبد اهللا الزركشي، ت – 2

  .318/ 1ـ، ه1391
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ـ : روى عنه احلروف. من ابن محاد، وأيب الرقراق املعلم، وغريمها ار الطّرسوسـي  عبد اجلب
  .هـ370تويف سنة . وغريه

فقرئ : وأما حجة التكبري: "هكذا مساه اإلمام طاهر يف كتابه، فقال: أبو احلسني اللغوي -2
  .اهـ 5 ..."على أيب احلسن اللغوي، وأجازه يل

أخـذ  . عبد اهللا بن احلسني بن حسنون، أبو أمحد السامري، البغدادي، نزيل مصـر : وهو
مشهور، ضابط، ثقـة،  : قال عنه الداين. شناينّ، وابن جماهد، وابن شنبوذ،وغريمهاالقراءة عن اُأل

  .6مأمون، غري أن أيامه طالت، فاختل حفظه، وحلقه الوهم، وقلّ من ضبط عنه يف أخريات أيامه
  .7هـ386تويف مبصر سنة . أبو الفتح، فارس بن أمحد، عبد اجلبار الطرسوسي: قرأ عليه

املعمر، الفقيه الفرضي القاضي، أبو احلسن، حممد بن عبد اهللا بن زكريـا   الشيخ اإلمام -3
مسعـه  . 1نص الذهيب على أخذ طاهر بن غلبون عنه. بن حيويه النيسابوري، مث املصري، الشافعي

: حدث عنه. عمه احلافظ حيىي بن زكريا األعرج بن بكر بن سهل الدمياطي، وأخذ عنه وعن غريه
وأخذ عنـه الـدارقطين،   . عبد الغين بن سعيد، وعلي بن حممد اخلراساين القياس، وغريمها احلافظ

  .هـ366تويف سنة . كان ال يترك أحدا يتحدث يف جملسه: وقال
  

ح بأخـذه  من الشيوخ الذين ذكرت املصادر أن ابن غلبون قد لقيهم، ومل تصـر : رابعا
  عنهم

  
ت (ان بن مالك البغدادي، القطيعي، احلنبلي    الشيخ أبو بكر، أمحد بن جعفر بن محد -1

  .اهـ 3"ولقي ببغداد أبا بكر القطيعي: "قال الذهيب يف ترمجة اإلمام طاهر. 2 )هـ368
، 4اإلمام أمحد بن نصر بن منصور بن عبد ايد بن عبد املنعم، أبـو بكـر الشـذائي    -2
  .5البصري

                                                 
 .780/ 2: التذكرة  – 5
 .1/327: معرفة القراء – 6
 .9/442: ، تاريخ بغداد1/415: غاية النهاية. 515/ 16: ، سري أعالم النبالء1/327: معرفة القراء: انظر ترمجته – 7
 .3/57: ، شذرات الذهب16/160: ، سري أعالم النبالء1/369: معرفة القراء – 1
 .16/210: ، سري أعالم النبالء4/73: ، تاريخ بغداد192 -1/190: ، النشر1/43: غاية النهاية – 2
  .42وقد سبقت ترمجته، ص . 1/369: معرفة القراء – 3
 .3/329: معجم البلدان. قرية بالبصرة" شذا"نسبة إىل  – 4
 .3/80: ، شذرات الذهب1/319: ، معرفة القراء1/144: غاية النهاية: أنظر  – 5



  .اهـ 6"قيت الشذائي بالبصرةل: وقال طاهر بن غلبون: "قال الذهيب يف ترمجته
وقال . تويف بالبصرة، سنة سبعني وثالمثائة: قال الداين: "وقال ابن اجلزري يف ترمجة الشذائي

  .اهـ 7"سنة ست: وقيل. يف ذي القعدة -وهو الصحيح–سنة ثالث وسبعني :الذهيب
النحـوي  اإلمام ابن خالويه، احلسني بن أمحد بن خالويه بن محدون، أبـو عبـد اهللا    -3

  .8"اللغوي، نزيل حلب، وتويف ا سنة سبعني وثالمثائة
ولقي ببغداد أبا بكر القطيعي، وحبلب احلسني بـن  : "قال الذهيب يف ترمجة طاهر بن غلبون

  .اهـ 9"خالويه النحوي
  

  تالمذته: الفرع الثالث
 

ع له تالمذة مل يتوان الناس ممن يطلب علم القراءات يف قصد اإلمام طاهر بن غلبون، فاجتم
  :كثريون من شىت األماكن أصبحوا فيما بعد أئمة يف القراءات، ومن نبني تالمذته أذكر

املقرئ، نزيل مصر، وأقرأ الناس ا  1إبراهيم بن ثابت بن أخطل، أبو إسحاق اُألقليشي -1
  .2هـ432تويف سنة . بعد وفاة شيخه عبد اجلبار الطَّرسوسي

، تويف "التذكرة"تح اجلوهري النحوي، العراقي األصل، راوي ، أبو الف3أمحد بن بابشاذ -2
  .4هـ445يف مصر سنة 

أمحد بن سعيد بن أمحد بن أمحد بن عبد اهللا بن سليمان، املعروف بابن نفـيس، أبـو    -3
  .5هـ453تويف سنة . العباس، الطرابلسي األصلي مث املصري، إمام كبري، انتهى إليه علو اإلسناد

بن عبد اهللا بن أيب عيسى، لب بن حيىي املعافري األندلسي، أبـو عمـر    أمحد بن حممد -4
  .6هـ429تويف سنة . الطَّلَمنكي، اإلمام احلافظ، نزيل قرطبة

                                                 
 .1/320: راءمعرفة الق – 6
 .1/145: غاية النهاية – 7
 .3/71: ، شذرات الذهب2/178: ، وفيات األعيان240 -1/237: غاية النهاية: انظر – 8
 .1/369: معرفة القراء - 9
 .1/237: معجم البلدان. منطقة باألندلس. بضم اهلمزة، وسكون القاف، وكسر الالم، وياء ساكنة، وشني معجمة" أُقليش: "نسبة إىل – 1
 .1/10: ، غاية النهاية1/392: معرفة القراء – 2
 .2/517: وفيات األعيان: أنظر. هي كلمة أعجمية، تتضمن الفرح والسرور – 3
 .1/40: غاية النهاية – 4
 .3/290: ، شذرات الذهب1/416: ، معرفة القراء1/56: غاية النهاية: أنظر  – 5
 .3/243: ، شذرات الذهب17/665: سري أعالم النبالء  ،1/385: ء، معرفة القرا1/120: غاية النهاية: انظر – 6



. 7عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن بن بندار، أبو الفضل الرازي العجلي، اإلمام املقرئ -5
  .8للقرآن عن ابن غلبون وقد نص اإلمام ابن اجلزري على أخذ أبيب الفضل الرازي

اإلمام عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر، أبو عمـرو الـداين، القـرطيب،     -6
أبرز من قرأ على طاهر بن غلبون، وبه يعرف . 9 )هـ444-371(املعروف يف زمانه بابن الصرييف 

  .اهـ10"شيخ الداين، ومؤلَّف التذكرة: "كما فعل ابن اجلزري معرفا بطاهر
ومن نظر كتبه علم مقدار الرجل، وما : "اإلمام ابن اجلزري يف ترمجة اإلمام أيب عمرو قال

فيما رواه يف القراءات " جامع البيان"وال سيما كتاب . وهبه اهللا تعاىل فيه، فسبحان الفتاح العليم
  .1"وغري ذلك... املشهور" التيسري"السبع، وله كتاب 

ي، القريواين مث األندلسي القرطيب، إمـام القـراء   مكي بن أيب طالب، أبو حممد القيس -7
  .2 )هـ437-355(واودين 

  .3نص على أخذه عنه اإلمام طاهر بن غلبون احلافظان الذهيب وابن اجلزري
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .18/135: سري أعالم النبالء  ،1/417: ، معرفة القراء1/361: غاية النهاية: انظر – 7
 .3/71: ، شذرات الذهب2/178: ، وفيات األعيان240 -1/237: غاية النهاية: انظر – 8
، طبقات احلفاظ، عبد الرمحن بن أيب بكر أبو الفضل السيوطي، دار الكتب 1/406: فة القراء، معر1/503: غاية النهاية: انظر ترمجته – 9

وسيأيت احلديث عنه . 3/272: ، شذرات الذهب2/434: ، معجم البلدان2/604: ، نفح الطيب428هـ، ص1403: 1العلمية، بريوت، ط
 .90يف حينه، ص

 .1/339: غاية النهاية -  10
 . 18/80 :سري أعالم النبالء – 1
:    ، شذرات الذهب5/274: ، وفيات األعيان17/591: ، سري أعالم النبالء1/394: ، معرفة القراء2/309: غاية النهاية: انظر ترمجته – 2
3/260-261. 
 .2/309: ، غاية النهاية17/591: ، سري أعالم النبالء1/395: معرفة القراء – 3



d��1ا� e�8Bث�ر] وو��ت*: ا�jو M2��Wوا� M2B�Iن+* ا��a2@ت* و�/ه�* و���  

يب احلسن ومذهبه الفقهي ومكانته العلمية وأهـم أقـوال   يتناول هذا املطلب عقيدة اإلمام أ
  :العلماء فيه مث أهم آثاره املعروفة عنه ووفاته رمحه اهللا، وذلك فيما يأيت

  
  عليه ءعقيدته ومذهبه وأخالقه وثناء العلما: الفرع األول

  عقيدته ومذهبه: أوال
كبار علماء أهل السنة أما عن معتقد اإلمام أيب احلسن رمحه اهللا فإنَّ كلَّ من يتتب ع نصوص

الذين ترمجوا لإلمام طاهر ال جيد غري الثناء واإلجالل له؛ وإمنا يدل هذا علـى صـفاء عقيدتـه    
  .وصحتها

  .1وأما عن مذهبه فهو شافعي، كأبيه عبد املنعم؛ كما هو منصوص يف طبقات الشافعية
  أخالقه وثناء العلماء عليه: ثانيا

ة وثناء العلماء عليه، فإن كثريا من العلماء أثنوا على اإلمـام طـاهر،   أما عن مكانته العلمي
  :وأنقل هاهنا مجلة من ذلك

مل ير يف وقته مثله يف فهمه وعلمه، مع فضله وصدق هلجته، كتبنا : "يقول األمام الداينّ فيه
  .2"عنه كثرياً

  .3"برع يف الفن... أحد احلذاق احملقِّقني: "وقال عنه احلافظ الذهيب
  .4"شيخ الديار املصرية يف القراءات: "...وقال عنه الذهيب

ر: "وقال عنه اإلمام ابن اجلزريوشيخ أيب عمـرو  أستاذ عارف، وثقة ضابط، وحجة حمر ،
  .5" صاحب التيسري ومؤلف كتاب التذكرة يف القراءات الثمان

  .6"وكان من كبار املقرئني يف عصره بالديار املصرية: "وقال عنه أيضا
اليت سادت معظـم العـامل اإلسـالمي    -ولعل اإلمام طاهراً يكفيه فخراً أن روايةَ حفص 

، وهو أخذها عن شيخه أىب احلسن، علـي بـن   )هـ590ت (من طريق اإلمام الشاطيب  -مؤخراً

                                                 
 .3/338: طبقات الشافعية الكربى، السبكي – 1
 .1/370: معرفة القراء  – 2
 .1/369: املصدر نفسه – 3
  .3/72الذهيب، العرب يف خرب من غرب،  – 4
  .1/339: غاية النهاية: انظر – 5
  .1/369: معرفة القراء الكبار – 6



ـ 564ت ( 1هذيل ، وهو عن اإلمام أىب عمـرو  2، وهو عن شيخه أيب داود، سليمان بن جناح)هـ
  .ρهو تلقاها عن شيخه أيب احلسن بسنده املتصل إىل رسول اهللا ، و)هـ444ت (الداين 

  آثاره ووفاته: الفرع الثاين
  آثاره: أوال

  :من آثار اإلمام ما يأيت
  .أجلُّ مصنفاته، وهو موضوع هذه الدراسة": التذكرة يف القراءات الثمان" -1
  ": اإلدغام أليب عمرو بن العالء البصري وعلله"كتاب  -2

فهذه أصول أيب عمرو يف اإلدغام، : "يف آخر باب اإلدغام الكبري، فقال" التذكرة"ذكره يف 
  .اهـ 3"قد أخربتك ا خمتصرة، وقد ذكرت عللَها مستقصاة يف كتاب اإلدغام له

  ":الوقف حلمزة وهشام"كتاب  -3
فقـال  " باب بيان مذهب محزة وهشام يف الوقف على اهلمزة: "يف" التذكرة"نص عليه يف 

: وقد استقصيت الرد عليه يف هذا، يف كتاب: "-عد ذكره ملذهب األخفش يف الوقف ورده عليهب
  .اهـ 4"الوقف حلمزة وهشام، فأغىن عن رده هاهنا

  ":الراءات لورش"كتاب  -4
وقـد  : "باب بيان مذهب ورش يف الراء املفتوحة فقـال : يف" التذكرة"نص عليه أيضا يف 

  .اهـ 5"تاب الراءات لورش، فأغىن عن ذكرها هاهناك: شرحت علل هذه كلها يف
  وفاته: ثانيا

  .مبصر سنة تسع وتسعني وثالمثائة بإمجاع املصادر -رمحة اهللا عليه–تويف اإلمام ابن غلبون 
غاية "وذكر الذّهيب أن وفاته كانت لعشر مضني من شوال، وتبعه على ذلك ابن اجلزري يف 

 .7أن وفاته كانت لعشر مضني من ذي القعدة" رالنش"، غري أنه ذكر يف 6"النهاية

                                                 
يه أبو القاسم بن فرية الشاطيب وحممد علي بن حممد بن علي بن هذيل، أبو  احلسن البلنسي املقرئ ، انتهت اليه رئاسة اإلقراء يف زمانه، قرأ عل – 1

 .، وما بعدها2/517: ، معرفة القراء2/20: غاية النهاية: انظر.  ةبن خلف،وغريمها تويف يف سابع عشر رجب سنة أربع وستني ومخس مائ
أخذ القراءات عن . قراء وعمدة أهل األداءسليمان بن أيب القاسم جناح أبو داود املقرىء موىل األمري املؤيد باهللا ابن املستنصر األموي، شيخ اإل - 2

 1/450: ، معرفة القراء316: غاية النهاية: انظر ترمجته. الداين، قرأ عليه بشر كثري منهم أبو عبد اهللا بن سعيد الداين وأبو علي الصديف
 .127التذكرة، ص – 3
 .207املصدر نفسه، ص – 4
 .216املصدر نفسه، ص – 5
  .1/339: ، غاية النهاية1/370: معرفة القراء - 6
  .1/73: النشر - 7



  اسمه ونسبه ومولده ونشأته وأسرتهاسمه ونسبه ومولده ونشأته وأسرتهاسمه ونسبه ومولده ونشأته وأسرتهاسمه ونسبه ومولده ونشأته وأسرته: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول
يشتمل هذا املطلب على اسم اإلمام الكامل ونسبه يف الفـرع األول، مث مولـده ونشـأته    

  :وأسرته يف الفرع الثاين، كما يأيت
  

  1امسه ونسبه: الفرع األول
ن عبد املنعم بن عبيد اهللا بن غلبون بن املبارك، املقـرئ احللـيب، مث   هو أبو احلسن، طاهر ب

  .املصري
كما اتفقت على امسه واسم أبيه، أما ". أبو احلسن: "وقد أمجعت املصادر على أن كنيته هي

ولكن يبدو . عبد اهللا: 2، وجاء يف بعضها -بالتصغري–عبيد اهللا : اسم جده فهو يف أغلب الكتب
بيد اهللا، الذي نص عليه األئمة الضابطون، كاحلافظني الـذهيب وابـن اجلـزري    ذلك تصحيفا لع

  .رمحهما اهللا
بغـني  : "، فقد اتفقت مصادر الترمجة على امسه، وضبطه اإلسـنوي "غلبون: "أما جد أبيه

  .3"معجمة مفتوحة، والم ساكنة، وباء موحدة
لط يف اسم عبد املنعم وأبيه عبيد ، واملرتضى الزبيدي، إال أنه غ4وكذا ضبطه الفريوزآبادي

  : اهللا، إذ قال
فمن األول جد أيب الطيب، حممد بن أمحد بن غلبون املقرئ املصري، ... وغَلبونُ بالفتح "

  .اهـ 5"روى عن أيب بكر السامري، وعنه أبو الفضل اخلزاعي
 جـده  وكثريا ما يأيت يف الكتب ذكر اإلمام طاهر، أو ذكر أبيه عبد املـنعم منسـوبا إىل  

  .عبد املنعم بن غلبون: و. طاهر بن غلبون: مباشرة، فيقال) غلبون(

                                                 
: 1محدي عبد ايد إمساعيل السلفي، دار الصميعي، الرياض، ط: تذكرة احلفاظ، حممد بن طاهر القيسراين، الذهيب، ت: أنظر ترمجته يف – 1

دين املنجد، مطبعة الكويت، الكويت، صالح ال: ، العرب يف تاريخ من غرب، حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب، ت1029/ 3هـ، 1415
، النشر 1/339: ، غاية النهاية، ابن اجلزري3/388، طبقات الشافعية الكربى، 1/369: ، معرفة القراء الكبار، الذهيب3/72م، 1948: 2ط

املشهور حباجي خليفة، دار  ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد اهللا القسطنطيين1/62: يف القراءات العشر، ابن اجلزري
 .1/384م، 1992 -هـ1413ط، .الكتب العلمية، بريوت، د

 .3/131: شذرات الذهب: انظر - 2
 .2/400م، 1981 -هـ1401ط، .عبد اهللا اجلُبوري، دار العلوم للطباعة والنشر، د: الشافعية، اإلسنوي،  ت طبقات – 3
 .1/116ت، .ط.لبنان، د –ادي، دار اجليل، بريوت القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوز آب – 4
 .3/493م، 1987 -هـ1408ط، .تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، سلسلة التراث العريب، الكويت، د – 5



) سـعدون (من احلَمد، و) حمدون(اسم مشتق من الغلبة، كـ  -فَعلون: بزنة–) غَلبون(و 
وهو اسم منصرف، وقد يأيت يف الشعر غري مصروف ضرورة، على مذهب الكـوفيني  . من السعد

  .1احلسن األخفش، وأيب علي الفارسيكأيب : ومن تابعهم من البصريني
مصـروفا وغـري   " حرز األماين ووجه التـهاين : "يف قصيدته 2وقد استعمله اإلمام الشاطيب

  ":باب املد والقصر"مصروف، فقال يف 
  وعاداً االُوىل وابن غَلبونَ طاهر     بقصرِ مجيع الباب قالَ وقوالَ

  ":باب اهلمز املفرد"وقال يف 
  3م باهلمزِ حال سكُونه     وقال ابن غلبون بياٍء تبدالَوبارئكُ

، فلم تذكره كل املصادر، ولعل مصـنفيها  "املبارك: "وأما اجلد األخري لإلمام طاهر، وهو
تركوا ذكره اختصارا، ونص عليه الذهيب، والسبكي يف الطبقات الوسطى، وابـن اجلـزري يف   

  .الطبقات، والسيوطي
  
  

عبد اجلبـار الطّرسوسـي   : روى عنه احلروف. من ابن محاد، وأيب الرقراق املعلم، وغريمها
  .هـ370تويف سنة . وغريه

فقرئ : وأما حجة التكبري: "هكذا مساه اإلمام طاهر يف كتابه، فقال: أبو احلسني اللغوي -2
  .اهـ 5 ..."على أيب احلسن اللغوي، وأجازه يل

أخـذ  . بن حسنون، أبو أمحد السامري، البغدادي، نزيل مصـر عبد اهللا بن احلسني : وهو
مشهور، ضابط، ثقـة،  : قال عنه الداين. القراءة عن اُألشناينّ، وابن جماهد، وابن شنبوذ،وغريمها

  .6مأمون، غري أن أيامه طالت، فاختل حفظه، وحلقه الوهم، وقلّ من ضبط عنه يف أخريات أيامه
  .7هـ386تويف مبصر سنة . بن أمحد، عبد اجلبار الطرسوسي أبو الفتح، فارس: قرأ عليه

                                                 
احلميد، دار الفكر، حممد حمي الدين عبد : البصريني والكوفيني، أبو الربكات األنباري، ت: اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني: أنظر – 1
 .2/493م، 1971 - هـ1391ط، .د

 .22سبقت ترمجته، ص – 2
إبراهيم عطوة عوض، دار الكتب العلمية، القاهرة، : إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع لإلمام الشاطيب، أبو شامة الدمشقي، ت - 3
 .125و  119م، ص1891 - هـ1402ط، .د

 .780/ 2: التذكرة  – 5
 .1/327: معرفة القراء – 6
 .9/442: ، تاريخ بغداد1/415: غاية النهاية. 515/ 16: ، سري أعالم النبالء1/327: معرفة القراء: انظر ترمجته – 7



الشيخ اإلمام املعمر، الفقيه الفرضي القاضي، أبو احلسن، حممد بن عبد اهللا بن زكريـا   -3
مسعـه  . 1نص الذهيب على أخذ طاهر بن غلبون عنه. بن حيويه النيسابوري، مث املصري، الشافعي

: حدث عنه. األعرج بن بكر بن سهل الدمياطي، وأخذ عنه وعن غريهعمه احلافظ حيىي بن زكريا 
وأخذ عنـه الـدارقطين،   . احلافظ عبد الغين بن سعيد، وعلي بن حممد اخلراساين القياس، وغريمها

  .هـ366تويف سنة . كان ال يترك أحدا يتحدث يف جملسه: وقال
ح بأخـذه  لقيهم، ومل تصـر  من الشيوخ الذين ذكرت املصادر أن ابن غلبون قد: رابعا

  عنهم
ت (الشيخ أبو بكر، أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك البغدادي، القطيعي، احلنبلي     -1

  .اهـ 3"ولقي ببغداد أبا بكر القطيعي: "قال الذهيب يف ترمجة اإلمام طاهر. 2 )هـ368
، 4بكـر الشـذائي   اإلمام أمحد بن نصر بن منصور بن عبد ايد بن عبد املنعم، أبـو  -2
  .5البصري

  .اهـ 6"لقيت الشذائي بالبصرة: وقال طاهر بن غلبون: "قال الذهيب يف ترمجته
وقال . تويف بالبصرة، سنة سبعني وثالمثائة: قال الداين: "وقال ابن اجلزري يف ترمجة الشذائي

  .اهـ 7"سنة ست: وقيل. يف ذي القعدة -وهو الصحيح–سنة ثالث وسبعني :الذهيب
اإلمام ابن خالويه، احلسني بن أمحد بن خالويه بن محدون، أبـو عبـد اهللا النحـوي     -3

  .8"اللغوي، نزيل حلب، وتويف ا سنة سبعني وثالمثائة
ولقي ببغداد أبا بكر القطيعي، وحبلب احلسني بـن  : "قال الذهيب يف ترمجة طاهر بن غلبون

 .اهـ 9"خالويه النحوي

  
  

                                                 
 .3/57: ، شذرات الذهب16/160: ، سري أعالم النبالء1/369: معرفة القراء – 1
 .16/210: ، سري أعالم النبالء4/73: د، تاريخ بغدا192 -1/190: ، النشر1/43: غاية النهاية – 2
  .42وقد سبقت ترمجته، ص . 1/369: معرفة القراء – 3
 .3/329: معجم البلدان. قرية بالبصرة" شذا"نسبة إىل  – 4
 .3/80: ، شذرات الذهب1/319: ، معرفة القراء1/144: غاية النهاية: أنظر  – 5
 .1/320: معرفة القراء – 6
 .1/145: غاية النهاية – 7
 .3/71: ، شذرات الذهب2/178: ، وفيات األعيان240 -1/237: غاية النهاية: انظر – 8
 .1/369: معرفة القراء - 9



  تالمذته: الفرع الثالث
 
يتوان الناس ممن يطلب علم القراءات يف قصد اإلمام طاهر بن غلبون، فاجتمع له تالمذة مل 

  :كثريون من شىت األماكن أصبحوا فيما بعد أئمة يف القراءات، ومن نبني تالمذته أذكر
املقرئ، نزيل مصر، وأقرأ الناس ا  1إبراهيم بن ثابت بن أخطل، أبو إسحاق اُألقليشي -1

  .2هـ432تويف سنة . عبد اجلبار الطَّرسوسيبعد وفاة شيخه 
، تويف "التذكرة"، أبو الفتح اجلوهري النحوي، العراقي األصل، راوي 3أمحد بن بابشاذ -2

  .4هـ445يف مصر سنة 
أمحد بن سعيد بن أمحد بن أمحد بن عبد اهللا بن سليمان، املعروف بابن نفـيس، أبـو    -3

  .5هـ453تويف سنة . إمام كبري، انتهى إليه علو اإلسنادالعباس، الطرابلسي األصلي مث املصري، 
أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن أيب عيسى، لب بن حيىي املعافري األندلسي، أبـو عمـر    -4

  .6هـ429تويف سنة . الطَّلَمنكي، اإلمام احلافظ، نزيل قرطبة
. 7، اإلمام املقرئعبد الرمحن بن أمحد بن احلسن بن بندار، أبو الفضل الرازي العجلي -5

  .8وقد نص اإلمام ابن اجلزري على أخذ أبيب الفضل الرازي للقرآن عن ابن غلبون
اإلمام عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر، أبو عمـرو الـداين، القـرطيب،     -6

أبرز من قرأ على طاهر بن غلبون، وبه يعرف . 9 )هـ444-371(املعروف يف زمانه بابن الصرييف 
  .اهـ10"شيخ الداين، ومؤلَّف التذكرة: "عل ابن اجلزري معرفا بطاهركما ف

                                                 
 .1/237: معجم البلدان. منطقة باألندلس. بضم اهلمزة، وسكون القاف، وكسر الالم، وياء ساكنة، وشني معجمة" أُقليش: "نسبة إىل – 1
 .1/10: النهاية ، غاية1/392: معرفة القراء – 2
 .2/517: وفيات األعيان: أنظر. هي كلمة أعجمية، تتضمن الفرح والسرور – 3
 .1/40: غاية النهاية – 4
 .3/290: ، شذرات الذهب1/416: ، معرفة القراء1/56: غاية النهاية: أنظر  – 5
 .3/243: ، شذرات الذهب17/665: سري أعالم النبالء  ،1/385: ، معرفة القراء1/120: غاية النهاية: انظر – 6
  .18/135: سري أعالم النبالء  ،1/417: ، معرفة القراء1/361: غاية النهاية: انظر – 7
 .3/71: ، شذرات الذهب2/178: ، وفيات األعيان240 -1/237: غاية النهاية: انظر – 8
بد الرمحن بن أيب بكر أبو الفضل السيوطي، دار الكتب ، طبقات احلفاظ، ع1/406: ، معرفة القراء1/503: غاية النهاية: انظر ترمجته – 9

وسيأيت احلديث عنه . 3/272: ، شذرات الذهب2/434: ، معجم البلدان2/604: ، نفح الطيب428هـ، ص1403: 1العلمية، بريوت، ط
 .90يف حينه، ص

 .1/339: غاية النهاية -  10



ومن نظر كتبه علم مقدار الرجل، وما : "قال اإلمام ابن اجلزري يف ترمجة اإلمام أيب عمرو
فيما رواه يف القراءات " جامع البيان"وال سيما كتاب . وهبه اهللا تعاىل فيه، فسبحان الفتاح العليم

  .1"وغري ذلك... املشهور" التيسري" السبع، وله كتاب
مكي بن أيب طالب، أبو حممد القيسي، القريواين مث األندلسي القرطيب، إمـام القـراء    -7

  .2 )هـ437-355(واودين 
  .3نص على أخذه عنه اإلمام طاهر بن غلبون احلافظان الذهيب وابن اجلزري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . 18/80: سري أعالم النبالء – 1
:    ، شذرات الذهب5/274: ، وفيات األعيان17/591: ، سري أعالم النبالء1/394: ، معرفة القراء2/309: نهايةغاية ال: انظر ترمجته – 2
3/260-261. 
 .2/309: ، غاية النهاية17/591: ، سري أعالم النبالء1/395: معرفة القراء – 3
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يتناول هذا املطلب عقيدة اإلمام أيب احلسن ومذهبه الفقهي ومكانته العلمية وأهـم أقـوال   
  :العلماء فيه مث أهم آثاره املعروفة عنه ووفاته رمحه اهللا، وذلك فيما يأيت

  
  عليه ءعقيدته ومذهبه وأخالقه وثناء العلما: الفرع األول

  ته ومذهبهعقيد: أوال
أما عن معتقد اإلمام أيب احلسن رمحه اهللا فإنَّ كلَّ من يتتبع نصوص كبار علماء أهل السنة 
الذين ترمجوا لإلمام طاهر ال جيد غري الثناء واإلجالل له؛ وإمنا يدل هذا علـى صـفاء عقيدتـه    

  .وصحتها
  .1ات الشافعيةوأما عن مذهبه فهو شافعي، كأبيه عبد املنعم؛ كما هو منصوص يف طبق

  أخالقه وثناء العلماء عليه: ثانيا
أما عن مكانته العلمية وثناء العلماء عليه، فإن كثريا من العلماء أثنوا على اإلمـام طـاهر،   

  :وأنقل هاهنا مجلة من ذلك
مل ير يف وقته مثله يف فهمه وعلمه، مع فضله وصدق هلجته، كتبنا : "يقول األمام الداينّ فيه

  .2"اًعنه كثري
  .3"برع يف الفن... أحد احلذاق احملقِّقني: "وقال عنه احلافظ الذهيب

  .4"شيخ الديار املصرية يف القراءات: "...وقال عنه الذهيب
ر: "وقال عنه اإلمام ابن اجلزريوشيخ أيب عمـرو  أستاذ عارف، وثقة ضابط، وحجة حمر ،

  .5" صاحب التيسري ومؤلف كتاب التذكرة يف القراءات الثمان
  .6"وكان من كبار املقرئني يف عصره بالديار املصرية: "وقال عنه أيضا

اليت سادت معظـم العـامل اإلسـالمي    -ولعل اإلمام طاهراً يكفيه فخراً أن روايةَ حفص 
، وهو أخذها عن شيخه أىب احلسن، علـي بـن   )هـ590ت (من طريق اإلمام الشاطيب  -مؤخراً

                                                 
 .3/338: طبقات الشافعية الكربى، السبكي – 1
 .1/370: معرفة القراء  – 2
 .1/369: املصدر نفسه – 3
  .3/72الذهيب، العرب يف خرب من غرب،  – 4
  .1/339: غاية النهاية: انظر – 5
  .1/369: معرفة القراء الكبار – 6



ـ 564ت ( 1هذيل ، وهو عن اإلمام أىب عمـرو  2يب داود، سليمان بن جناح، وهو عن شيخه أ)هـ
  .ρ، وهو تلقاها عن شيخه أيب احلسن بسنده املتصل إىل رسول اهللا )هـ444ت (الداين 

  آثاره ووفاته: الفرع الثاين
  آثاره: أوال

  :من آثار اإلمام ما يأيت
  .راسةأجلُّ مصنفاته، وهو موضوع هذه الد": التذكرة يف القراءات الثمان" -1
  ": اإلدغام أليب عمرو بن العالء البصري وعلله"كتاب  -2

فهذه أصول أيب عمرو يف اإلدغام، : "يف آخر باب اإلدغام الكبري، فقال" التذكرة"ذكره يف 
  .اهـ 3"قد أخربتك ا خمتصرة، وقد ذكرت عللَها مستقصاة يف كتاب اإلدغام له

  ":الوقف حلمزة وهشام"كتاب  -3
فقـال  " باب بيان مذهب محزة وهشام يف الوقف على اهلمزة: "يف" التذكرة"نص عليه يف 

: وقد استقصيت الرد عليه يف هذا، يف كتاب: "-بعد ذكره ملذهب األخفش يف الوقف ورده عليه
  .اهـ 4"الوقف حلمزة وهشام، فأغىن عن رده هاهنا

  ":الراءات لورش"كتاب  -4
وقـد  : "ب بيان مذهب ورش يف الراء املفتوحة فقـال با: يف" التذكرة"نص عليه أيضا يف 

  .اهـ 5"كتاب الراءات لورش، فأغىن عن ذكرها هاهنا: شرحت علل هذه كلها يف
  وفاته: ثانيا

  .مبصر سنة تسع وتسعني وثالمثائة بإمجاع املصادر -رمحة اهللا عليه–تويف اإلمام ابن غلبون 
غاية "، وتبعه على ذلك ابن اجلزري يف وذكر الذّهيب أن وفاته كانت لعشر مضني من شوال

 .7أن وفاته كانت لعشر مضني من ذي القعدة" النشر"، غري أنه ذكر يف 6"النهاية

                                                 
مد  وحمعلي بن حممد بن علي بن هذيل، أبو  احلسن البلنسي املقرئ ، انتهت اليه رئاسة اإلقراء يف زمانه، قرأ عليه أبو القاسم بن فرية الشاطيب – 1

 .، وما بعدها2/517: ، معرفة القراء2/20: غاية النهاية: انظر.  ةبن خلف،وغريمها تويف يف سابع عشر رجب سنة أربع وستني ومخس مائ
ءات عن أخذ القرا. سليمان بن أيب القاسم جناح أبو داود املقرىء موىل األمري املؤيد باهللا ابن املستنصر األموي، شيخ اإلقراء وعمدة أهل األداء - 2

 1/450: ، معرفة القراء316: غاية النهاية: انظر ترمجته. الداين، قرأ عليه بشر كثري منهم أبو عبد اهللا بن سعيد الداين وأبو علي الصديف
 .127التذكرة، ص – 3
 .207املصدر نفسه، ص – 4
 .216املصدر نفسه، ص – 5
  .1/339: ، غاية النهاية1/370: معرفة القراء - 6
  .1/73 :النشر - 7



  اسمه ونسبه ومولده ونشأته وأسرتهاسمه ونسبه ومولده ونشأته وأسرتهاسمه ونسبه ومولده ونشأته وأسرتهاسمه ونسبه ومولده ونشأته وأسرته: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول
يشتمل هذا املطلب على اسم اإلمام الكامل ونسبه يف الفـرع األول، مث مولـده ونشـأته    

  :فرع الثاين، كما يأيتوأسرته يف ال
  

  1امسه ونسبه: الفرع األول
هو أبو احلسن، طاهر بن عبد املنعم بن عبيد اهللا بن غلبون بن املبارك، املقـرئ احللـيب، مث   

  .املصري
كما اتفقت على امسه واسم أبيه، أما ". أبو احلسن: "وقد أمجعت املصادر على أن كنيته هي

ولكن يبدو . عبد اهللا: 2، وجاء يف بعضها -بالتصغري–اهللا  عبيد: اسم جده فهو يف أغلب الكتب
    ذلك تصحيفا لعبيد اهللا، الذي نص عليه األئمة الضابطون، كاحلافظني الـذهيب وابـن اجلـزري

  .رمحهما اهللا
بغـني  : "، فقد اتفقت مصادر الترمجة على امسه، وضبطه اإلسـنوي "غلبون: "أما جد أبيه

  .3"وباء موحدة معجمة مفتوحة، والم ساكنة،
، واملرتضى الزبيدي، إال أنه غلط يف اسم عبد املنعم وأبيه عبيد 4وكذا ضبطه الفريوزآبادي

  : اهللا، إذ قال
فمن األول جد أيب الطيب، حممد بن أمحد بن غلبون املقرئ املصري، ... وغَلبونُ بالفتح "

  .اهـ 5"روى عن أيب بكر السامري، وعنه أبو الفضل اخلزاعي
ا ما يأيت يف الكتب ذكر اإلمام طاهر، أو ذكر أبيه عبد املـنعم منسـوبا إىل جـده    وكثري

  .عبد املنعم بن غلبون: و. طاهر بن غلبون: مباشرة، فيقال) غلبون(

                                                 
: 1محدي عبد ايد إمساعيل السلفي، دار الصميعي، الرياض، ط: تذكرة احلفاظ، حممد بن طاهر القيسراين، الذهيب، ت: أنظر ترمجته يف – 1

 صالح الدين املنجد، مطبعة الكويت، الكويت،: ، العرب يف تاريخ من غرب، حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب، ت1029/ 3هـ، 1415
، النشر 1/339: ، غاية النهاية، ابن اجلزري3/388، طبقات الشافعية الكربى، 1/369: ، معرفة القراء الكبار، الذهيب3/72م، 1948: 2ط

، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد اهللا القسطنطيين املشهور حباجي خليفة، دار 1/62: يف القراءات العشر، ابن اجلزري
 .1/384م، 1992 -هـ1413ط، .لعلمية، بريوت، دالكتب ا

 .3/131: شذرات الذهب: انظر - 2
 .2/400م، 1981 -هـ1401ط، .عبد اهللا اجلُبوري، دار العلوم للطباعة والنشر، د: الشافعية، اإلسنوي،  ت طبقات – 3
 .1/116ت، .ط.لبنان، د –القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، دار اجليل، بريوت  – 4
 .3/493م، 1987 -هـ1408ط، .تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، سلسلة التراث العريب، الكويت، د – 5



) سـعدون (من احلَمد، و) حمدون(اسم مشتق من الغلبة، كـ  -فَعلون: بزنة–) غَلبون(و 
شعر غري مصروف ضرورة، على مذهب الكـوفيني  وهو اسم منصرف، وقد يأيت يف ال. من السعد

  .1كأيب احلسن األخفش، وأيب علي الفارسي: ومن تابعهم من البصريني
مصـروفا وغـري   " حرز األماين ووجه التـهاين : "يف قصيدته 2وقد استعمله اإلمام الشاطيب

  ":باب املد والقصر"مصروف، فقال يف 
     غَلبونَ طاهر عاداً االُوىل وابنالَورِ مجيع الباب قالَ وقوبقص  

  ":باب اهلمز املفرد"وقال يف 
  3وبارئكُم باهلمزِ حال سكُونه     وقال ابن غلبون بياٍء تبدالَ

، فلم تذكره كل املصادر، ولعل مصـنفيها  "املبارك: "وأما اجلد األخري لإلمام طاهر، وهو
بكي يف الطبقات الوسطى، وابـن اجلـزري يف   تركوا ذكره اختصارا، ونص عليه الذهيب، والس

  .الطبقات، والسيوطي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الفكر، : البصريني والكوفيني، أبو الربكات األنباري، ت: اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني: أنظر – 1
 .2/493م، 1971 - هـ1391ط، .د

 .22سبقت ترمجته، ص – 2
إبراهيم عطوة عوض، دار الكتب العلمية، القاهرة، : إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع لإلمام الشاطيب، أبو شامة الدمشقي، ت - 3
 .125و  119م، ص1891 - هـ1402ط، .د
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        تعريف علم القراءاتتعريف علم القراءاتتعريف علم القراءاتتعريف علم القراءات: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول
  :سأتعرض يف هذا املطلب إىل تعريف علم القراءات يف اللغة واالصطالح، وذلك يف فرعني

  

  ا	��اءات �� ا	��: ا	��ع ا�ول

، وهي مصدر للفعل قرأ، )ق ر أ(من مادة  مشتقة: مجع قراءة، والقراءة يف اللغة :القراءات
، وهـذا اللفـظ   "فعالة"وهي على وزن . فكلّ منهما مصدر للفعل. قرأ يقرأ قرآنا وقراءة: يقال

  :يستعمل للمعاين اآلتية
1- الشيء إىل بعضه، ومنه قوهلم :اجلمع والضم ؛ "وما قرأت الناقة جنينا: "مبعىن مجع وضم

  .أو ما مجعت أو ضمت يف رمحها جنيناً. ولدأي مل تضم رمحها على 
. ؛ أي تلوتـه )قرأت الكتـاب : (وهي النطق بالكلمات املكتوبة، ومنه قوهلم :التالوة -2

  .1ومسيت التالوة قراءة؛ ألا ضم ألصوات احلروف يف الذِّهن لتكوين الكلمات اليت ينطَق ا
  

  القراءات يف االصطالح: الفرع الثاين
  :م القراءات مجاعةٌ من األئمة العلماء بعدة تعريفات، أذكر منها ما يأيتعرف عل

  : )هـ794ت (تعريف أيب عبد اهللا الزركشي  -1
واعلم أنّ القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي املرتّل على حممد : "قال

ρ تها، اختالف ألفاظ الوحي املذ: للبيان واإلعجاز، والقراءات هيكور يف كتابة احلروف أو كيفي
  .2"من ختفيف وتثقيل وغريمها

القراءات ختتص باملختلف فيه من ألفاظ القرآن الكـرمي،  : "ويستخلَص من تعريفه هذا أنَّ
بينما جند علماَء القراءات يوسعون يف دائرة مشول القراءات إىل املتفق عليه أيضا، وذلك يف تعريفهم 

  .3"لعلم القراءات
  
  

                                                 
، و خمتار الصحاح، اجلوهري حممد 128/ 1، )ق ر أ(ت مادة .د: 1بريوت، ط لسان العرب، ابن منظور حممد بن مكرم، دار صادر،: انظر – 1

  .220/ 1، )ق ر أ(م، مادة 1995 -هـ1415: 2بريوت، ط–حممود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون : بن أيب بكر الرازي، ت
ط، .الفضل إبراهيم، دار املعرفة، بريوت، د حممد أبو: الربهان يف علوم القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن مهادر بن عبد اهللا الزركشي، ت – 2

  .318/ 1هـ، 1391
  . 55م، ص1980: 2، عبد اهلادي الفضلي، دار القلم، بريوت، ط-القراءات القرآنية تاريخ وتعريف – 3



  :1 )هـ833ت (تعريف أيب اخلري حممد بن اجلزري  -2
  .2"هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها معزواً لناقله: "قال
  :)هـ1117ت (تعريف أمحد بن حممد البناّ الدمياطي  -3

علم يعلَم منه اتفاق الناَّقلني لكتاب اهللا تعـاىل واخـتالفهم يف احلـذف    : "قال يف تعريفه
إلثبات، والتحرك والتسكني، والفصل والوصل، وغري ذلك من هيئة النطق واإلبدال، وغريه من وا

  .3"حيث السماع
ويضاف إليـه أنَّ  : "بعدما أورد هذين التعريفني األخريين الدكتور عبد اهلادي الفضليقال 

ولعلّ ذلك ألن القراءة سنة متبعـة  ابن اجلزري والبنا الدمياطي اشترطا يف القراءة النقلَ والسماع، 
وليحذر القارئ اإلقراء مبا حيسن يف رأيه : كما يقول زيد بن ثابت، وألجله أيضا يقول ابن اجلزري

  .4"دون النقل، أو وجه اإلعراب، أو اللغة دون رواية
  :)هـ1367ت (تعريف عبد العظيم الزرقاين  -4

إليه إمام من أئمة القراء خمالفاً به غـريه يف  هو مذهب يذهب : "عرف علم القراءات بقوله
النطق بالقرآن الكرمي مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء كانت هذه املخالفة يف نطق احلروف 

  .5"أو يف نطق هيئاا
  :)هـ1403ت (تعريف عبد الفتاح القاضي  -5

آنية، وطريق أدائهـا، اتفاقـاً   هو علم يعرف به كيفيةُ النطق بالكلمات القر: "عرفه بقوله
  .6"واختالفاً مع عزو كلِّ وجه لناقله

  .وإذا قارنا هذا التعريف بتعريف ابن اجلزري السابق مل جند بينهما فرقاً
  .هذا، وقد عرف هذا العلم بتعاريف أخرى ال داعي لذكرها كلِّها، ولعلّ ما ذُكر كفاية

                                                 
رىء املمالك اإلسالمية احلافظ مشس الدين  أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف املعروف بابن  اجلزري الشافعي، مق – 1

وأقرأ الناس، وقد " دار القرآن"هـ وتفقه ا وهلج بطلب احلديث والقراءات، وعمر للقراء مدرسة مساها 751ولد بدمشق شهر رمضان سنة 
فيه ونظم قصيدة يف  انتهت إليه رياسة علم القراءات يف املمالك، وعين بالنظم وكانت عنايته القراءات أكثر وذيل طبقات القراء للذهيب وأجاد

  .206 -204/ 4شذرات الذهب، : انظر. قراءات الثالثة ومجع النشر يف القراءات العشر وتويف بشرياز يف ربيع األول ودفن مبدرسته اليت بناها ا
ابة، دار البالغ، اجلزائر العاصمة، عبد احلليم بن حممد اهلادي ق: منجد املقرئني ومرشد الطالبني، أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، عين به  – 2
  .17م، ص2003 -هـ1424: 1ط
علي بن حممد الضباّع، مطبعة عبد احلميد أمحد : إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر، أمحد بن حممد الدمياطي، تصحيح وتعليق – 3

  .05ت، ص.ط.جنفي، مصر، د
  .56ص -تاريخ وتعريف–القراءات القرآنية  – 4
  .405/ 1ط، ت، .لبنان، د -مناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد بن العظيم الزرقاين، دار إحياء التراث العريب، بريوت – 5
  .05م، ص1972 -هـ1391: 2حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، لبنان، ط: البدور الزاهرة، عبد الفتاح القاضي، ت – 6



  ا	����� ا	����ر! �� ا	������ت وإ��اد : ا	��ع ا	��	�

  خالصة التعريفات: أوال
  :من خالل ما ذُكر من تعريفات لعلم القراءات يتضح أن للعلماء يف ذلك مذهبني

جيعل القراءات ذات مدلول واسع؛ إذ تشمل احلديث عن ألفاظ القرآن  :املذهب األول -1
  .املتفق عليها واملختلف عليها معاً

  .، وتابعه البنا الدمياطي وغريمهاابن اجلزري: ومن أصحاب هذا املذهب
يقصر أصحابه مفهوم القراءات على ألفاظ القرآن املختلف فيها دون املتفق  :املذهب الثاين

  . عليها
  .الزركشي، وتابعه على ذلك الزرقاينّ وغريه: ومن هؤالء

  التعريف املختار: ثانيا
كما : ع وخمتصر لعلم القراءات، وهومما سبق عرضه وبيانه ميكن اختيار تعريف جامع ومان

  : عبد احلليم قابة بقوله: عرفه األستاذ
  .1"مذاهب الناقلني لكتاب اهللا عز وجلّ يف كيفية أداء الكلمات القرآنية"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
مصطفى سعيد اخلن، دار : ، عبد احلليم بن حممد اهلادي قابة، إشراف ومراجعة- وأحكامها. حجيتها. ثبوا. تارخيها-: القراءات القرآنية – 1

  .26م، ص1999: 1الغرب اإلسالمي، بريوت، ط



        فضل القراءات وشروط قبولهافضل القراءات وشروط قبولهافضل القراءات وشروط قبولهافضل القراءات وشروط قبولها: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني
  

" ا	��اءات: ا	��ع ا�ول# $%�  

متعلّق بكتاب اهللا تعاىل تعلّقا قويـاً، بـل اسـتمداده     إن فضل هذا العلم عظيم؛ ذلك أنه
وقواعده وموضوعه هو هذا الكتاب الكرمي، وإن كان شرف العلم متعلِّقاً بشرف املعلوم، فاملعلوم 
هنا هو أشرف كتاب وأجلُّه، ويكفي املشتغلَ يف هذا العلم فضالً أنه يدخل يف اخلريية اليت أخـرب  

  .1)تعلَّم القرآن وعلَّمهخريكم من : (بقوله ρعنها 
  :وأمهية هذا العلم وفضله يتضح يف اآليت

ذا الكتاب العظـيم وأذن   Υبيان شرف هذه األمة وعظيم قدرها، حيث خصها اهللا  -1
  .هلا يف تالوته على عدة أوجه ختفيفاً وتسهيالً عليها

 تعلّمـه وتعليمـه   بيان مدى تعلُّق علماء هذه األمة بكتاب را واستفراغهم الوسع يف -2
  .وأدائه أداًء صحيحاً مضبوطاً ملن بعدهم من غري تفريط أو تبديل

اية البالغة وكمال اإلعجاز، وغاية االختصار ومجـال  "إظهار ما يف هذا الكتاب من  -3
اإلجياز؛ إذ كلُّ قراءة مبرتلة اآلية؛ إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولو جعلت داللة كلِّ 

  .2"لفظ آية على حدا مل خيْف ما كان يف ذلك من التطويل
عظيم الربهان وواضح الداللة؛ إذ هو مـع كثـرة هـذا    "ومنها أيضا ما يف ذلك من  -4

االختالف وتنوعه مل يتطرق إليه تضاد وال تناقض وال ختالف، بل كلُّه يصدق بعضه بعضاً، ويبين 
منط واحد وأسلوب واحد، وما ذاك إال آيةٌ بالغةٌ وبرهـان   بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعضٍ على

 .ρ3قاطع على صدق من جاء به 
تعلُّق عدد من العلوم ذا العلم واستمدادها قواعد منه؛ فعلوم اللغة العربية تستفيد من  -5

 عليها، هذا العلم استفادةً كبريةً يف تقعيد القواعد وتأصيلها وبنائها على أعظم أصول ميكن أن تبىن
  .وهو هذا الكتاب العريب املبني

                                                 
صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل . τ، عن أيب هريرة 4737: فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن، رقم أخرجه البخاري، كتاب – 1

  . 1919/ 4م، 1987 -هـ1407: 3اليمامة، بريوت، ط-مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري: لبخاري، تا
زكرياء عمريات، دار الكتب : علي حممد الضباع، ختريج اآليات: النشر يف القراءات العشر، أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، تقدمي – 2

 .47/ 1م، 2002 -هـ1422: 2لبنان، ط -العلمية، بريوت

  .املصدر نفسه – 3



Zّ+َ�َ1َ:) َءاَدُم ِ':	    [: وعلماء التفسري يورثهم هذا العلم غىن يف املعاين وتنوعها، فقوله تعاىل

Zّ+َ�َ1َ:) َءاَدَم ِ':	    [: 1له معىن خيتلف عن معىن قراءة اإلمام ابن كـثري  ]37: ا�Z3:$ة [ ]ٍتٰر=�C* َآِ+%:ـ 

fٌَٰآِ+%ـ *C�  .]ر=
ففي القراءة الثانية جعلت الكلمات كأا هي اليت تلقّفت آدم واستقبلته، فصـارت كأـا   

  .2مكرمةٌ له لكونه سبب العفو عنه
��ُه	= َح�=) َ
ْ"ُ�:ْ$نَ [: وبعض علماء الفقه يفهمون من قوله تعاىلُ$َZْ#َ gَة [ ]َو$:Z3�222: ا[  

اإلباحةُ بعد  ]َح�=) َ
"=�=:ْ$نَ  [ يفهم من القراءة الثانية إباحةَ إتيان النساء مبجرد انقطاع الدم، بينما
  .3الغسل

  .واستفاد العلماء من هذا العلم الشريف عظيمة تنِد عن احلصر يف هذا املقام
املشتغل ذا العلم ينال أجراً عظيماً وخرياً كثرياً؛ إذ أنه يظل يردد ويكرر آيات هـذا   -6

  لى أوجه متعددة حتى يتقنها فيعظم ثوابه ويزيد أجرهالكتاب الكرمي ويقرؤها ع
  

  شروط قبول القراءة: الفرع الثاين

وضع علماء القراءات شروطاً لقبول القراءة واألخذ ا، وذلك حىت يتميز الشاذّ فال يقرأ به 
  :يف الصالة وال أمام العوام، وهذه الشروط ثالثة وهي

  .أن يصح إسناد القراءة: األول
  .أن توافق القراءةُ العربية ولو بوجه: الثاين

  .أن توافق القراءة أحد املصاحف ولو احتماالً: الثالث
  : شرط الصحة -1

لقد اختلف العلماء يف هذا الشرط، وأكثرهم على اشتراط التواتر لقبول القراءة، وخـالف  
املتأخرين التواتر  وقد شرط بعض: "ابن اجلزري يف ذلك، واكتفى بنقلها آحاداً عن الثقات، فقال

                                                 
  . 58ستأيت ترمجته، ص  – 1
:     2أمحد عبد العليم الربدوين، ط: اجلامع األحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار الشعب،  القاهرة، ت – 2

ب الدين السيد حممود اآللوسي البغدادي، دار الفكر، و تفسري روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، شها. 326/ 1هـ، 1372
  .122/ 2م،  1983 -هـ1403ط، .بريوت، د

  .237/ 1: تفسري روح املعاين – 3



يف هذا الركن ومل يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن ال يثبت إال بالتواتر، وأن مـا جـاء   
  .1"جميء اآلحاد ال يثبت به قرآن

ولكالم ابن اجلزري وجه، وهو أن معىن نقل القراءة آحاداً ال يعين أا مل تتواتر عند غـري  
قد ينقل راوٍ قراءة بإسناد آحاد ولكنها متلقاةٌ بالقبول عنـد األمـة،    النقلة أصحابِ األسانيد؛ إذ

  :مقروٌء ا عند اجلمع الغفري الذي يصدق عليه صفة التواتر، وقد أدرك ابن اجلزري هذا، فقال
احنصـار  : عن هذا املوضوع فقال -رمحه اهللا– 2وقد سألت شيخنا إمام األئمة أبا املعايل"

 مينع جميء القرآن عن غريهم، فقد كان يتلقّاه أهلُ كلِّ بلد يقرؤه منهم اجلم األسانيد يف طائفة ال
  .3"الغفري عن مثلهم وكذلك دائماً، والتواتر حاصلٌ هلم

وليس ههنا متسع لذلك؛ ملـا يقتضـيه   -وإن كانت هذه املسألة جديرةٌ بالبحث واملناقشة 
رجيح القول األول؛ حيث إن القـرآن تقـرؤه   فإن أغلب العلماء على ت -املقام من توطيئ ومتهيد

  .4األمة وتطبق أحكامه وحتفظه وحتفظ قراءاته، وهذا تواتر
ولـو  (وهذا الشرط متفق عليه بني األئمة، ومعـىن  : موافقة اللغة العربية ولو بوجه -2

كون أفصح أي بوجه من وجوه النحو الشائعة ولو كان خمتلَفاً فيه اختالفاً ال يضر، أو أن ت) بوجه
  .5من املتداول من اللغة

وقد تكلَّم قوم من املفسرين والنحاة يف بعض القراءات املتواترة وأنكروها وردوها وحلّنـوا  
  .6من قرأ ا، وهذا ال جيوز؛ فالقراءة الثابتة حجة على العربية، وليست العربية حجةً عليها

ىن موافقة أحد املصاحف أنّ ما كان ومع: موافقة القراءة أحد املصاحف ولو احتماال -3
يف قولـه   ]ِ':	ْ [ثابتاً يف أحد املصاحف العثمانية دون بعض جازت القراءة به؛ وذلك حنو زيادة 

�ِ�َ�� اَ]ْ��ٰـُ$[: تعاىلْ#َ 	'ِ[ ]��يف املصحف املكي فجـازت   ]ِ':	 [، فقد ثبتت زيادة ]100: ا���
حتماالً أن حيتمل الرسم القراءةَ ولـو تقـديراً، فقـراءة    القراءة ا، ومعىن موافقة القراءة الرسم ا

                                                 
  .18/ 1: النشر يف القراءات العشر – 1
قرأ عليه القرآن مبضمنه يف زري، و، أخذ عنه ابن اجلاألستاذ شيخ اإلقراء أبو املعايل حممد بن أمحد بن علي بن احلسني بن اللبان الدمشقي: هو – 2

  .51/ 1: النشر يف القراءات العشر: انظر. شهور سنة مثان وستني وسبعمائة
  . 252/ 1: منجد املقرئني – 3
: ، سنة1بريوت، ط- حمي الدين رمضان، دار املأمون للتراث، دمشق : اإلبانة عن معاين القراءات، مكي بن أيب طالب القيسي، ت: انظر – 4

  .58م، ص 1979 -هـ1399
  .15/ 1: النشر: انظر هذا يف – 5
أمحد مكي األنصاري، توزيع دار املعارف : للدكتور" الدفاع عن القرآن ضد املستشرقني والنحويني"يف كتاب  -مستفيضاً–انظر هذا املبحث  – 6

  .هـ1393: مبصر سنة




	ِ   [: حبذف األلف من قوله تعاىل ]ِ�hِـَٰ'[C�:�ْ�ِم ا:
َ hِ:+ِ'َ[ ] �:�حيتملها الرسم حتقيقاً وهو  ]03:ا�!�#
  .1املوافقة الصرحية، وقراءة املد حيتملها الرسم تقديراً؛ وذلك بزيادة ألف بعد امليم لفظاً

لقراءة املقبولة فإذا اختلّ ركن منها حكم عليها بالشذوذ فال جيوز القراءة فهذه هي شروط ا
  .ا يف الصالة وال خارجها

ولقد انعقد اإلمجاع على أن القراءات املقبولة هي عشر قراءات وما عداها شاذّ، والقـراء  
  .3م عليه، والعلماء يقرو2يقرئون الناس ذا من عصر ابن جماهد إىل يومنا هذا

  :سأتعرض يف هذا املطلب إىل تعريف علم القراءات يف اللغة واالصطالح، وذلك يف فرعني

  

  ا	��اءات �� ا	��: ا	��ع ا�ول

، وهي مصدر للفعل قرأ، )ق ر أ(مشتقة من مادة : مجع قراءة، والقراءة يف اللغة :القراءات
، وهـذا اللفـظ   "فعالة"وهي على وزن . در للفعلفكلّ منهما مص. قرأ يقرأ قرآنا وقراءة: يقال

  :يستعمل للمعاين اآلتية
1- الشيء إىل بعضه، ومنه قوهلم :اجلمع والضم ؛ "وما قرأت الناقة جنينا: "مبعىن مجع وضم

  .أو ما مجعت أو ضمت يف رمحها جنيناً. أي مل تضم رمحها على ولد
. ؛ أي تلوتـه )قرأت الكتـاب : (، ومنه قوهلموهي النطق بالكلمات املكتوبة :التالوة -2

  .1ومسيت التالوة قراءة؛ ألا ضم ألصوات احلروف يف الذِّهن لتكوين الكلمات اليت ينطَق ا
  

  القراءات يف االصطالح: الفرع الثاين
  :عرف علم القراءات مجاعةٌ من األئمة العلماء بعدة تعريفات، أذكر منها ما يأيت

  : )هـ794ت (أيب عبد اهللا الزركشي تعريف  -1
واعلم أنّ القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي املرتّل على حممد : "قال

ρ تها، : للبيان واإلعجاز، والقراءات هياختالف ألفاظ الوحي املذكور يف كتابة احلروف أو كيفي
  .2"من ختفيف وتثقيل وغريمها

                                                 
  .16 -15/ 1": النشر: "انظر املزيد حول شرط موافقة الرسم يف – 1
  . 194 - 134منجد املقرئني، ص : انظر– 2
  .213 -195: املصدر نفسه – 3
، و خمتار الصحاح، اجلوهري حممد 128/ 1، )ق ر أ(ت مادة .د: 1لسان العرب، ابن منظور حممد بن مكرم، دار صادر، بريوت، ط: انظر – 1

  .220/ 1، )ق ر أ(م، مادة 1995 -هـ1415: 2بريوت، ط–حممود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون : بن أيب بكر الرازي، ت



القراءات ختتص باملختلف فيه من ألفاظ القرآن الكـرمي،  : "هذا أنَّويستخلَص من تعريفه 
بينما جند علماَء القراءات يوسعون يف دائرة مشول القراءات إىل املتفق عليه أيضا، وذلك يف تعريفهم 

  .3"لعلم القراءات
  
  
  :1 )هـ833ت (تعريف أيب اخلري حممد بن اجلزري  -2

  .2"القرآن واختالفها معزواً لناقلههو علم بكيفية أداء كلمات : "قال
  :)هـ1117ت (تعريف أمحد بن حممد البناّ الدمياطي  -3

علم يعلَم منه اتفاق الناَّقلني لكتاب اهللا تعـاىل واخـتالفهم يف احلـذف    : "قال يف تعريفه
ه من واإلثبات، والتحرك والتسكني، والفصل والوصل، وغري ذلك من هيئة النطق واإلبدال، وغري

  .3"حيث السماع
ويضاف إليـه أنَّ  : "بعدما أورد هذين التعريفني األخريين الدكتور عبد اهلادي الفضليقال 

ابن اجلزري والبنا الدمياطي اشترطا يف القراءة النقلَ والسماع، ولعلّ ذلك ألن القراءة سنة متبعـة  
وليحذر القارئ اإلقراء مبا حيسن يف رأيه : زريكما يقول زيد بن ثابت، وألجله أيضا يقول ابن اجل

  .4"دون النقل، أو وجه اإلعراب، أو اللغة دون رواية
  :)هـ1367ت (تعريف عبد العظيم الزرقاين  -4

                                                                                                                                                         
ط، .حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، بريوت، د: الربهان يف علوم القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن مهادر بن عبد اهللا الزركشي، ت – 2

  .318/ 1هـ، 1391
  . 55م، ص1980: 2، عبد اهلادي الفضلي، دار القلم، بريوت، ط-القراءات القرآنية تاريخ وتعريف – 3
 احلافظ مشس الدين  أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف املعروف بابن  اجلزري الشافعي، مقرىء املمالك اإلسالمية – 1

ناس، وقد وأقرأ ال" دار القرآن"هـ وتفقه ا وهلج بطلب احلديث والقراءات، وعمر للقراء مدرسة مساها 751ولد بدمشق شهر رمضان سنة 
دة يف انتهت إليه رياسة علم القراءات يف املمالك، وعين بالنظم وكانت عنايته القراءات أكثر وذيل طبقات القراء للذهيب وأجاد فيه ونظم قصي

  .206 -204/ 4ب، شذرات الذه: انظر. قراءات الثالثة ومجع النشر يف القراءات العشر وتويف بشرياز يف ربيع األول ودفن مبدرسته اليت بناها ا
عبد احلليم بن حممد اهلادي قابة، دار البالغ، اجلزائر العاصمة، : منجد املقرئني ومرشد الطالبني، أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، عين به  – 2
  .17م، ص2003 -هـ1424: 1ط
علي بن حممد الضباّع، مطبعة عبد احلميد أمحد : وتعليق إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر، أمحد بن حممد الدمياطي، تصحيح – 3

  .05ت، ص.ط.جنفي، مصر، د
  .56ص -تاريخ وتعريف–القراءات القرآنية  – 4



هو مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء خمالفاً به غـريه يف  : "عرف علم القراءات بقوله
وايات والطرق عنه، سواء كانت هذه املخالفة يف نطق احلروف النطق بالقرآن الكرمي مع اتفاق الر

  .5"أو يف نطق هيئاا
  :)هـ1403ت (تعريف عبد الفتاح القاضي  -5

هو علم يعرف به كيفيةُ النطق بالكلمات القرآنية، وطريق أدائهـا، اتفاقـاً   : "عرفه بقوله
  .6"واختالفاً مع عزو كلِّ وجه لناقله

  .التعريف بتعريف ابن اجلزري السابق مل جند بينهما فرقاً وإذا قارنا هذا
  .هذا، وقد عرف هذا العلم بتعاريف أخرى ال داعي لذكرها كلِّها، ولعلّ ما ذُكر كفاية

  ! �� ا	������ت وإ��اد ا	����� ا	����ر: ا	��ع ا	��	�

  خالصة التعريفات: أوال
ضح أن للعلماء يف ذلك مذهبنيمن خالل ما ذُكر من تعريفات لعلم القراءات يت:  

جيعل القراءات ذات مدلول واسع؛ إذ تشمل احلديث عن ألفاظ القرآن  :املذهب األول -1
  .املتفق عليها واملختلف عليها معاً

  .ابن اجلزري، وتابعه البنا الدمياطي وغريمها: ومن أصحاب هذا املذهب
لى ألفاظ القرآن املختلف فيها دون املتفق يقصر أصحابه مفهوم القراءات ع :املذهب الثاين

  . عليها
  .الزركشي، وتابعه على ذلك الزرقاينّ وغريه: ومن هؤالء

  التعريف املختار: ثانيا
كما : مما سبق عرضه وبيانه ميكن اختيار تعريف جامع ومانع وخمتصر لعلم القراءات، وهو

  : عبد احلليم قابة بقوله: عرفه األستاذ
  .1"اقلني لكتاب اهللا عز وجلّ يف كيفية أداء الكلمات القرآنيةمذاهب الن"
  
  

                                                 
  .405/ 1ط، ت، .لبنان، د -مناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد بن العظيم الزرقاين، دار إحياء التراث العريب، بريوت – 5
  .05م، ص1972 -هـ1391: 2حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، لبنان، ط: الفتاح القاضي، ت البدور الزاهرة، عبد – 6
مصطفى سعيد اخلن، دار : ، عبد احلليم بن حممد اهلادي قابة، إشراف ومراجعة- وأحكامها. حجيتها. ثبوا. تارخيها-: القراءات القرآنية – 1

  .26م، ص1999: 1الغرب اإلسالمي، بريوت، ط



        فضل القراءات وشروط قبولهافضل القراءات وشروط قبولهافضل القراءات وشروط قبولهافضل القراءات وشروط قبولها: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني
  

" ا	��اءات: ا	��ع ا�ول# $%�  

إن فضل هذا العلم عظيم؛ ذلك أنه متعلّق بكتاب اهللا تعاىل تعلّقا قويـاً، بـل اسـتمداده    
الكرمي، وإن كان شرف العلم متعلِّقاً بشرف املعلوم، فاملعلوم  وقواعده وموضوعه هو هذا الكتاب

هنا هو أشرف كتاب وأجلُّه، ويكفي املشتغلَ يف هذا العلم فضالً أنه يدخل يف اخلريية اليت أخـرب  
  .1)خريكم من تعلَّم القرآن وعلَّمه: (بقوله ρعنها 

  :وأمهية هذا العلم وفضله يتضح يف اآليت
ذا الكتاب العظـيم وأذن   Υمة وعظيم قدرها، حيث خصها اهللا بيان شرف هذه األ -1

  .هلا يف تالوته على عدة أوجه ختفيفاً وتسهيالً عليها
بيان مدى تعلُّق علماء هذه األمة بكتاب را واستفراغهم الوسع يف تعلّمـه وتعليمـه    -2

  .وأدائه أداًء صحيحاً مضبوطاً ملن بعدهم من غري تفريط أو تبديل
اية البالغة وكمال اإلعجاز، وغاية االختصار ومجـال  "إظهار ما يف هذا الكتاب من  -3

اإلجياز؛ إذ كلُّ قراءة مبرتلة اآلية؛ إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولو جعلت داللة كلِّ 
  .2"لفظ آية على حدا مل خيْف ما كان يف ذلك من التطويل

عظيم الربهان وواضح الداللة؛ إذ هو مـع كثـرة هـذا    "ن ومنها أيضا ما يف ذلك م -4
االختالف وتنوعه مل يتطرق إليه تضاد وال تناقض وال ختالف، بل كلُّه يصدق بعضه بعضاً، ويبين 
بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعضٍ على منط واحد وأسلوب واحد، وما ذاك إال آيةٌ بالغةٌ وبرهـان  

 .ρ3قاطع على صدق من جاء به 
تعلُّق عدد من العلوم ذا العلم واستمدادها قواعد منه؛ فعلوم اللغة العربية تستفيد من  -5

هذا العلم استفادةً كبريةً يف تقعيد القواعد وتأصيلها وبنائها على أعظم أصول ميكن أن تبىن عليها، 
  .وهو هذا الكتاب العريب املبني

                                                 
صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل . τ، عن أيب هريرة 4737: فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن، رقم أخرجه البخاري، كتاب – 1

  . 1919/ 4م، 1987 -هـ1407: 3اليمامة، بريوت، ط-مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري: البخاري، ت
زكرياء عمريات، دار الكتب : علي حممد الضباع، ختريج اآليات: مد بن اجلزري، تقدميالنشر يف القراءات العشر، أبو اخلري حممد بن حم – 2

 .47/ 1م، 2002 -هـ1422: 2لبنان، ط -العلمية، بريوت

  .املصدر نفسه – 3



Zّ+َ�َ1َ:) َءاَدُم ِ':	    [: ملعاين وتنوعها، فقوله تعاىلوعلماء التفسري يورثهم هذا العلم غىن يف ا

Zّ+َ�َ1َ:) َءاَدَم ِ':	    [: 1له معىن خيتلف عن معىن قراءة اإلمام ابن كـثري  ]37: ا�Z3:$ة [ ]ٍتٰر=�C* َآِ+%:ـ 

fٌَٰآِ+%ـ *C�  .]ر=
 ففي القراءة الثانية جعلت الكلمات كأا هي اليت تلقّفت آدم واستقبلته، فصـارت كأـا  

  .2مكرمةٌ له لكونه سبب العفو عنه
��ُه	= َح�=) َ
ْ"ُ�:ْ$نَ [: وبعض علماء الفقه يفهمون من قوله تعاىلُ$َZْ#َ gَة [ ]َو$:Z3�222: ا[  

اإلباحةُ بعد  ]َح�=) َ
"=�=:ْ$نَ  [ إباحةَ إتيان النساء مبجرد انقطاع الدم، بينما يفهم من القراءة الثانية
  .3الغسل

  .لعلماء من هذا العلم الشريف عظيمة تنِد عن احلصر يف هذا املقامواستفاد ا
املشتغل ذا العلم ينال أجراً عظيماً وخرياً كثرياً؛ إذ أنه يظل يردد ويكرر آيات هـذا   -6

  الكتاب الكرمي ويقرؤها على أوجه متعددة حتى يتقنها فيعظم ثوابه ويزيد أجره
  

  ءةشروط قبول القرا: الفرع الثاين

وضع علماء القراءات شروطاً لقبول القراءة واألخذ ا، وذلك حىت يتميز الشاذّ فال يقرأ به 
  :يف الصالة وال أمام العوام، وهذه الشروط ثالثة وهي

  .أن يصح إسناد القراءة: األول
  .أن توافق القراءةُ العربية ولو بوجه: الثاين

  .احتماالًأن توافق القراءة أحد املصاحف ولو : الثالث
  : شرط الصحة -1

لقد اختلف العلماء يف هذا الشرط، وأكثرهم على اشتراط التواتر لقبول القراءة، وخـالف  
وقد شرط بعض املتأخرين التواتر : "ابن اجلزري يف ذلك، واكتفى بنقلها آحاداً عن الثقات، فقال

                                                 
  . 58ستأيت ترمجته، ص  – 1
:     2أمحد عبد العليم الربدوين، ط: اهرة، تاجلامع األحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار الشعب،  الق – 2

و تفسري روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، شهاب الدين السيد حممود اآللوسي البغدادي، دار الفكر، . 326/ 1هـ، 1372
  .122/ 2م،  1983 -هـ1403ط، .بريوت، د

  .237/ 1: تفسري روح املعاين – 3



ثبت إال بالتواتر، وأن مـا جـاء   يف هذا الركن ومل يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن ال ي
  .1"جميء اآلحاد ال يثبت به قرآن

ولكالم ابن اجلزري وجه، وهو أن معىن نقل القراءة آحاداً ال يعين أا مل تتواتر عند غـري  
النقلة أصحابِ األسانيد؛ إذ قد ينقل راوٍ قراءة بإسناد آحاد ولكنها متلقاةٌ بالقبول عنـد األمـة،   

  :د اجلمع الغفري الذي يصدق عليه صفة التواتر، وقد أدرك ابن اجلزري هذا، فقالمقروٌء ا عن
احنصـار  : عن هذا املوضوع فقال -رمحه اهللا– 2وقد سألت شيخنا إمام األئمة أبا املعايل"

 األسانيد يف طائفة ال مينع جميء القرآن عن غريهم، فقد كان يتلقّاه أهلُ كلِّ بلد يقرؤه منهم اجلم
  .3"ري عن مثلهم وكذلك دائماً، والتواتر حاصلٌ هلمالغف

وليس ههنا متسع لذلك؛ ملـا يقتضـيه   -وإن كانت هذه املسألة جديرةٌ بالبحث واملناقشة 
فإن أغلب العلماء على ترجيح القول األول؛ حيث إن القـرآن تقـرؤه    -املقام من توطيئ ومتهيد

  .4وهذا تواتر األمة وتطبق أحكامه وحتفظه وحتفظ قراءاته،
ولـو  (وهذا الشرط متفق عليه بني األئمة، ومعـىن  : موافقة اللغة العربية ولو بوجه -2

أي بوجه من وجوه النحو الشائعة ولو كان خمتلَفاً فيه اختالفاً ال يضر، أو أن تكون أفصح ) بوجه
  .5من املتداول من اللغة

ات املتواترة وأنكروها وردوها وحلّنـوا  وقد تكلَّم قوم من املفسرين والنحاة يف بعض القراء
  .6من قرأ ا، وهذا ال جيوز؛ فالقراءة الثابتة حجة على العربية، وليست العربية حجةً عليها

ومعىن موافقة أحد املصاحف أنّ ما كان : موافقة القراءة أحد املصاحف ولو احتماال -3
يف قولـه   ]ِ':	ْ [قراءة به؛ وذلك حنو زيادة ثابتاً يف أحد املصاحف العثمانية دون بعض جازت ال

�ِ�َ�� اَ]ْ��ٰـُ$[: تعاىلْ#َ 	'ِ[ ]��يف املصحف املكي فجـازت   ]ِ':	 [، فقد ثبتت زيادة ]100: ا���
القراءة ا، ومعىن موافقة القراءة الرسم احتماالً أن حيتمل الرسم القراءةَ ولـو تقـديراً، فقـراءة    

                                                 
  .18/ 1: ات العشرالنشر يف القراء – 1
قرأ عليه القرآن مبضمنه يف ، أخذ عنه ابن اجلزري، واألستاذ شيخ اإلقراء أبو املعايل حممد بن أمحد بن علي بن احلسني بن اللبان الدمشقي: هو – 2

  .51/ 1: النشر يف القراءات العشر: انظر. شهور سنة مثان وستني وسبعمائة
  . 252/ 1: منجد املقرئني – 3
: ، سنة1بريوت، ط- حمي الدين رمضان، دار املأمون للتراث، دمشق : اإلبانة عن معاين القراءات، مكي بن أيب طالب القيسي، ت: ظران – 4

  .58م، ص 1979 -هـ1399
  .15/ 1: النشر: انظر هذا يف – 5
أمحد مكي األنصاري، توزيع دار املعارف : تورللدك" الدفاع عن القرآن ضد املستشرقني والنحويني"يف كتاب  -مستفيضاً–انظر هذا املبحث  – 6

  .هـ1393: مبصر سنة




	ِ   [: ه تعاىلحبذف األلف من قول ]ِ�hِـَٰ'[C�:�ْ�ِم ا:
َ hِ:+ِ'َ[ ] �:�حيتملها الرسم حتقيقاً وهو  ]03:ا�!�#
  .1املوافقة الصرحية، وقراءة املد حيتملها الرسم تقديراً؛ وذلك بزيادة ألف بعد امليم لفظاً

فهذه هي شروط القراءة املقبولة فإذا اختلّ ركن منها حكم عليها بالشذوذ فال جيوز القراءة 
  .الصالة وال خارجها ا يف

ولقد انعقد اإلمجاع على أن القراءات املقبولة هي عشر قراءات وما عداها شاذّ، والقـراء  
  .3، والعلماء يقروم عليه2يقرئون الناس ذا من عصر ابن جماهد إىل يومنا هذا

  

  :وذلك يف فرعني سأتعرض يف هذا املطلب إىل تعريف علم القراءات يف اللغة واالصطالح،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
  .16 -15/ 1": النشر: "انظر املزيد حول شرط موافقة الرسم يف – 1
  . 194 - 134منجد املقرئني، ص : انظر– 2
  .213 -195: املصدر نفسه – 3
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        تعريف علم القراءاتتعريف علم القراءاتتعريف علم القراءاتتعريف علم القراءات: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول
  :سأتعرض يف هذا املطلب إىل تعريف علم القراءات يف اللغة واالصطالح، وذلك يف فرعني

  

  ا	��اءات �� ا	��: ا	��ع ا�ول

، وهي مصدر للفعل قرأ، )ق ر أ(مشتقة من مادة : مجع قراءة، والقراءة يف اللغة :القراءات
، وهـذا اللفـظ   "فعالة"وهي على وزن . فكلّ منهما مصدر للفعل .قرأ يقرأ قرآنا وقراءة: يقال

  :يستعمل للمعاين اآلتية
1- الشيء إىل بعضه، ومنه قوهلم :اجلمع والضم ؛ "وما قرأت الناقة جنينا: "مبعىن مجع وضم

  .أو ما مجعت أو ضمت يف رمحها جنيناً. أي مل تضم رمحها على ولد
. ؛ أي تلوتـه )قرأت الكتـاب : (كلمات املكتوبة، ومنه قوهلموهي النطق بال :التالوة -2

  .1ومسيت التالوة قراءة؛ ألا ضم ألصوات احلروف يف الذِّهن لتكوين الكلمات اليت ينطَق ا
  

  القراءات يف االصطالح: الفرع الثاين
  :أيتعرف علم القراءات مجاعةٌ من األئمة العلماء بعدة تعريفات، أذكر منها ما ي

  : )هـ794ت (تعريف أيب عبد اهللا الزركشي  -1
واعلم أنّ القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي املرتّل على حممد : "قال

ρ تها، : للبيان واإلعجاز، والقراءات هياختالف ألفاظ الوحي املذكور يف كتابة احلروف أو كيفي
  .2"من ختفيف وتثقيل وغريمها

القراءات ختتص باملختلف فيه من ألفاظ القرآن الكـرمي،  : "لَص من تعريفه هذا أنَّويستخ
بينما جند علماَء القراءات يوسعون يف دائرة مشول القراءات إىل املتفق عليه أيضا، وذلك يف تعريفهم 

  .3"لعلم القراءات
  
  

                                                 
، و خمتار الصحاح، اجلوهري حممد 128/ 1، )ق ر أ(ت مادة .د: 1لسان العرب، ابن منظور حممد بن مكرم، دار صادر، بريوت، ط: انظر – 1

  .220/ 1، )ق ر أ(م، مادة 1995 -هـ1415: 2بريوت، ط–حممود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون : بن أيب بكر الرازي، ت
ط، .، دار املعرفة، بريوت، دحممد أبو الفضل إبراهيم: الربهان يف علوم القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن مهادر بن عبد اهللا الزركشي، ت – 2

  .318/ 1هـ، 1391
  . 55م، ص1980: 2، عبد اهلادي الفضلي، دار القلم، بريوت، ط-القراءات القرآنية تاريخ وتعريف – 3



  :1 )هـ833ت (تعريف أيب اخلري حممد بن اجلزري  -2
  .2"ية أداء كلمات القرآن واختالفها معزواً لناقلههو علم بكيف: "قال
  :)هـ1117ت (تعريف أمحد بن حممد البناّ الدمياطي  -3

علم يعلَم منه اتفاق الناَّقلني لكتاب اهللا تعـاىل واخـتالفهم يف احلـذف    : "قال يف تعريفه
واإلبدال، وغريه من  واإلثبات، والتحرك والتسكني، والفصل والوصل، وغري ذلك من هيئة النطق

  .3"حيث السماع
ويضاف إليـه أنَّ  : "بعدما أورد هذين التعريفني األخريين الدكتور عبد اهلادي الفضليقال 

ابن اجلزري والبنا الدمياطي اشترطا يف القراءة النقلَ والسماع، ولعلّ ذلك ألن القراءة سنة متبعـة  
وليحذر القارئ اإلقراء مبا حيسن يف رأيه : ا يقول ابن اجلزريكما يقول زيد بن ثابت، وألجله أيض

  .4"دون النقل، أو وجه اإلعراب، أو اللغة دون رواية
  :)هـ1367ت (تعريف عبد العظيم الزرقاين  -4

هو مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء خمالفاً به غـريه يف  : "عرف علم القراءات بقوله
مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء كانت هذه املخالفة يف نطق احلروف  النطق بالقرآن الكرمي

  .5"أو يف نطق هيئاا
  :)هـ1403ت (تعريف عبد الفتاح القاضي  -5

هو علم يعرف به كيفيةُ النطق بالكلمات القرآنية، وطريق أدائهـا، اتفاقـاً   : "عرفه بقوله
  .6"واختالفاً مع عزو كلِّ وجه لناقله

  .إذا قارنا هذا التعريف بتعريف ابن اجلزري السابق مل جند بينهما فرقاًو
  .هذا، وقد عرف هذا العلم بتعاريف أخرى ال داعي لذكرها كلِّها، ولعلّ ما ذُكر كفاية

                                                 
سالمية احلافظ مشس الدين  أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف املعروف بابن  اجلزري الشافعي، مقرىء املمالك اإل – 1

وأقرأ الناس، وقد " دار القرآن"هـ وتفقه ا وهلج بطلب احلديث والقراءات، وعمر للقراء مدرسة مساها 751ولد بدمشق شهر رمضان سنة 
ة يف دانتهت إليه رياسة علم القراءات يف املمالك، وعين بالنظم وكانت عنايته القراءات أكثر وذيل طبقات القراء للذهيب وأجاد فيه ونظم قصي

  .206 -204/ 4شذرات الذهب، : انظر. قراءات الثالثة ومجع النشر يف القراءات العشر وتويف بشرياز يف ربيع األول ودفن مبدرسته اليت بناها ا
غ، اجلزائر العاصمة، عبد احلليم بن حممد اهلادي قابة، دار البال: منجد املقرئني ومرشد الطالبني، أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، عين به  – 2
  .17م، ص2003 -هـ1424: 1ط
علي بن حممد الضباّع، مطبعة عبد احلميد أمحد : إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر، أمحد بن حممد الدمياطي، تصحيح وتعليق – 3

  .05ت، ص.ط.جنفي، مصر، د
  .56ص -تاريخ وتعريف–القراءات القرآنية  – 4
  .405/ 1ط، ت، .لبنان، د -ن يف علوم القرآن، حممد بن العظيم الزرقاين، دار إحياء التراث العريب، بريوتمناهل العرفا – 5
  .05م، ص1972 -هـ1391: 2حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، لبنان، ط: البدور الزاهرة، عبد الفتاح القاضي، ت – 6



  ! �� ا	������ت وإ��اد ا	����� ا	����ر: ا	��ع ا	��	�

  خالصة التعريفات: أوال
  :لم القراءات يتضح أن للعلماء يف ذلك مذهبنيمن خالل ما ذُكر من تعريفات لع

جيعل القراءات ذات مدلول واسع؛ إذ تشمل احلديث عن ألفاظ القرآن  :املذهب األول -1
  .املتفق عليها واملختلف عليها معاً

  .ابن اجلزري، وتابعه البنا الدمياطي وغريمها: ومن أصحاب هذا املذهب
هوم القراءات على ألفاظ القرآن املختلف فيها دون املتفق يقصر أصحابه مف :املذهب الثاين

  . عليها
  .الزركشي، وتابعه على ذلك الزرقاينّ وغريه: ومن هؤالء

  التعريف املختار: ثانيا
كما : مما سبق عرضه وبيانه ميكن اختيار تعريف جامع ومانع وخمتصر لعلم القراءات، وهو

  : هعبد احلليم قابة بقول: عرفه األستاذ
  .1"مذاهب الناقلني لكتاب اهللا عز وجلّ يف كيفية أداء الكلمات القرآنية"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
مصطفى سعيد اخلن، دار : ، عبد احلليم بن حممد اهلادي قابة، إشراف ومراجعة- وأحكامها. هاحجيت. ثبوا. تارخيها-: القراءات القرآنية – 1

  .26م، ص1999: 1الغرب اإلسالمي، بريوت، ط



        فضل القراءات وشروط قبولهافضل القراءات وشروط قبولهافضل القراءات وشروط قبولهافضل القراءات وشروط قبولها: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني
  

" ا	��اءات: ا	��ع ا�ول# $%�  

إن فضل هذا العلم عظيم؛ ذلك أنه متعلّق بكتاب اهللا تعاىل تعلّقا قويـاً، بـل اسـتمداده    
هو هذا الكتاب الكرمي، وإن كان شرف العلم متعلِّقاً بشرف املعلوم، فاملعلوم  وقواعده وموضوعه

هنا هو أشرف كتاب وأجلُّه، ويكفي املشتغلَ يف هذا العلم فضالً أنه يدخل يف اخلريية اليت أخـرب  
  .1)خريكم من تعلَّم القرآن وعلَّمه: (بقوله ρعنها 

  :وأمهية هذا العلم وفضله يتضح يف اآليت
ذا الكتاب العظـيم وأذن   Υيان شرف هذه األمة وعظيم قدرها، حيث خصها اهللا ب -1

  .هلا يف تالوته على عدة أوجه ختفيفاً وتسهيالً عليها
بيان مدى تعلُّق علماء هذه األمة بكتاب را واستفراغهم الوسع يف تعلّمـه وتعليمـه    -2

  .أو تبديل وأدائه أداًء صحيحاً مضبوطاً ملن بعدهم من غري تفريط
اية البالغة وكمال اإلعجاز، وغاية االختصار ومجـال  "إظهار ما يف هذا الكتاب من  -3

اإلجياز؛ إذ كلُّ قراءة مبرتلة اآلية؛ إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولو جعلت داللة كلِّ 
  .2"لفظ آية على حدا مل خيْف ما كان يف ذلك من التطويل

عظيم الربهان وواضح الداللة؛ إذ هو مـع كثـرة هـذا    "ضا ما يف ذلك من ومنها أي -4
االختالف وتنوعه مل يتطرق إليه تضاد وال تناقض وال ختالف، بل كلُّه يصدق بعضه بعضاً، ويبين 
بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعضٍ على منط واحد وأسلوب واحد، وما ذاك إال آيةٌ بالغةٌ وبرهـان  

 .ρ3ق من جاء به قاطع على صد
تعلُّق عدد من العلوم ذا العلم واستمدادها قواعد منه؛ فعلوم اللغة العربية تستفيد من  -5

هذا العلم استفادةً كبريةً يف تقعيد القواعد وتأصيلها وبنائها على أعظم أصول ميكن أن تبىن عليها، 
  .وهو هذا الكتاب العريب املبني

                                                 
صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل . τ، عن أيب هريرة 4737: فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن، رقم أخرجه البخاري، كتاب – 1

  . 1919/ 4م، 1987 -هـ1407: 3اليمامة، بريوت، ط-فى ديب البغا، دار ابن كثريمصط: البخاري، ت
زكرياء عمريات، دار الكتب : علي حممد الضباع، ختريج اآليات: النشر يف القراءات العشر، أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، تقدمي – 2

 .47/ 1م، 2002 -هـ1422: 2لبنان، ط -العلمية، بريوت

  .صدر نفسهامل – 3



Zّ+َ�َ1َ:) َءاَدُم ِ':	    [: لعلم غىن يف املعاين وتنوعها، فقوله تعاىلوعلماء التفسري يورثهم هذا ا

Zّ+َ�َ1َ:) َءاَدَم ِ':	    [: 1له معىن خيتلف عن معىن قراءة اإلمام ابن كـثري  ]37: ا�Z3:$ة [ ]ٍتٰر=�C* َآِ+%:ـ 

fٌَٰآِ+%ـ *C�  .]ر=
ه، فصـارت كأـا   ففي القراءة الثانية جعلت الكلمات كأا هي اليت تلقّفت آدم واستقبلت

  .2مكرمةٌ له لكونه سبب العفو عنه
��ُه	= َح�=) َ
ْ"ُ�:ْ$نَ [: وبعض علماء الفقه يفهمون من قوله تعاىلُ$َZْ#َ gَة [ ]َو$:Z3�222: ا[  

اإلباحةُ بعد  ]َح�=) َ
"=�=:ْ$نَ  [ إباحةَ إتيان النساء مبجرد انقطاع الدم، بينما يفهم من القراءة الثانية
س3لالغ.  

  .واستفاد العلماء من هذا العلم الشريف عظيمة تنِد عن احلصر يف هذا املقام
املشتغل ذا العلم ينال أجراً عظيماً وخرياً كثرياً؛ إذ أنه يظل يردد ويكرر آيات هـذا   -6

  الكتاب الكرمي ويقرؤها على أوجه متعددة حتى يتقنها فيعظم ثوابه ويزيد أجره
  

  روط قبول القراءةش: الفرع الثاين

وضع علماء القراءات شروطاً لقبول القراءة واألخذ ا، وذلك حىت يتميز الشاذّ فال يقرأ به 
  :يف الصالة وال أمام العوام، وهذه الشروط ثالثة وهي

  .أن يصح إسناد القراءة: األول
  .أن توافق القراءةُ العربية ولو بوجه: الثاين

  .املصاحف ولو احتماالً أن توافق القراءة أحد: الثالث
  : شرط الصحة -1

لقد اختلف العلماء يف هذا الشرط، وأكثرهم على اشتراط التواتر لقبول القراءة، وخـالف  
وقد شرط بعض املتأخرين التواتر : "ابن اجلزري يف ذلك، واكتفى بنقلها آحاداً عن الثقات، فقال

                                                 
  . 58ستأيت ترمجته، ص  – 1
:     2أمحد عبد العليم الربدوين، ط: اجلامع األحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار الشعب،  القاهرة، ت – 2

حممود اآللوسي البغدادي، دار الفكر، و تفسري روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، شهاب الدين السيد . 326/ 1هـ، 1372
  .122/ 2م،  1983 -هـ1403ط، .بريوت، د

  .237/ 1: تفسري روح املعاين – 3



أن القرآن ال يثبت إال بالتواتر، وأن مـا جـاء   يف هذا الركن ومل يكتف فيه بصحة السند، وزعم 
  .1"جميء اآلحاد ال يثبت به قرآن

ولكالم ابن اجلزري وجه، وهو أن معىن نقل القراءة آحاداً ال يعين أا مل تتواتر عند غـري  
 النقلة أصحابِ األسانيد؛ إذ قد ينقل راوٍ قراءة بإسناد آحاد ولكنها متلقاةٌ بالقبول عنـد األمـة،  

  :مقروٌء ا عند اجلمع الغفري الذي يصدق عليه صفة التواتر، وقد أدرك ابن اجلزري هذا، فقال
احنصـار  : عن هذا املوضوع فقال -رمحه اهللا– 2وقد سألت شيخنا إمام األئمة أبا املعايل"

هم اجلم األسانيد يف طائفة ال مينع جميء القرآن عن غريهم، فقد كان يتلقّاه أهلُ كلِّ بلد يقرؤه من
  .3"الغفري عن مثلهم وكذلك دائماً، والتواتر حاصلٌ هلم

وليس ههنا متسع لذلك؛ ملـا يقتضـيه   -وإن كانت هذه املسألة جديرةٌ بالبحث واملناقشة 
فإن أغلب العلماء على ترجيح القول األول؛ حيث إن القـرآن تقـرؤه    -املقام من توطيئ ومتهيد

  .4وحتفظ قراءاته، وهذا تواتراألمة وتطبق أحكامه وحتفظه 
ولـو  (وهذا الشرط متفق عليه بني األئمة، ومعـىن  : موافقة اللغة العربية ولو بوجه -2

أي بوجه من وجوه النحو الشائعة ولو كان خمتلَفاً فيه اختالفاً ال يضر، أو أن تكون أفصح ) بوجه
  .5من املتداول من اللغة

يف بعض القراءات املتواترة وأنكروها وردوها وحلّنـوا   وقد تكلَّم قوم من املفسرين والنحاة
  .6من قرأ ا، وهذا ال جيوز؛ فالقراءة الثابتة حجة على العربية، وليست العربية حجةً عليها

ومعىن موافقة أحد املصاحف أنّ ما كان : موافقة القراءة أحد املصاحف ولو احتماال -3
يف قولـه   ]ِ':	ْ [ون بعض جازت القراءة به؛ وذلك حنو زيادة ثابتاً يف أحد املصاحف العثمانية د

�ِ�َ�� اَ]ْ��ٰـُ$[: تعاىلْ#َ 	'ِ[ ]��يف املصحف املكي فجـازت   ]ِ':	 [، فقد ثبتت زيادة ]100: ا���
القراءة ا، ومعىن موافقة القراءة الرسم احتماالً أن حيتمل الرسم القراءةَ ولـو تقـديراً، فقـراءة    

                                                 
  .18/ 1: النشر يف القراءات العشر – 1
ه القرآن مبضمنه يف قرأ علي، أخذ عنه ابن اجلزري، واألستاذ شيخ اإلقراء أبو املعايل حممد بن أمحد بن علي بن احلسني بن اللبان الدمشقي: هو – 2

  .51/ 1: النشر يف القراءات العشر: انظر. شهور سنة مثان وستني وسبعمائة
  . 252/ 1: منجد املقرئني – 3
: ، سنة1بريوت، ط- حمي الدين رمضان، دار املأمون للتراث، دمشق : اإلبانة عن معاين القراءات، مكي بن أيب طالب القيسي، ت: انظر – 4

  .58م، ص 1979 -هـ1399
  .15/ 1: النشر: انظر هذا يف – 5
أمحد مكي األنصاري، توزيع دار املعارف : للدكتور" الدفاع عن القرآن ضد املستشرقني والنحويني"يف كتاب  -مستفيضاً–انظر هذا املبحث  – 6

  .هـ1393: مبصر سنة




	ِ   [: ف األلف من قوله تعاىلحبذ ]ِ�hِـَٰ'[C�:�ْ�ِم ا:
َ hِ:+ِ'َ[ ] �:�حيتملها الرسم حتقيقاً وهو  ]03:ا�!�#
  .1املوافقة الصرحية، وقراءة املد حيتملها الرسم تقديراً؛ وذلك بزيادة ألف بعد امليم لفظاً

القراءة فهذه هي شروط القراءة املقبولة فإذا اختلّ ركن منها حكم عليها بالشذوذ فال جيوز 
  .ا يف الصالة وال خارجها

ولقد انعقد اإلمجاع على أن القراءات املقبولة هي عشر قراءات وما عداها شاذّ، والقـراء  
  .3، والعلماء يقروم عليه2يقرئون الناس ذا من عصر ابن جماهد إىل يومنا هذا

  
  
  
  
  
  
  

        
  :للغة واالصطالح، وذلك يف فرعنيسأتعرض يف هذا املطلب إىل تعريف علم القراءات يف ا

  

  ا	��اءات �� ا	��: ا	��ع ا�ول

، وهي مصدر للفعل قرأ، )ق ر أ(مشتقة من مادة : مجع قراءة، والقراءة يف اللغة :القراءات
، وهـذا اللفـظ   "فعالة"وهي على وزن . فكلّ منهما مصدر للفعل. قرأ يقرأ قرآنا وقراءة: يقال

  :يستعمل للمعاين اآلتية
1- الشيء إىل بعضه، ومنه قوهلم :اجلمع والضم ؛ "وما قرأت الناقة جنينا: "مبعىن مجع وضم

  .أو ما مجعت أو ضمت يف رمحها جنيناً. أي مل تضم رمحها على ولد
. ؛ أي تلوتـه )قرأت الكتـاب : (وهي النطق بالكلمات املكتوبة، ومنه قوهلم :التالوة -2

يت التالوة قراءة؛ ألاومس نطَقألصوات احلروف يف الذِّهن لتكوين الكلمات اليت ي 1ا ضم.  
  

                                                 
  .16 -15/ 1": النشر: "انظر املزيد حول شرط موافقة الرسم يف – 1
  . 194 - 134د املقرئني، ص منج: انظر– 2
  .213 -195: املصدر نفسه – 3
، و خمتار الصحاح، اجلوهري حممد 128/ 1، )ق ر أ(ت مادة .د: 1لسان العرب، ابن منظور حممد بن مكرم، دار صادر، بريوت، ط: انظر – 1

  .220/ 1، )ق ر أ(دة م، ما1995 -هـ1415: 2بريوت، ط–حممود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون : بن أيب بكر الرازي، ت



  القراءات يف االصطالح: الفرع الثاين
  :عرف علم القراءات مجاعةٌ من األئمة العلماء بعدة تعريفات، أذكر منها ما يأيت

  : )هـ794ت (تعريف أيب عبد اهللا الزركشي  -1
قيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي املرتّل على حممد واعلم أنّ القرآن والقراءات ح: "قال

ρ تها، : للبيان واإلعجاز، والقراءات هياختالف ألفاظ الوحي املذكور يف كتابة احلروف أو كيفي
  .2"من ختفيف وتثقيل وغريمها

القراءات ختتص باملختلف فيه من ألفاظ القرآن الكـرمي،  : "ويستخلَص من تعريفه هذا أنَّ
ا جند علماَء القراءات يوسعون يف دائرة مشول القراءات إىل املتفق عليه أيضا، وذلك يف تعريفهم بينم

  .3"لعلم القراءات
  
  
  :1 )هـ833ت (تعريف أيب اخلري حممد بن اجلزري  -2

  .2"هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها معزواً لناقله: "قال
  :)هـ1117ت (دمياطي تعريف أمحد بن حممد البناّ ال -3

علم يعلَم منه اتفاق الناَّقلني لكتاب اهللا تعـاىل واخـتالفهم يف احلـذف    : "قال يف تعريفه
واإلثبات، والتحرك والتسكني، والفصل والوصل، وغري ذلك من هيئة النطق واإلبدال، وغريه من 

  .3"حيث السماع
ويضاف إليـه أنَّ  : "التعريفني األخريين بعدما أورد هذين الدكتور عبد اهلادي الفضليقال 

ابن اجلزري والبنا الدمياطي اشترطا يف القراءة النقلَ والسماع، ولعلّ ذلك ألن القراءة سنة متبعـة  
                                                 

ط، .حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، بريوت، د: الربهان يف علوم القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن مهادر بن عبد اهللا الزركشي، ت – 2
  .318/ 1هـ، 1391

  . 55م، ص1980: 2، عبد اهلادي الفضلي، دار القلم، بريوت، ط-القراءات القرآنية تاريخ وتعريف – 3
 احلافظ مشس الدين  أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف املعروف بابن  اجلزري الشافعي، مقرىء املمالك اإلسالمية – 1

وأقرأ الناس، وقد " دار القرآن"هـ وتفقه ا وهلج بطلب احلديث والقراءات، وعمر للقراء مدرسة مساها 751ولد بدمشق شهر رمضان سنة 
إليه رياسة علم القراءات يف املمالك، وعين بالنظم وكانت عنايته القراءات أكثر وذيل طبقات القراء للذهيب وأجاد فيه ونظم قصيدة يف  انتهت

  .206 -204/ 4شذرات الذهب، : انظر. قراءات الثالثة ومجع النشر يف القراءات العشر وتويف بشرياز يف ربيع األول ودفن مبدرسته اليت بناها ا
عبد احلليم بن حممد اهلادي قابة، دار البالغ، اجلزائر العاصمة، : منجد املقرئني ومرشد الطالبني، أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، عين به  – 2
  .17م، ص2003 -هـ1424: 1ط
ن حممد الضباّع، مطبعة عبد احلميد أمحد علي ب: إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر، أمحد بن حممد الدمياطي، تصحيح وتعليق – 3

  .05ت، ص.ط.جنفي، مصر، د



وليحذر القارئ اإلقراء مبا حيسن يف رأيه : كما يقول زيد بن ثابت، وألجله أيضا يقول ابن اجلزري
  .4"اب، أو اللغة دون روايةدون النقل، أو وجه اإلعر

  :)هـ1367ت (تعريف عبد العظيم الزرقاين  -4
هو مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء خمالفاً به غـريه يف  : "عرف علم القراءات بقوله

النطق بالقرآن الكرمي مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء كانت هذه املخالفة يف نطق احلروف 
  .5"ااأو يف نطق هيئ

  :)هـ1403ت (تعريف عبد الفتاح القاضي  -5
هو علم يعرف به كيفيةُ النطق بالكلمات القرآنية، وطريق أدائهـا، اتفاقـاً   : "عرفه بقوله

  .6"واختالفاً مع عزو كلِّ وجه لناقله
  .وإذا قارنا هذا التعريف بتعريف ابن اجلزري السابق مل جند بينهما فرقاً

رف هذا العلم بتعاريف أخرى ال داعي لذكرها كلِّها، ولعلّ ما ذُكر كفايةهذا، وقد ع.  

  ! �� ا	������ت وإ��اد ا	����� ا	����ر: ا	��ع ا	��	�

  خالصة التعريفات: أوال
  :من خالل ما ذُكر من تعريفات لعلم القراءات يتضح أن للعلماء يف ذلك مذهبني

ول واسع؛ إذ تشمل احلديث عن ألفاظ القرآن جيعل القراءات ذات مدل :املذهب األول -1
  .املتفق عليها واملختلف عليها معاً

  .ابن اجلزري، وتابعه البنا الدمياطي وغريمها: ومن أصحاب هذا املذهب
يقصر أصحابه مفهوم القراءات على ألفاظ القرآن املختلف فيها دون املتفق  :املذهب الثاين

  . عليها
  .، وتابعه على ذلك الزرقاينّ وغريهالزركشي: ومن هؤالء

  التعريف املختار: ثانيا
كما : مما سبق عرضه وبيانه ميكن اختيار تعريف جامع ومانع وخمتصر لعلم القراءات، وهو

  : عبد احلليم قابة بقوله: عرفه األستاذ
  .1"مذاهب الناقلني لكتاب اهللا عز وجلّ يف كيفية أداء الكلمات القرآنية"

                                                 
  .56ص -تاريخ وتعريف–القراءات القرآنية  – 4
  .405/ 1ط، ت، .لبنان، د -مناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد بن العظيم الزرقاين، دار إحياء التراث العريب، بريوت – 5
  .05م، ص1972 -هـ1391: 2حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، لبنان، ط: ضي، تالبدور الزاهرة، عبد الفتاح القا – 6



        فضل القراءات وشروط قبولهافضل القراءات وشروط قبولهافضل القراءات وشروط قبولهافضل القراءات وشروط قبولها: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني
  

" ا	��اءات: ا	��ع ا�ول# $%�  

إن فضل هذا العلم عظيم؛ ذلك أنه متعلّق بكتاب اهللا تعاىل تعلّقا قويـاً، بـل اسـتمداده    
وقواعده وموضوعه هو هذا الكتاب الكرمي، وإن كان شرف العلم متعلِّقاً بشرف املعلوم، فاملعلوم 

شرف كتاب وأجلُّه، ويكفي املشتغلَ يف هذا العلم فضالً أنه يدخل يف اخلريية اليت أخـرب  هنا هو أ
  .1)خريكم من تعلَّم القرآن وعلَّمه: (بقوله ρعنها 

  :وأمهية هذا العلم وفضله يتضح يف اآليت
ذا الكتاب العظـيم وأذن   Υبيان شرف هذه األمة وعظيم قدرها، حيث خصها اهللا  -1
  .وته على عدة أوجه ختفيفاً وتسهيالً عليهاهلا يف تال
بيان مدى تعلُّق علماء هذه األمة بكتاب را واستفراغهم الوسع يف تعلّمـه وتعليمـه    -2

  .وأدائه أداًء صحيحاً مضبوطاً ملن بعدهم من غري تفريط أو تبديل
ار ومجـال  اية البالغة وكمال اإلعجاز، وغاية االختص"إظهار ما يف هذا الكتاب من  -3

اإلجياز؛ إذ كلُّ قراءة مبرتلة اآلية؛ إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولو جعلت داللة كلِّ 
  .2"لفظ آية على حدا مل خيْف ما كان يف ذلك من التطويل

عظيم الربهان وواضح الداللة؛ إذ هو مـع كثـرة هـذا    "ومنها أيضا ما يف ذلك من  -4
 يتطرق إليه تضاد وال تناقض وال ختالف، بل كلُّه يصدق بعضه بعضاً، ويبين االختالف وتنوعه مل

بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعضٍ على منط واحد وأسلوب واحد، وما ذاك إال آيةٌ بالغةٌ وبرهـان  
 .ρ3قاطع على صدق من جاء به 

لغة العربية تستفيد من تعلُّق عدد من العلوم ذا العلم واستمدادها قواعد منه؛ فعلوم ال -5
هذا العلم استفادةً كبريةً يف تقعيد القواعد وتأصيلها وبنائها على أعظم أصول ميكن أن تبىن عليها، 

  .وهو هذا الكتاب العريب املبني
                                                                                                                                                         

مصطفى سعيد اخلن، دار : ، عبد احلليم بن حممد اهلادي قابة، إشراف ومراجعة- وأحكامها. حجيتها. ثبوا. تارخيها-: القراءات القرآنية – 1
  .26م، ص1999: 1الغرب اإلسالمي، بريوت، ط

صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل . τ، عن أيب هريرة 4737: فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن، رقم خاري، كتابأخرجه الب – 1
  . 1919/ 4م، 1987 -هـ1407: 3اليمامة، بريوت، ط-مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري: البخاري، ت

2 – ،اع، ختريج اآليات: تقدمي النشر يف القراءات العشر، أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزريزكرياء عمريات، دار الكتب : علي حممد الضب
 .47/ 1م، 2002 -هـ1422: 2لبنان، ط -العلمية، بريوت

  .املصدر نفسه – 3



Zّ+َ�َ1َ:) َءاَدُم ِ':	    [: وعلماء التفسري يورثهم هذا العلم غىن يف املعاين وتنوعها، فقوله تعاىل

Zّ+َ�َ1َ:) َءاَدَم ِ':	    [: 1له معىن خيتلف عن معىن قراءة اإلمام ابن كـثري  ]37: ا�Z3:$ة [ ]ٍتٰر=�C* َآِ+%:ـ 

fٌَٰآِ+%ـ *C�  .]ر=
ففي القراءة الثانية جعلت الكلمات كأا هي اليت تلقّفت آدم واستقبلته، فصـارت كأـا   

  .2مكرمةٌ له لكونه سبب العفو عنه
��ُه	= َح�=) َ
ْ"ُ�:ْ$نَ [: اىلوبعض علماء الفقه يفهمون من قوله تعُ$َZْ#َ gَة [ ]َو$:Z3�222: ا[  

اإلباحةُ بعد  ]َح�=) َ
"=�=:ْ$نَ  [ إباحةَ إتيان النساء مبجرد انقطاع الدم، بينما يفهم من القراءة الثانية
  .3الغسل

  .واستفاد العلماء من هذا العلم الشريف عظيمة تنِد عن احلصر يف هذا املقام
ملشتغل ذا العلم ينال أجراً عظيماً وخرياً كثرياً؛ إذ أنه يظل يردد ويكرر آيات هـذا  ا -6

  الكتاب الكرمي ويقرؤها على أوجه متعددة حتى يتقنها فيعظم ثوابه ويزيد أجره
  

  شروط قبول القراءة: الفرع الثاين

ز الشاذّ فال يقرأ به وضع علماء القراءات شروطاً لقبول القراءة واألخذ ا، وذلك حىت يتمي
  :يف الصالة وال أمام العوام، وهذه الشروط ثالثة وهي

  .أن يصح إسناد القراءة: األول
  .أن توافق القراءةُ العربية ولو بوجه: الثاين

  .أن توافق القراءة أحد املصاحف ولو احتماالً: الثالث
  : شرط الصحة -1

اشتراط التواتر لقبول القراءة، وخـالف   لقد اختلف العلماء يف هذا الشرط، وأكثرهم على
وقد شرط بعض املتأخرين التواتر : "ابن اجلزري يف ذلك، واكتفى بنقلها آحاداً عن الثقات، فقال

                                                 
  . 58ستأيت ترمجته، ص  – 1
:     2عبد العليم الربدوين، طأمحد : اجلامع األحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار الشعب،  القاهرة، ت – 2

و تفسري روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، شهاب الدين السيد حممود اآللوسي البغدادي، دار الفكر، . 326/ 1هـ، 1372
  .122/ 2م،  1983 -هـ1403ط، .بريوت، د

  .237/ 1: تفسري روح املعاين – 3



يف هذا الركن ومل يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن ال يثبت إال بالتواتر، وأن مـا جـاء   
  .1"جميء اآلحاد ال يثبت به قرآن

بن اجلزري وجه، وهو أن معىن نقل القراءة آحاداً ال يعين أا مل تتواتر عند غـري  ولكالم ا
النقلة أصحابِ األسانيد؛ إذ قد ينقل راوٍ قراءة بإسناد آحاد ولكنها متلقاةٌ بالقبول عنـد األمـة،   

  :فقال مقروٌء ا عند اجلمع الغفري الذي يصدق عليه صفة التواتر، وقد أدرك ابن اجلزري هذا،
احنصـار  : عن هذا املوضوع فقال -رمحه اهللا– 2وقد سألت شيخنا إمام األئمة أبا املعايل"

 األسانيد يف طائفة ال مينع جميء القرآن عن غريهم، فقد كان يتلقّاه أهلُ كلِّ بلد يقرؤه منهم اجلم
  .3"الغفري عن مثلهم وكذلك دائماً، والتواتر حاصلٌ هلم

وليس ههنا متسع لذلك؛ ملـا يقتضـيه   -ة جديرةٌ بالبحث واملناقشة وإن كانت هذه املسأل
فإن أغلب العلماء على ترجيح القول األول؛ حيث إن القـرآن تقـرؤه    -املقام من توطيئ ومتهيد

  .4األمة وتطبق أحكامه وحتفظه وحتفظ قراءاته، وهذا تواتر
ولـو  (بني األئمة، ومعـىن   وهذا الشرط متفق عليه: موافقة اللغة العربية ولو بوجه -2

أي بوجه من وجوه النحو الشائعة ولو كان خمتلَفاً فيه اختالفاً ال يضر، أو أن تكون أفصح ) بوجه
  .5من املتداول من اللغة

وقد تكلَّم قوم من املفسرين والنحاة يف بعض القراءات املتواترة وأنكروها وردوها وحلّنـوا  
  .6راءة الثابتة حجة على العربية، وليست العربية حجةً عليهامن قرأ ا، وهذا ال جيوز؛ فالق

ومعىن موافقة أحد املصاحف أنّ ما كان : موافقة القراءة أحد املصاحف ولو احتماال -3
يف قولـه   ]ِ':	ْ [ثابتاً يف أحد املصاحف العثمانية دون بعض جازت القراءة به؛ وذلك حنو زيادة 

يف املصحف املكي فجـازت   ]ِ':	 [، فقد ثبتت زيادة ]100: ا�����[ ]�ٰـُ$ِ'	 َ#ْ�ِ�َ�� اَ]ْ�[: تعاىل
القراءة ا، ومعىن موافقة القراءة الرسم احتماالً أن حيتمل الرسم القراءةَ ولـو تقـديراً، فقـراءة    

                                                 
  .18/ 1: النشر يف القراءات العشر – 1
قرأ عليه القرآن مبضمنه يف ، أخذ عنه ابن اجلزري، واألستاذ شيخ اإلقراء أبو املعايل حممد بن أمحد بن علي بن احلسني بن اللبان الدمشقي: هو – 2

  .51/ 1: النشر يف القراءات العشر: انظر. شهور سنة مثان وستني وسبعمائة
  . 252/ 1: منجد املقرئني – 3
: ، سنة1بريوت، ط- حمي الدين رمضان، دار املأمون للتراث، دمشق : معاين القراءات، مكي بن أيب طالب القيسي، ت اإلبانة عن: انظر – 4

  .58م، ص 1979 -هـ1399
  .15/ 1: النشر: انظر هذا يف – 5
األنصاري، توزيع دار املعارف  أمحد مكي: للدكتور" الدفاع عن القرآن ضد املستشرقني والنحويني"يف كتاب  -مستفيضاً–انظر هذا املبحث  – 6

  .هـ1393: مبصر سنة




	ِ   [: حبذف األلف من قوله تعاىل ]ِ�hِـَٰ'[C�:�ْ�ِم ا:
َ hِ:+ِ'َ[ ] �:�وهو  حيتملها الرسم حتقيقاً ]03:ا�!�#
  .1املوافقة الصرحية، وقراءة املد حيتملها الرسم تقديراً؛ وذلك بزيادة ألف بعد امليم لفظاً

فهذه هي شروط القراءة املقبولة فإذا اختلّ ركن منها حكم عليها بالشذوذ فال جيوز القراءة 
  .ا يف الصالة وال خارجها

شر قراءات وما عداها شاذّ، والقـراء  ولقد انعقد اإلمجاع على أن القراءات املقبولة هي ع
  .3، والعلماء يقروم عليه2يقرئون الناس ذا من عصر ابن جماهد إىل يومنا هذا

  

  :سأتعرض يف هذا املطلب إىل تعريف علم القراءات يف اللغة واالصطالح، وذلك يف فرعني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .16 -15/ 1": النشر: "انظر املزيد حول شرط موافقة الرسم يف – 1
  . 194 - 134منجد املقرئني، ص : انظر– 2
  .213 -195: املصدر نفسه – 3
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احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على خامت النبوات والرسـاالت حممـد   

  :وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد
فقد وصلت حبمد اهللا وتوفيقه إىل خامتة هذا البحث الذي تناولت فيه دراسة منهج اإلمـام  

التـذكرة يف  "القراءات من خالل كتابه يف عرض مسائل  )هـ399ت (أيب احلسن طاهر بن غلبون 
  .ومسلكه فيه" التذكرة"، حيث استعرضت فيه حياة اإلمام مثَّ دراسة كتابه "القراءات

  ويف خلصت يف ختام هذا العمل العلمي إىل مجلة من النتائج والتوصيات 
        ::::نتائج البحثنتائج البحثنتائج البحثنتائج البحث    ----أأأأ
، واختالف ρل اهللا ومل تكن من اجتهاد رسو Υالقراءات القرآنية وحي مرتل من اهللا  -1

  .القراءات اختالف تنوع ال اختالف تضاد أو تناقض
مر علم القراءات بعدة مراحل وحمطَّات، شأنه يف ذلك شأن غريه من العلوم والفنون،  -2

مروراً بالصحابة والتابعني وأتباعهم مث من  ρوكانت بدايته األوىل مع نزول الوحي على فؤاد النيب 
ك األعالم الذين عنوا ذا العلم وقاموا على حفظه وصنفوا فيه، وبينـوا أصـوله   بعدهم من أولئ

  .ومبادئه إىل أن انتهى إىل ما انتهى إليه
يعترب اإلمام ورش املؤسس احلقيقي ملدرسة مصر يف القراءات والذي أرسـى دعـائم    -3

عداإلنتاج العلمي ملدرسة مصر يف  قراءاته اليت أخذها عن نافع يف املدينة وركّزها يف مصر، كما ي
القراءات من أكرب املنافسني يف التأليف يف جمال القراءات لغريها من املدارس بل وتفوقت عليها يف 

  مرحلة من املراحل، خصوصا العصور املتأخرة 
يتناول القراء السبعة املعروفني ويضيف يعقـوب  " التذكرة يف القراءات الثمان"كتاب  -4

 ل كتاب يصل إلينا يف القراءات الثمانية وثالث كتاب يصـل   -يعقوب الثامن–احلضرميوهو أو
إيضـاح  : القطع واالئتناف أليب جعفر النحاس، وكتاب: إلينا يف فن الوقف واالبتداء بعد كتاب

  .أليب بكر بن األنباري Υالوقف واالبتدا يف كتاب اهللا 
جعلَه إياه اإلمام الثامن قد أسهم بشكل أو إن تناول اإلمام لقراءة يعقوب احلضرمي و -5

بآخر يف القضاء على ما أحدثه كتاب السبعة البن جماهد بني العامة بأن ما سوى السبعة يعد مـن  
الشواذّ؛ إذ ارتبط يف أذهان الناس غري املتخصصني يف علم القراءات باألحرف السبعة الـواردة يف  



؛ متومهني أن هذه القراءات اليت أوردها ابن جماهـد يف  )أنزل القرآن على سبعة أحرف: (احلديث
اعتقاد جمانب للصواب، عمل هذا الكتاب -وال شك-وهو . متثل األحرف السبعة" السبعة"كتابه 

  .يف القضاء عليه
لقد نشأ ابن غلبون يف أسرة حتب العلم وتشجعه؛ األمر الذي شجعه على ولوج هـذا   -6

سيما أن أباه كان أحد رجاالت زمانه وقرائه وشيوخه؛ األمر الذي ذلّل له الطريق والتبحر فيه، ال 
املصاعب فأخذ أول ما أخذ على أبيه أيب الطيب عبد املنعم رمحه اهللا، كما استفاد كـثريا مـن   

  .رحالته العلمية خاصة رحلته إىل مصر واليت التقى فيها باملشايخ واستقر فيها إىل أن  مات ا
إلمام أبو احلسن رمحه اهللا آثاراً علمية وتالمذة جهابذة، أمـا عـن آثـاره    لقد ترك ا -7

وأما عـن تالمذتـه   . ومؤلّفاته فهي كلُّها يف علم القراءات، ومل يصل إلينا منها إال هذا الكتاب
رمحه اهللا الذي طبقت شهرته اآلفاق صـاحب  ) هـ444ت ( فيكفي أن نعرف أن أبا عمرو الداينّ 

  .ة وأستاذ مدرسة األندلس وشيخها يف وقته، قد تتلمذ على أيب احلسن رمحه اهللالتصنيفات العظيم
سعة اطالع اإلمام رمحه اهللا ورسوخ قدمه يف علم القراءات وإملامه مبسـائله روايـة    -8

ودراية، واعتماده أيضا على جمموعة من املصادر السماعية والنقلية املختلفة يف شىت أنواع العلوم، 
  .لوم اللغة العربيةوعلى رأسها ع

  :إجيابيات الكتاب ومميزاته كثرية ومتعددة، منها -9
  .استيعابه ألغلب مسائل ومباحث القراءات الثمانية -
 .مجع املسائل يف أبواا املوضوعة هلا -

 .رد املسائل إىل أصوهلا -

 .حسن تنظيم وترتيب األبواب وتوزيع املادة العلمية عليها -

على املسائل واآلراء وإيراده للرأي املخالف ومناقشته مناقشة علميـة يف  عنايته بالتدليل  -
  .أغلب األحيان
  .عدم عنايته كثريا بتعريف مصطلحات علمي التجويد والقراءات -10
اهتمامه يف عرض القراءات بدقّة عزوها إىل أصحاا وضبطها ضبطا دقيقا يف أغلب  -11

كما اهتم أيضـا بالتحسـني   . ض اآليات أو سبباً لرتوهلاتفسريا لبع -أحيانا–األحيان، كما يورد 
والترجيح لبعض القراءات وتفنيد ورد بعض األوجه، غري أنه ال يتعرض لقراءة متواترة بالنقـد أو  

الطعن والرد.  



على مادة علمية زاخرة بأسلوب سهل بسيط غري معقّـد،  " التذكرة"حيتوي كتاب  -12
ل الوقف واالبتداء ومدى ارتباطه باملعىن، واهتماما ملحوظا بتعليل كما يتضمن عناية خاصة مبسائ

  . القراءات وتوجيهها واختيارها؛ معتمدا يف ذلك على جمموعة من األصول واملعايري
بالرغم من إجيابيات الكتاب الكثرية إال أن كونه عمل بشري يعتريه النقص واملآخذ،  -13

  :ومن هذه املآخذ
  .الرواة اإليهام يف بعض أمساء -
 .اإلطناب املسهب واإلطالة يف بعض األبواب والتمثيل هلا لغري ما علّة -

  .ذكر بعض األحكام واملسائل يف غري حمالِّها اليت جيب أن تذكر فيها -
إىل غري ذلك من املالحظات املنهجية اليت أبرزا يف هذا البحث، غري أن هذه النقـائص ال  

  .جب نفعه وال تنقص من جهد اإلمام أيب احلسن يف شيءتغطّ أبدا من قيمة هذا الكتاب وال حت
  .هذه هي أهم النتائج اليت خرجت ا من خالل دراسيت هذا الكتاب ومنهج اإلمام فيه

        ::::التوصيات والمقترحاتالتوصيات والمقترحاتالتوصيات والمقترحاتالتوصيات والمقترحات    ----بببب
  :وقبل طي آخر صفحة رأيت أن أسجل التوصيات اآلتية

  .قراءة وحفظا وتعهدا وعمالأداء و Υدعوة الناس وإرشادهم إىل العناية بكتاب اهللا  -1
دعوة طلبة العلم والباحثني واملتخصصني إىل االهتمام بالدراسات القرآنيـة عمومـا    -2

وبتحقيق مصنفات علم القراءات خصوصا وانتشاهلا من رفوف املخطوطات وإخراجها إىل النور، 
  .إليهال سيما أن مكاتبنا فقرية إىل ذا العلم، وطلبة العلم يف أمس احلاجة 

حاجة املكتبة اإلسالمية إىل موسوعة يف القراءات املتواترة منظمة ومرتبة، وموسـوعة   -3
أمحد : أيضا يف القراءات الشاذة األربع املتممة على غرار معجم القراءات املعد من طرف الدكتور

  .عبد العال سامل مكرم: خمتار عمرن والدكتور
يل إعداد مكتبة علـم القـراءات يف أقـراص    أوصي املتخصصني يف علوم اإلعالم اآل -4

مضغوطة، مصورة تصويرا دقيقا تتحاشى األخطاء العلمية املطبعية على غرار سائر املكتبات يف شىت 
  .العلوم والفنون

إن بعض مباحث رساليت جديرة بأن تفرد برسائل جامعية مستقلة؛ إسهاماً يف خدمـة   -5
التذكرة يف "بحث ومزيد كشف عن أمهية ومرتلة كتاب القرآن الكرمي وإحاطةً جبوانب موضوع ال

  ".القراءات الثمان



دراسة منهجية أو : وذلك مثل مبحث توجيه القراءات وتعليلها، ومبحث اختيار القراءات
وكذلك مسائل الوقف واالبتداء من خالل هذا الكتاب ومدى تـأثريه وارتباطـه   . دراسة مقارنة

  .باملعىن
إن هذه حماولة متواضعة غاية التواضع، أردت أن أشارك ا يف : قولويف ختام هذا البحث أ

نقص وقصور،  -وال ريب–ميدان البحث العلمي، خدمة لعلم القراءات، وقد يعتري هذا العمل 
كذا أعمال بين آدم موصولة مبدد ال يكاد ينقطع عن اهلفوات والزالت، ومهمـا بـالغ املـرء يف    

من الع ثار يف هافية القول، أو غافية العقلاحلرص واليقظة فال بد.  

  وإن ت@. #8?ً� �=.; ا	�      >$; م: 9 �8' #78 و#َ 

 
واسأل اهللا الكرمي رب العرش العظيم أن يتقبل منا أعمالنا وحيسن مقاصدنا ونياتنا ويهدينا 

ما كـثرياً  إىل سبيل الرشاد والسداد، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسـلي 
  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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 ا�-��1ت   ]1ََ%�ِ�ُ_�َن[ 66 208
 ا�-��1ت   ]َأِئْ!4ً� َءاِ�َ�ً�[ 86 233
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 ���س ا)'�د�% ا�$#"��  وا�!�ر -2
 

  

 ا��7! أو ا$�� الصفحة

07 

  
 )قرآن وعلَّمهخريكم من تعلَّم ال(

 ...)وأقرؤهم لكتاب اهللا أيب بن كعب(.... 13

 من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد( 13

 ..)من عبد اهللا بن مسعود، وسامل، ومعاذ بن جبل، وأيب: خذوا القرآن من أربعة( 13

 )أنزل القرآن على سبعة أحرف( 183، 61، 60

 "بالفتح ρقرأت على رسول اهللا " 126

 "كما قرأتها عليρ قرأت على النيب " 127

 )لقد عجب اهللا تعاىل البارحة من فالن وفالنة( 129
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فهرس األبيات الشعرية والنظم -3
  
  

 البيت الصفحة
    

177  nا� �ِ%ْT ـ�َق� �%nْ&�          �&2ْـ��u أحـٌ@ ��  �هِ�2َ&�أL Lَ یnْ%ـ

135 +َ� �� ُCRأ � u&ُ�%4 �� ا���و         ٌ;I� اءات�4َ ا��� ��u@ی @�� 

75 

�4 أ��N ا��5ز �n+%@ا       ��a أآ�ن �x ا[�ار وا��Iw@اIذا ا� ُ̀   ص&5

 �� Tـ&T �� Mـ�ار اb (���ـ&�      �� }� �z2 ��42 دا�4 أ�ـ@ا

75 

�2ـ F�R}ـ)ل ا�|یـ�رة إنـ%�    �  �a��� n%ا� Pت آ�ن` إ�  إذا آ1

�aیـ@ي إذا ه� أ��]�� e�  أ�4 تـ أن ا�2Nـd ُی�:م دا�ـ�B      وُی8َ

2� �%4 ِ�َ�اَی� 90�� آ�U أْوٍب              ِآ&�نMُ ح��� `��َ@اة ت��یََ  

177  
                 Mً?�ّTُ �?� ا�?Wُ�ُل ا��?R     *?Wُ�� F?� @ْ?n2&� ش?�2ً� ن�ْح �+Rا ا���R
C2BRو�  

َن� َوTَـ�5ََن�  166ِ2ْ�َ �� َهَ/ا ا�ِ/ي         َ�َ&َ� ا��Bْدuَة ِ�َْ�  َوَأَتP َصَ�اِحُ�َ%� َ�ُ�ْ

40 ،97 Lَu@2ـ�ٍء ت�ـ�ٍن ���� �  و��ر 4ْaُ�ِ���B%ِ| حـ�ل ُسaُـ�نِ*       و�Rل ا�ُ

 ُ��َصَ)ورRَّ� وْرٌش آـu�ُ َراٍء و�Rَـَْ�َ%�        Mً&َaَ�ْ�ُ َی�          238ُ�ْaٌَء أِو ا�  

115 

L�&ـ�ت (5ـ� آ� دان تC�        XـRك وا  ورو�F إس�Bع ا�B ـ

� L ص??�ت ه&??�ك             a??2??@��         ی�I� [�5م إ��??�ق ا�;??ـ�B??وا#ش
( C2�  

231  L�ّ8� ى ��رش وR@ ُیٌC��    ٍu2Nَ�ُ ` أو�ث� |Bه @I� و��  

40 ،97 ،230 � x2BT ا���ب �Rًل وRـ�Lَu        َو��دًا اLُو�P وا�ُِCْ��        ��ـ�َن �ـ�هٌ�َ 

238         (u��ََت mٌIْ�َ 4ِ2Wِ5ْu+��� اَن و�� شـٍََر �ْ&ُ* ُیَRّـُِ� ُآ�wُ%4ْ         وح2َْ



245  ِ�َaَْأْو ُت �ْBَا إْن ُتu  َوَرURِ� ا�

� �ُ* ن;eٌ ُیْ َ�ـ     ـ 88ْaی �� uوْي آ:ن�kُ zَ2ْ� zْIِی  eْ و�ْ� ی5+�ْ
  



  فهرس األعالم املترجم هلم -4

  
  الصفحات                                             العلم                 

  

 )16 ( @Iس ��أ �I��e ا�Nت �  أ��ن �

  إبراهيم بن ثابت أبو إسحاق اُألقليشي (47)
 بو  إسحاق األنطاكيإبراهيم بن عبد الرزاق ، أ (64)

  إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل (239) 
  إبراهيم بن حممد بن مروان أبو إسحاق (4322، )
  أمحد بن بابشاذ أبو الفتح اجلوهري  )47( 
  أمحد بن بويه )30(
  أمحد بن جبري األنطاكي الكويفّ )17(
  أمحد بن جرير أبو جعفر الطربي )17( 
  عفر بن محدان بن مالك أبو بكرأمحد بن ج )42(
  أمحد بن جعفر أبو احلسني املعروف بابن املنادى )211(
  القطيعيأمحد بن جعفر أبو بكر  46، )41(
 أمحد بن احلسني بن مهران أبو بكر املقرئ )35(

  أمحد بن حممد بن إمساعيل أبو جعفر النحاس 226، )65( 
  اهللا أبو احلسن البزي أمحد بن حممد بن عبد  108، 97، 63، )58(
  أمحد بن حممد بن عبد اهللا أبو عمر الطلمنكي )65( 
  أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن أيب عيسى املعافري  ( 47)
  اخلليفة الراضي أمحد بن املقتدر بن املعتضد  )32(

10 ،16 ،17 ،44 ،45 ،60 ،)68( ،76 ،77 ،79 ،80 ،82 ،83 ،84 ،85 ،
  أF .�K: م/(F J: ا	�?�س أ�HF /F ، اF: م@�ه. 20، 205، 192، 185، 166، 131، 121، 108، 87، 86

 أمحد بن نصر بن منصور أبو بكر الشذائي  )46(

  أمحد بن عبد العزيز،  ابن بدهن  )44(
  أمحد بن علي بن أمحد أبو جعفر، ابن الباذش  122، 113، 110، 108، 5، )95(
  أمحد بن علي أبو الفوارس اإلخشيد  )32(
  أبو العباس، أمحد بن عمار املهدوي  )65(



  أمحد بن فناخسرو أبو نصر ، اء الدولة (34)
  أمحد بن سعيد بن أمحد املعروف بابن نفيس )47(
  األندرايب، أبو عبد اهللا بن أيب عمر )181(
  أنوجور بن حممد اإلخشيد  )29(
  إمساعيل بن إبراهيم بن حممد بن القراب  )60( 
  إمساعيل بن جعفر   93، 66، )57(
 إسحاق بن حممد أبو حممد املسييب  216، 178، 148، 131، 3، 66، ) 56( 

  إمساعيل بن خلف بن  سعيد بن عمران  )24( 
)9(  بكري بن عبد اهللا بن األشج  
  تقي الدين الصائغ، أبو عبد اهللا  )12(
  جعفر أبو الفضل بن حممد الوزير  )41(

15 ،16 ،42 ،50 ،)59( ،62 ،63 ،65 ،69 ،77 ،79 ،89 ،90 ،96 ،
109 ،110 ،111 ،113 ،116 ،117 ،122 ،123 ،125 ،126 ،127 ،
129 ،130 ،131 ،132 ،141 ،142 ،143 ،144 ،148 ،149 ،150 ،
151 ،152 ،153 ،156 ،159 ،160 ،161 ،162 ،163 ،166 ،169 ،
170 ،178 ،191 ،193 ،15 ،196 ،198 ،199 ،200 ،207 ،212 ،
213 ،229 ،235  

  L�Kة K :F?78 ا	��Lت

  حفص بن عمر بن عبد العزيز  أبو عمر الدوري  193، 122، )59(
24 ،42 ،43 ،)58( ،96 ،98 ،109 ،123 ،126 ،144 ،153 ،160 ،
161 ،163 ،168 ،176 ،206 ،207  

  حفص بن سليمان أبو عمر الكويف

  احلسن بن بويه  )30(
  حلسن بن خلف بن عبد اهللا بن  بلّيمةا 244، 228، 110، )93(، 66، 24

 احلسن بن رشيق، أبو حممد العسكري املصري  )45(

  احلسن بن العباس بن أيب مهران )211(
  احلسن بن عبد اهللا بن محدان الشيباين  )29(
  احلسن بن علي بن ثابت أبو عبد اهللا، املقرئ  )35(
  احلسني بن أمحد بن خالويه بن محدون  )46( 
  اخلليل بن أمحد  190، 171، 167، 157، 121، 89، 88، 87، )86(
  خالد بن خالد الشيباين )59( 
  خلف بن هشام  178، 6، 42، )17(
  داود بن أيب طيبة أبو سليمان املصري  )24(



  روح بن عبد املؤمن  168، 167، 146، 90، )60(
)16(  زائدة بن قدامة الثقفي  

50 ،)59( ،75 ،76 ،79 ،80 ،157  ان بن العالء أبو عمروزب  
  زكريا بن حممد بن أمحد أبو حيي األنصاري  )23(
  أبو احلسن طاهر، ابن غلبون )39(
  حممد بن أمحد بن حممد ، أبو عبد اهللا، شعلة )238(
  حممد بن أمحد بن علي بن اللبان أبو املعايل  )9(
  حممد بن أمحد بن علي أبو عبد اهللا  القزويين  95، )22(
  حممد بن أمحد ، أبو بكر الرملي، الداجوينّ الكبري  )84(
  حممد بن أمحد أبو الفرج الشنبوذي املقرئ  68، )35(
  كافور أبو املسك، موىل اإلخشيد  40، 32، )29(
  الليث بن خالد البغدادي، أبو احلارث )59(
  الليث بن سعد  )20(
  جماهد بن جرب  )20(
  حممد اإلخشيد بن طُغج  )32(
)5( ،14 ،15 ،39 ،40 ،42 ،45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،55 ،56 ،60 ،

75 ،5 ،97 ،8 ،108 ،111 ،114 ،116 ،117 ،118 ،119 ،135 ،180 ،
184 ،188 ،228 ،231 ،232 ،237 ،239 ،240 ،245 ،246 ،247  

  حممد أبو  اخلري بن اجلزري

  حممد بن احلسن بن علي أبو طاهر األنطاكي  )64(
  احلسن بن يعقوب، أبو بكر بن مقسمحممد بن   )76(
 حممد بن احلسن بن حممد ، أبو بكر النقاش  )76(
)60( ،87 ،116 ،123 ،148 ،154 ،163 ،170 ،175 ،182 ،196 ،

199 ،211 
  حممد بن املتوكّل أبو عبد اهللا  املعروف برويس

  قنبلحممد بن عبد الرمحن أبو عمر املكّي امللقّب ب 192، 168، 147، 68، )58(
  حممد بن عبد الرحيم، أبو بكر األصبهاينّ )243(
  حممد بن عبد اهللا بن زكريا أبو احلسننب حيويه  )46(

35 ،66 ،)90( ،121 ،220 ،223 ،226  حممد بن القاسم، أبو بكر بن األنباري  
  حممد بن سفيان أبو عبد اهللا  74، )64(
  حممد بن سعدان الضرير الكويفّ  )17(
  بن يوسف بن ار احلرتكي حممد  )44(
)48( ،65 ،74 ،115 ،137 ،186 ،228 ،232 ،233 ،234 ،237 ،239 ،   مكي بن أيب طالب، أبو حممد القيسي



242 ،244 

  املنصور أبو علي امللقب باحلاكم بأمر اهللا  )31(
  معد أبو متيم امللقب  املعز لدين اهللا )31(
  مرثد أبو اخلري اليزين  )19(
  بن أمحد أبو غامن بن محدان املصري مظفر  )24(
  معلَّى بن دحية أبو دحية  )20(
  املفضل بن حممد أبو حممد الضيب  164، 162، 159، 158، 157، 127، 126، 93، 66، )58(
  مقاتل بن سليمان البلخي، أبو احلسن )16(
  موسى بن عبيد اهللا، أبو مزاحم اخلاقاين )103(

15 ،20 ،21 ،23 ،)57( ،62 ،66 ،69 ،70 ،73 ،75 ،77 ،79 ،93 ،96 ،
97 ،113 ،123 ،126 ،128 ،131 ،139 ،148 ،149 ،159 ،161 ،
164 ،166 ،168 ،172 ،173 ،175 ،181 ،182 ،186 ،192 ،199 ،
228 ،229 ،234 ،235 ،236 ،243 ،247  

  نافع، أبو عبد الرمحن املدين

  ز باهللانزار العبيدي  أبو املنصور نزار امللقب العزي  )31(
  نصري بن يوسف   243، 150، 127، 125، 123، 116، 93، 66، 63، 62، )59(،42

  نقفور  )31(
  صاحل بن إدريس، أبو سهل  )85(

  صاحل بن زياد أبو شعيب السوسي  205، )59(، 45
15 ،42 ،43 ،)58( ،62 ،66 ،69 ،77 ،79 ،93 ،96 ،117 ،122 ،126 ،
144 ،165 ،174 ،198 ،242  

  أيب النجود أبو بكرعاصم بن 

  عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن بن بندار  )47(
  عبد الرمحن بن إمساعيل املقدسي، أبو شامة 231، )55(
  عبد الرمحن بن جبري  )19(
  عبد  الرمحن بن احلسن، أبو القاسم  اخلزرجي )65(
  األمري عبد الرمحن الناصر  )29(
  البغداديعبد الرمحن بن عبدوس أبوالزعراء   )193(
)20(  عبد الرمحن بن غنم األشعري  
  عبد الكرمي بن املطيع هللا، أبو بكر الطائع هللا  )34(
  عبد اهللا بن أمحد أبو عمرو املعروف بابن ذكوان  198، 192، 148، 131، 123، 83، )58(
  عبد اهللا بن أيدغي، أبو بكر الشهري بابن اجلندي  )24(
)45(  رأبو احلسني اللغويعبد اهللا أبو أمحد السام ،ي  



15 ،)58( ،61 ،69 ،77 ،79 ،96 ،117 ،127 ،128 ،143 ،145 ،147 ،
155 ،159 ،160 ،161 ،163 ،164 ،165 ،170 ،172 ،173 ،174 ،
178 ،180 ،204 ،211 ،220 ،222  

  عبد اهللا بن كثري أبو معبد الداري

  أبو بكر بن سيفعبد اهللا بن مالك   )22(
  عبد اهللا بن املبارك أبو حممد 237، 232، 91، 82، 76، 75، 74، 65، 64، 54، 49، 46، 44، )43(
  عبد اهللا بن حممد أبو أمحد بن الناصح، ابن املفسر  )44(
  عبد اهللا بن املكتفى أبو القاسم املستكفي باهللا  )33(
 15 ،19 ،56 ،57 ،)58( ،61 ،69 ،77 ،79 ،96 ،117 ،127 ،128 ،

143 ،145 ،148 ،155 ،159 ،160 ،161 ،163 ،164 ،165 ،170 ،
172 ،173 ،174 ،178 ،180 ،192 ،204 ،211 ،220 ،222  

  عبد اهللا بن عامر اليحصيب

  عبد اهللا بن وهب  )21(
  عبد املنعم بن املبارك، أبو الطيب 237، 232، 91، 82، 76، )74(، 65، 64، 54، 49، 46، 44، 43

  أبو األزهر العتقيعبد الصمد بن عبد الرمحن،   )247(
  عبد العزيز بن علي بن حممد، ابن الفرج )43( 
)45(  احلافظ عبد الواحد بن حممد أبو الفتح البلخي  
  عتيق بن ما شاء اهللا بن حممد  )45(
)21( ،22 ،23 ،24 ،50 ،56 ،57 ،63 ،66 ،92 ،96 ،97 ،109 ،112 ،

116 ،117 ،118 ،147 ،165 ،166 ،168 ،174 ،178 ،186 ،198 ،
205 ،212 ،213 ،217 ،228 ،229 ،227 ،231 ،232 ،233 ،234 ،
235 ،236 ،237 ،238 ،240 ،243 ،244 ،245 ،247 ،248  

  أبو سعيد عثمان بن سعيد القبطي املعرف بورش

10 ،45 ،46 ،47 ،49 ،50 ،65 ،66 ،)91( ،93 ،95 ،96 ،98 ،104 ،
110 ،111 ،114 ،124 ،188 ،220 ،227 ،228 ،230 ،231 ،235 ،
237 ،238 ،239 ،242 ،244 ،245 ،246 ،247   

  عثمان بن سعيد الداين أبو عمرو

  عكرمة موىل ابن عباس  )20(
  علي بن بويه  )30(

15 ،42 ،)59( ،62 ،68 ،77 ،79 ،82 ،83 ،93 ،110 ،117 ،122 ،
123 ،125 ،126 ،128 ،129 ،131 ،139 ،142 ،143 ،144 ،150 ،
153 ،156 ،158 ،159 ،160 ،161 ،162 ،163 ،164 ،169 ،171 ،
178 ،190 ،193 ،198 ،199 ،206 ،209 ،219 ،242 ،243  

  علي بن محزة الكسائي

  علي بن حممد بن إبراهيم بن خشنام املالكي  )44(
  علي بن حممد بن إسحاق املعدل، أبو احلسن  )44(
  ، أبو احلسنعلي بن حممد بن علي بن هذيل  )50(
  حممد أبو احلسن بن صاحل علي بن  )43(
  الشيخ علي بن حممد اهلامشي  )44(



  علي بن عبد اهللا بن محدان الشيباين  )29(
  علي بن عبد اهللا الفارسي، أبو احلسن  )43(
  علي بن عثمان بن حممد بن أمحد بن القاصح  239، )231(
  علي بن العجمي  )94(
  عمر بن احلارث األنصاري  )19(
  ن خالد، أبو حفص املصريعمر بن زيد ب )45(

  عمرو بن عثمان بن قنرب، أبو بشر، سيبويه 246، 244، 209، 166، 120، 87، )86(، 36
  عيسى بن مينا املعروف بقالون  233، 211، 186، 118، )57( 
  عيسى بن عمر الثقفي، أبو عمرو  )187(
  فارس بن أمحد بن موسى أبو الفتح  )23(
  القاسم بن فيره الشاطيب  244، 238، 237، 231، 230، 115، 97، 49، 40، )22(
  القاسم بن سالّم أبو عبيد اخلراساين  17، 16، )15(
  فناخسرو أبو شجاع امللقب عضد الدولة  )34( 
  املطيع هللا: الفضل بن املقتدر أبو القاسم  )33(
  قَباث بن رزين  )19(

43 ،)59( ،62 ،63 ،66 ،88 ،93 ،108 ،122 ،123 ،160 ،167 ،171 ،
190 ،243 

  قتيبة بن مهران

  سليمان بن جناح، أبو داود )50(
  سقالب بن شيبة  )21(
  سهل بن حممد أبو حامت السجستاين  17، )15(
  الشريف اخلطيب  )22(
  سعد الدولة، أبو املعايل شريف بن سيف  )31(

  بو احلسنسعيد بن مسعدة األخفش، أ 208، 152، 151، 122، 89، )88(، 50، 40
  شعبة بن عياش بن سامل أبو بكر  93، )58(، 43

  شريويه بن عضد الدولة، شرف الدولة  )34(
  هارون بن موسى األخفش، أبو عبد اهللا 198، 120، )88(
  ، أبو طعمة هالل موىل عمر بن عبد العزيز  )20(
  هشام بن عمار السلمي، أبو الوليد  )58(
  حيىي بن آدم  66، )58(
  حيىي بن املبارك بن املغرية اليزيدي 209، 205، 192، 132 ،)59(



  حيىي بن علي املشهور بابن اخلشاب  )22(
  حيىي بن يعمر أبو سليمان العدواين البصري  )16(

15 ،44 ،)60( ،62 ،70 ،72 ،77 ،79 ،91 ،93 ،122 ،136 ،142 ،
143 ،153 ،154 ،159 ،160 ،161 ،175 ،176 ،204 ،211 ،213 ،
216 ،219 ،247 ،248  

  يعقوب بن إسحاق بن زيد 

14 ،)58( ،63 ،66 ،93 ،108 ،123 ،126 ،127 ،165 ،174 ،207 ،
212 ،242 ،243  

  يعقوب بن حممد بن خليفة األعشى

  أبو يعقوب األزرقيوسف بن عمرو  240، 228، 97، )22(
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   :القرآن الكرمي -أ
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  :املخطوطات -ب
اإلرشاد يف القراءات، عبد املنعم بن عبيد اهللا، أبو الطيب بن غلبون، إدارة املخطوطـات واملكتبـات    -

  .ميالنو إيطاليا–، مكتبة اإلمربوزيانا 5287: اإلسالمية بوزارة األوقاف الكويتية
  
  :املصادر واملراجع املطبوعة -ج
حمي الدين رمضان، دار املأمون للتراث، : اإلبانة عن معاين القراءات، مكي بن أيب طالب القيسي، ت  -1

  .م1979 -هـ1399: ، سنة1بريوت، ط-دمشق 
إبـراهيم  : إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع لإلمام الشاطيب، أبو شامة الدمشـقي، ت  -2

  .م1891 -هـ1402ط، .قاهرة، دعطوة عوض، دار الكتب العلمية، ال
مجاعة من العلمـاء، الكتـب العلميـة،    : اإلاج يف شرح املنهاج، علي بن عبد الكايف السبكي، ت -3

  .هـ1404: 1بريوت،  ط
علـي  : إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربع عشر، أمحد بن حممد البنا الدمياطي، تصحيح وتعليق -4

  .ت.ط.املشهد احلسيين، القاهرة، دحممد الضباع، مكتبة ومطبعة 
  .م1951ط، .اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين السيوطي، دار الندوة، بريوت، د -5
سعيد اجلميلي، دار الكتاب . د: اإلحكام يف أصول األحكام، علي بن حممد؛ أبو احلسن اآلمدي، ت -6

  .هـ1404: 1العريب، بريوت، ط
ط، .نية وموقف اهلذيل منه، نصر سعيد، درا الصحابة للتـراث طنطـا، د  االختيار يف القراءات القرآ -7

  .م2006
حممد حمي : البصريني والكوفيينن أبو الربكات األنباري، ت: اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني -8

  .ط.الدين عبد احلميد، دار الفكر، د
علي حممد البجاوي، دار : العسقالين، تاإلصابة يف متييز الصحابة، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل  -9

  .م1992 -هـ1412: 1اجليل، بريوت، ط



 –عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة : األصول يف النحو، أبو بكر حممد بن سهل بن السراج، ت -10
  .م1988 -هـ1408: 3بريوت، ط

يان والبديع، حممـود العـامل   األصول الوافية املوسومة بأنوار الربيع يف الصرف والنحو واملعاين والب -11
  .هـ1322: ، سنة1املرتيل، مطبعة التقدم العلمية، مصر، ط

  .م1999 -هـ1420 7بريوت، ط -دار ابن كثري، دمشق -إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمي الدين الدرويش، دار اليمامة -12

فيـل، منشـورات كليـة    اإلعراب واالحتجاج للقراءات يف تفسري القرطيب، سيدي عبد القادر الط -13
  .ت.، د1الدعوة، ط

مجال الدين حممد : اإلقناع يف القراءات السبع، أمحد بن علي أبو جعفر األنصاري، ابن الباذش، حتقيق -14
  .ط.ت.شرف، دار الصحابة للتراث، طنطا، القاهرة، د

السـعودية،   -مهدي عبد احلي، دار عمار سـامل : إجياز التعريف يف علم التصريف، ابن مالك، ت -15
  .م2002 -هـ1422ط، .د

حمي الدين عبـد الـرمحن   : إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجل، أبو بكر األنباري، ت -16
  .م1971 -هـ1390: ط، سنة.رمضان، دمشق، د

  .ت.ط.البداية والنهاية، إمساعيل بن عمر بن كثري ، أبو الفداء الدمشقي، مكتبة املعارف، بريوت، د -17
: 2حممد أبو الفضل إبـراهيم، دار املعرفـة، لبنـان، ط   : البدور الزاهرة، عبد الفتاح القاضي، ت -18

  .م1972 -هـ1391
حممد أبو الفضـل  : الربهان يف علوم القرآن، حممد بن ادر بن عبد اهللا، أبو عبد اهللا الزركشي، ت -19

  .هـ1391ط، .إبراهيم، دار املعرفة، بريوت، د
الـدار   –أسسها، وعلومها، وفنوا، عبد الرمحن حسن حبنكة اللميداين، دار القلم : عربيةالبالغة ال -20

  .م1996 -هـ1416: 1بريوت، ط-الشامية، دمشق
سـهيل زكـار، دار   : بغية الطالب يف تاريخ حلب، كمال الدين عمر بن أمحد بن أيب جرادة، ت -21

  .م1988: 1الفكر، بريوت، ط
  .م1987/ 1408، ط.القاموس، الزبيدي، سلسلة التراث العريب، الكويت، د تاج العروس من جواهر -22
  .ت.ط.تاريخ بغداد، أمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بريوت، د -23
حممد حمي الدين عبد احلميد، دار السـعادة،  : تاريخ اخللفاء، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، ت -24

  .م1952 -هـ1371 :1مصر، ط
عبد الفتاح أبـو  : التبيان لبعض املباحث املتعلقة بالقرآن للشيخ طاهر اجلزائري الدمشقي، اعتىن به -25

  .هـ1412: 3غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب، سورية، ط
التوقيفيـة،  التبيان يف إعراب القرآن، عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا أبو البقاء العكـربي، املكتبـة    -26

  . ت.ط.د



  .م2000 -هـ1421: ، سنة1الصرف الكايف، أمين أمني عبد الغين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط -27
غامن قدوري احلمد، مكتبـة  : التحديد يف اإلتقان والتجويد، عثمان بن سعيد، أبو عمرو الداين، ت -28

  . م1988 -هـ1407: 1دار األنبار، العراق، ط
–تونس،  املؤسسة الوطنية للكتـاب   -لتنوير، الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشرالتحرير وا -29

  .م1984: ط.اجلزائر، د
محدي عبد ايـد إمساعيـل السـلفي، دار    : تذكرة احلفاظ، حممد بن طاهر القيسراين،الذهيب، ت -30

  .هـ1415: 1الصميعي، الرياض، ط
أمين سويد، مكـة  : عبد املنعم، أبو احلسن بن غلبون، حتقيقالتذكرة يف القراءات الثمان، طاهر بن  -31

  .م1991 -هـ1411: 1املكرمة ط
عبد الفتاح حبريى إبراهيم، : التذكرة يف القراءات، طاهر بن عبد املنعم، أبو احلسن بن غلبون، حتقيق -32 

  .م1990 -1410: 1الزهراء لإلعالم العريب، القاهرة، ط
عبد اهللا هاشم اليماين املـدين،  : علي بن حجر، أبو الفضل العسقالين، تتلخيص احلبري، أمحد بن  -33

  .م1964 -هـ1384: ط، سنة.املدينة النورة، د
محزة حاكمي، دار : تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات يف القراءات السبع، أبو علي بن بلِّيمة، ت -34

  .هـ1409: 1القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، ط
سعيد أمحد أعـراب،  : د ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، ابن عبد الرب النمري القرطيب، تالتمهي -35

  .م1985 -هـ1407ط، .مكتبة املؤيد، د
علي حسني البـواب، مكتبـة   : التمهيد يف علم التجويد، حممد بن حممد بن اجلزري، أبو اخلري، ت -36

  .م1985 -هـ1405: 1املعارف، الرياض، ط
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، شهاب الدين السيد حممـود اآللوسـي   تفسري  -37

  .م1983 -هـ1403ط، .البغدادي، دار الفكر، بريوت، د
: تفسري الطربي املسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حممد بن جرير، أبو جعفر الطـربي، ت  -38

  .هـ1374: 1عارف، مصر، طحممود حممد شاكر و أمحد شاكر، دار امل
حممد عوامـة، دار الرشـيد،   : تقريب التهذيب، أمحد بن علي بن حجر  أبو الفضل العسقالين، ت -39

  .م1986 -هـ1406: 1سوريا، ط
إبراهيم عطوة عـوض،  : ، تأبو اخلري  حممد بن حممد بن اجلزريتقريب النشر يف القراءات العشر،  -40

  .م2004 -هـ1425ط، .دار احلديث، القاهرة، د
: 1التهذيب، أمحد بن علي بن حجر  أبو الفضـل العسـقالين، دار الفكـر، بـريوت، ط     بذي -41

  .م1984 -هـ1404



  .ت.ط.التيسري يف القراءات السبع، عثمان بن سعيد أبو عمرو الداين، د -42
: شعب،  القاهرة، تاجلامع األحكام القرآن، حممد بن أمحد أبو عبد اهللا األنصاري القرطيب، دار ال -43

  .هـ1372: 2أمحد عبد العليم الربدوين، ط

عبد الرحيم الطرهوين وحيىي : جامع البيان يف القراءات السبع، عثمان بن سعيد أبو عمرو الداين، ت -44
  . م2006 -هـ1427ط، .مراد، دار احلديث، القاهرة، د

سعيد األفغاين، مؤسسـة الرسـالة،   : تحجة القراءات، عبد الرمحن بن حممد أبو زرعة بن زجنلة،  -45
  .م1984 -هـ1404: 2ط
عبد العال سامل مكرم، دار : احلجة يف القراءات السبع، احلسني بن أمحد أبو عبد اهللا بن خالويه، ت -46

  .م1979 -هـ1399: 3الشروق، بريوت، ط
: دار املعارف مبصر سنةالدفاع عن القرآن ضد املستشرقني والنحويني، أمحد مكي األنصاري، توزيع  -47

  .هـ1393
حماضرات تاريخ األمم اإلسالمية، حممد اخلضري بك، دار الكتاب العريب، بريوت، : الدولة العباسية -48

  .م2005 -هـ1426ط، .د
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود اآللوسي،  -49

  .ت.ط، د.ث العريب، بريوت، ددار إحياء الترا
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خـالل   لقد تناولت منهج اإلمام أيب احلسن طاهر بن غلبون يف عرض مسائل القراءات من
  ".التذكرة يف القراءات الثماين: "كتابه

  فات العظيمة يف فـنة  من بني سلسلة املصنفات املهموهو حبث يكشف عن إحدى املصن
  .القراءات؛ ذلك أن ظهور هذا الكتاب يعد فتحاً كبرياً يف جمال القراءات

وأسـتاذيةً وتأليفـاً،   فمؤلِّفه شخصية من أبرز الشخصيات يف علم القراءات أداًء وتدريساً 
طبقت شهرته اآلفاق وانتفع به القراء واملؤلّفون؛ ملا يتميز به من سالمة يف املنهج " التذكرة"ومؤلَّفه 

  .واستيعاب لألحكام
  .وقد اشتملت املذكرة على مقدمة وفصل متهيدي وأربعة فصول وخامتة وفهارس علمية

لم القراءات؛ متطرقا إىل مجلة مـن  ففي الفصل التمهيدي حاولت الوقوف على مفهوم ع
تعريف جـامع مـانع،    -من بينها-التعاريف اللغوية واالصطالحية اليت أوردت له، مث إىل اختيار 

معرجاً على فضل القراءات وشروط قبوهلا، مث ختمت هذا الفصل التمهيدي بأهم مراحل النشـأة  
  .يف بالد مصر مرتل أيب احلسن خصوصاوالتطور لعلم القراءات يف احلاضرة اإلسالمية عموما، و

وأما الفصل األول فخصصته للحديث عن عصر اإلمام أيب احلسـن رمحـه اهللا وحياتـه؛    
يتضمن هذا الفصل مبحثني اثنني، جعلت األول لعصر اإلمام أيب احلسن من حيث احلالة السياسية 

اق خصوصا، ومن حيث احلالةُ للرقعة اإلسالمية عموما وحالةُ بالد الشام وحلب وبالد مصر والعر
  .العلمية املنتعشة يف هذه البلدان يف جمال كل من علم القراءات وعلم احلديث والفقه والنحو واللغة

وجعلت املبحث الثاين حديثا عن حياة اإلمام من خالل تناول امسه ونسبه ومولده ونشأته 
ة ومذهبه الفقهي؛ منوها بعد ذلك وأسرته، وأهم رحالته وأشهر شيوخه وتالمذته، وعقيدته الديني

  .إىل مكانة اإلمام العلمية واخللقية وأقوال أهل الفن فيه، منتهيا إىل أهم آثاره وسنة وفاته
هذا عن الفصل األول، أما الفصل الثاين هلذا البحث فقد كان منصباً على دراسة الكتـاب  

  :ا يأيت، وذلك يف ثالثة مباحث كم"التذكرة يف القراءات الثماين"
يكشف املبحث األول عن اسم الكتاب الكامل حسبما ورد عن علماء التراجم واملؤرخني، 
ومدى نسبة الكتاب إىل املصنف، مبينا موضوع الكتاب ومضامينه الرئيسة، منوها بأمهيته ومرتلته 

  . العلمية



تب القراءات اليت ليأيت املبحث الثاين ببعض املقارنات البسيطة بني كتاب التذكرة وبعض ك
السبعة "ألبيه أيب الطيب عبد املنعم رمحه اهللا، وكتاب " اإلرشاد يف القراءات"كتاب : سبقته، مثل
أليب بكر بن جماهد رمحه اهللا، تعىن هذه املقارنات بأوجه الفرق بني هذه املصـنفات  " يف القراءات

  .من الناحية العلمية واملنهجية
الث يكشف هو اآلخر عن عملية األخذ والعطاء أو عملية وقد ختمت هذا الفصل مببحث ث

التأثر والتأثري العلمية؛ تأثّره مبن قبله مثل والده أيب الطيب وأيب بكر بن جماهد وغريمها من القـراء  
والنحويني وإفادته منهم مجيعا ومدى إسهامهم يف تكوين شخصيته وصقلها، وتأثريه فيمن بعـده  

  . ابن بلّيمة وغريمها ممن تأثروا بأيب احلسن وأفادوا منهأمثال أيب عمرو الداين و
أعقب هذا، فصل ثالث وهو فصل رئيس وحمور يف هذا البحث، يهتم مبنهج أيب احلسن رمحه 

  :، يتكون هذا الفصل من متهيد وأربعة مباحث"التذكرة"اهللا يف كتابه 
 عرض مصطلحات علمي وطّأت بأبرز مالمح ومسات منهجه، مث دلفت إىل مسلك اإلمام يف

التجويد والقراءات؛ موضحاً عالقة علم القراءات بعلم التجويد وطريقة اإلمام يف تعريـف هـذه   
  .املصطلحات

وأما املبحث الثاين فريكّز على مسلك اإلمام يف عرض القراءات ونقدها، هذا املبحث مهدته 
كتابه ومسلكه يف ذكرها، مث كشفت بأهم املصادر اليت اعتمدها أبو احلسن رمحه اهللا يف  -أيضا–

فيه عن طريقته يف عرض القراءات، من حيث عزوه وضبطُه هلا وكذا إيراد ه للتفسـري وأسـباب   
القرآنية، ألنتهي يف هذا املبحث إىل مسلكه أيضا وطريقتـه يف  ) اآليات(الرتول يف بعض احلروف 

  .استحسان القراءات وتضعيف بعضها
ا الفصل فيعىن مبسلك اإلمام يف تعليل القراءات وتوجيهها، وذلك وأما املبحث الثالث من هذ

من خالل التعريف بعلم التوجيه وأمهيته العلمية وأشهر ما صنف فيه، وطريقة اإلمام يف التعليـل  
  .واالحتجاج وأهم األصول واملعايري وكذا أهم املستويات التوجيهية اليت اعتمدها يف كلِّ ذلك

، من حيث مسـلك اإلمـام   هع فيتحدث عن اختيارات اإلمام واجتهاداتوأما املبحث الراب
وطريقته يف إيراد اختياراته، هذا بعد التعريف باالختيار وحتديد معناه ومتييزه عن بعض األلفـاظ  

  .ذات الصلة به، والتطرق إىل حكمه وشروطه
، "ب التـذكرة كتـا "ختمت هذا البحث بفصل رابع جعلته فصال تقييمياً ألهم ما جاء يف 

  :قسمت هذا الفصل إىل مبحثني أساسيني



تناولت يف األول مالحظات على منهج املصنف، من حيث مزايا وإجيابيات منهجه وبعـض  
  .املآخذ عليه

وأما الثاين فخصصته لبسط الكالم بشأن بعض اآلراء الواردة عن أيب احلسن رمحـه اهللا يف  
  .ما جاء عن القراء أهل الفن واألداءالكتاب؛ مناقشاً إياها ومقارناً ببعض 

وختاما جعلت هلذا البحث خامتة ضمنتها جمموعة من النتائج األساسية اليت انتهيت إليها، مث 
  .توجته بفهارس فنية

بعد شكره ومحده على إعانيت على إمتام هـذه  -هذا، وأسأل اهللا الكرمي رب العرش العظيم 
نده وينفع به املسلمني، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آلـه  أسأله أن يتقبله فيمن ع  -الرسالة

  .وصحبه أمجعني



Research Summary 
  

 
     I had studied Hassan Abu Taher Ben Guelboun issues in the presentation of the 
kinds of the readings of the Koran through his book: "A Memo in the eight readings."  
This Research reveals one of the important works of the great series of works 
in the art of readings; because the emergence of this book is a major breakthrough in 

the field of readings.  
 The writer of this book is one of the most prominent figures in the science of 
readings concerning performance and teaching professorship, and "A Memo in the 
eight readings." is the most famous and is beneficial for the readers and authors; for 

its integrity and  its accuracy . 
 The thesis included an introduction and an introductory chapter, and four 

chapters and a conclusion and scientific indexes. 
 In the introductory chapter I tried to study the concept of the science of 
readings; referring to a set of linguistic and conventional definitions, and then I 
have chosen a conform definition, then I mentioned the importance of the Readings 
and conditions of their acceptance, then I concluded this introductory chapter 
establishing the most important stages of development of the science of readings in 

the Islamic world generally, and in Egypt homeland of Abu Hassan in particular. 
 I talked in the first chapter about the era of Imam Abu Hassan may Allah's 
mercy be upon him , and his life; This chapter contains two parts , the first is 
assigned to the era of Imam Abu Hassan in terms of the political situation of the 
Islamic area in general and the Islamic state of the Levant and Aleppo, Egypt and 
Iraq in particular, and in terms of the prosperous  scientific situation in these 
countries in the area of science of readings and the science of the sayings of the 

prophet Mohammed –pbuh- and Islamic  jurisprudence, grammar and language. 
 The second is devoted to speak about the life of the Imam ,his name, origin 
,date of birth , growth and his family, and his most important trips and his teachers 
and students, and   his religious belief and Doctrine; concluding by praising  his 
scientific and  ethical position and the opinions of the scholars of this art about him, 

finished to his most important works and the year of his death.  
 Chapter II of this research has been focused on examining the book, " A Memo 

in the eight readings ", in three parts as follows: 

   The first part reveals the full name of the book as reported by 
scientists and historians, and to what extent it is attributed to the 
author, stating the theme of the book and showing its contents, noting 

its scientific importance. 
 In the second part I have made some simple comparisons between 
this book and some other science of readings books that preceded it, 



such as: the book " guidance to readings" by his father Abu Tayeb Abdel 
Moneim God's mercy be upon him , and the book "in the seven readings" 
by Abu Bakar bin Mujahid God's mercy be upon him, these comparisons 
state the difference between These works scientifically and 

methodologically. 
  I have concluded this chapter with a third part that reveals the process of scientific impact and 

influence;, such as the influence of his father upon him ,and that of Abi Bakr bin Al-Mujahid and other 

readers and Grammarians  and how he benefitted from  all of them and the extent of their contribution to 

the formation of his  character and refinement, and his influence upon his successor such as Abu Amr 

Aldani and Abu Amr Aldani and Ibn Bellima and others who have been affected by Abu Hassan. 

This was followed by, the third chapter which is central to this research, it is  
interested in Abu Hassan’s may God's mercy be upon him in his book " A Memo in 

the eight readings " This chapter consists of a preface and four parts: 
 I started by the most prominent features of his methodology, and then I 
passed to his way in the presentation of scientific terminology of the science of 
Quran readings and tajweed; explaining the relationship between  the science  of 

Quran readings the science of tajweed and his  way in the definition of these terms. 
The second focuses on the way  the Imam presents and  criticizes the  readings, 
this part is  - also -introduced by the most important sources adopted by Abu Hassan 
may God's mercy be upon him  in his book and in his conduct mentioning them, then 
I revealed his way in presenting the readings , in terms of attribution and control, as 
well as I mentioned the interpretation  and The reasons of some Quran (verses), at 
the end of this part I mentioned the way of the Imam in stating which  readings are 

desirable  and which ones are not. 

 The third part of this chapter is devoted to the way of the Imam 
towards the reasons of readings and their guidance, through the 
definition of the science of guidance and its scientific importance and 
the most important books written about it, and the way of the Imam in 
reasoning and protesting and the most important standards and levels 

as well as the most important guidelines adopted by him. 
The fourth part is dedicated to the choices of the Imam and his 
efforts, in terms of attitude and the way he provides his choices, of 
course after the definition and identification of choice meaning and 
distinguishing it from some other terms related to it, and then speaking 

about its importance and conditions. 



 I concluded This research by an evaluating chapter of the book 
"memo…", I divided this chapter to two parts: 

 I included in the first comments on the methodology of the 
author, in terms of its, advantages and disadvantages and some 

drawbacks. 
 The second part is devoted   to speak about some of the views on 
Abu Hassan God's mercy be upon him in the book; discussing them and 

compared some of the scholars of this art views. 
 I made the conclusion of this research to set out the basic   results 

that I reached, and then representing technical indexes. 
 Finally, I ask God the almighty the god of the great throne – 
after thanking him of his help to complete this mission - to accept this 
humble work and make all the Muslims benefit from it, and may peace 

of God be upon prophet Mohammed and his family and companions. 

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Résumés de la thèse de recherche 

 
J’ai abordé la méthode de l’Imam Abi El- Hacen Tahar ben 
Ghalboune dans sa présentation des questions des lectures à travers son 

livre rappel pour les « huit lectures ». 
C’est une rechèrche qui découvre l’un des plus importants ouvrage 
parmi une série des ouvrages remarquable en art de lecture. Puisque la 

parution de ce livre est considéré un grand victoire dans se domaine. 
En effet son auteur est parmi les personnages dans le domaine des lectures ; 
en exécution, en seignement, et en écriture. Et le livre rappel (Al- Tadhkira) est 
très célèbre, et en très bénéfique pour les récitateurs et les auteurs pour la raison 

rectitude de sa méthodologie et de contenance de ses dispositions. 
Ce mémoire comprend une introduction, un chapitre introductif , quatre 

chapitres, une conclusion et des index. 
 Dans le chapitre introductif j’ai essayé d’arrêter sur le concept de la science 
de lecture en citant un ensemble de définitions linguistiques et conventionnelles 
proposées. Ensuite en choisissant une définition globale et exhanstive. Puis j’ai 
fait un détour sur l’intérêt des lectures et les conditions de leur acceptation. J’ai 
terminé le chapitre par la présentation des étapes remarquable d’apparition et de 
développement de le science des lectures dans la civilisation musulmane de façon 
générale, et dans le territoire égyptien la maison de Abi El- Hacen 

particulièrement. 
Le premier chapitre est consacré pour présenter l’époque de l’Imam et sa vie. 
Ce chapitre comprend deux section ; la première présente l’époque de l’Imam Abi 
El- Hacen d’après la situation politique de territoire islamique en générale et en 
particulier la situation de syrie, Halab et le pays de l’Egypte et l’Iraq et d’après 
la situation scientifique prospère dans ses régions dans le domaine des lecture, 

Hadith, Fiqh, grammaire et langues. 
La deuxième section sert à présenter la vie de l’Imam en parlant sur son 
nom, son origine, sa naissance, sa famille, ses voyages, ses mètres et ses élèves, 
son  doctrine. Puis en mettant en évidence le rang de l’imam scientifique et 
morale. et  j’ai rappelé les témoignages des milieux de la discipline faite pour lui. 

Et finalement son héritage et l’an de son décés. 
Pour ce qui conserne de deuxième chapitre, il est consacré pour l’étude du 

livre « «rappel huit lectures » en trois section comme suit : 
La première section rappel le titre du livre complet selon les biographes et les 
historiens. Et l’exactitudes de l’attribution du livre à son auteur. Le section 
discute par le suite le sujet du livre, son contenu en insistant sur son importance 

scientifique. 



La deuxième section déploie certaines compositions entre le livre et d’autres 
ouvrages antérients comme « directives en lectures » (Irchad fi El- Quiraat) le 
livre de son pre Abi Tayab Abd Al Mounaam (Le pitié de Dieu soit sur lui), et le 
livre de « sept lectures » de Abi Bakr ben Moujahid. Ces comparaisons sont 
consernées surtout par les différences scientifiques et méthodologiques entre ses 

ouvrages. 
J’ai terminé ce chapitre par une troisième section qui met en évidence le don 
et l’offre, ou bien l’opération d’influencer et d’etre influencer réciproquement, 
influence de ce qui précède sur ce livre comme son père et Abu bakr ben Moujahid 
et lex autres récitateurs, et leur role dans la constitution de sa personnalité. et 
son influence sur qui le succède comme Abi Amor Dani et Ibn Bellima et d’autres 

qui son affectés par Abi Al Hacen et ont bénéficiées de lui.   
Le troisième chapitre considéré comme principal et axial dans cette recherche 
et consacré à discuter la méthodologiede Abi Al Hacen danx son livre « le 

Rappel ». Ce chapitre est constitué d’une introduction et quatre sections : 
J’ai concerné par les aspets prancipaux de sa méthodologie, j’ai essayé de 
r²pprocher le procédé de l’auteur dans son exposition des termes des science de la 
récitation entre la science des lectures et celle de récitation (Tajwid) et le procédé 

de l’Imam dans la définition de ces termes. 
La deuxième section se concentre sur le procédé de l’auteur en présentation 
et critiques des lectures. Cette section est initiée par présentation différentes 
ressources par lesquelles l’auteur s’aider dans son livre. Après j’ai élucidié son 
méthode dans la présentation des lectures, selon son ajustage et l’évocation de 
l’explication et les raisons de révélation pour certains lettres (versets) coraniques. 
Pour terminer la section par son procédé aussi en approbation et afferiblissement 

des lectures. 
La troisième section de ce chapitre s’intéresse par le procédé de l’Imam dans 
argumentation des lectures et leur orientation ; ceci à travers la définition de la 
science d’orientation (Tawjih), ses avantages scientifiques et l’important de ce 

qui a été écrit à son propos. 
Et la méthode de l’Imam en argumentation et le critères et principes 
essentiels et aussi les principaux  niveaux directives sur lesquels s’appuyer 

l’auteur. 
Pour la quatrième section, elle parte sur les préférences et initiatives de 
l’Imam concernant son procédé et sa méthode dans sa présentation de ses 
préférences. Ceci après donner la définition de préférence et préciser son sens, le 
distinguer de certains autres termes relatifs, et d’aborder son jugements et ses 

conditions.  
 J’ai terminer cette recherche par quatrième chapitre évaluatif de ce qui 
vient dans le livre « Rappel ». j’ai divisé ce chapitre en deux sections principales : 



J’ai abordé dans la première des remarques sur la méthodologie de l’écrivain. 
dans le sens de ses avantages et interets, ainsi qu certains reproches. 

La deuxième est consacrés pour exposer certains sur Abou Al Hacen dans se 
livre, en le discutant et les comparant avec ce qui vient des récitateurs (Quraa) et 

les milieux de la disciplines. 

Finalement j’ai terminé le mémoire par une conclusion contenant 
les principaux résultats à lesquels parvient la recherche et des tableaux 

de matires techniques. 
  
  
 


