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ملخص البحث

أوردهــم  الذين  االعــالم  يخص  موضوعًا  اخترت 

االمام الشاطبي رحمه اهلل  في منظومته من غير القراء 

التي  المهمة  المواضيع  من  وهــو  ورواتــهــم،  السبعة 

الناظم  دعــت  التي  واالســبــاب  تعريفهم  فيها  نبين 

الى ايرادهم، وقد قسمُت البحث على عدة مطالب 

بلغت تسعة وقسمتها حسب ورود االسم في البيت، 

وقد توصلت الى عدة نتائج منها:

العلماء  األئمة  أولئك  حياة  عن  الكشف  ضــرورة 

وتطوره  العلم  هذا  ظهور  في  الفضل  لهم  كان  الذين 

بينهم  ومن  بالدراسة،  ذكرهم  ورفــِع  هم 
ّ

حَق إيفائهم  و

هذا  في  والتصنيف  بالتـأليف  عنـوا  الذين  أولئك 

إلى  والمشافهة  الــســمــاع  دائـــرة  مــن  ــوه  ــرج وأخ الــفــن 

تعريف  في  نبحث  نحن  فها  والتلقين،  القراءة  دائرة 

ــراد الــشــاطــبــي لهم،  ــ ــالم والــســبــب فــي اي ــ هـــؤالء االع

ــام الشاطبي  ــالم الــذيــن ذكــرهــم االمـ وبــلــغ عــدد االعـ

السبعة  القراء  هم:  صراحة)33(علما  منظومته  في 

االوسط،  واالخفش  غلبون  وابن  ي  ورواتهم،والمهدو

وقطرب والفراء والنقاش وابن مجاهد وابن الحباب، 

ــارس، والــجــرمــي وســيــبــويــه، واالخــفــش  وابـــو الفتح فـ

الدمشقي.

واللغة  النحو  علماء  آراء  منظومته  في  استوعب 

تضلع  عن  ينم  بشكٍل  آراءهــم  وأورد  أسماءهم  وذكــر 

النحوية  اآلراء  وأغلب  العلم،  هذا  في  نافذة  وبصيرة 

كثر  أ يذكر  وأحيانا  الفرش،  أبواب  في  كانت  واللغوية 

فيما  كهم  الشترا وذلــك  الواحد  البيت  في  عالم  من 

ذهبوا اليه من المسائل.

Abstract:

I chose a topic related to the media that Imam 

al-Shatibi, may God have mercy on him, in-

cluded in his system from other than the seven 

reciters and their narrators. to several results, 

including:

The necessity of revealing the lives of those 

imams scholars who were credited with the 

emergence of this science and its development, 

fulfilling their rights and raising their mention 

of study, and among them those who were con-

cerned with authorship and classification in this 

art and brought it out from the circle of listening 

and oral communication to the circle of reading 

and indoctrination, here we are looking for the 

definition of these media and the reason In Al-

Shatibi’s account of them, the number of media 

that Imam Al-Shatibi explicitly mentioned in 

his system reached )33( noteworthy: the seven 

reciters and their narrators, Al-Mahdawi, Ibn 

Ghalboun, Al-Akhfash Al-Awsat, Qatrib, Al-

Fara, Al-Naqash, Ibn Mujahid, Ibn Al-Habbab, 

Abu Al-Fath Faris, Al-Jarmimi, Sibawayh, and 

Al-Akhfash Al-Damascus.
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In his system, he absorbed the opinions of the 

scholars of grammar and language, mentioned 

their names, and mentioned their opinions in a 

manner that reflects versatility and insight into 

this science.

* * *

مقدمة

ولم  الكتاب  عــبــده  على  أنـــزل  الـــذي  هلل  الحمد 

الناس  والسالم على معلم  والصالة  له عوجا،  يجعل 

الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فإن  بموضوعاتها،  تشرف  العلوم  كانت  إذا  وبعد؛ 

خاصة  ــقــراءات  ال وعلم  عــامــة،  القرآنية  ــدراســات  ال

بكتاب  المباشر  قها 
ّ
لتعل وأشرفها،  العلوم  هذه  أجّل 

اهلل تعالى، ومنظومة االمام الشاطبي رحمه اهلل تعالى 

القراءات،  في  التهاني  ووجه  االماني  بحرز  الموسومة 

تعد مــن أهــم الــمــصــادر فــي الــقــراءات، لــذا اخترت 

االمــام  أوردهـــم  الذين  االعــالم  يخص  فيها  موضوعًا 

الــقــراء  غير  مــن  منظومته  فــي  اهلل   رحــمــه  الشاطبي 

التي  المهمة  المواضيع  من  وهــو  ورواتــهــم،  السبعة 

نبين فيها تعريفهم واالسباب التي دعت الناظم الى 

ايرادهم.

وهنا تبرز ضرورة الكشف عن حياة أولئك األئمة 

العلم  كان لهم الفضل في ظهور هذا  العلماء الذين 

ومن  بالدراسة،  ذكرهم  ورفِع  هم 
ّ

حَق إيفائهم  و وتطوره 

في  والتصنيف  بالتـأليف  عنـوا  الذين  أولئك  بينهم 

إلى  والمشافهة  السماع  دائرة  من  وأخرجوه  الفن  هذا 

دائرة القراءة والتلقين .

يعجب  و ليحار  والكاتب  والباحث  ئ  الــقــار إن 

كنوزها  مستخرجا  المنظومة  هـــذه  يقلب  حينما 

وراء  كــان  ــذي  ال السر  مــن  ليعجب  ــول  أق وفــوائــدهــا، 

اال  نعزوه  أن  يمكن  وال   ، واالنتشار والقبول  الذيوع  هذا 
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السريرة، فها نحن نبحث في  الى االخالص وصدق 

تعريف هؤالء االعالم والسبب في ايراد الشاطبي لهم، 

حيث نكمل مع بقية الباحثين الجوانب التي يمكن 

أن ُتبحث في هذه المنظومة.

بلغت  مطالب  عــدة  على  البحث  قسمُت  وقــد 

وقد  البيت،  في  االســم  ورود  حسب  وقسمتها  تسعة 

أذكر بيتا قبله او بعده لما فيه من ضرورة في االجابة 

على أسئلة البحث وعالج مشكلته .

و رجعت الى مجموعة من المصادر التي شرحت 

أنني  واحسب  التراجم،  كتب  الى  المنظومة وكذلك 

وبذلت  الــمــتــعــددة  جــوانــبــه  مــن  الــمــوضــوع  غطيُت 

تعالى  اهلل  أســأل  طاقتي،  وسعته  ما  الجهد  من  فيه 

القول  فــي  والــســداد  والــصــدق  االخـــالص  يرزقني  أن 

التي  األبــيــات  بهذه  المقدمة  هــذه  وأختم  والعمل، 

قالها عبد المنعم بن غلبون) ت 38٩ هـ(:

ــوز مــجــتــهــدا ــ ــف ــ ال ــي  ــغـ أبـ الـــعـــلـــم  ذا  صـــّنـــفـــت 

ــي أكـــــــــــون مـــــــع األبـــــــــــــــرار والـــــّســـــعـــــدا ــ ــكـ ــ لـ

خـــالـــقـــنـــا اهلل   جـــــــــوار  فــــــــي   جــــــّنــــــة   فــــــــي  

ــم  دائــــــــــم  أبـــــدا ــ ــي ــ ــق ــ فـــــــي  ظــــــــّل  عــــيــــش  م

وعلى  »محّمد«  وحبيبنا  نبينا  على  اللهم  وصــّل 

رّب  هلل  الحمد  أن  دعــوانــا  وآخــر  وسلم،  وصحبه  آلــه 

العالمين.

* * *

)138 - 202 هـ(	  َيِزْيِدّيِ
ْ
المطلب االول: َيْحَيى ال

اليزيدي  ُهم 
َ

َمْوال ي  َعدو
ْ
ال ُمَبارك 

ْ
ال بن  يحيى  ُهَو 

بن عبد  لبني عدي  ُؤه 
َ

َوال ْحِوّي،  الّنَ ُمْقرِئ 
ْ
ال َبْصرِّي 

ْ
ال

بن  يزِيد  صحب  ــُه  ـ
َ
ّن

َ
أِل اليزيدي  ــُه 

َ
ل قيل  ــا  ــَم

َ
ِإّن َو َمَناة 

ده 
َ
َول ُيَؤدب  مْهدي)١(وكان 

ْ
ال َخال  ِحْمَيرِي 

ْ
ال َمْنُصور 

على  ــُقــْرآن 
ْ
ال جــود  ُمــون، 

ْ
ــَمــأ

ْ
ال وأدب  بالرشيد  واتصل 

َوَعــن  َعنُه  َوحــدث  َوُهـــَو اضبط اصحابه  َعــْمــرو  اْبــن 

َوله  َوَغــيــره  ْحمد 
َ
أ بن  َخِليل 

ْ
ال َعــن  واخــذ  جريج  اْبــن 

ة 
َ

عّد ده 
َ

ْوال
َ
َوأ َغات، 

ُّ
الل َنــَواِدر  كتاب  ِمْنَها  مصنفات 

ِإْبَراِهيم  د َوعبد اهلل َو وا َعنُه: ُمَحّمَ
ُ

َماء فضالء أخذ
َ
ُعل

حفيده  َعنُه  َوأخــذ  َيْعُقوب  َو ِإْســَحــاق  َو ِإْسَماِعيل  َو
د اليزيدي َوَغيرهم .)٢( ْحمد بن ُمَحّمَ

َ
أ

من  الخامسة  الطبقة  علماء  ضمن  الذهبي  ذكره 

علماء  ضمن  ي  الجزر ابن  ذكــره  كما  القرآن،  حفاظ 

القراءات.

وقد أخذ اليزيدي القراءة عرضا عن أبي عمرو بن 

خلف  وقد  القراءات،  أئمة  من  الثالث  اإلمــام  العالء 

كما  بالبصرة،  القراءة  في  البصري  عمرو  أبا  اليزيدي 

بــن حبيب  أيضا عــن حمزة  ــقــراءة  ال يــدي  الــيــز أخــذ 

 » الكبار القراء  »معرفة   : انظر المهدي.  الخليفة  خال  أي:   )١(
)ص/ ١5١(.

وأنسابهم  ــرواة  ــ ال أســمــاء  ضبط  فــي  المشتبه  توضيح   )٢(
( بن محمد ابن  وألقابهم وكناهم، محمد بن عبد اهلل )أبي بكر
أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي، شمس الدين، 
الشهير بابن ناصر الدين )المتوفى: 8٤٢هـ(،المحقق: محمد 
الرسالة- بيروت، الطبعة:  : مؤسسة  الناشر نعيم العرقسوسي، 

األولى، ١٩٩3م،١/٤٧8.
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الزيات اإلمام السابع من أئمة القراءات.

يقول الذهبي: وقد اتصل اليزيدي بالرشيد، وأّدب 

في  بارعا  مفّوها،  فصيحا،  عالمة،  ثقة،  وكان  المأمون 

أحمد  ابــن  الخليل  عــن  اللغة  أخــذ  واألدب،  اللغة 

الف  آ عشرة  أملى  إنه  قيل:  حتى  وغيره،  الفراهيدي 

ورقة عن أبي عمرو خاصة )١(.

القراءة  في  اختيار  ولليزيدي  ي:  الجزر ابن  يقول 

يسيرة،  حــروف  في  العالء  ابــن  عمرو  أبــا  فيه  خالف 

قرأت به من كتاب المنهج، والمستنير وغيرهما وهي 

عشرة مواضع )٢(.

يعني  أبــي  كــان  نفسه:  عن  اليزيدي  يحيى  يقول 

إلى  أبي  فخرج  العالء  بن  عمرو  ألبي  صديقا  المبارك 

مكة، فذهب أبو عمرو يشّيعه، وكنت مع أبي فأوصى 

أبيأبا عمرو بي، ثم مضى، فلم يرني أبو عمرو حتى قدم 

أبي فذهب أبو عمرو يستقبله، ووافقني عند أبي فقال: 

يا أبا عمرو كيف رضاك عن يحيى؟ فقال: ما رأيته منذ 

فارقتك إلى هذا الوقت، فحلف أبي أن ال أدخل البيت 

حتى أقرأ على أبي عمرو القرآن كله قائما، فلم أجلس 

حتى ختمت القرآن على أبي عمرو )3(.

، شمس الدين  )١( معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار
الذهبي  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو 
العلمية،الطبعة:  الكتب  دار   : ٧٤8هـــ(،الــنــاشــر )المتوفى: 

األولى ١٤١٧ هـ- ١٩٩٧م، ص٩١
الخير  أبو  الدين  شمس  القراء،  طبقات  في  النهاية  غاية   )٢(
)الــمــتــوفــى:  يــوســف  ــن  ب محمد  ــن  ب محمد  ي،  الـــجـــزر ابـــن 
ألول  بنشره  تيمية،الطبعة: عني  ابن  : مكتبة  833هـ(،الناشر

.3٧6/٢، مرة عام ١35١هـ ج. برجستراسر
)3( المصدر السابق نفسه.

وقد تلقى القرآن على اليزيدي عدد كثير منهم: أبو 

ي،  الدور وقراءة  السوسي  شعيب  وأبو  ي،  الــدور عمر 

والقبول  بالرضا  يتلقونها  المسلمون  زال  ال  والسوسي 

حتى اآلن .

كتاب  منها:  مصنفات  عــّدة  اليزيدي  ألــف  وقــد 

نوادر اللغة، وكتاب المقصور وكتاب الّشكل، وكتاب 

من  ومائتين  اثنتين  سنة  اليزيدي  وتوفي   ، النحو في 

الهجرة، بعد حياة حافلة بتعليم القرآن الكريم، ولغة 

اهلل  وجــزاه  واسعة،  رحمة  اليزيدي  اهلل  رحــم  العرب، 
أفضل الجزاء.)٤(

أما الموضع الذي ذكر فيه الناظم اليزيدي فهو في 

المقدمة

ــُه ــَب ــِدّيِ َســْي ــ ْي ــِز ــ ــَي ــ
ْ
ال ــى  ــَي ــْح َي ــى 

َ
ــل ـــــاَض َع

َ
ف

َ
أ  -30

َ
ــال ــ

َّ
ــل ــ ــَع ــ ـــــــُفـــــــَراِت ُم

ْ
ِب ال

ْ
ـــــَعـــــذ

ْ
ــَح ِبـــــال ــ ــَبـ ــ ْصـ

َ
ــأ ــ ـ

َ
ف

الذي قبله والذي بعده  البيت  ايراد  لنا من  والبد 

الشاطبي  ذكر  من  السبب  بيان  ثم  المعنى  ليكتمل 

)٤(  انظر ترجمته فيما يأتي: المعارف 5٤٤، ومراتب النحويين 
 ،٤0 البصريين  النحويين  وأخــبــار   ،٢١6  /٢0 واألغــانــي   ،٩8
وطبقات النحويين 6١، ومعجم الشعراء ٤8٧، والمقتبس 80، 
يخ بغداد ١٤/ ١٤6، وفهرست ابن خير 6٧،  والفهرست 50، وتار
 ،308  /3 واللباب   ،30  /٢ يــب  األر إرشــاد  و  ،8١ األلباء  ونزهة 
والبلغة ٢8٤،  الجنان ٢/ 3،  ووفيات األعيان 6/ ١83، ومرآة 
والنجوم   ،3٧5  /٢ النهاية  وغاية   ١5١  /١ الكبار  القراء  ومعرفة 
 ،٤05  /٢ والــمــزهــر   ،3٤0  /٢ الــوعــاة  وبغية   ،١٧3  /٢ ــزاهــرة  ال
.٤٢6  /٤ للبغدادي  األدب  وخزانة   ،٤  /٢ الذهب  ــذرات  وش
محمد  المؤلف:  يخ،  التار عبر  القرآن  حفاظ  معجم   : ينظر و
: دار  محمد محمد سالم محيسن )المتوفى: ١٤٢٢هـ(،الناشر

الجيل – بيروت، الطبعة: األولى، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م،6٤٢/١.
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لإلمام يحيى اليزيدي

َصـــِريـــُحـــُهـــْم الــــَمــــاِزِنــــّيُ  َمــــــــاُم 
ْ
اإل ــــــــا  ّمَ

َ
َوأ  -  29

َ
ــال ــ ــَع ــ

ْ
ـــــــَواِلـــــــُدُه ال

َ
ـــــَبـــــْصـــــِرْي ف

ْ
ُبـــــــو َعـــــْمـــــٍرو ال

َ
أ

ــُه ــَب ْيـــِدّيِ َســْي ـــَيـــِز
ْ
ال ــى  ــْحــَي َي ــى 

َ
ــل ـــــاَض َع

َ
ف

َ
أ  - 30

َ
ــال ــ

َّ
ــل ــ ــَع ــ ـــــــُفـــــــَراِت ُم

ْ
ِب ال

ْ
ـــــَعـــــذ

ْ
ــَح ِبـــــال ــ ــَبـ ــ ْصـ

َ
ــأ ــ ـ

َ
ف

ُبـــو 
َ
أ ــْم  ــُهـ ــُحـ ــاِلـ َوَصـ وِري 

ُ
الــــــــّد ــَر  ــَمـ ُعـ ــو  ــ ُبـ

َ
أ  - 31

)1( َ
ــال ــ ــّبَ ــ ــَق ــ َت ــُه  ــ ــْن ــ ــــوِســــّيُ َع ُشـــَعـــْيـــٍب ُهـــــَو الــــّسُ

يــح(  )الــصــر و  ــازن،  ــ م لبني  نسبة  )الــمــازنــي(  و 

)السيب(  و  اإلفــراغ،  )اإلفاضة(  و  النسب،  الخالص 

العذب  )الــفــرات(  و  العلم،  هنا  به  والــمــراد  العطاء. 

كيد، و )المعلل( الذي يسقى مرة  وجمع بينهما للتأ

بعد أخرى.

المعنى: اإلمام الثالث أبو عمرو البصري المازني 

اليزيدي  يحيى  على  العلم  هو  الــذي  سيبه  أفــاض 

عليه  العلم  عمرو  أبــي  إفاضة  ببركة  يحيى  فأصبح 

يحيى هذا هو السند المتوسط  يان من العلم، و معلال ر

وأبو  ي،  الـــدور أبــو عمر  وراويــيــه وهما:  أبــو عمرو  بين 
شعيب السوسي.)٢(

القاسم  السبع،  القراءات  في  التهاني  ووجه  األماني  حرز   )١(
الشاطبي  محمد  أبو  الرعيني،  أحمد  بن  خلف  بن  فيره  بن 
الزعبي، مكتبة دار  )المتوفى: 5٩0هـ(،المحقق: محمد تميم 
الهدى ودار الغوثاني للدراسات القرآنية،ط٤ ١٤٢6 هـ - ٢005 
الكتاب  نقلتها من هذا  البحث  االبيات في هذا  م، وجميع 

حيثما وردت.
عبد  السبع،  الــقــراءات  فــي  الشاطبية  شــرح  فــي  الــوافــي   )٢(
الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي )المتوفى: ١٤03هـ(، 
 ١٩٩٢  - هـ   ١٤١٢ الرابعة،  الطبعة:  يع  للتوز الــســوادي  مكتبة 
خالد  محمد  والــدرة،  الشاطبية  شرح  في  المزهر  م،ص١8؛ 

أبو  بين  المتوسط  السند  هو  يحيى  أن   : السبب 

شعيب  وأبــو  ي،  ــدور ال عمر  أبو  وهما:  وراوييه  عمرو 

السوسي.

ي َمْهَدِو
ْ
المطلب الثاني: ال

أبو  اإلمـــام  العباس  أبــي  بــن  بــن عــّمــار  : أحمد  هــو

بالد  مــن  »المهدية«  إلــى  نسبة  ي،  الــمــهــدو العباس 

. »إفريقية« أستاذ مشهور

العاشرة من  الطبقة  ذكره »الذهبي« ضمن علماء 

ي« ضمن علماء  كما ذكره »ابن الجزر حفاظ القرآن، 

القراءات.

تحصيل  سبيل  في  البالد  إلى  ي«  »المهدو رحل 

ثين واألربعمائة. العلم، ودخل األندلس في حدود الثال

ــراءات عــن خيرة  ــقـ ي« الـ ــمــهــدو أخـــذ »أحــمــد ال

سفيان«  بن  »محمد  مقدمتهم:  وفي  عصره،   علماء 

أبو عبد اهلل القيرواني، الفقيه المالكي، تفقه على »أبي 

الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي« حتى برع 

في الفقه، وسمع منه.

« فقرأ على »إسماعيل بن محمد  ورحل إلى »مصر

المهري لورش، وعرض الروايات على »أبي الطيب بن 

ثمائة، وعاد  إليه قبل سنة ثمانين وثال غلبون«، رحل 
)3(.» من »مصر

)عمان -٢006م(،ص٢8-٢٩. منصور واخرون،ط٢،دار عمار
)3( انظر ترجمته: معرفة القراء الكبار للذهبي ج ١ ص 3٩٩؛ 
ي ج ١، ص ٩٢؛ إنباه الرواة للقفطي  طبقات القراء البن الجزر
ج ١، ص 35١؛ طبقات  ج ١، ص ١٢6؛ بغية الوعاة للسيوطي 
المفسرين للسيوطي ص ١٩؛ طبقات المفسرين للداودي ج 

١، ص 56؛ طبقات النحاة البن قاضي شهبة ج ١، ص ٢٢٧.
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ي، وكردم  وقرأ أيضا على »يعقوب بن سعيد الهّوار

صيته،  واشتهر  الــقــراءات،  فــي  وبــرع  اهلل«،  عبد  بــن 

كتاب »الهادي« في القراءات، وتتلمذ عليه  وصنف 

بكر  »أبــو  الــقــراءة:  عنه  أخــذوا  الذين  ومن  الكثيرون، 

القصري« والحسن )١(.

يقول »الحافظ أبو عمرو الداني«: وسمع معنا على 

الشيخ أبي الحسن علّي ابن محمد بن خلف الفقيه 

، وعفاف، وخرج  القابسي، وكان ذا فهم، وحفظ، وستر

وأربعمائة  الحج سنة عشر  ألداء فريضة  القيروان  من 

فمرض  المنورة  المدينة  أتى  ثم  بمكة،  وجاور  فحج، 

حدثني  وأربــعــمــائــة،  عــشــرة  خمس  سنة  بها  وتــوفــي 

بذلك من شهده)٢(.

ي« لتعليم القرآن،  تصّدر »أحمد بن عمار المهدو

وتتلمذ عليه الكثيرون، ومن تالميذه: »غانم بن وليد 

المالقي«.)3(.

ومن تالميذه محمد بن أحمد بن مطّرف أبو عبد 

كان يؤم  اهلل الكتاني، القرطبي، يعرف بالّطرفي لكونه 

بمسجد »طرفة« بقرطبة، قرأ بالروايات على »مكي بن 

أبي طالب« والزمه، ومن تالميذه »موسى بن سليمان 

وكسر  الميم  بضم  »المرية«  نزل  اللخمي«  عمران  أبو 

قبائل  من  بطون  جماعة  إلــى  نسبة  المشددة،  ــراء  ال

شّتى، منهم: »مّر بن حسين بن عمرو بن الغوث بن 

طيء« )٤( 

يخ، ٢/ 65. )١( معجم حفاظ القرآن عبر التار
)٢( انظر طبقات القراء ج ٢، ص ١٤٧.

يخ، ٢/ 66 )3( معجم حفاظ القرآن عبر التار
)٤( انظر األنساب للسمعاني ج 5، ص ٢68.

سامية  مكانة  ي«  المهدو عمار  بن  »أحمد  احتل 

»الحافظ  يــقــول  عليه،وعنه  الــثــنــاء  اســتــوجــب  مما 

وقال  والعربية)5(،  القراءات،  في  رأسا  كان  الذهبي«: 

والـــقـــراءات،  ــاألدب،  ــ ب عالما  كــان  »الــقــفــطــي«:  عنه 

كتاب  مثل  النفع،  كثيرة  كتبا  وألــف  فيها،  متقدما 

«، ومختصره »التحصيل« وله  »التعضيل في التفسير

كتاب »تعليل القراءات السبع«)6(.

قال عنه »السيوطي«: توفي سنة أربعين وأربعمائة 

رحمه اهلل رحمة واسعة وجزاه اهلل أفضل الجزاء.

 أورده الناظم في باب االستعاذة:

ــا ــ ــَن ــ ُت
َ
ــا ــ َوُع َبـــــــــاُه 

َ
أ ــــْصــــٌل 

َ
ف ِإْخــــــــَفــــــــاُؤُه  َو  -  99

َ
ْعـــَمـــال

َ
ــِه أ ــيـ ـــَمـــْهـــَدِوي ِفـ

ْ
ــًى كـــال ــتـ ـ

َ
ــْن ف ــ َوَكــــــْم ِمـ

يعود  ــاؤه(:  ــف إخ )و ، وضمير  ــرار اإلسـ ــاء(:  ــف )اإلخ و

على التعوذ، و )أبى الشيء(:تجنبه وامتنع من فعله، 

و )الوعاة( جمع واع كقضاة جمع قاض وهو الحافظ 

كثير من شراح القصيدة على أن  المدقق، وقد جرى 

الفاء رمز لحمزة واأللف رمز لنافع. وعلى هذا يكون.

التعوذ  يخفيان  كانا  ونافعا  حمزة  أن  فالمعنى: 

عند قراءتهما، وممن أخذ به لحمزة مطلقا في جميع 

ي  المهدو عمار  بن  أحمد  العباس  أبو  اإلمام  القرآن: 

ثين وأربعمائة، فإنه  المقرئ المفسر المتوّفى سنة ثال

والــقــراءة  وتقريره  اإلخــفــاء  تصحيح  فــي  فكره  أعمل 

كان  ى خلف عن سليم عن حمزة أنه  واإلقراء به، ورو

يخفيه في سائر القرآن.  يجهر بالتعوذ في أول الفاتحة و

)5( انظر معرفة القراء الكبار ج ١، ص 3٩٩.
)6( انظر إنباه الرواة للقفطي ج ١، ص ١٢6.
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ئ بين  ى خالد عن سليم أن حمزة كان يخير القار ورو

ى المسيبي عن نافع  الجهر واإلخفاء في التعوذ، ورو

هذا  وعلى  القرآن،  جميع  في  التعوذ  يخفي  كان  أنه 

إخفاؤه فصل، في قوة االستثناء  الناظم: و يكون قول 

باهلل  الشيطان  مــن  جــهــارا  فاستعذ  قــولــه:  عموم  مــن 

جهارا  بالتعوذ  األمر  على  يدل  بعمومه  فإنه  مسجال؛ 

في جميع األوقات، وفي سائر القرآن، ولجميع القراء. 

ولكن الصحيح: أن ال رمز في البيت، وأن قوله: فصل: 

وهو  التعوذ،  إخفاء  لحكمة  بيان  وأنــه  فــرق،  معناه: 

التعوذ  إخفاء  أن  معناه:  أو  وغيره،  القرآن  بين  الفرق 

قال:  فكأنه  كيفياته،  من  وكيفية  أحكامه،  من  حكم 

من  كيفية  أو  وغيره،  القرآن  بين  فــرق  التعوذ  إخفاء 

كيفياته، رّده- أي اإلخفاء- علماؤنا الحفاظ األثبات 

ولم يأخذوا به، بل أخذوا بالجهر به في جميع القرآن، 

ولكل القراء، كما أفاد ذلك عموم قوله: فاستعذ جهارا 

بالتعوذ  الجهر  أن  ذلك  مسجال؛  باهلل  الشيطان  من 

وتكبيرات  بالتلبية  كالجهر  الــقــراءة  لشعار  إظــهــار 

إن  يقال:  أن  المقام  الخطاب في هذا  العيد، وفصل 

في  به  والجهر  مواطن،  في  إخفاؤه  يستحب  التعوذ 
مواطن أخرى.)١(

كانا يخفيان التعوذ عند  السبب: أن حمزة ونافعا 

جميع  فــي  مطلقا  لحمزة  بــه  أخــذ  وممن  قراءتهما، 

ي  المهدو عمار  بن  أحمد  العباس  أبو  اإلمام  القرآن: 

ثين وأربعمائة، فإنه  المقرئ المفسر المتوّفى سنة ثال

)١( الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، عبد الفتاح 
بن عبد الغني بن محمد القاضي، ص٤3-٤5.

والــقــراءة  وتقريره  اإلخــفــاء  تصحيح  فــي  فكره  أعمل 
واإلقراء به.)٢(

ُبوَن )ابو الحسن طاهر 	 
ْ
المطلب الثالث: اْبُن َغل

بن عبدالمنعم بن غلبون ت399هـ، وهو شيخ 

) االمام ابي عمرو الداني مؤلف كتاب التيسير

اســمــه ونــســبــه: هــو أبـــو الــحــســن، طــاهــر بــن عبد 

المقـرئ  المبارك،  بن  غلبون  بن  عبيداهلل  بن  المنعم 

الحلـبي، ثم المصري)3( .

»أبو  هي:  كنيته  أن  على  المصادر  أجمعت  وقد 

كما اتفقت على اسمه واسم أبيه، أما اسم  الحسن«. 

بالتصغير   – اهلل  عبيد  الكتب:  أغلب  في  فهو  جده 

)٢( المزهر في شرح الشاطبية،ص5٢ . 
طاهر  بــن  محمد  الــحــفــاظ،  تــذكــرة  فــي:  ترجمته  أنــظــر    )3(
إسماعيل  المجيد  عبد  حمدي  ت:  الذهبي،  القيسراني، 

السلفي، دار الصميعي، الرياض، ط١ :
، محمد بن أحمد بن  يخ من غبر ١٤١5هـ، 3 /١0٢٩، العبر في تار
عثمان بن قايماز الذهبي، ت: صالح الدين المنجد، مطبعة 
 ، الكبار القراء  الكويت،ط٢ :١٩٤8م، ٧٢/3، معرفة  الكويت، 
الكبرى، 388/3، غاية  الشافعية  الذهبي: 36٩/١، طبقات 
، ابن  ي: 33٩/١، النشرفي القراءات العشر النهاية، ابن الجزر
والفنون،  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف   ،6٢/١ ي:  الجزر
بحاجي  الــمــشــهــور  القسطنطيني  عــبــداهلل  بــن  مصطفى 
بيروت، د.ط، ١٤١3هـ - ١٩٩٢م،  العلمية،  خليفة، دارالكتب 
الشافعية،  طبقات   ،١3١/3 الذهب:  شذرات   : 38٤/١؛انظر
 ، ي، دار العلوم للطباعة والنشر اإلسنوي، ت: عبداهلل الُجبور
د.ط، ١٤0١هـ - ١٩8١م، ٤00/٢؛ القاموس المحيط، محمد بن 
يعقوب الفيروز آبادي، دار الجيل، بيروت – لبنان، د .ط. ت، 
سلسلة  الزبيدي،  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  ١١6/١؛ 

التراث العربي، الكويت، د.ط، ١٤08هـ - ١٩8٧م، ٤٩3/3.
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ذلك  يــبــدو  ولــكــن  اهلل،  عبد   : بعضها  فــي  وجـــاء    -

تصحيفا لعبيداهلل، الذي نص عليه األئمة الضابطون، 

ي رحمهما اهلل . كالحافظين الـذهبي وابـن الجـزر

ــون“، فــقــد اتــفــقــت مــصــادر  ــب ــل ــه: ”غ ــي ــد أب ــا ج أمـ

”بغـين  ــنــوي:  اإلســـ وضبطه  اســمــه،  على  الترجمة 

وكذا  مــوحــدة“  وبــاء  كنة،  سا والم  مفتوحة،  معجمة 

ضبطه الفيروزآبادي، والمرتضى الزبيدي، إال أنه غلط 

في اسم عبد المنعم وأبيه عبيداهلل، إذ قال : ”وَغلبوُن 

بن  محمد  الطيب،  أبــي  جد  األول  فمن   ... بالفتح 

ى عن أبي بكر  أحمد بن غلبون المقرئ المصري، رو

السامري، وعنه أبو الفضل الخزاعي“ .

، أو ذكر     وكثيرا ما يأتي في الكتب ذكر اإلمام طاهر

أبيه عبد المـنعم منسـوبا إلى جـده )غلبون( مباشرة، 

فيقال: طاهر بن غلبون : وعبد المنعم بن غلبون .

الغلبة،  َفعلون - اسم مشتق من  بزنة:  َغلبون(  )و 

السعد.  من   ) )سـعدون  و الَحمد،  من  )حمدون(  كـ 

وهو اسم منصرف، وقد يأتي في الشعر غير مصروف 

ضــــرورة، عــلــى مــذهــب الــكـــــوفــيــيــن)١(، ومـــن تابعهم 

علي  وأبــي  األخفش،  الحسن  كأبي  البصريين:  من 

الفارسي، وقد استعمله اإلمام الشاطبي في قصيدته: 

”حرز األماني ووجه التـهاني“ مصـروفا وغـير مصروف، 

وابن  ااُلولـــى  وعـــادًا   :“ والقصر المد  ”بــاب  في  فقال 

 وقواَل، وقال في 
َ

َغلبوَن طاهر بقصرِ جميع الباب قال

النحويين:  بين  الخالف  مسائل  في  اإلنصاف   : أنظر  –  )١(
محمد  ت:  ي،  األنــبــار البركات  أبــو  والكوفيين،  البصريين 
،د ط، ١3٩١هـ - ١٩٧١م،  محي الدين عبد الحميد، دار الفكر

.٤٩3/٢

سُكونه  حال  بالهمزِ  وبارئُكم  المفرد“:  الهمز  ”بــاب 
وقال ابن غلبون بياٍء تبداَل)٢(

”المبارك“،   : وهو  ، طاهر لإلمام  األخير  الجد  وأما 

ذكره  تركوا  مصـنفيها  ولعل   ، المصادر كل  تذكره  فلم 

اختصارا، ونص عليه الذهبي، والسبكي في الطبقات 

ي في الطبقات، والسيوطي . الوسطى، وابـن الجـزر

للهجرة،  واربعين  وسبع  ثمائة  ثال حــدود  في  ولــد 

على ما رجحه محقق كتاب التذكرة )3(.

واالن نذكر االبيات التي ذكر فيها ابن غلبون :

مــغــّيــر أو  ثــــابــــت  هـــمـــز  بـــعـــد  ومــــــا   -  171

ى لــــــــــــورش مـــــطـــــّوال فــــقــــصــــر وقــــــــــد يــــــــــــرو

ــؤال ــ هـ كـــــــآمـــــــن   قـــــــــوم  ووّســــــــطــــــــه   -  172

آلـــــــــهـــــــــة  آتـــــــــــــــى  لـــــــــإيـــــــــمـــــــــان   مـــــّثـــــال

كــن ســا بــعــد  أو  إســـرائـــيـــل  ــاء  ــ ي ــوى  ســ  -  173

ــح كــــــــقــــــــرآن ومـــــــســـــــئـــــــوال اســــــــأال ــ ــيـ ــ ــحـ ــ صـ

وبعضهم ايـــت  الــوصــل  هــمــز  بــعــد  ومـــا   -  174

ــال تـ مــــســــتــــفــــهــــمــــا  آلن  آ يــــــــؤاخــــــــذكــــــــم 

طــاهــر غـــلـــبـــون  ــن  ــ ــ واب ــى  ــ ــ األولـ ــادا  ــ ــ وعـ  -  175

بــــقــــصــــر جــــمــــيــــع الـــــــبـــــــاب قـــــــــال وقـــــــــّوال

السبع  الــقــراءات  في  األماني  حــرز  من  المعاني  ــراز  إب  -  )٢(
عطوة  إبراهيم  ت:  الدمشقي،  شامة  أبــو  الشاطبي،  لإلمام 
عوض، دار الكتب العلمية، القاهرة،.د ط، ١٤0٢هـ - ١8٩١م، 

ص١١٩ و ١٢5.
)اإلمـــام  بحثنا   : يــنــظــر ســويــد،ص3٤؛و رشـــدي  ايــمــن   )3( 
الشخصية  سيرته  3٩٩هـــ(  )ت  غلبون  بن  طاهر  الحسن  أبو 
والعلمية، األستاذ الدكتور عبداهلل خلف عبد الحمد، مؤتمر 
– ١٤3٩هـــ، ٢0١8م،  االعظم /بغداد  االمام  كلية  القراءات في 

ص5-3.
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المعنى: لما ذكر في األبيات السابقة حكم حرف 

حكمه  األبيات  هذه  في  ذكر  الهمز  قبل  الواقع  المد 

يعني:  إلــخ،  همز  بعد  ومــا  فقال:  الهمز  بعد  وقــع  إذا 

وحرف المد الذي وقع بعد همز ثابت أو متغير فقصر 

، أو فهو مقصور لجميع القراء ورش  أي فهو ذو قصر

هو  الثابت:  والهمز  اإلطــالق،  مقتضى  هو  كما  وغيره 

 : والمغير  ، تغير عليه  يطرأ  لم  الــذي  المحقق  الهمز 

قبله  ما  إلى  حركته  بنقل  إما   ، التغير لحقه  الذي  هو 

 ،*
َ

آل جاَء  نحو  بين  بين  بتسهيله  إما  و اآلخــرة،  نحو 

ــا،  َوَرُدوه ما  آِلَهًة  هــُؤالِء  كاَن  ْو 
َ
ل نحو  ياء  بإبداله  إما  و

ى حرف المد الواقع بعد همز محقق أو مغير  وقد يرو

ممدودا مّدا طويال مشبعا لورش، ووسطه جماعة من 

أهل األداء عن ورش.

إذا وقع بعد همز سواء  والحاصل: أن حرف المد 

أنــواع  مــن  نــوع  بــأي  مغيرا  أم  محققا  الهمز  هــذا  كــان 

في  يستوي  القراء  لجميع  يقصر  أنه  فحكمه  التغير 

مّدا  ى جماعة عن ورش مده  ورو ذلك ورش وغيره، 

ى آخرون عنه توسطه  طويال بمقدار ست حركات، ورو

أوجه:  ثة  ثال فيه  لورش  فيكون  حركات،  أربع  بمقدار 

القصر والتوسط والمد، ثم مثل الناظم لهذا النوع من 

المد بأربعة أمثلة)١(.

.... إلخ.  ثم قال الناظم: وابن غلبون طاهر

السبب فطاهر بن غلبون قال بقصر جميع الباب 

كان  ما  كل  بالباب  يعني  و به  الناس  ــرأ  وأق به  وأخــذ 

، وقوله )وقّوال(  حرف المد فيه بعد همز ثابت أو مغير

)١( الوافي في شرح الشاطبية، ص ٧6.

أي وقول ورشا بذلك أي جعله هو المذهب له وجعل 

ابن  أن  معناه  يكون  أن  يصح  و ووهما،  غلطا  سواه  ما 

غلبون قول أي نسب التقول واالفتراء والوهم إلى من 
نقل التوسط والمد عن ورش في هذا النوع من المد.)٢(

ُســـُكـــوِنـــِه  
َ

َحـــــال ـــَهـــْمـــِز 
ْ
ِبـــال ــُم  ــ ــُك ــ ــاِرِئ ــ َوَب  -  221

َ
ال

َ
ــوٍن ِبـــــــَيـــــــاٍء َتـــــــَبـــــــّد ــ ــ ــُب ــ ــ

ْ
ــل ــ ــ  اْبــــــــــَن َغ

َ
َوَقـــــــــــــال

الموضعين  في  بــاِرِئــُكــْم،  السوسي،  يقرأ  المعنى: 

الهمز ولكنه لم يبدله، فهو من  البقرة بسكون  بسورة 

، وقول الناظم )حال  جملة المستثنى من إبدال الهمز

سكونه( تنبيه على أن السوسي يقرؤه بالسكون فكأنه 

كنا في قراءته،  كونه سا قال: واستثنى له باِرِئُكْم حال 

ى اإلبدال  ثم أخبر أن أبا الحسن طاهرا ابن غلبون رو

عن السوسي ياء في هذه الكلمة ولكن المحققين من 

علماء القراءات لم يعولوا على هذه الرواية، ولم يلتفتوا 
إليها فحققوا الهمز للسوسي في هذه الكلمة.)3(

غلبون  ابــن  طاهرا  الحسن  أبــا  أن  أخبر  السبب: 

ى اإلبدال عن السوسي ياء في هذه الكلمة ولكن  رو

هذه  على  يعولوا  لم  القراءات  علماء  من  المحققين 

الرواية.

وقوله في باب الهمز المفرد: »وقال ابن غلبون بياء 

غلبون  بن  طاهر  الحسن  أبــي  لقول  به  يشير  تبدال« 

في تذكرته، وكذا أيضا السوسي بترك همز بارئكم في 

ابن  به  انفرد  وقــد  ضعيف  ألنــه  به  يقرأ  ال  الموضعين 

ألن  مرضي  غير  إنــه  وقــال:  المحقق،  ونقله  غلبون، 

)٢( الوافي في شرح الشاطبية، ص٧5-٧8 ؛ المزهر في شرح 
الشاطبية،ص8٩.

)3( الوافي في شرح الشاطبية، ص١0٢.
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إذا  إسكان هذه الهمزة عارض تخفيفا فال يعتد به، و

كن الالزم حالة الجزم والبناء ال يعتد به فهذا  كان السا

أولى، وأيضا فلو اعتد بسكونها وأجريت مجرى الالزم 

، وذلك أنه يشتبه  كان إبدالها مخالفا ألصل أبي عمرو

بأن يكون من البري وهو التراب، وهو قد همز مؤصدة 

ولم يخفها من أجل ذلك ما أصالة السكون فيها فكان 

الهمز في هذا أولى وهو الصواب، ويرشحه أنا لو وقفنا 

يستهزئ وامرؤ  على ما آخره همزة متحركة نحو أنشأ و

للوقف فهي محققة في مذهب من يبدل  وسكنت 

كنة لعروض السكون، وهذا مما ال خالف  الهمزة السا

بــاإلبــدال خطئوه فــإن وقــف عليه  فيه، ومــن قــال فيه 
لحمزة وال وقف عليهما.)١(

الفضل 	  ْبن  ْيَمان 
َ
ُسل ْبن  علي  الرابع:   المطلب 

ُبو الحسن األخفش النحوي )ت315هـ(
َ
أ

ــوي الــعــبــاس ثــعــلــبــا، والـــمـــبـــرد، وفــضــال  ــ ســمــع أب

ْبن  علي  عنه  ى  رو  ، الضرير العيناء  ــا  وأب يــدي،  الــيــز

ــو عــبــيــد اهلل الــمــرزبــانــي،  ــ هــــارون الــقــرمــيــســيــنــي، وأب

توفي   :
َ

ــال َق ثقة،  وكــان  الجريري،  يا  زكر ْبن   والمعافى 

ْيَمان األخفش ِفي ذي القعدة 
َ
ُبو الحسن علي ْبن ُسل

َ
أ

سنة خمس عشرة وثالث مائة. )٢(

)١( غيث النفع في القراءات السبع، علي بن محمد بن سالم، 
)المتوفى:  المالكي  المقرئ  الصفاقسي  ي  النور الحسن  أبو 
المحقق:  بيروت،   - العلمية  الكتب  دار   : الناشر ١١١8هــــ(، 
الطبعة:   - الحفيان  الشافعي  السميع  عبد  محمود  أحمد 

األولى، ١٤٢5 هـ - ٢00٤ م،ص٧5.
يخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد  )٢( تار
البغدادي )المتوفى: ٤63هـ(،المحقق:  بن مهدي الخطيب 

ــَزا َمـ ِبــــي 
َ
أ ـــوَص 

ُ
ـــَقـــل

ْ
ال َزّجَ  ــِه  ــِمـ َرْسـ ــْع  ــ َوَمـ  -679

َ
ُمـــْجـــِمـــال ــَد  ــ ــَشـ ــ ْنـ

َ
أ ــــْحــــِوّيُ  الــــّنَ ْخـــــَفـــــُش 

َ
أل

ْ
ا َدَة 

: وكذلك زين بضم الزاي وكسر الياء  تال ابن عامر

ْوالِدِهْم وخفض رفع همزة 
َ
أ ورفع الم َقْتَل ونصب دال 

والياء  ــزاي  ال بفتح  الباقين  ــراءة  ق فتكون  ُشــَركــاُؤُهــْم 

همزة  ورفــع  ــْم  ــ ْوالِدِهـ
َ
أ دال  وخفض  َقــْتــَل  الم  ونصب 

بالياء  مرسوم  ُشَركاُؤُهْم  أن  الناظم  أفاد  ثم  ُشَركاُؤُهْم 

في المصحف الذي بعثه الخليفة عثمان بن عفان 

 : ابــن عامر قــراءة  وتوجيه  الــشــام،  إلــى  رضــي اهلل عنه 

نائب  ــَل  ــْت وَق للمفعول  مبني  مــاضــي  فعل  ــن  زي أن 

 ، وهو  ، المصدر مفعول  بالنصب  ْوالِدِهــــْم 
َ
وأ الفاعل 

مفعول  وفصل  إليه  مضاف  وُشَركاُؤُهْم  مضاف  وَقْتَل 

ْوالِدِهْم بين المضاف والمضاف إليه.
َ
المصدر وهو أ

وقــد خــاض بعض نــحــاة الــبــصــرة فــي قـــراءة ابن 

والمضاف  المضاف  بين  الفصل  من  فيها  لما  عامر 

إليه بالمفعول، وقالوا: ال يصح الفصل بين المضاف 

الشعر  في  ذلك  يكون  و بالظرف،  إال  إليه  والمضاف 

كالم  عن  فضال  المنثور  الكالم  في  يكون  وال  خاصة، 

قوله:  فــي  النحاة  كــالم  الناظم  نقل  وقــد  تعالى،  اهلل 

له  ومثل  فيصال(  الشعر  في  الظرف  غير  يلف  )ولــم 

( مضاف  اليوم من المها( فقوله: )دّر بقوله: )كلله در 

إلى االسم الموصول وهو )من(، وفصل بينهما باليوم 

: هلل در من المها اليوم. وفي قوله:  وهو ظرف والتقدير

أن  إلى  إشــارة  مجهال(  إال  النحو  مليمي  من  تلم  )فال 

 – اإلسالمي  الغرب  دار   : الناشر معروف،  عواد  بشار  الدكتور 
 : انظر م،388/١3؛   ٢00٢  - ١٤٢٢هـــ  األولــى،  الطبعة:  بيروت، 

ي ٢٧١/١3. المنتظم، البن الجوز
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النحاة الذين انكروا هذه القراءة فريقان: فريق أنكرها 

أنكرها  وفريق  الكالم،  وفصيح  القياس  لمخالفتها 

- أي: نسبه للجهل-  ئ بها وهو ابن عامر وجهل القار

وكال الفريقين آت بما يالم عليه إلنكاره قراءة متواترة 

إن كان الفريق األول أحسن حاال من الفريق الثاني،  و

فقوله: )فال تلم من مليمي النحو إال مجهال( معناه: ال 

تذم من هذين الفريقين إال الفريق الثاني؛ ألنه تعدى 

أجمعت  المسلمين  أئمة  من  إمــام  في  بطعنه  طــوره 

)ومع  وقوله:  ضبطه.  وكمال  قــدرة  جاللة  على  األمــة 

ابن  قراءة  يعضد  أنه  معناه:  إلخ(  القلوص  زّج  رسمه 

المصحف  في  رسم  ُشَركاُؤُهْم  أن  األول:  أمران:  عامر 

الشامي بالياء، الثاني: ما أنشده األخفش عن بعض 

القلوص  )زّج  بمزجة  ضربتها  أي  )فزججتها(  العرب 

أبي مزادة(، والشاهد فيه أن )زّج( مصدر وهو مضاف 

وقد   ، المصدر مفعول  )الــقــلــوص(  و  مـــزادة  أبــي  إلــى 

)القلوص(  و  إليه،  والمضاف  المضاف  بين  فصل 

وهو  محسنا  رأي  مجمال(  )أنــشــد  اإلبـــل  مــن  الشابة 

عامر  ابن  فقراءة  االخفش،  وهو  أنشد  فاعل  من  حال 

إذا  والــقــراءة  قطعي،  طريق  وهــو  التواتر  بطريق  ثابتة 

من  يسندها  ما  إلــى  تحتاج  ال  التواتر  بطريق   ثبتت 

ــرب؛ بـــل تــكــون هـــي حــجــة يــرجــع إلــيــهــا  ــعـ  كــــالم الـ
يستشهد بها.)١( و

المطلب الخامس: قطرب والفراء	 

ُقــْطــُرب  علي  ــو  أب الُمْسَتِنير  بــن  ــد  ُمــحــّمَ ــُرٌب  ــْط ُق

حوي )ت٢06هـ (. الّنَ

)١( الوافي في شرح الشاطبية، ٢6٧-٢68.

باألسحار  يخرج  َوَكاَن  ْيٍه،  ِسيَبَو لَقْول  ُقطربًا  ُسمي 

ْنــت 
َ
أ ــَمــا 

َ
ِإّن م: 

ُّ
َعل الّتَ على  َحرِيًصا  َبابه  على  فيجده 

ْحو َعن  َياد، َوأخذ الّنَ ُقطرب ليل، َوُهَو مولى سلم بن زِ

َفَواِئد، 
ْ
كثير ال ُقْرآن«، حسن 

ْ
ْيٍه، َوله »كتاب ِفي ال ِسيَبَو

وكان   )٢(،» بـ»الجماهير ب 
َ

ُيلّق ْحو  الّنَ ِفي  كتاب  َولــه 

سنة  المامون  خالفة  فــي  مــات  يحكيه،  فيما  موثقا 

ى عنه محمد بن الجهم، وكان  ست ومائتين،)3( ورو

في  كتابه  صنف  ولما  المعتزلة،  مذهب  إلى  يذهب 

العامة  الجامع، فخاف من  يقرأه في  أن  أراد  التفسير 

المعتزلة،  مــذهــب  فيه  ــر  ذك ــه  ألن عليه؛  إنــكــارهــم  و

ليتمكن  السلطان  أصحاب  من  بجماعة  فاستعان 

من قراءته بالجامع.

ــن الــتــصــانــيــف كــتــاب ”مــعــانــي الـــقـــرآن“،  ــه م ولـ

وكــتــاب ”غــريــب الــحــديــث“، وكــتــابــه ”الــصــفــات“، 

وكتاب  ”االشــتــقــاق“،  وكتاب  ”األصــــوات“،  وكتاب 

“، وكــتــاب ”الــقــوافــي“، وكــتــاب ”األزمــنــة“،  ”الـــنـــوادر

إلى   ،“ النحو في  ”العلل  وكتاب  ”المثلث“،  وكتاب 
غير ذلك.)٤(

والكوفيين  البصريين  مــن  النحويين  العلماء  يــخ  تــار  )٢(
ــو الــمــحــاســن الــمــفــضــل بــن مــحــمــد بــن مسعر  وغــيــرهــم، أبـ
عبد  الدكتور  ٤٤٢هـ(،تحقيق:  )المتوفى:  المعري  التنوخي 
يع  : هجر للطباعة والنشر والتوز ، الناشر الفتاح محمد الحلو

واإلعالن، القاهرة، الطبعة: الثانية ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، ص83
يخ بغداد،٤/٤80. )3( تار

الرحمن بن محمد  األلباء في طبقات األدباء، عبد  نزهة   )٤(
ي  األنبار الدين  كمال  البركات،  أبو  ي،  األنصار اهلل  عبيد  بن 
 : الناشر السامرائي،  إبراهيم  5٧٧هـ(،المحقق:  )المتوفى: 
 - هـ   ١٤05 الثالثة،  الطبعة:  األردن،   – الزرقاء   ، المنار مكتبة 
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َياد )ت 207هـ(	  ا يحيى بن ِز ّيَ ُبو َزَكِر
َ
اِء أ َفّرَ

ْ
و ال

ُكوِفّيين 
ْ
ال أوســع  ــفــراء 

ْ
ال ــاد  َي زِ بن  ــا يحيى  ّيَ ــرِ َزَك ــو  ُب

َ
أ

ُقْرآن 
ْ
ال َوِفــي  جدا،  َكِثيَرة  ة  بّيَ َعَر

ْ
ال ِفي  كتب  ُه 

َ
ل علما، 

ُحُدود 
ْ
ال َها 

َ
ل ُيَقال  ة  بّيَ َعَر

ْ
ال ِفي  َوكتبه   ، َمْشُهور ِكَتابه 

ِلَك 
َ

َوَكذ كتاٌب،  ااِلْسِتْثَناء«   
ُ

»حّد كتاٌب،  َكاَن«   
ُ

»حّد

َمْقُصور 
ْ
»ال كتاب  َوله  ة،  بّيَ َعَر

ْ
ال ْبــَواب 

َ
أ ِفي  يصنع  َكاَن 

والممدود«.

هارون  الخليفة  َيــدي  َبين  لحن  َيْوًما  ــه 
َ
ِإّن ُيــَقــال:  َو

: طباع أهــل البدو 
َ

َفــَقــال َذِلــك  ِفــي  ــُه 
َ
ل  

َ
َفــَقــال الرشيد، 

لم  تحفظت  ِإذا  َو ــَراب،  ــ ْع ِ
ْ

اإل ــَعــَرب 
ْ
ال وطباع  حن، 

ّ
الل

باع  الّطِ ـــى 
َ
ِإل رجعت  ُمــرســاًل  مت 

َّ
َتَكل ِإذا  َو لــحــن، 

َ
أ

َفاْستْحسن الرشيد َقْوله.

ث 
َ

َثال سنة  ُقْرآن«، 
ْ
ال ِفي  »ِكَتابه  بإمالء   

َ
اْبَتَدأ َوَكــاَن 

ْسُبوع، َوفرغ 
ُ
كل أ َوِماَئَتْيِن، َوَكاَن ُيملي ِمْنُه ِفي َيْوَمْيِن 

ِمْنُه سنة خمس َوِماَئَتْيِن.

ة سنة سبع َوِماَئَتْيِن.)١( 
َ

وُتوفي ِفي َطرِيق َمّك

وأخذ عن  الكوفة،  أهل  أسد، من  لبني  مولى  كان 

أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي، وأخذ عنه سلمة 

وغيرهما،  السمري  عاصم  بــن  ومحمد  عــاصــم،  بــن 

وكان إمامًا ثقة.

يحكى عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب،  و

خلصها  ألنــه  اللغة؛  كانت  لما  الــفــراء  لــوال  قــال:  أنــه 

كانت  ألنها  العربية؛  لسقطت  الفراء  ولــوال  وضبطها، 

على  الــنــاس  يتكلم  و أراد،  مــن  كــل  يدعيها  و تــنــازع 

١٩85 م، ص٧٧.
والكوفيين  البصريين  مــن  النحويين  العلماء  يــخ  تــار  )١(

للتنوخي، ص ١88-١8٩.

مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب.)٢(

ــُرٌب ــْطـ َوُقـ ــيــِن  ِكــَن ــا ــلــّسَ ِل ْو 
َ
أ َوْصــــٍل  ــا  ــَه َك  -  799

َ
ــال ــ ــَع ــ

ْ
ـــــــــِد ال

َ
اِء َمــــــْع َول ــــــــَفــــــــّرَ

ْ
ــا َمــــــَع ال ــ ــاَه ــ ــَك ــ َح

والبد من ايراد البيت الذي قبله

 ِفيَها َواألْرَض َها
َ

ُكّل وِر َواْخِفْض  798 - َوِفي الّنُ
َ

ــَزَة ُمـــْجـــِمـــال ــ ــْم ــ ــَح ــ ــْر ِل ــ ــِس ــ ْك ــّيَ ا ــ ــِرِخ ــ ــْص ــ ــا ُم ــَنـ  ُهـ

ــُرٌب ــْطـ َوُقـ ــيــِن  ِكــَن ــا ــلــّسَ ِل ْو 
َ
أ َوْصــــٍل  ــا  ــَه َك  -  799

َ
ــال ــ ــَع ــ

ْ
ـــــــــِد ال

َ
اِء َمــــــْع َول ــــــــَفــــــــّرَ

ْ
ــا َمــــــَع ال ــ ــاَه ــ ــَك ــ َح

 )3( َحِميِد 
ْ
ال َعزِيزِ 

ْ
ال ِصراِط  ِإلى   : وابن عامر نافع  قرأ 

)اهلِل( برفع خفض الهاء في لفظ الجاللة سواء ابتدءا 

بخفض  الباقين  قراءة  فتكون  قبله،  بما  وصاله  أم  به 

تــر أّن اهلل خالق  ــم  ال الــهــاء. وقـــرأ حــمــزة والــكــســائــي: 

السماوات واألرض بالحّق في هذه السورة، واهلل خالق 

، بمد الخاء أي إثبات  كّل داّبة من ّماء في سورة النور

ْرَض 
َ ْ
ألف بعدها وكسر الالم ورفع القاف وخفض َواأل

 في النور فتكون قراءة الباقين بقصر الخاء؛ 
َ

هنا وُكّل

ونصب  والقاف  الالم  وفتح  بعدها  األلف  حذف  أي 

ِبُمْصرِِخّيَ  حمزة:  وقــرأ   ، الــنــور ســورة  في  هنا  األرض 

بفتحها،  [غيره  ]تصوير وقــرأ  المشددة،  الياء  بكسر 

كسرها  ا أي  كــســر  ا فــاعــل  مــن  حــال  )مجمال(  وقــولــه 

حال كونك آتيا بالقول الجميل والتعليل الحسن في 

قراءتها، وقد ذكر الناظم لقراءة حمزة توجيهين:

، وهاء  األول: أن هذه الياء كهاء الوصل؛ أي الضمير

كنة نحو  الضمير تكسر بعد الكسر نحو ِبِه، أو الياء السا

ي،  األنبار الدين  كمال  األدبــاء،  طبقات  في  األلباء  نزهة   )٢(
ص8١.

)3( سورة ابراهيم:١-٢.
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كالهما  كالهاء  الياء ضمير  ْيِه ووجه المشابهة: أن 
َ
َعل

كنة  ياء سا الياء هنا  على حرف واحــد، وقد وقع قبل 

كما تكسر الهاء في عليه. ومعنى المصرخ:  فكسرت 

النون  حذفت  مصرخيني  ِبُمْصرِِخّيَ  وأصل  المغيث 

لإلضافة، فالتقت الياء التي هي عالمة الجمع مع ياء 

لوقوعها  اإلضافة  ياء  وكسرت  فيها،  وأدغمت  اإلضافة 

كن، وهذا معنى قوله )كها وصل(. بعد سا

كنين  السا اللتقاء  كسرها  يكون  أن  الثاني:  الوجه 

يــاء  كــنــة وقبلها  يـــاء اإلضــافــة ســا تــقــدر  بـــأن  وذلـــك 

هو  مــا  على  اإلضــافــة  يــاء  فكسرت  كنة،  سا ــراب  اإلعـ

وهــذا  كنين،  السا التقاء  مــن  التخلص  فــي  األصـــل 

لغة  وهــي  قــالــوا:  كنين(  للسا )أو  الناظم  قــول  معنى 

بني يربوع حكاها عنهم قطرب والفراء وأبو عمرو بن 

العالء،)١()وهذا هو السبب في ايراد قطرب والفراء في 

المنظومة(.

اُش	 
َ

ّق المطلب السادس: االْخَفُش االوسط و الّنَ

االخفش االوسط )ت215هـ(	 

سعيد بن مسعدة أبو الحسن المعروف باألخفش 

بطن  دارم-  بن  مجاشع  بني  مولى  البصري،  األوسط 

أجلع،  وكــان  بلخ،  أهل  من  كان  إنه  وقيل  تميم:  من 

ال تنطبق شفتاه وقيل األجلع: القصير  واألجلع الذي 

وعلى  شمر  أبــي  غــالم  معتزليا،  وكــان  العليا،  الشفة 

عن  أخذ  البصريين،  من  النحاة  أئمة  أحد  مذهبه، 

عمن  أخــذ  وكــان  عنه،  أخــذ  من  أعلم  وهــو  سيبويه، 

شرح  فــي  ص30٢؛الــمــزهــر  الشاطبية،  شــرح  فــي  الــوافــي   )١(
الشاطبية، ص3٢3.

سيبويه  عن  أخذ  ثم  منه  أسّن  ألنه  سيبويه  عنه  أخذ 

يقرأ  لم  فإنه  سيبويه  كتاب  إلــى  الطريق  وهــو  أيضا، 

على  سيبويه  يقرأه  ولم  أحــد،  سيبويه  على  الكتاب 

سيبويه،  مــوت  بعد  األخفش  على  قــرئ  إنما  و أحــد، 

كما قال المبرد، وكان ممن قرأه عليه أبو عمر صالح 

بن اسحاق الجرمي وأبو عثمان المازني.

كل  ســيــبــويــه  كــتــاب  يستحسن  األخــفــش  ــان  ــ وك

قد  األخفش  أن  والمازني  الجرمّي  فتوهم  االستحسان 

هّم أن يّدعي الكتاب لنفسه فتشاورا في منع األخفش 

من ادعائه، فقاال: نقرأه عليه، فإذا قرأناه عليه أظهرناه 

فأرغبا  يــدعــيــه،  أن  يمكن  فــال  لسيبويه  أنــه  وأشــعــنــا 

يقرآه عليه  أن  المال على  األخفش وبذال له شيئا من 

فأجاب، وشرعا في القراءة، وأخذا الكتاب عنه وأظهراه 

للناس، وكان األخفش يقول: ما وضع سيبويه في كتابه 

شيئا إال وعرضه علي وهو يرى أني أعلم منه وكان أعلم 

به مني، وأنا اليوم أعلم به منه،)٢( وقال المبرد: أحفظ 

قطرب،  ثم  الناشئ  ثم  األخفش  سيبويه  عن  أخذ  من 

)٢( ترجمة األخفش األوسط في أخبار النحويين البصريين: 
 ٧٢ الزبيدي:  وطبقات   58 والفهرست:   5٤5 والمعارف:   50
 ٩١ األلــبــاء:  ونزهة   ٩٧ القبس:  ونــور   68 النحويين:  ومــراتــب 
إنباه الرواة ٢: 36 وابن خلكان ٢: 380 وسير الذهبي ١0: ٢06  و
والوافي ١5: ٢58 وبغية الوعاة ١: 5٩0 والبداية والنهاية ١0: ٢٩3 
والشذرات ٢: 36 ومرآة الجنان ٢: 6١ وروضات الجنات ٤: 5١؛ 
يب إلى معرفة األديب، المؤلف:  - معجم األدباء - إرشاد األر
شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي 
دار   : الناشر عباس،  إحسان  المحقق:  6٢6هــــ(،  )المتوفى: 
 ١٩٩3  - هـ   ١٤١٤ ــى،  األول الطبعة:  بيروت،  اإلســالمــي،  الغرب 

م،١3٧5/3.
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وكان األخفش أعلم الناس بالكالم وأحذقهم بالجدل، 

االشتقاق،  كتاب  األربعة،  كتاب  التصانيف:  من  وله 

كتاب   ، النحو فــي  األوســـط  كتاب  األصـــوات،  كتاب 

وألوانها  الغنم  صفات  كتاب  الــقــرآن،  معاني  تفسير 

القوافي،  كتاب  العروض،  كتاب  وأسبابها،  وعالجها 

، كتاب  ، كتاب المسائل الصغير كتاب المسائل الكبير

، كتاب المقاييس، كتاب الملوك، كتاب  معاني الشعر

وقف التمام، ووضع األخفش كتبا في النحو ومات قبل 

سنة  وقيل  ومائتين  عشرة  خمس  سنة  توفي  اتمامها، 
إحدى وعشرين.)١(

اُش)ت 351 هـ(	 
َ

ّق الّنَ

بن  يـــاد  ز بــن  محمد  بــن  الحسن  بــن  محمد   : هــو

هارون بن جعفر بن مسند أبو بكر النقاش الموصلي 

األصل ثم البغدادي.

ولد »أبو بكر النقاش« بالموصل سنة ست وستين 

من  القرآنية  بالقراءات  وعني  الهجرة،  من  ومائتين 

صغره.

من  الثامنة  الطبقة  علماء  ضمن  »الذهبي«  ذكره 

ي« ضمن علماء  كما ذكره »ابن الجزر حفاظ القرآن، 

القراءات.

شــغــف »أبـــو بــكــر الــنــقــاش« مــنــذ نــعــومــة أظــفــاره 

كثير  الى  وصل  ذلك  سبيل  وفي  القرآنية  بالقراءات 

يتلقى  و شيوخها  عــن  يــأخــذ  ــار  ــص واألم الــمــدن  مــن 

ي«:  الــجــزر »ابــن  اإلمــام  يقول  وفــي هــذا  عن علمائها 

البلدان  طاف »أبو بكر النقاش« األمصار وتجول في 

)١( معجم االدباء لياقوت الحموي،١3٧6/3.

المصنفات  وصنف  السنن،  وقيد  الحديث  وكتب 

أيامه،  ذلك،وطالت  وغير   ، والتفسير الــقــراءات،  في 

وورعه،  باإلمامة في صناعته مع ظهور نسكه،  فانفرد 

وصدق لهجته، وبراعة فهمه، وحسن اطالعه، واتساع 

معرفته)٢(. 

كان أبو بكر النقاش  وقال »الخطيب البغدادي«: 

تصانيف  وله   ، للتفسير حافظا  القرآن  بحروف  عالما 

ــان قــد سافر  فــي الـــقـــراءات وغــيــرهــا مــن الــعــلــوم، وكـ

بالكوفة،  وكتب  وغربا،  شرقا  المدن  من  الكثير  الى 

، والشام، والجزيرة، والموصل،  والبصرة، ومكة، ومصر
)3(. والجبال، وبالد خراسان وما وراء النهر

ــع  ونــج ــ ــ ذائ إســـكـــانـــه   ــكــمــوا   813 -  وظــعــن

ــّوال ــ ــ ـــــــذيـــــــن  الـــــــّنـــــــون  داعــــــيــــــه  ن
ّ
يـــــــــــّن  ال ز

ــاءه يـ ــش  ــفـ االخـ نــــّص  وعـــنـــه  مــلــكــت   -  814

ــال ــ ــوّهـ ــ مـ ــا  ــ ــ ــون ــ ــ ن الــــــّنــــــقــــــاش  ى  رو ــه  ــ ــ ــن ــ ــ وع

سورة النحل 	 

قرأ ابن عامر والكوفيون بإسكان عين: َيْوَم َظْعِنُكْم، 

َنْجزَِيّنَ 
َ
َول كثير وعاصم:  وقرأ غيرهم بفتحها، وقرأ ابن 

ي عن ابن ذكوان فيه وجهان  ِذيَن َصَبُروا بالنون، ورو
َّ
ال

والنون  ذكــوان،  ابــن  عن  األخفش  عليها  ونــص  الياء 

وجه  ضعف  إلى  الناظم  وأشــار  النقاش،  عنه  ورواهــا 

النون عن ابن ذكوان بقوله )موّهال( منسوبا إلى الوهل 

ي صحح في  وهو الضعف ولكن المحقق ابن الجزر

)٢( انظر طبقات القراء ج ٢ ص ١١٩؛معجم حفاظ القرآن عبر 
يخ، ١/ ١30. التار

يخ بغداد ج ٢ ص ٢0١. )3( انظر تار
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النشر الوجهين عن ابن ذكوان فيقرأ له بهما.)١(

و 	  وَيْحَيى  ُقــْطــُرٍب  و  ِسيَبوْيِه  السابع:  المطلب 

َجْرِمّيِ
ْ
ال

قطرب: هو أبو علي محمد بن المستنير البصري 

يحيى: هو  واللغة عن سيبويه وغيره)٢(، و النحو  أخذ 

ياء الفراء- إمام نحاة الكوفة بعد الكسائي- )3(. أبو زكر

ِسيَبوْيِه)ت 183هـ(	 

مولى   ، بشر ــا  َب
َ
أ ُيكنى  البصري،  عثمان  بن  عمرو 

َها 
َ
ل ُيَقال   ، شيراز قرى  من  بقرية  ولد  ــَحــاِرث، 

ْ
ال لبني 

َبْيَضاء.
ْ
ال

اد بن  زَِم َحلَقة َحّمَ
َ
َبْصَرة يْكتب الَحِديث، َفل

ْ
َوفد ال

ْيَس 
َ
»ل  :� ِبي  الّنَ َقول  َيْوًما  ِمْنُه  فاستملى  َسلَمة، 

َبا 
َ
ْيَس أ

َ
ْيِه، ل

َ
و ِشْئت أخذت َعل

َ
 ل

َّ
ْصَحاِبي ِإال

َ
أحد من أ

ْرَداء.
َ

ُبو الّد
َ
ْيَس أ

َ
ْيٍه: ل  ِسيَبَو

َ
ْرَداء«، َفَقال

َ
الّد

ا 
َ

َهذ ْيَس 
َ
ل ْيٍه،  ِسيَبَو َيا  لحنت  اد:  َحّمَ ُبو 

َ
أ ُه 

َ
ل  

َ
َفَقال

: سأطلب علما 
َ

ْيَس« اْستِثَناء، َفَقال
َ
َحْيُث ذهبت، »ل

َخِليل.
ْ
زَِم ال

َ
 تلحنني ِفيِه، َفل

َ
ال

ى 
َ
ِإل ْيٍه  ِسيَبَو َجاَء   :

َ
َقــال مَعاذ،  بن  اهلل  عبيد  ى  ورو

ِبيه، ِفي رجل رُعف 
َ
ك ِهَشام َعن أ

َ
: أحدّث

َ
اد َفَقال َحّمَ

ُهَو  ــَمــا 
َ
ِإّن ْخــَطــأت، 

َ
أ ــُه: 

َ
ل  

َ
َفــَقــال َفاْنَصرف،  ة 

َ
ــال الــّصَ ِفــي 

»َرَعف«.

اد،  : صدق َحّمَ
َ

ُه، َفَقال
َ
ل

َ
َخِليل، َفَسأ

ْ
ى ال

َ
َفاْنَصرف ِإل

للخليل:  المجالسة  كثير  ــاَن  ــ َوَك الــَمــْخــُزوِمــي،   
َ

 َقـــال

شرح  في  ؛المزهر  ص306  الشاطبية،  شــرح  في  الــوافــي   )١(
الشاطبية، ص3٢٧.

)٢( وقد ترجمنا له في صفحات سابقة من هذا البحث.
)3( وقد ترجمنا له في صفحات سابقة من هذا البحث.

 لسيبويه.
َّ

. ِإال
ُ

 ُيَمّل
َ

َما سمعته َيُقول: مْرَحًبا بزائرٍ ال

َفأقبل  َيــْوًمــا،  َخِليل 
ْ
ال ِعْند  كنت  النطاح:   

َ
َوَقـــال

.
ُ

 ُيَمّل
َ

َخِليل: مْرَحًبا بزائرٍ ال
ْ
 ال

َ
ْيٍه، َفَقال ِسيَبَو

ْيٍه النحوّيِ  ا نجلس ِعْند ِسيَبَو  اْبن َعاِئَشة: ُكّنَ
َ

َوَقال

َيــة بــن بكر  ــد بــن ُمــَعــاِو ــم ْح
َ
 أ

َ
ــَمــْســِجــد -َوَقـــــال

ْ
ِفـــي ال

خذ 
َ
أ أثبت من  ْيٍه  ِسيَبَو َيُقول:  أبي  العليمي: َسِمعت 

من  أبلغ  علمه  َكاَن  ُحْبسة،  ِفيِه  َوَكاَنت  َخِليل، 
ْ
ال من 

ِلَسانه.

ِتــي 
ْ
ــأ ــٍه َي ْي ــَو َكـــاَن ِســيــَب  :

َ
ــال ــ يـــد، َق ــي ز ــن أب ى َع ورو

َقة،  و وجدته َيُقول: َحدثِني الّثِ
َ
مجلسي، َفِإذا سمعته أ

ِثق ِبِه، فإياي َيْعِني.)٤(
َ
و من أ

َ
أ

َجْرِمّيِ )ت 225هـ(	 
ْ
ال

هو أبو عمرو صالح بن إسحاق أحد نحاة البصرة 

الَجْرم  مولى  وغيرهما،  واألصمعي  األخفش  عن  أخذ 

ْيٍه“ على أبي  كتاب ِسيَبَو ”  
َ
ان، من قضاعة. َقَرأ ّبَ بن َر

يلق  لم  حبيب،  بن  ُيوُنس  قي 
َ
َول ْخــَفــش، 

َ ْ
األ حسن 

ْ
ال

ْيٍه. ِسيَبَو

َوَكــاَن  َماِزني، 
ْ
ال من  نظرا  أغوص  َكــاَن  مبرد: 

ْ
ال  

َ
َقــال

َوله  ْيٍه“،  ِسيَبَو ”فــرخ  كتاب  َولــه  ِمــْنــُه.   
َ

أحــّد َماِزني 
ْ
ال

صريف“. )5( كتاب ِفي الّتَ ”

ــْدَخــٌل َم ــِر  ــْه
َ

ــّظ ال ـــى 
َ
ِإل ــِه  ــي ــَداِن ُي ــْرٌف  ــ َوَحـ  - 1143

َ
ــال ــ ــَت ــ ــِه ِبــــــِه اْج ــ ــوْي ــ ــَب ــ ــي ــ َوَكــــــــْم َحــــــــــاِذٍق َمــــــْع ِس

والكوفيين  البصريين  مــن  النحويين  العلماء  يــخ  تــار  )٤(
للتنوخي، ص٩0-٩8

والكوفيين  البصريين  مــن  النحويين  العلماء  يــخ  تــار  )5(
ــاء،  لــلــتــنــوخــي،ص٧٢-٧3؛ نــزهــة األلــبــاء فــي طبقات األدبـ

ص١١٧.
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ِلـــُقـــْطـــُرٍب ــــالُث 
َ
ــّث ــ ال ــّنَ  ــ ُهـ َطـــــَرٍف  َوِمـــــْن   -  1144

َ
ال ُه ُقــــــــّوِ

َ
ــا ــ ــنـ ــ ــْعـ ــ ــــــَجــــــْرِمــــــّيِ َمـ

ْ
وَيــــْحــــَيــــى َمـــــــَع ال

مخارج  باب  المخارج،   بموضوع  الناظم  بدأ  هنا 

ئ إليها واالبيات  الحروف وصفاتها التي يحتاج القار

هي]١١3٤ - ١١5٩[)١(.

يعني ومخرج حرف آخر يقارب مخرج النون وهو 

الراء يخرج من ظهر اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنايا 

الالم  مخرج  إلى  مائال  النون  مخرج  من  أسفل  العليا 

الحذاق،  من  تبعه  ومن  سيبويه  مذهب  وهذا  قليال، 

والضمير  غيرهما  والحافة  طرفه  غير  اللسان  فظهر 

؛ أي أن سيبويه وجماعة من  الظهر به يعود على  في 

الحذاق يجعلون الراء من ظهر اللسان، وأنهم اجتلوه 

معناه:  إلخ(  الثالث  هن  طرف  )ومن  وقوله  وكشفوه، 

مخرجها  والــراء  والنون  الالم  ثة  الثال األحــرف  هذه  أن 

يحيى  واحد وهو طرف اللسان وهذا مذهب قطرب و

والجرمي وعلى هذا تكون مخارج الحروف عند هؤالء 

أربعة عشر مخرجا. 

)قّوال( معناه نسب إليهما- يحيى والجرمي- قول 

بمعنى قول قطرب فاأللف في قّوال للتثنية تعود على 

يحيى والجرمي. 

ــن مــجــاهــد 	  ــ ــو بـــكـــر ب ــ ــب الـــثـــامـــن: أبـ ــل ــط ــم  ال

)ت 324 هـ( 

: أحــمــد بــن مــوســى بــن الــعــبــاس بــن مجاهد  هــو

الصنعة  شيخ  البغدادي،  األستاذ  الحافظ  التميمي 

جميع  على  منهم  والمقدم  عصره،  في  القراء  وشيخ 

)١( الوافي في شرح الشاطبية، ص38٧.

أهل زمانه.

»أبو بكر بن مجاهد« منذ نعومة أظافره على  نشأ 

على  النظير  منقطع  كــبــابــا  إ كـــّب  وأ الــقــرآن،  حفظ 

حروفه  ــات  وروايـ واعــرابــه،  وتفسيره،  الــقــرآن،  قـــراءات 

يرتسم  ال  واعــيــة  حافظة  ذلــك  فــي  تساعده  وطــرقــه، 

فيها شيء اال يثبت وكأنما يحفر فيها حفرا، كما كان 

يساعده ذكاء نافذ ومعرفة واعية بالرواية والقراء.

وقد مضى يختلف إلى شيوخ القراءات في عصره 

حافظته  تحولت  وكأنما  جميعا،  عنهم  أخــذ  حتى 

وروايــاتــهــا  بطرقها  ــراءات  ــق ال بجميع  ضخما   
ّ

سجال

الكثيرة. ومن أهم شيوخه »عبد الرحمن بن عبدوس« 

إذ  ي«  الدور ، تلميذ »أبي عمر  المحرر الثقة الضابط 

يقول »ابن مجاهد«: قرأت على »ابن عبدوس« قراءة 

عشرين  من  نحوا  خاتمته  إلــى  الــقــرآن  أول  من  نافع 

ختمة.

يذكر »ابن مجاهد« في مستهل حديثه عن »ابن  و

« وأسانيده لقراءته أنه قرأ بها على »قنبل« شيخ  كثير

وسبعين  وثمانية  مائتين  سنة  المكرمة  بمكة  القراء 

للهجرة، مما يدل على أنه رحل لسماع القراءات إلى 

أمصارها في مكة المكرمة)٢(.

ُقْرآِن	 
ْ
ى آِخِر ال

َ
ِق ِإل

َ
َعل

ْ
ِمْن ُسْوَرِة ال

ِهــِد
َ
ُمــجــا ــُن  اْبـ ى  َو َر  

ً
ــرا ــْص َق ــُبــٍل  ُقــْن ــْن  ــ َوَع  -  1115

َ
ـــــال ُمـــــَتـــــَعـــــّمِ ِبــــــــــِه   

ْ
ُخـــــــــذ

ْ
َيـــــــــأ ـــــــــــــْم 

َ
َول َرآُه 

رأه  أن  هــمــزة:  قصر  قنبل  عــن  مجاهد  ابــن  ى  رو

بعد  التي  األلــف  حــذف   : بالقصر والــمــراد  استغنى 

)٢( الوافي في شرح الشاطبية، ص380.
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وقوله:  الهمزة.  بعد  األلــف  بإثبات  غيره  وقــرأ  الهمزة، 

ى القصر عن  )ولم يأخذ به( معناه: أن ابن مجاهد رو

قنبل ولكن لم يعمل به ولم يقرئ به غيره، ولكن قد 

لم  الداني  إن  حتى  قنبل،  عن  القصر  روايــة  صحت 

عن  الشاطبية-  أصل  هو  الــذي   - التيسير في  يذكر 

، والحاصل: أن األئمة أخذوا لقنبل  قنبل سوى القصر

له من  بهما  بالوجهين، فكالهما صحيح عنه مقروء 
طريق الناظم وأصله.)١(

المطلب التاسع: ابن الحباب ) ت 301 هـ(	 

: الــحــســن بــن الــحــبــاب بــن مخلد الــدقــاق،   هـــو

 ، مشهور للقراءة  متصدر  شيخ  البغدادي،  علي،  أبو 
ثقة، ضابط من كبار الحذاق.)٢(

ذكره »الذهبي« ضمن علماء الطبقة السابعة من 

ي« ضمن علماء  كما ذكره »ابن الجزر حفاظ القرآن، 

القراءات.

الحباب«  »ابن  كان  البغدادي«:  »الخطيب  قال 

، وكان  كثير الحديث، قريب األمر أصله من »واسط« 

التسعين،  قــارب  وقــد  الشرقي،  الجانب  يسكن  ثقة 

ى  رو ي«:  الــجــزر »ابـــن  وقـــال  ـــ)3(،  ــ اه شيبه  يغّير  ــم  ول

»البّزي«  عن  وسماعا  عرضا  القراءة  الحباب«  »ابــن 

قرأ  وبه  الختم،  عند  عنه  »التهليل«  ى  رو الــذي  وهو 

»الداني« على شيخه »فارس« من طريقه ثم يقول »ابن 

)١( الوافي في شرح الشاطبية، ص380.
 /١ القراء  ومعرفة  30١؛   /٧ بغداد  يخ  تار ترجمته:-  انظر   )٢(
يخ،  ٢٢٩؛وغاية النهاية ١/ ٢0٩؛ معجم حفاظ القرآن عبر التار

.١68 /١
يخ بغداد ج ٧ ص 30٧. )3( انظر تار

بن  »محمد  على  أيضا  الحباب«  »ابن  وقرأ  ي«  الجزر

غالب األنماطي، وبشر بن هالل«)٤(.

»ابــن  سمع  وقــد  ــدادي«:  ــغ ــب ال »الخطيب  يــقــول 

بن  ومحمد  ي،  الــــراز حميد  بــن  محمد  الــحــبــاب« 

الــمــبــارك،  إســمــاعــيــل  بــن  ومــحــمــد  لــويــن،  سليمان 

ومحمد بن يحيى ابن أبي سمنية، ومحمد بن سهل 

ي)5(. بن عسكر البخار

اِرٍس)ت 450هـ(	 
َ
َفْتِح ف

ْ
ِبو ال

َ
أ

الحسن  أبو  أحمد  بن  فــارس  بن  الباقي  عبد   : هو

الحمصي، ثم المصري وهو مقرئ مشهور مجّود، أخذ 
القراءة عن خيرة العلماء.)6(

ــراءات عرضا عــن والـــده فــارس بن  ــق ال ى  وقــد رو

وهو   ، مصر نزيل  الضرير  الحمصي  الفتح  أبو  أحمد، 

سنة  بحمص  ولد  الثقات،  ومن  ضابط  كبير  أستاذ 

عن  القراءة  وأخذ  رحل،  ثم  ثمائة،  وثال ثين  وثال ثالث 

محمد  بن  »عمر  مقدمتهم:  وفي  العلماء،  من  عدد 

ي« وآخرون. الحضرمي« و »عبد اهلل بن محمد الراز

الحفاظ،  عليه  وأقبل  الــقــرآن،  لتعليم  جلس  ثم 

ــد الــبــاقــي« والــحــافــظ  ــب  وفـــي مــقــدمــتــهــم: ولــــده »ع

أبو عمرو الداني، وقال عنه: »لم ألق مثله في حفظه 

فهما  التأدية  حسن  ضابطا،  حافظا،  كــان  وضبطه، 

)٤( انظر طبقات القراء ج ١ ص ٢0٩.
يخ بغداد ج ٧ ص 30١. )5( انظر تار

ورقم   ٤٢٤ ص   ،١ ج  الكبار  الــقــراء  معرفة  ترجمته:  انظر   )6(
الترجمة 363. غاية النهاية في طبقات القراء ج ١، ص 35٧ 
ج ١، ص ٤٩٢؛ معجم  ورقم الترجمة ١5٢٩. حسن المحاضرة 

يخ، ٢/ ١8٤. حفاظ القرآن عبر التار
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بعلم صناعته، واتساع روايته مع ظهور فضله وصدق 

لهجته، توفي بمصر سنة إحدى وأربعمائة)١(. 

القراءة:  في  فــارس«  بن  الباقي  »عبد  شيوخ  ومن 

ي  الظهراو القاسم  ــو  أب مطير  بــن  أحــمــد  بــن  »قسيم 

مقرئ  وهــو  »بلبيس«  مدينة  كني  سا من  المصري، 

، قال عنه »اإلمام الداني«: كان »قسيم  ضابط، مشهور

وتؤخذ  فيها،  يقصد  ورش  لرواية  ضابطا  أحمد«  بن 

أحمد«  بن  »فــارس  سمعت  فاضال،  خّيرا  وكــان  عنه 

يثني عليه، وكان يقرئ بموضعه إذ كنت بمصر سنة 

ثمائة )٢(، وبعد حياة حافلة بتعليم  سبع وتسعين وثال

القرآن، وحروف القراءات توفي »عبد الباقي بن فارس« 

في حدود الخمسين وأربعمائة.

ـــُه
َ
ــْبـــل َوَقـ ْكــــَبــــْر  

َ
أ اهلُل   ــُه   ــُظـ ــْفـ ـ

َ
ل ــْل   ــ ــ َوُقـ   -  1132

َ
ــال ــ

َّ
ــل ــ ــَه ــ

َ
ف ـــــُحـــــَبـــــاِب  

ْ
ال اْبـــــــُن  َزاَد   ْحــــــَمــــــَد 

َ َ
أل

ـــاِرٍس
َ
ــِح ف ــْت ــَف

ْ
ِبـــي ال

َ
أ ا َعـــْن 

َ
ــهــذ ِب ــَل  ــي َوِق  - 1133

َ
ــال ــ ــِرِه َتـ ــ ــيـ ــ ــِبـ ــ ــْكـ ــ ــَتـ ــ ــٌض ِبـ ــ ــ ــْع ــ ــ ــٍل َب ــ ــُبـ ــ ــْنـ ــ َوَعـــــــــــْن ُقـ

»اهلل  الــقــراء  علماء  عند  ذاع  الــذي  التكبير  لفظ 

بعده،  تحميد  وال  قبله  تهليل  يــادة  ز غير  من   » كبر أ

التهليل  يــادة  ز البزي  أحمد  عن  الحباب  ابن  ى  ورو

قبل التكبير والتهليل قول »ال إله إال اهلل« وزاد آخرون 

الحمد«  »وهلل  قول:  والتحميد  التكبير  بعد  التحميد 

كبر وهلل الحمد«. و )هيلل(  فيقال: »ال إله إال اهلل واهلل أ

قال: ال إله إال اهلل، واألصل هلل فقلبت الالم ياء.

)١( انظر غاية النهاية في طبقات القراء ج ٢، ص 6.
: غاية النهاية في طبقات القراء ج ٢، ص ٢٧. )٢( انظر

نقل  أنــه  معناه:  إلــخ(  بهذا  )وقيل  وقوله  السبب: 

ى  عن أبي الفتح فارس بن أحمد شيخ الداني أنه رو

ابن  عنه  رواه  كما  البزي  عن  التكبير  قبل  التهليل 

الحباب)3(.

* * *

،ص٤3٤. )3( الوافي في شرح الشاطبية، ص386؛المزهر
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الخاتمة

الشاطبي  االمام  الذين ذكرهم  - بلغ عدد االعالم 

السبعة  القراء  هم:  صراحة)33(علما  منظومته  في 

االوسط،  واالخفش  غلبون  وابن  ي  والمهدو ورواتهم، 

وقطرب والفراء والنقاش وابن مجاهد وابن الحباب، 

ــارس، والــجــرمــي وســيــبــويــه، واالخــفــش  وابـــو الفتح فـ

الدمشقي.

- استوعب في منظومته آراء علماء النحو واللغة 

تضلع  عن  ينم  بشكٍل  آراءهــم  وأورد  أسماءهم  وذكــر 

وبصيرة نافذة في هذا العلم .

كانت في أبواب  - أغلب اآلراء النحوية واللغوية  

الفرش .

الواحد  البيت  في  عالم  من  كثر  أ يذكر  أحيانا   -

كهم فيما ذهبوا اليه من المسائل. وذلك الشترا

يصلح  الموضوع  هــذا  أن  الــى  التنبيه  ينبغي  و  -

يستوعب  و الباحث  فيه  يتوسع   ، ماجستير كدراسة 

المنظومة  في  أسماؤهم  وردت  الذين  العلماء،  آراء 

ُيعمل فيها عقليته النقدية في الترجيح والمقارنة . و

* * *

قائمة المصادر والمراجع

-  إبـــراز المعاني مــن حــرز األمــانــي فــي الــقــراءات 

ت:  الدمشقي،  شامة  أبــو  الشاطبي،  لإلمام  السبع 

إبراهيم عطوة عوض، دار الكتب العلمية، القاهرة.

الــقــامــوس، الزبيدي،  - تــاج الــعــروس مــن جــواهــر 

  - ١٤08هــــ  د.ط،  الكويت،  العربي،  الــتــراث  سلسلة 

١٩8٧م.

-  شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي 

بن أحمد بن محمد ابن العماد الَعكري الحنبلي، أبو 

األرناؤوط،  )المتوفى: ١08٩هـ(،حققه: محمود  الفالح 

دار   : الناشر ــاؤوط،  ــ األرن الــقــادر  عبد  أحاديثه:  خــرج 

األولــى، ١٤06 هـ  الطبعة:  بيروت،   – ، دمشق  كثير ابن 

-  ١٩86 م.

- اإلمام أبو الحسن طاهر بن غلبون )ت 3٩٩هـ (  

عبداهلل  الدكتور  األستاذ  والعلمية،  الشخصية  سيرته 

االمام  كلية  في  القراءات  مؤتمر  الحمد،  عبد  خلف 

االعظم /بغداد – ١٤3٩هـ،٢0١8م.

الدين  جمال  النحاة،  أنــبــاه  على  ــرواة  الـ إنــبــاه   -

بــن يــوســف القفطي )الــمــتــوفــى:  الــحــســن عــلــي  أبـــو 

 : 6٤6هـ(،المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر

دار الفكر العربي -  القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية 

– بيروت، الطبعة: األولى، ١٤06 هـ -  ١٩8٢م.

محمد  بن  الكريم  عبد  للسمعاني،  األنــســاب   -

سعد  أبو  ي،  الــمــروز السمعاني  التميمي  منصور  بن 

)المتوفى: 56٢هـ(،المحقق: عبد الرحمن بن يحيى 
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دائــرة  مجلس   : الــنــاشــر ــره،  وغــي اليماني  المعلمي 

ــى،  األول الطبعة:  آبـــاد،  حيدر  العثمانية،  المعارف 

١38٢ هـ -  ١٩6٢ م.

النحويين:  بين  الخالف  مسائل  في  اإلنصاف   -

ت:  ي،  األنــبــار البركات  أبــو  والكوفيين،  البصريين 

. محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر

عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  والنهاية،  البداية   -

)المتوفى:  الدمشقي  ثم  البصري  القرشي  كثير  بن 

، ١٤0٧ هـ -  ١٩86 م. : دار الفكر ٧٧٤هـ(،الناشر

-  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، عبد 

، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  الرحمن بن أبي بكر

 : الناشر إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  ٩١١هـ(،المحقق: 

المكتبة العصرية -  لبنان / صيدا.

البصريين  مــن  الــنــحــويــيــن  الــعــلــمــاء  يــخ  تــار   -

والكوفيين وغيرهم، أبو المحاسن المفضل بن محمد 

بن مسعر التنوخي المعري )المتوفى: ٤٤٢هـ(،تحقيق: 

هجر   : الناشر  ، الحلو محمد  الفتاح  عبد  الدكتور 

الطبعة:  القاهرة،  واإلعالن،  يع  والتوز والنشر  للطباعة 

الثانية ١٤١٢هـ -  ١٩٩٢م .

يخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت  -   تار

)المتوفى:  البغدادي  الخطيب  بن أحمد بن مهدي 

 : ٤63هـ(،المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر

دار الغرب اإلسالمي – بيروت، الطبعة: األولى، ١٤٢٢هـ 

-  ٢00٢ م.

- تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد 

)المتوفى:  الذهبي  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن 

: دار الكتب العلمية بيروت- لبنان،  ٧٤8هـ(،الناشر

الطبعة: األولى، ١٤١٩هـ-  ١٩٩8م .

ــرواة  ــ ال ــاء  ــم أس ضــبــط  ــي  ف المشتبه  تــوضــيــح    -

)أبي  اهلل  عبد  بن  محمد  وكناهم،  وألقابهم  وأنسابهم 

القيسي  مــجــاهــد  بــن  أحــمــد  ابـــن  محمد  بــن   ) بــكــر

بابن  الشهير  الــديــن،  شمس  الشافعي،  الدمشقي 

محمد  8٤٢هـ(،المحقق:  )المتوفى:  الدين  ناصر 

: مؤسسة الرسالة-  بيروت،  نعيم العرقسوسي، الناشر

الطبعة: األولى، ١٩٩3م.

ــي الـــقـــراءات  ــه الــتــهــانــي ف ــرز األمـــانـــي ووجــ -  حـ

 السبع، القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني، 

5٩0هـ(،المحقق:  )المتوفى:  الشاطبي  محمد  أبــو 

محمد تميم الزعبي، مكتبة دار الهدى ودار الغوثاني 

للدراسات القرآنية،ط٤ ١٤٢6 هـ -  ٢005 م.

- ســيــر أعـــالم الــنــبــالء، شــمــس الــديــن أبـــو عبد 

الذهبي  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  اهلل 

ــث-   ــدي ــح ال دار   : ــر ــ ــاش ــ ــن ــ ـــ(،ال ــ ٧٤8ه )الـــمـــتـــوفـــى: 

القاهرة،الطبعة: ١٤٢٧هـ- ٢006م.

بن  أحمد  بن  محمد   ، غبر من  يخ  تار في  العبر   -

صالح  ت:  الذهبي)ت٧٤8هـ(،  قايماز  بن  عثمان 

الــكــويــت،ط٢  الــكــويــت،  مطبعة  الــمــنــجــد،  الــديــن 

:١٩٤8م.

الدين  شمس  القراء،  طبقات  في  النهاية  غاية   -

ي، محمد بن محمد بن يوسف  أبو الخير ابن الجزر

: مكتبة ابن تيمية، الطبعة:  )المتوفى: 833هـ(،الناشر

. عني بنشره ألول مرة عام ١35١هـ ج. برجستراسر

بن  علي  السبع،  ــراءات  ــق ال فــي  النفع  غيث     -

الصفاقسي  ي  الــنــور الحسن  ــو  أب ســالــم،  بــن  محمد 
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دار   : ١١١8هـــ(،الــنــاشــر )المتوفى:  المالكي  المقرئ 

الكتب العلمية الطبعة األولى، ١٤٢5 هـ -  ٢00٤ م.

الفيروز  يعقوب  بن  محمد  المحيط،  القاموس   -

آبادي، دار الجيل، بيروت – لبنان، د .ط. ت.

والفنون،  الكتب  أســامــي  عــن  الظنون  كشف   -

مصطفى بن عبداهلل القسطنطيني المشهور بحاجي 

خليفة، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، ١٤١3هـ -  

١٩٩٢م، 

- المزهر في شرح الشاطبية والدرة، محمد خالد 

)عمان - ٢006م(. منصور واخرون،ط٢،دار عمار

يب إلى معرفة األديب،  - معجم األدباء = إرشاد األر

المؤلف: شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل 

الرومي الحموي )المتوفى: 6٢6هـ(،المحقق: إحسان 

: دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة:  عباس، الناشر

األولى، ١٤١٤ هـ -  ١٩٩3 م.

المؤلف:  يــخ،  الــتــار عبر  الــقــرآن  حفاظ  معجم   -

)المتوفى:  محيسن  ســالــم  محمد  محمد  محمد 

: دار الجيل – بيروت، الطبعة: األولى،  ١٤٢٢هـ(،الناشر

١٤١٢ هـ -  ١٩٩٢.

 ، واألعصار الطبقات  على  الكبار  القراء  معرفة    -

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان 

دار   : ٧٤8هـ(،الناشر )المتوفى:  الذهبي  َقاْيماز  بن 

الكتب العلمية، الطبعة: األولى ١٤١٧ هـ-  ١٩٩٧م .

- نزهة األلباء في طبقات األدباء، عبد الرحمن بن 

كمال  البركات،  أبو  ي،  األنصار اهلل  عبيد  بن  محمد 

ي )المتوفى: 5٧٧هـ(،المحقق: إبراهيم  الدين األنبار

األردن،   – الزرقاء   ، المنار مكتبة   : الناشر السامرائي، 

الطبعة: الثالثة، ١٤05 هـ -  ١٩85 م .

شمس   : المؤلف   ، العشر الــقــراءات  في  النشر   -

محمد  بــن  محمد  ي،  الــجــزر ابــن  الخير  ــو  أب الــديــن 

علي   : هـ(،المحقق   833  : )المتوفى  يــوســف  بــن 

محمد الضباع )المتوفى ١380 هـ(،الناشر : المطبعة 

ية الكبرى ]تصوير دار الكتاب العلمية[. التجار

- الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، 

القاضي  محمد  بــن  الــغــنــي  عــبــد  بــن  الــفــتــاح  عــبــد 

يع الطبعة:  )المتوفى: ١٤03هـ(، مكتبة السوادي للتوز

الرابعة، ١٤١٢ هـ -  ١٩٩٢ م.

- وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس 

أبي  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شمس 

بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي )المتوفى:68١هـ(، 

 – صـــادر  دار   : الــنــاشــر عــبــاس،  إحــســان  المحقق: 

بيروت.

* * *




