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ِثريَْت َحْوَل موقِف الطربّي من القراءات 
ُ
جييب هذا ابلحث عن اإلشاكالت اليت أ

وكيفّية تداوهل هلا وتعامله معها يف مباحث تفسريه املطبوع »جامع ابليان عن تأويل 
آي القرآن«، من خالل ثالثة حماور بيُن عليها هذا ابلحث، يه: الرواية، واتلأيلف يف 
القراءات، وكونه راوياً يف القراءات، مع اإلشارة إىل كتابه املفقود يف القراءات، مبًن 

وفحًوى.

ويوضح هذا ابلحث أن اإلمام الطربّي من أصحاب االختيارات، وماهّية اختياره 
وضوابطه، إذ أسهم مساهمة جليلة بهذا الصدد، وال يمكننا متابعة اختياره يف القراءة 
باستيعاٍب من خالل ما أورده من القراءات يف تفسريه؛ ألنّه ذكر فيه فقط »ُجَاًل من 

القراءات واختالف القراءة فيما فيه من املصادر واللغات واجلمع واتلثنية«.

ٍل ذي قيمٍة  وتأيت مساهميت املتواضعة يف هذا املحور يف اتلنبيِه ىلع جانٍِب ُمَكمِّ
علمّيٍة، لَْم يُؤَْخْذ َبْعُد بَعْيِ االعتبار، هو حتّري اختيارِه ومتابعتُُه يف كتب القراءات اليت 
ْهَوازِّي )ت: 446ه(، ثّم ما نقله 

َ
اعتَنَْت به روايًة وتدويناً، كما يف كتاب اإلقناع لأل

اء( )خ(. ة َعْيِ الُقرَّ الَمَرنِْدّي )ق6ه( منه يف كتابه )قُرَّ

مدينة  توبنكن  جامعة  الرشعّية،  العلوم  معهد  القرآنّية  العلوم  تدريس  كريّس  ومرشف  القرآن  علوم  أستاذ   )*(
اديّة.

ّ
توبنكن اجلامعّية، جهورّية أملانيا االحت
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املقدمة

لقد رّكزت ادلراسات املعارصة ذوات العالقة بموضوع ابلحث املطروح هنا ىلع 
ِثريَْت َحْوَل موقِف الطربّي من القراءات وكيفّية تداوهل هلا وتعامله 

ُ
اإلشاكالت اليت أ

لم  لكّنها  )ط())(،  القرآن(«  )آي  تأويل  عن  ابليان  »جامع  تفسريه  مباحث  يف  معها 
تسلّط األضواء بكثافة ىلع اثني من املحاور اثلالثة املبيّن عليها هذا ابلحث، هما 
الرواية، واتلأيلف يف القراءات، فلم تتطّرق إىل دوره راوياً يف القراءات، ولم تقف وقفة 
جديرة ىلع كتابه يف القراءات مبًن وفحًوى، بل اكتفت يف أحسن األحوال باإلشارة 

اخلفيفة إىل أنّه يف عداد الكتب املفقودة.

أّما كونه من أصحاب االختيارات والكالم ىلع ماهّية اختياره وضوابطه، فثّمة 
مساهمة جليلة بهذا الصدد، وذلك باتلعويل ىلع مواّد تفسريه املذكور آنفاً. بالطبع ال 
يمكن تماماً متابعة اختياره يف القراءة من خالل ما أورده من القراءات يف تفسريه؛ 
ألنّه ذكر فيه فقط »ُجَاًل من القراءات واختالف القراءة فيما فيه من املصادر واللغات 
واجلمع واتلثنية«))(، وألنّه قال فيه: »إْذ اكن اذلي قََصْدنَا هل يف كتابنا هذا ابلياَن عن 

وجوه تأويل آي القرآن دون وجوه قراءتها«))(()4(.

ٍل ذي قيمٍة  تأيت مساهميت املتواضعة يف هذا املحور يف اتلنبيِه ىلع جانٍِب ُمَكمِّ
علمّيٍة، لَْم يُؤَْخْذ َبْعُد بَعْيِ االعتبار، هو حتّري اختيارِه ومتابعتُُه يف كتب القراءات اليت 
ْهَوازِّي )ت: 446ه(، ثّم ما نقله 

َ
اعتَنَْت به روايًة وتدويناً، كما يف كتاب اإلقناع لأل

أبرزها: »منهج اإلمام الطربّي يف القراءات وضوابط اختيارها يف تفسريه«، زيد بن يلع مهدي مهارش، الرياض،   )((
دار اتلدمرّية )ط)( )))0)م( ))57ص(،. منها: »القراءات املتواترة اليت أنكرها ابُن جرير الطربّي يف تفسريه والرّد 
عليه«، حمّمد اعرف عثمان موىس اهلرري. ]د. م.[ ]د. ن.[ )ط)( )406) ـه- 986)م( )476ص(، »دفاع عن القراءات 

املتواترة يف مواجهة الطربّي املفّس«، بليب السعيد، القاهرة، دار املعارف )98)) ـه- 978)م( )58)ص(.
معجم األدباء يلاقوت احلموّي )6/)45)(.  )((

جامع ابليان ))/95(.  )((
كذلك يُراَجع: ظاهرة نقد القراءات ومنهج الطربّي فيها للطّحان )46) - 54)(، اإلمام الطربّي للزحييّل )75) - 77)(.  )4(
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اء( )خ(، وذلك من باب املقابلة واملقارنة  ة َعْيِ الُقرَّ الَمَرنِْدّي )ق6ه( منه يف كتابه )قُرَّ
وزيادًة يف الُمَدارََسِة والُمبَاَحثَِة.

خّطة ابلحث:
تشمل خّطتُُه: منهَج ابلحِث، وأهّمّيتَُه، وقيمتَُه العلمّيَة، وأهدافَُه، وتمهيداً، وثالثَة 

مباِحَث رئيسّية:

تاريخ  األّول:  املطلب  اكتلايل:  مطالب  أربعة  عن  فعبارة  األّول:  املبحث  أّما 
مبن  اثلالث:  القراءات.  يف  اجلامع  مصنِّف  الطربّي  اثلاين:  القراءات.  يف  اتلأيلف 
اْنتُِقَد عليه الطربّي. وقد قسمُت املطلَب األخري إىل أربعة  الرابع: ما  كتاب اجلامع. 
أبواب: ابلاب األّول: نقد ابن جماهد )ت: 4))ه(. اثلاين: نقد مّكّ القييّس )ت: 7)4ه(. 
اثلالث: نقد أيب عمرو ادلايّن )ت: 444ه(، والشاطيّب )ت: 590ه(، وعلم ادلين السخاوّي 
الطربّي  الرابع:  ))8ه(.  )ت:  اجلزرّي  وابن  768ه(،  )ت:  وهبان  وابن  )ت: )64ه(، 

وابن جماهد ابلغداديّان، وطبيعة العالقة العلمّية بينهما.

ييل ذلك املبحث اثلاين: روايات الطربّي يف القراءات.

ثّم املبحث اثلالث: اختيار الطربّي يف القراءة. بعد ذلك َختَْمتُُه خُباَلَصٍة، أوردت 
فيها أهّم نتائج ابلحث وُمرَجاته، ثّم أحلقت به ملحقاً هو عبارة عن إاعدة حتقيق ما 
جاء يف كتاب اإلقناع لألهوازّي عن اختيار الطربّي، إذ معلوماته انلفائس انلوادر، 

وأتبعته بثبت املصادر واملراجع.

منهج ابلحث:
لقد اعتمدُت املنهج الوصيّف من اجلمع واالستقراء مع اتلحليل وانلقد، إذ أخذت 
بعي احلسبان جوانب حتليلّية ونقديّة حسب ما تقتضيه مسائل ابلحث، وراعيُت فيه 
 يف انلادر، فأدخل 

ّ
أصول ابلحث العليّم وقواعده، ال أخرج عن الطرح اتلأصييّل إال

أحياناً يف ثنايا ابلحث إشاراٍت إىل أقوال بعض املعارصين للرّد عليها.
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أهّمّية ابلحث وقيمته العلمّية وأهدافه:
يتناول شخصّية علمّية ذات ماكنة رفيعة ومزنلة اعيلة  أنّه  أهّمّيته يف  تكمن 
واملتعّدد  املتنّوع  جبمعها  وامتازت  القرآنّية،  معارفها  بسعة  تمّيت  قد  اكلطربّي، 
ملختلف العلوم والفنون. كذلك يتناول الكالَم ىلع كتاب الطربّي يف القراءات اذلي 

يؤلِّف حلقة مهّمة يف سلسلة هذا الفّن، رغم أنّه يف عداد الكتب املفقودة.

أّما قيمته العلمّية، فيف مباحثِتِه ثالثَة حماور مهّمة يف عناية الطربّي بالقراءات: 
من  راوياً  الطربّي  القراءات،  فّن  يف  مؤِلّفاً  الطربّي  أي  واالختيار،  والرواية  اتلأيلف 
رواة القراءات، الطربّي صاحَب اختياٍر من أهل االختيارات يف القراءة، ويف حسِمِه 
اجلََدَل يف عدد من املسائل واإلشاكالت املثارة قديماً وحديثاً حول موقف الطربّي من 

موضوع القراءات.

الغاية املنشودة يف حترير مسائل ابلحث  نتائج حتّقق  أّما أهدافه، فاخللوص إىل 
َزًة يف اخلالصة مع وجود بعضها يف تضاعيفه. وخدمة حماوره اثلالثة مركَّ
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تمهيد

يف  جليلًة  وِرْفَعًة  راقيًة  درجًة  وحديثاً  قديماً  0))ه(  )ت:  الطربّي  تبّوأ  لقد 
األوساط العلمّية، وَحظي باهتماٍم بالغ وعناية فائقة عند القداىم واملحَدثي بدراسة 
املتمّي وُمبَاَحثَِتِه؛ فالطربّي شخصّية فّذة، ذات َملاََكت خاّصة، مفسِّ  العليّم  نتاجه 
مربَّز، واعلم حديث متصّدر، وصاحب اختيار يف القراءة، وصاحب مذهب يف الفقه 
- املذهب اجلريري - من جمتهدي عرصه. لقد حتّدث اخلطيب ابلغدادّي )ت: )46ه( 
عن ذلك يف ترجته للطربّي، ويه من أقدم الرتاجم وأغزرها باملعلومات عنه))(: »اكن 
قد جع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحٌد من أهل عرصه، واكن حافظاً لكتاب اهلل، 
اعرفاً بالقرآن، بصرياً باملعاين، فقيهاً يف أحاكم القرآن، اعمِلاً بالسنن وطرقها وصحيحها 
من  بعدهم  وَمْن  واتلابعي  الصحابة  بأقوال  اعرفاً  ومنسوخها،  وناسخها  وسقيمها 

اخلالفي يف األحاكم ومسائل احلالل واحلرام، اعرفاً بأيّام انلاس وأخبارهم«))(.

هذه الشخصّية الفريدة قد صاحبته منذ صغره، يّتضح ذلك مّما قاهل الطربّي عن 
نفسه: »حفظُت القرآَن ويل َسبُْع سني، وصلّيُت بانلاِس وأنا ابُن ثماين سني، وكتبُت 

احلديَث وأنا ابُن تسع سني«))(.

أقدمها يف الفهرست للنديم )87) - 88)(، تليها يف تاريخ بغداد للخطيب ابلغدادّي ))/)6) - 69)( )589(. من   )((
أوسعها تفاصيل ترجته يف معجم األدباء يلاقوت احلموّي )6/)44) - 469)( )0)0)(، جاء يف آخرها: »قلُت: أكرُث هذه 
األخبار عن عبد العزيز بن حمّمد الطربّي من كتاٍب هل أفرده يف سرية أيب جعفٍر، ومن كتاٍب أليب بكر بن اكمٍل يف 
أخباره«. نظريتها يف تاريخ اإلسالم لذلهيّب )))/79) - 86)( )486(، سري أعالم انلبالء هل )4)/67) - )8)( )57)(. 
يُنَظر: اإلمام الطربّي يف ذكرى مرور أحد عرش قرناً ىلع وفاته )0)) ـه- 0)4)ه(، دمشق: إيسيسكو ))99)م( )ج)(: 

»فقيهاً«، )ج)(: »مؤرّخاً ومفّساً«. يُنَظر كذلك:
Sezgin: Geschichte des arabischen Schrifttums (1/323 - 328) (32), Gilliot: Exégèse, langue, et théologie en 
Islam (135 - 164), Bosworth: “al-┼abarī”, (EI2 10/11-15). 

تاريخ بغداد ))/)6)(، يُقابَل معجم األدباء )6/)44) - )44)(.  )((
معجم األدباء )446/6)(.  )((
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وصفه باإلعجاب واإلكبار عبد العزيز بن حمّمد الطربّي، ِمْن ِجلَِّة أصحابه: »اكن 
 احلديَث، واكلفقيه 

ّ
 القرآَن، واكملحّدث اذلي ال يعرُف إال

ّ
اكلقارئ اذلي ال يعرُف إال

ال  اذلي  واكحلاسب  انلحَو،   
ّ

إال يعرُف  ال  اذلي  واكنلحوّي  الفقَه،   
ّ

إال يعرُف  ال  اذلي 
 احلساَب، واكن اعماًل للعبادات، جامعاً للعلوم، وإذا جعَت بي ُكتُبه وُكتُِب 

ّ
يعرُف إال

غرِيه، وجدَت لُكتُِبه فضاًل ىلع غريها«))(.

بذلك،  موصوفاً  القراءة،  يف  »جموّداً  الطربّي  فاكن  القرآن،  قراءة  خبصوص  أّما 
َفُه يسمعون قراءته وجتويده«))(، مع أنّه لَْم 

ْ
يقصده القّراُء ابُلَعداُء ومن انلاس للصالة َخل

ينتصب لإلقراء. كذلك اكن ابن جماهد مع علّو مزنتله يف هذا الفّن يعجُب من حسن 
 من أيب جعفٍر«))(.

َ
قَْرأ

َ
أدائه وتالوته، ويعرّب عن ذلك بقوهل: »ما سمعُت يف املحراب أ

لقد قرأ الطربّي قديماً حلمزة الزّيات، ثّم اختار نلفسه اختياراً يف القراءة)4(. واكن 
َيْعلَْم  َيْعَجُب مّمن قرأ القرآن ولم  ال يفصل بي قراءة القرآن وفهم معانيه، بل اكن 

تَذُّ بقراءته)5(.
ْ
تأويلَه كيف يَل

بمعزل  وقيمته  القراءات  يف  الطربّي  كتاب  عن  اتلحّدث  بماكن  الصعوبة  من 
عّما تقّدمه من نتاج وفرٍي من الكتب املؤلَّفة يف علم القراءات، إذ ليس بمستغرٍب 
وال مستبعٍد أن يقف املرُء ىلع عوامل تأثرٍي وتأثٍُّر َجَرى تباُدهلا بي علماء هذا العلم 
أنموذجاً  الطربّي  إنّه من املحتمل واملتوّقع أن يكون  املتقّدمي واملتأّخرين، بل  من 
قد تأثّر يف تأيلف كتابه اجلامع مبًن وفحًوى بما تقّدمه من كتب يف القراءات، وأثّر 
بكتابه هذا يف بعض أقرانه ومعارصيه فيما ألّفوه يف هذا املجال، إذ يؤلُِّف هو وكتابه 

معجم األدباء )6/)45)(.  )((
معجم األدباء )454/6) - 455)(.  )((

معجم األدباء )455/6)(.  )((
معجم األدباء )455/6)( نقاًل عن ابن اكمل.  )4(

كما هو مروّي عن ابن جماهد يف معجم األدباء )6/)45)(.  )5(
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يف القراءات حلقًة من حلقات سلسلة تأيلف الكتب اجلوامع من املشهور والشاّذ اليت 
شهدها القرن اثلالث للهجرة وما بعده، واكن هلا بالغ األثر يف تسبيع القراءات من قبل 
ابن جماهد )ت: 4))ه(. هذا ما يبيغ ابلحث أيضاً أن يكشف انلقاب عنه وحيّدد 

مدى حضور هذه العوامل يف جمرى تقني القراءات.
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املبحث األّول

املطلب األّول: تاريخ اتلأيلف يف القراءات:
القرآن  تلّق  يف  الشفهّية  الرواية  ىلع  اهلجرّي  األّول  القرن  يف  مطلقاً  اعتُمد 
لللكمة،  الواسع  باملعن  القرآنّية  للقراءات  تدويٍن  حركَة  يَْشَهْد  لم  ثّم  ومن  وتلقينه، 
يُْستَثَْن من ذلك كتاب القراءات الصادر عن مرشوع املصاحف املنعقد بواسط بي 
سنيت ))8 - 85ه( بمبادرة احلّجاج بن يوسف اثلقيّف )ت: 95ه( وايل العراقي )ويل 75 - 
95ه( وبتربيك اخلليفة األموّي عبد امللك بن مروان )ت: 86ه( وبإدارة اإلمام احلسن 

ابلرصّي )ت: 0))ه( اذلي رأس جلان هذا املرشوع، وأرشف ىلع أعماهل))(.

أساسّياً يف  تّم اعتماده، كما نّص ابن عطّية )ت: 546ه( ىلع ذلك، مرجعاً  وقد 
السبعة  كتاب  صاحب  4))ه(،  )ت:  جماهد  ابن  وضع  أن  إىل  طويلة  فرتة  القراءات 
كتاب  من  وأوسَع  أشمَل  كتاباً  الصغري))([،  القراءات  كتاب  ]وهو  )ط(  القراءات  يف 
أصحاب مرشوع املصاحف، هو كتاب القراءات الكبري))(، يُعَرف بكتاب اجلامع)4(؛ 
فهذا األخري وكتاب أصحاب املرشوع يف القراءات هما املقصودان بكالم ابن عطّية 
إِثَْر ذلك بواسط كتاٌب يف القراءات، ُجع فيه  َف 

لِّ
ُ
)ت: 546ه( يف مقّدمة تفسريه: »أ

. وَمَش انلاُس ىلع ذلك زماناً طوياًل إىل  ما ُروَِي ِمِن اختالِف انلاِس فيما وافق اخلطَّ
موافقة رسم  هنا اغية اجلالء رشط  القراءات«)5(. جيلٌّ  كتابَه يف  ابُن جماهٍد  ألّف  أن 

املصحف وقدم اعتماده لصّحة القراءة وقبوهلا.

يُنَظر: مرشوع املصاحف اثلاين يف العرص األموّي )89 - )9( تأيلف كتاٍب يف القراءات )جملة ابلحوث وادلراسات   )((
القرآنية، العدد: 4(.

يُنَظر: الفهرست البن انلديم )50(.  )((
يُنَظر: الفهرست )50(.  )((

يُنَظر: شمول اتلعاريف )48)( ))7(.  )4(
املحّرر الوجي يف تفسري الكتاب العزيز ))/67(.  )5(
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خبـالف احلـال يف القـرن األّول اهلجـرّي قـد عـرف القـرن اثلـاين للهجـرة 

اهتمامـاً ملحوظـاً يف تدويـن القـراءات))(، ثـّم تبعتـه يف القـرن اثلالث حركـة قوّية 

ر تاريـخ القراءات  يف اتلأيلـف فيهـا))(. وقد وقف أبـو عمـرو ادلاينُّ )444ه( ىلع تطوُّ

فيها))(. واتلأيلـف 

كذلك استعرض ابن اجلزرّي )ت: ))8ه( أهّم مصنَّفات هذا العلم معلِّاًل إقبال 

العلماء يف القرن اثلالث ىلع اتلأيلف فيه التّساِع اخلرق وقلِّة الضبط)4(. وقد دجمُت 

حسب  عندهما  ليست  وزيادات  إضافات  مع  واحدة  جمموعة  يف  معاً  معلوماتهما 

احلاجة)5( فيما ييل:

الكوفِة  • أهِل  إماَم  محزُة  »اكن  السبعة.  القّراء  أحد  156ه(:   -  80( الزّيات  محزة 

بنفسه، فله كتاب قراءة محزة)7(. وهذا اتلأيلف  يف عرصه«)6(. لقد دّون قراءته 

أو  املفردة(  )الكتب  اصطالحاً  عليه  يُطلَق  اذلي  َديِبّ 
َ
األ نِْف  الصِّ بواكري  من 

)املفردات(، أْي إفراد كتاب يف قراءة إمام، سواء اكن اتلأيلف ِمْن قبله أو من 

قبل غريه. وقد بدأُت هذه املجموعة به لصلة الطربّي بقراءته؛ فقد اكنت قراءته 

حلمزة وجتويده هل قديماً قبل أن خيتار اختياره، كما سيأيت بيانه.

يُراَجع: شمول اتلعاريف )))) - ))) و)))(، إعالم أهل ابلصائر )04) - 07)(.  )((
يُراَجع: شمول اتلعاريف )))) - 6)) و4)) - 45)(، إعالم أهل ابلصائر )08) - 0))(.  )((

األرجوزة املنّبهة )49) - 58)( ]5)[ القوُل يف املصنِّفي للحروف.  )((
النرش يف القراءات العرش ))/)) - 5)(.  )4(

يُستَفاد يف هذا ابلاب ما َكتَبَُه مصطىف باشا يف مقاهل:  )5(
“The early Arabic grammarians’ contributions” 88-93.

كتاب السبعة )74(. قال األندرايّب يف كتاب اإليضاح )87ب - 88أ(: »اكن قارَئ أهِل ]88أ[ الكوفِة ومقرئَهم بها   )6(
َبْعَد َمْن ذكرتُه ]= اعصم[ وإماَمهم اذلي تمّسكوا بقراءته واقتدوا به فيها من وقته إىل وقتنا هذا«.

كتاب السبعة )77( »وعبيد اهلل بن موىس سمع كتاَب قراءِة محزة من محزة ولم يقرأ عليه«. نظريه: اغية انلهاية   )7(
))/90)( )س5) - 6)(. يُقابَل: إعالم أهل ابلصائر )04)( )5(.
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•  : ِجْستَاينُّ السِّ أبو حاتم  هارون بن موىس ابلرصّي )ت يف حدود 170ه())(: »قال 
َل َمْن تَتَبََّع بابلرصِة وجوَه القراءات وألّفها وتَتَبََّع الشاذَّ منها، فبحث عن  اكن أوَّ

اِء«))(. إسناده هاروُن بُن موىس األعوُر. واكن ِمَن الُقرَّ

لقد نظم أبو عمرو ادلايّن قوهل، فجاء مفاده اكتلايل: أّول َمن تَتَبََّع احلروَف وصّنف   
ْثبَات عّمن مىض 

َ
املعروَف واملجهوَل منها بإسناٍد عن اثلقات من الشيوخ وعن األ

من ِجلّة األسالف وجاء باإلجاع واخلالف، وخلط السقيَم بالصحيح ولم يقّيد 
ذلك باتلصحيح هو هارون بن موىس الَعتَّك اثلقة املأمون))(.

لقد انتُِقَد هاروُن ىلع فعله هذا، ولم يُْسِعْفُه كونُه من القّراِء وثقًة مأموناً. قال   
َساَء حي ألّفها، 

َ
أبو حاتم السجستايّن )ت: 50)ه(: »فَكِرَه انلاُس ذلك وقالوا: قد أ

تََفُت منها إىل ما 
ْ
ٍة، وال يُل مَّ

ُ
فَْواهِ أ

َ
ٌة عن أ وذلك أّن القراءَة إنّما يأُخُذها قُُروٌن وأمَّ

َجاَء ِمْن راٍو راٍو«)4(. قال ابن اجلزرّي: »يعين آَحاداً عن آَحاٍد«)5(. يف هذه الرواية 
حتقيق »أّن قراءَة أهِل لكِّ بدٍل متواترٌة بالنسبة إيلهم«)6(، ألنّهم قد »أخذوها أمماً 

تويّف يف العقد السابع عرش ىلع تقدير اذلهيّب )ت: 748ه(، كما يف تاريخ اإلسالم )0)/)49 - )49( )))4( الطبقة   )((
السابعة عرشة ))6) - 70)(. هذا اتلقدير أدّق من تقدير ابن اجلزرّي )ت: ))8ه( يف اغية انلهاية ))/48)( ))76)(: 

»مات هارون فيما أحسُب قبل املائتي«.
اغية انلهاية ))/48)( )س9 - ))( يف املطبوع )سمع( بدل )تَتَبََّع(. لعّل كالمه هذا منقول من جامعه يف القراءات،   )((
»وجوه  فيه   )69( اجلزرّي  املقرئي البن  منجد   ،)(8(( الوجي  املرشد  كتاب  يُقابَل  الُقّراِء«.  ِمْن  »واكن  آخره:  فيف 
مناهل  القرآن«،  »وجوه  هناك   )67( زاده  أفندي  يلوسف  الشواّذ  بالقراءات  القراءة  حكم  يف  رسالة  القراءة«، 

العرفان للزرقايّن ))/454(.
األرجوزة املنّبهة )49)( األبيات ))6) - 67)( بترصٍُّف نرثّي.  )((

كتاب املرشد الوجي ))8)( فيه )هرون( ماكن )قُُرون(، منجد املقرئي البن اجلزرّي )69 - 70( اللفظ هل، رسالة يف   )4(
حكم القراءة بالقراءات الشواّذ )67(، مناهل العرفان ))/454(. ثّم ساق أبو حاتم بهذا الصدد روايًة عن شيخه 
األصميعِّ )ت: 5))ه(، ها نّصها، كما يف كتاب املرشد الوجي ))8)(: »وقال األصميعُّ عن هاروَن املذكوِر: واكن ثقًة 

مأموناً«. قال: »وكنُت أشتيه أن يُْضََب ملاكِن تأيلِفه احلروَف«.
منجد املقرئي )70(. يُقابَل مناهل العرفان ))/454( »يعين آَحاداً آَحاداً«.  )5(

منجد املقرئي )69(.  )6(
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عن أمٍم. ولو انفرد واحٌد بقراءٍة دون أهل بدله، لم يوافِْقُه ىلع ذلك أحٌد، بل اكنوا 
جيتنبونها ويأمرون باجتنابها«))(.

ابلرصّي يف  هارون  ُمَصنَِّف  من وصِف  ادلاينُّ  أبو حاتم وصاغه  به  أدىل  ما  إّن   
الصنف األديّب اذلي  املفقودة - ينطبق عليه  الكتب  القراءات - وهو يف عداد 
اصطلح عليه مصطلح )الكتب اجلوامع يف القراءات( من املشهور والشاّذ. بذلك 

يكون عمله هذا من بواكري هذا الصنف.

محزة  • ىلع  قرأ  قد  واكن  السبعة.  القّراء  أئّمة  أحد  »اكن  189ه(:  )ت:  الكسايّئ 
الزّيات وأقرأ بقراءته ببغداد، ثّم اختار نلفسه قراءًة، فأقرأ بها انلاَس«))(. هل كتاب 
القراءات))(، يف عداد الكتب املفقودة. قد عرفه أبو منصور األزهرّي )ت: 70)ه( 
وقرأه)4(. كذلك وقف عليه ادلايّن )ت: 444ه(، مّما مّكنه أن يصف فحواه، فقال: 
ثّم تاََلُه)5( يف اتلأيلف للكِّ ما َرَوى من احلروف عن انليبِّ  وأصحابه 
. وبّي اختياره  وتابعيهم وذوي األبلاب من اخلالفي والقّراء يلعُّ بُن محزة الكسايئُّ

هناك وما قرأ من ذلك تالوًة ىلع محزة الزّيات وغريه من جلّة اثلقات)6(.

واضح من ذلك أنّه ضّمن كتاب القراءات هل اختياره يف القراءة، إذ اكن يتخرّي   
ِح معاِنيها وِعلَِلها)7( ثّم االحتجاج  القراءات، فاكن ذلك مداعًة هل إىل ذكرِها ورَشْ

منجد املقرئي )67( نقاًل عن شيخه حمّمد بن أمحد الشافيّع.  )((
اء )40(. يُقابَل كتاب السبعة )78(، الفهرست )48(، الكتاب األوسط )58 - 59(، كتاب اإليضاح يف 

ّ
نزهة األبل  )((

القراءات )89أ(، اغية انلهاية ))/8)5( )س4 - 7( نقاًل من كتاب القراءات أليب عبيد.
يُقابَل: إعالم أهل ابلصائر )05)( )7( ]كتاب القراءات[.  )((

تهذيب اللغة ))/5)( »هل كتاب يف قراءات القرآن، قرأتُه ىلع أمحد بن يلّع بن رزين وقلُت هل: حّدثكم عبد الرحيم   )4(
ابن حبيب عن الكسايّئ؟ فأقّر به إىل آخره«.

. أْي: تال هاروَن بَن موىس ابلرصيَّ  )5(
األرجوزة املنّبهة )50)( األبيات )70) - 74)( بترصٍُّف نرثّي. يُقابَل: إعالم أهل ابلصائر )05)( )7( كتاب القراءات.  )6(
عّول ابن زجنلة ىلع أقواهل ورشوحه وعلله يف مواضع كثرية يف كتابه حّجة القراءات )80، 08)، 5))، 8))، 4))، 9))،   )7(

45)، )6)، 64)، 68)، )7) - )7)، 74)، )9)، 47)(... إلخ.
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لَِما خيتاره نلفسه. من األمثلة ىلع ذلك ما رواه ابُن املنذر )ت: 8))ه( يف قراءة 
، عن  ﴾ ذات العالقة بموضوع عصمة انليّب : »حّدثنا يلعٌّ قوهل: ﴿
 
ُ
﴾ ]آل عمران: )6)[، قال: ُيْقَرأ أيب ُعبيٍد، عن الكسايئِّ يف قوهل: ﴿
 ﴾ ﴿ قرأ  وَمْن  َنْفُسُه.  هو  َيُغلَّ   

َّ
أال أراد  ايلاَء،  َفتََح  فمن  ها؛  وَضمِّ ايلاِء  بفتِح 

ْن خُيَاَن. واكن الكسايئُّ خيتاُر فيها َضمَّ ايلاء؛ 
َ
ْن ُيتََّهَم بالُغلُوِل ويكون بَِمْعَن أ

َ
أ

.)((»
َ
وبذلك قََرأ

أّما الطربّي، فلعلّه اّطلع ىلع كتاب القراءات للكسايّئ واستفاد منه بشلك غري   
مبارش، لكن من املؤّكد استفادة الطربّي من كتاب معاين القرآن للكسايّئ )ت: 
06)ه(،  )ت:  ولقطرب  5))ه(،  )ت:  ولألخفش  07)ه(،  )ت:  وللفّراء  89)ه(، 

وغريهم يف تفسريه))(.
يعقوب احلرضيّم )ت: 205ه(: ثّم تالهما))( يعقوب بن إسحاق، فصّنف احلروَف  •

م الطويل )ت: )7)ه(، إمام 
ّ

واآلثَار، ومّي املرتوك واملختاَر، وما قرأ به ىلع َسال
فيه  َذَكَر  اجلامِع،  كتاَب  يعقوُب  »صّنف  احلموّي:  ياقوت  قال  ابلرصة)4(.  أهل 

اختالَف وُُجوهِ القراءاِت ونََسَب لُكَّ َحرٍْف إىل َمْن قرأ به«)5(.
مّما جيدر تأكيده هنا أّن هذه الظاهرة، ظاهرة اختالف وجوه القراءات وَعْزو لكِّ   
حرٍف إىل صاحبه، متقّدمة مبّكرة، فيعقوب صاحب هذا اتلأيلف قد ُودل سنة 
سبع عرشة ومئة، وتويّف سنة مخٍس ومئتي وهل ثماٍن وثمانون سنة. ويه أقدم من 
قرينتها يف الفقه، أعين ظاهرة االختالف يف الفقه؛ ألّن األخرية ظهرت بواكريها 

تفسري ابن املنذر ))/)47( )))))(.  )((
قال ياقوت احلموّي يف وصف فحاوي تفسري الطربّي يف معجم األدباء )454/6)(: »ذكر فيه جمموَع الكالِم واملعاين   )((

من كتاب يلّع بن محزة الكسايّئ ]...[ ورّبما لم يسّمهم، إذا ذكر شيئاً من كالمهم«.
. أْي: تال هاروَن بَن موىس ابلرصيَّ ويلعَّ بَن محزة الكسايئَّ  )((

األرجوزة املنّبهة )50)( األبيات )75) - 78)( بترصٍُّف نرثّي.  )4(
معجم األدباء )6/)84)( )50))(.  )5(
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بما جعه الربيع بن سليمان املرادّي )74) - 70)ه(، ويوسف بن حيىي ابلويطّي )ت: 
)))ه(، صاحبا الشافيّع )50) - 04)ه(، من فصول يف كتاب األّم، حنو اختالف 
أيب حنيفة وابن أيب يلىل، واختالف أيب حنيفة واألوزايّع، واختالف الشافيّع مع 
احلسن بن حمّمد، واختالف الشافيّع مع مالك. باتلايل ليس بُمْستَبَْعٍد أن يكون 
فقهاء القرن اثلالث قد َبنَْوا فكرة االختالف يف الفقه ىلع فكرة اختالف القّراء 
يف القراءة. كذلك جيب اتلوكيد هنا أّن االختالف، سواء يف القراءة أو يف اتلفسري 

.)(( أو يف الفقه، هو اختالف َتنَوٍُّع ال اختالَف تََضادٍّ

مقّيداً  • القراءات  يف  املشهور  كتابه  عبيد  أبو  ثّم صّنف  224ه(:  )ت:  عبيد  أبو 
باملعاين واإلعراب ىلع وصف ادلايّن))(. باملقابل قال ابن اجلزرّي: »اكن أّوَل إماٍم 
ٍم. وجعلهم فيما أحسُب 

َّ
رَبٍ َجََع القراءات يف كتاٍب أبو ُعبيٍد القاسُم بُن َسال

ُمْعتَ
مخسًة وعرشين قارئاً مع هؤالِء السبعِة«))(. جيب اتلنبيه هنا أّن عدد القّراء ىلع 
ما ذكره ابن اجلزرّي تقديراً غري دقيق)4(، بل عددهم سبعة عرش قارئاً مع األئّمة 
السبعة، لكن دون اعصم اجلَْحَدرِّي، كما سيأيت بيانه الحقاً. هذا ال يعين أنّه لم 
ورُِد بعضها الحقاً. أّما عبارته: 

ُ
يّطلع عليه، بل هل منه نقول من غري وسيط)5(، سأ

فَمْن تقّدمه من املذكورين  القراءات«، فغري دقيقة أيضاً،  رَبٍ جع 
ُمْعتَ إماٍم  »أّول 

آنفاً هم كذلك من أوائل األئّمة املعتربين.

يُقابَل مقّدمة يف أصول اتلفسري البن تيمية )48 - 67( يف اختالف السلف يف اتلفسري اختالف تنوُّع.  )((
األرجوزة املنّبهة ))5)( األبيات )79) - 80)( بترصٍُّف نرثّي.  )((

النرش يف القراءات العرش ))/)) - 4)(.  )((
كذلك وقع برگشرتيس يف هذا اخلطأ، بل ضاعف خطأه، فّظن أنّه حيوي )5)( قراءًة باإلضافة إىل القراءات السبع،   )4(

.Geschichte des Qorāns 3/208أْي )))( قراءة باإلجال. يُنَظر: 

كذلك وقع شويق ضيف يف اخلطأ ذاته، حي قال يف مقّدمة حتقيقه كتاب السبعة يف القراءات )0)( ))(: »حّت وََصَل   
م حنو ثالثي قراءًة«.

ّ
بها أبو عبيد القاسم بن سال

يُراَجع: إعالم أهل ابلصائر )0))( )9)( احلاشية )6(. كذلك اغية انلهاية ))/67)( )س5) - 7)(.  )5(
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خلف بن هشام القارئ )150 - 229ه(: أحد القّراء العرشة، صاحب االختيار))(.  •
الروايات.  واختالف  القراءات  بوجوه  اعمِلاً  »اكن  )8)ه(:  )ت:  مهران  ابن  قال 
ثَِر«))(. اكن يأخذ بقراءة محزة الزّيات، 

َ
واختار اختياراً حسناً، غرَي خارٍج َعِن األ

غري أنّه خالفه يف مائة وعرشين حرفاً يف اختياره))(، »وذلك أّن خلفاً تََرَك حروفاً 
من حروف محزة واختار أن يقرأ ىلع مذهِب نافع«)4(.

ادلاينُّ  وََصَفُه  املفقودة.  الكتب  عداد  يف  باجلامع،  املعروف  القراءات  كتاب  هل   
)ت: 444ه( بقوهل: صّنف كتابه اجلامع للحروف، للمنتَق منها وللمعروف)5(. 

كونه  ثم  الزّيات،  حلمزة  قديماً  قراءته  مسائل:  ثالث  يف  الطربيَّ  يشاطر  بذلك   
صاحب اختيار، وصاحب جامع يف القراءات.

قد  • املفقودة.  الكتب  اجلامع)6(. هو يف عداد  الزهرايّن )ت: 234ه(: هل  الربيع  أبو 
عرفه ادلايّن )ت: 444ه(، فأطلق عليه كتابه املشهور يف القراءات)7(، ونقل منه 

بعض املواضع)8(. بذلك يندرج هذا العمل يف سلسلة اجلوامع.
ابن َسْعَدان )161 - 231ه()9(: قال األهوازّي: »اكن ذا علٍم بالعربّية، وَصنََّف كتاباً  •

َح ِعلَلَها وَنَظَر يف معانيها، فاختار نلفسه حرفاً لم خيالْف أئَمَة  يف القراءات ورَشَ

الغاية يف القراءات العرش ))7 - )7(، كتاب اإلقناع )))) - 6))(.  )((
الغاية يف القراءات العرش ))7(.  )((

ْشتَة )ت: 60)ه(.
َ
اغية انلهاية ))/74)( )س7 - 8( نقاًل عن ابِن أ  )((

نزهة األلّباء )74)( )س8 - 9(.  )4(
كتاٌب  »هل   )(47( املعروفي  القّراء  قراءات  نرثّي. كذلك  بترصٍُّف   )(9(  -  (90( ابليتان   )(5(( املنّبهة  األرجوزة   )5(
صّنفه يف القراءات َحَسٌن«، إعالم أهل ابلصائر ))))( )))(، شمول اتلعاريف )7))( )))(. لم يذكره ابن اجلزرّي 

يف رسده.
تاريخ اإلسالم )7)/)8)( »قال أبو عمرو ادلايّن: هل كتاٌب جامٌع يف القراءات«. كذلك شمول اتلعاريف )0))( )4)(   )6(

اجلامع.
األرجوزة املنّبهة ))5)( ابليتان )88) - 89)( بترصٍُّف نرثّي.  )7(

جامع ابليان )645(.  )8(
هو أبو جعفر حمّمد بن سعدان الضير الكوفـّي انلحوّي. عنه تاريخ بغداد )4/5))( )846)(، نزهة األلّباء )97 -   )9(

98(، اغية انلهاية ))/)4)( )9)0)(. نرُش هل الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل  )ط( ومترص انلحو )ط(.
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القّراء السبعة فيما قرأه وأقرأه إىل أن مات«))(. أقول: حتّدث األهوازّي هنا عن 
جامعه، وهو كتاب كبري يف القراءات))(، إذ هل آَخُر فيها هو املجّرد. قال ابن اجلزرّي: 
»مؤِلّف اجلامع واملجّرد وغريِهما، وهل اختياٌر لم خيالْف فيه املشهور«))(. اكن يُقِرُئ 
بقراءة محزة، ثّم اختار نلفسه اختياراً)4(. بذلك لكِّه يشاطره الطربّي، غري أنّه لم 

 بها قديماً.
ُ
ُيْقِرئْ بها، بل اكن َيْقَرأ

ِجْسَتايّن )ت: 250ه(: اعلم اللغة وانلحو والقراءة والعروض وإمام  • أبو حاتم السِّ
جامع ابلرصة. قال األهوازّي: »صّنف كتابَه الكبرَي يف القراءات يف أربعي سنة. 
ويقال: إّن مصنَّفات اإلسالم أربعٌة، هو أحدها. ثّم صّنف كتابَه الصغرَي يف معرفة 

حروف القرآِن املختلف فيها«)5(.

واملقارئ  الصغري[  الكتاب   =[ احلروَف  صّنف  اكتلايل:  عنهما  فعرّب  ادلايّن  أّما   
بتعليلها  اهتّم اغية االهتمام  لكّنه  باآلثار،  تقييد ذلك  الكبري[ دون  ]=الكتاب 

من غري إطالة)6(.

اتلصانيف يف  أبو حاتم كثري  »اكن  فقد  تصانيف كثرية؛  هل  أّن  هنا  ذكره  جيدر   
اللغة. وصّنف يف انلحو والقراءة«)7(، منها كتاب القراءات الكبري املشار إيله آنفاً 
عند األهوازّي وادلايّن، وهو املعروف جبامعه اذلي يندرج ضمن سلسلة الكتب 

اجلوامع يف القراءات، مثل جامع الطربّي.

كتاب اإلقناع ))))(.  )((
تاريخ بغداد )4/5))( )س)(.  )((

اغية انلهاية ))/)4)( )س) - 4( عن هذين الكتابي، يُراَجع: إعالم أهل ابلصائر ))))( )7) - 8)(.  )((
اء )97 - 98(.

ّ
تاريخ بغداد )4/5))( )س)) - 4)( نقاًل عن ابن املنادي )ت: 6))ه(. كذلك نزهة األبل  )4(

كتاب اإلقناع ))))(.  )5(
))5(، شمول   )((5( ابلصائر  أهل  إعالم  نرثّي. كذلك  بترصٍُّف   )(8(  -  (8(( األبيات   )(5(( املنّبهة  األرجوزة   )6(

اتلعاريف )5))( )9)(. لم يذكره ابن اجلزرّي يف رسده.
اء )7))(.

ّ
نزهة األبل  )7(
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ْمٍر آَخَر، هو االختيار يف القراءة. قال األهوازّي: »واختار 
َ
يشرتك الطربيُّ معه يف أ  

نلفسه حرفاً، قرأه وأقرأه إىل أن مات يف سنة مخسي ومائتي يف أيّام املستعي«))(. 
بَْعِة  قال ابن اجلزرّي: »هل اختياٌر يف القراءة، َرَويْنَاُه عنه ولم خيالف مشهور السَّ
﴾ ]آل عمران: 0))[«))(. ال شّك أّن اشتهار   يف قوهل تعاىل: ﴿

ّ
إال

اختياره راجٌع إىل حقيقة ما ذكره األهوازّي أنّه قرأ وأقرأه إىل موته؛ فقد اكن إمام 
َة يف  بَمكَّ انلاَس  وأّم  بالرتوايح وغريها،  بابلرصة ستّي سنة  جامع ابلرصة، صىّل 
املسجد احلرام))(، بل بلغ صيته وشهرة اختياره مدينة أصبهان. قال عبد اهلل بن 
عبد العزيز األصبهايّن املؤّدب، من أقران الطربّي: »اكن عندنا بأصبهان َمْن لَْم 
ابُن مهران )ت: )8)ه(  ُيَعدَّ قارئاً«)4(. َرَوى اختيارَه  لَْم   باختيار أيب حاتم، 

ْ
َيْقَرأ

اكمله،  يف  465ه(  )ت:  واهلذيّل  إقناعه،  يف  446ه(  )ت:  واألهوازّي  اغيته،  يف 
واألندرايّب يف إيضاحه، وغريهم)5(.

من نوادر الروايات روايٌة تتحّدث عن اتّصال الطربّي )4)) - 0))ه( وهو طالُب   
علٍم شابٌّ بأيب حاتم ىلع األرجح وقت إقامته يف ابلرصة سنة ))4)ه(. جاء إيله 
واكن عنده حديٌث عن األصميعِّ عن أيب زائدة عن اعمر الشعيّب )ت: )0)ه(، 
ثّم أخربه بعد ما  به،  القياس، فسأهل عنه فحّدثه  الكوفة وحمّدثها يف  فقيه أهل 

سأهل عن اسم بدله طربستان باشتقاقه ومعناه)6(.

كتاب اإلقناع ))))(.  )((
اغية انلهاية ))/0))( )س)) - ))(.  )((

يُراَجع كتاب اإلقناع ))))(، قراءات القّراء املعروفي ))5)(، معرفة القّراء الكبار ))/4)4 - 5)4(، اغية انلهاية   )((
))/0))( )س6 - 7، 8) - 0)(.

الغاية يف القراءات العرش البن مهران ))7(.  )4(
يُنَظر الغاية يف القراءات العرش ))7 - )7( )0)(، كتاب اإلقناع )9)) - )))( ضمن )األهوازّي وجهوده يف علوم   )5(
القراءات(، كتاب الاكمل يف القراءات اخلمسي ))/)7 - 78(، كتاب اإليضاح يف القراءات ))9ب( يف القسم 

املطبوع منه: قراءات القّراء املعروفي ))5) - )5)(.
معجم األدباء )446/6)(. يُقابَل تاريخ الطربّي لروزنتال ))/45(، الطربيُّ جليليو )9(.  )6(
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هذا مفادها، لكن من الالفت للنظر هو موضوع القياس املذكور فيها، إذ هو   
يف اغية األهّمّية واخلطورة؛ ألّن أبا حاتم قد ُعرف عنه أْخُذه بالقياس حّت يف 
القراءة، واكن قد طعن ىلع محزة أحرفاً يف قراءته ضعيفًة يف القياس ىلع زعمه، 
فإنّه  املوضوع،  بهذا  يهتّم  أن   هل الحقاً 

ً
بيانه؛ فلرّبما اكن ذلك وازاع كما سيأيت 

ُه«))(.
ْ
»أراد أن َيْعَمَل كتاباً يف القياس، فلم َيْعَمل

ثّمة رواية نادرة أخرى، ترصد كذلك لقاء الطربّي بأيب حاتم، حيكيها القايض   
أبو بكر أمحد بن اكمل )60) - 50)ه(، صاحب الطربّي عنه، اكتلايل: »قال: قال 
يل أبو جعفر الطربّي: اكن أبو حاتم إذا اكتحل من حِلْيَِتِه، َنَفَض من الُكْحِل ىلع 
ب  حليِته يغرّيها؛ فاكن يَْسُقُط الُكحُل من حليِته ىلع ثَْوبِه وىلع َصْدرِهِ، واكن يُتعجَّ
من ذلك. قال: ورأيُت عنده قوماً من أهل ابلرصة يعّظمونه ويقولون: أنُت شيُخنا 

وأستاُذنا، وحنو ذلك من القول«))(.
إّن هذه الرواية اليت بقيت منحوتة يف ذاكرة الطربّي تعرّب عن استيائه الشديد   
فه فيما يتعلّق بآداب انلظافة؛ فقد ُعرف عنه حرصه  من سلوك أيب حاتم وترصُّ
ُمِذ 

ْ
ابلالغ واهتمامه الشديد بهذه اجلوانب))(، مّما قد يعين أنّه لم يرغب يف اتلَّتَل

الطربّي  استفادة  أّن  أرى  ذلا  السلوكّيات.  بهذه  يّتصف  وأستاذ(  )شيخ  يد  ىلع 
من معارف أيب حاتم وتصانيفه وقت إقامته يف ابلرصة اكنت ضعيفة للغاية، قد 

معجم األدباء )6/)46)(.  )((
بيدّي )94(. يُقابَل تاريخ الطربّي لروزنتال ))/45(. طبقات انلحوّيي واللغوّيي للزُّ  )((

عّدد عبد العزيز الطربّي يف مواضع عديدة يف سرية أيب جعفر الطربّي هل آداباً وأخالقاً وسلوكّيات امتاز بها، منها ما   )((
نقل يف معجم األدباء )465/6)(: »اكن أبو جعفر ]...[ جيَل األدِب يف مأكله وملبسه وما خيّصه يف أحوال نفسه«. 
»اكن   :)(46(/6( األدباء  معجم  منقول يف  بعضها  هل،  الطربّي  أخبار  كتاب  ابن اكمل يف  دها صاحبه  عدَّ كذلك 
ُكَل 

ْ
ُمتََوقِّفاً عن األخالِق اليت ال تَِليُق بأهِل العلِم وال يُْؤثُِرها إىل أن مات«، )466/6)(: »اكن إذا َتنَاَوَل اللُّْقَمَة يلَأ

َزاَل يََدُه«، )467/6)(: »اكن إذا 
َ
َسمَّ ووََضَع يََدُه اليُْسَى ىلع حِلْيَِتِه يِلَُوقِّيَها ِمَن الزُُّهوَمِة؛ فإذا َحَصلَِت اللُّْقَمُة يف ِفيِه أ

َخَذ ُذَؤابََة ِمنِْديِلِه وَمَسَح 
َ
َاَمٌة، وإذا أراد أن َيْمَسَح ِريَقه أ

ُ
ٌق وال يَُرى هل ن ٌم وال َتبَصُّ جلس ال يكاُد يُْسَمُع هل َتنَخُّ

َّ اْعِتيَاُدُه«. جانيَِبْ ِفيِه. قال أبو بكر بن اكمل: ولقد َحَرْصُت ِمَراراً أن يَْستَوَِي يل ِمثُْل ما يفعلُه ويتعّذُر يلَعَ
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تكاد تكون معدومة))(، رّبما بشلك غري مبارش من طريق صاحبه ابن خزيمة 
)))) - )))ه(، أحد تالمذة أيب حاتم))(.

يف  • إماماً  ُجبرٍي  ابُن  »اكن  األهوازّي:  قال  258ه(:  )ت:  الكويّف  ُجبري  بن  أمحد 
يف  اخلمسة  كتاب  وصّنف  وَرَوى  وسمع  وأقرأ  قرأ  بالروايات.  اعرفاً  القراءات، 
 

ّ
إال يُعَرُف  ال  واختياره  املشهور.  بها  لم خيالْف  قراءًة  واختار نلفسه  القراءات. 
؛ وهو غريٌب جّداً عند  ْنَطاِكيََة والَعَواِصِم؛ فلّما غلبِت الروُم عليها، َعزَّ وقَلَّ

َ
بأ

 يف حرٍف واحٍد، قوهل تعاىل يف 
ّ

َة إال
َ
أهل انلقل للقراءة. ولم خيالف السبعَة الَقَرأ

﴾ ]انلحل: 0)[، فإنّه َفتََح تاءه«))(. سورة انلحل: ﴿
فهو صاحُب اختياٍر، لم خيرج به عن املشهور، رواه األهوازّي يف إقناعه. باإلضافة   
إىل كتاب اخلمسة يف القراءات، هل من الكتِب أيضاً كتاُب قراءة نافع واجلامع 
ومترصه)4(. واضح من آثاره هذه أنّه ساهم جبامعه يف سلسلة الكتب اجلوامع، 
وساهم  اتلخميس،  ىلع  القراءات  تقني  جمرى  يف  اخلمسة  بكتاب  وساهم 
شّك  ال  القّراء.  مفردات  املفردات،  أي  املفرد،  اتلأيلف  يف  نافع  قراءة  بكتاب 
القراءات، وقد سبقت خطوة  أّن كتاب اخلمسة يؤلِّف خطوة يف عملّية تقني 
ابن جماهد يف التسبيع، جع فيه قراءات مخسِة قّراٍء أئّمٍة، لّك واحد منهم يمّثل 
أّن  إىل  يرجع  قد  ذلك ال غري،  اقتصاره ىلع  وإنّما  اخلمسة؛  األمصار  من  مرصاً 
 ، 5)ه(  )ت:  عّفان  بن  عثمان  الراشد  اخلليفة  أرسلها  اليت  املصاحف 

اكنت مخسة إىل هذه األمصار؛ ويه فكرة بدهّية سهلة)5(.

يُقابَل تاريخ الطربّي لروزنتال ))/)4( و))/45(.  )((
يُقابَل الطربيُّ جليليو )9 و))( حاشية )))(.  )((

كتاب اإلقناع )9))(.  )((
شمول اتلعاريف )8)) - 9))( )49 - )5(.  )4(

ابن جماهد - كتاباً يف  املقرئ - واكن قبل  ابُن ُجبري  ألّف  القراءات )66(: »وقد  يُقابَل كتاب اإلبانة عن معاين   )5(
 ،)(4/(( النرش   ،)(59( الوجي  املرشد  نظريه كتاب  القّراء«.  من  فيه مخسة  ذكر  اخلمسة،  وسّماه كتاب  القراءات 

اإلتقان ))/)/6))( )097)(.
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القايض إسماعيل بن إسحاق )ت: 282ه(: هل مصنٌَّف ما مثلُه ملن سبقه، علّل فيه  •
طرق اآلثار، وجاء بالصحيح واملختار ىلع وصف ادلايّن))(. وقد عرف ابُن جماهد 
كتابه هذا وكتابه يف معاين القرآن. كما قال اذلهيّب: »منها كتابه يف القراءات؛ وهو 
كتاب جليل القدر، عظيم اخلطر. ومنها كتابه يف معاين القرآن. وهذان الكتابان 
الشاهد )ت: 80)ه([  املربّد. رأيُت ]= طلحة  الزمان  فيهما واحد  بتفضيله  شهد 
ابَن جماهٍد يصف هذين الكتابي وسمعته مراراً يقول: سمعُت املربّد يقول: القايض 
أعلم ميّن باتلرصيف«))(. قال ابن اجلزرّي: »اكن بعده القايض إسماعيل بن إسحاق 
إماماً،  قراءة عرشين  فيه  القراءات، جع  يف  كتاباً  ألّف  قالون.  املالّك، صاحب 
القراءات ويف  ابن جماهد ىلع كتابيه )يف  اّطالع  أقول:  السبعة«))(.  منهم هؤالء 
معاين القرآن( ينّم ىلع منهجه يف مقابلة املعلومات الصادرة عن جهة معّينة يف 
حالة االختالف فيها، كما نهج األمر نفسه مع أيب عبيد بمقارنة معلومات كتابه 
ملكة  أّما  بيانه.  سيأيت  كما  القرآن،  معاين  كتابه يف  ذواتها يف  مع  القراءات  يف 
موافقة  تأصيله  قطعاً ىلع  ذلك  فيدّل  الرصف،  علم  وهو  اتلرصيف،  القايض يف 
َل هلا انلقَل  صَّ

َ
أ املقبولة، كما  للقراءة  أنّها من األراكن اثلالثة  العربّية ىلع  اللغة 

املستفيَض عن اجلماعة احلّجة وموافقة رسم املصحف)4( حسب ما قاهل.
كذلك عرف مّكّ القييّس )ت: 7)4ه()5( كتاب القراءات إلسماعيل بن إسحاق   

شمول   ،)6((  )((8( ابلصائر  أهل  أعالم  كذلك  نرثّي.  بترصٍُّف   )40(  -  40(( ابليتان   )(54( املنّبهة  األرجوزة   )((
اتلعاريف ))4)( )58(.

معرفة القّراء الكبار ))/448(.  )((
النرش يف القراءات العرش ))/4)(.  )((

يُنَظر يف هذين الركني عنده ما نقله مّكّ القيسّي )ت: 7)4ه( يف كتاب اإلبانة عن معاين القراءات ))4 - )4(   )4(
نقاًل مبارشاً من كتاب القايض يف القراءات.

طلب  يف  رحلة  من  أكرث  هل  7)4ه(،   -  (50( القرطبّي  األندلسّي  ثّم  القيروانّي  القيسّي  طالب  أيب  بن  مّكّ  هو   )5(
القراءات وجاور ثالثة أعوام بمّكة. قرأ بالقراءات بمرص ىلع ابن غلبون وابنه طاهر وغريهما. دخل األندلس سنة 
))9)ه( وجلس لإلقراء جبامع قرطبة وعظم اسُمه وجّل قَْدرُُه. توايلفه تنيف ىلع ثماني تأيلفاً يف علوم القرآن. عنه 

اغية انلهاية ))/09) - 0))( )645)(.
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القراءات  القراءات أليب عبيد )ت: 4))ه(، وكتاب  القايض، فذكره مع كتاب 
طِلُق عليه سلسلة الكتب اجلوامع يف القراءات 

ُ
للطربّي )ت: 0))ه( يف سياِق ما أ

ضمن حركة اتلأيلف فيها، فقال: »كذلك زاد الطربيُّ يف كتاب القراءات هل ىلع 
هؤالء السبعِة مخسَة عرَش رجاًل. وكذلك فعل أبو ُعبيٍد وإسماعيُل القايض«))(.

واضح من كالمه أنّه كتاب كبري يف القراءات، قد جع فيه قراءة عرشين إماماً،   
كما قال ابن اجلزرّي، وبذلك يؤلِّف حلقة مهّمة يف تاريخ اتلأيلف يف القراءات، 
معاين  عن  اإلبانة  كتاب  يف  مواضع  منه  ونقل  عليه،  القييسُّ  مّكّ  اّطلع  وقد 
املستفيض  انلقل  تأصيله  ىلع  داللة  فيه  ل،  مطوَّ موضع  منها  هل))(.  القراءات 
وموافقة املصحف ىلع أنّهما من أراكن القراءة املقبولة. جاء يف كتاب اإلبانة: »قد 
قال إسماعيل القايض يف كتاب القراءات هل: إّن عمر بن اخلّطاب  )قرأ: 
الَِّي﴾(. قال: وهذا - واهلُل أعلُم - ىلع ما جاء  َمْغُضوِب َعلَيِْهْم َوَغرْيِ الضَّ

ْ
﴿َغرْيِ ال

نِزَل ىلع َسبَْعِة أحرٍف. ثّم قال إسماعيل: وليس ينبيغ ألحد ايلوَم أن 
ُ
أّن القرآَن أ

ْشبََهُه. يريد مّما خيالُف َخطَّ املصحف. قال إسماعيل: 
َ
َد القراءَة بهذا وما أ َيتََعمَّ

ألّن هذا، وإْن اكن يف األصل جائزاً، فإنّه إذا َفَعَل ذلك رَِغَب عن اختياِر أصحاِب 
واحٍد  مصحٍف  ىلع  انلاَس  جيمعوا  أن  اختاروا   ]4([ حي   ، انليّب 
مافَة أْن َيُطوَل بانلاس زماٌن، فيختلفوا يف القرآن. ثّم قال إسماعيل: فإذا اختار 
اإلنساُن أْن يقرأ ببعض القراءات اليت ُرِوَيْت مّما خيالُف َخطَّ املصحِف، صار 
ُخَذ القراءَة بروايِة واحٍد عن واحٍد وتََرَك ما َنَقلَتُْه اجلماعُة عن اجلماعِة 

ْ
إىل أْن يَأ

اذلين هم ُحّجٌة ىلع انلاِس لكّهم. يعين َخطَّ املصحِف. قال إسماعيل: وكذلك ما 
ُروي من قراءِة ابِن مسعود وغريه. ليس ينبيغ ألحٍد أْن يقرأ ايلوَم به، يعين مّما 
خيالُف َخطَّ املصحِف من ذلك. قال إسماعيل: »ألّن انلاَس ال يعلمون أنّها قراءُة 
ما خالف  أّن  يعين  احلديَث«.  َمْن حيمل  بعُض  يَْرِويِه  ٌء  َشْ وإنّما يه  عبد اهلل، 

كتاب اإلبانة عن معاين القراءات )7)(.  )((
يُنَظر كتاب اإلبانة عن معاين القراءات )7)، )4، )4، 46، )5، )7، 78، 97(.  )((



109

خّط املصحف من القراءات فإنّما يُؤَخذ بأخبار اآلحاد، وما وافق خّط املصحف 
ُيْعَدَل عن  أْن  منها فهو يقٌي باإلجاع ىلع املصحف. قال إسماعيل: فال جيوز 
ايلقي إىل ما ال ُيْعَرُف بَِعيِْنِه. يعين أنّه ال جيوز أن يعدل عّما وافق خّط املصحف 
اذلي هو يقٌي إىل ما خيالف خّطه بما ال ُيْقَطُع ىلع صّحته. قال إسماعيل: فإْن 
ٌء من ذلك ىلع لساِن اإلنسان ِمْن َغرْيِ قَْصٍد هل، اكن هل يف ذلك سعٌة،  َجَرى َشْ
إذا لم يكن معناُه خيالُف َمْعَن َخطِّ املصحِف املجمع عليه. ويدخل ذلك يف 
قَْوِل  نِزَل ىلع َسبَْعٍة أحرٍف. ])4[ قلُت: فهذا لكُّه ِمْن 

ُ
أ َمْعَن ما جاء أّن القرآن 

إسماعيل«))(.
ُب اتلصنيف، أرَب ىلع لّك املصنَّفات اجلامعة  • الطربّي )ت: 310ه(: هل اجلامع، مهذَّ

اإلمام  القايض[   =[ بعده  »اكن  اجلزرّي:  ابن  قال  ادلايّن))(.  قول  ىلع  هل  املتقّدمة 
َنيٌِّف  فيه  اجلامع،  سّماه  حافاًل،  كتاباً  جع  الطربّي.  جرير  بن  حمّمد  جعفر  أبو 

وعرشوَن قراءًة«))(. سيأيت الكالم عليه بمزيد من اتلفصيل.
ادلاجويّن )ت: 324ه(: قال ابن اجلزرّي: »اكن بُعيده ]= الطربّي[ أبو بكر حمّمد بن أمحد  •

ابن عمر ادلاجويّن. جع كتاباً يف القراءات. وأدخل معهم أبا جعفٍر، أحد العرشة«)4(.
ثَِرهِ ]= ادلاجويّن[ أبو بكٍر أمحُد  •

َ
ابن جماهد )ت: 324ه(: قال ابن اجلزرّي: »اكن يف أ

ابُن موىس بِن العّباس بن جماهٍد، أّول َمِن اقترص ىلع قراءات هؤالء السبعة فقط. 
وَرَوى فيه عن هذا ادلاجويّن وعن ابن جرير أيضاً«)5(. أقول: يف ذلك توكيد تلأثُّر 

ْخذه من كتاَبيْهما يف القراءات.
َ
ابن جماهد بالطربّي وادلاجويّن وروايته عنهما وأ

كتاب اإلبانة عن معاين القراءات ))4 - )4(.  )((
أهل ابلصائر ))))( )74( اجلامع يف  ابليتان ))40 - 404( بترصٍُّف نرثّي. كذلك أعالم  املنّبهة )55)(  األرجوزة   )((

القراءات، شمول اتلعاريف )46) - 47)( )68( اجلامع يف القراءات.
النرش يف القراءات العرش ))/4)(.  )((

النرش يف القراءات العرش ))/4)(، يُقابَل األرجوزة املنّبهة )56)( ابليت )4)4(.  )4(
النرش يف القراءات العرش ))/4)(، يُقابَل األرجوزة املنّبهة )55)( ابليت )407(.  )5(
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هذه املجموعة من اتلوايلف يف القراءات اليت رسدها أبو عمرو ادلايّن وابن اجلزرّي 
من أبرز كتب القراءات اجلامعة يف هذه املرحلة اتلارخيّية يف تطوُّر علم القراءات، وهلا 
أّواًل ثّم ىلع  التسبيع  القراءات ىلع  الكبري يف عملّييت تقني  أهّمّيتها ابلالغة ودورها 
 كتاب السبعة يف القراءات )ط( البن جماهد - لعّل 

ّ
اتلعشري الحقاً. لم يَِصْل منها إال

األيّام القابلة تكشف عن بعضها، لكْن ثّمة نقول منها تُِشرُي إىل مبانيها وفحاويها 
معانيها  أصحابها، ورشح  إىل  احلروف  ونسبة  واختالف وجوهها  القراءات  ذكر  من 
وبيان عللها واالحتجاج هلا، كما تقّدم اإلشارة إىل ذلك لكّه يف أثناء معرض اتلعريف 

بهذه املجموعة من اتلصانيف.

ما َتْمتَاُز به هذه املجموعة أّن معظم املؤلِّفي فيها من أصحاب الكتب اجلوامع 
يف القراءات؛ وهو نوٌع أديّب قائم بذاته يف علم القراءات. يقابله نمط املفردات، نوٌع 

ِعْرُه هنا اهتماماً بارزاً كراهة اإلطالة.
ُ
أديّب آخر فيها، لم أ

ياُلَحظ فيها أّن كثرياً منهم من أصحاب االختيارات، ابتداًء بالكسايئِّ )ت: 89)ه(، 
وأيب عبيٍد )ت: 4))ه(، ويعقوب احلضيّم )ت: 05)ه(، وخلف )ت: 9))ه(، وابن سعدان 
)ت: )))ه(، وأيب حاتم )ت: 50)ه(، وابن ُجبري )ت: 58)ه(، والطربّي )ت: 0))ه(. 
كذلك من املالَحظ أّن هؤالء لم يتجاوزا قراءات أئّمة القّراء باألمصار ولم خيرجوا 
باختياراتهم عن املشهور. هذا األمر هل أهّمّية ُكربى يف قبول االختيار يف القراءة؛ وهو 
يُْدِرَكُه،  ْن 

َ
أ ِمْن   - َشنبوذ )ت: 8))ه(  ابُن  - كذلك  ِمْقَسٍم )ت: 54)ه(  ابُن  فاَت  ما 

فقال - كما يقول أبو طاهر بن أيب هاشم ابلغدادّي )ت: 49)ه( يف كتابه اذلي سّماه 
ابليان: »لَّما اكن خللِف بِن هشاٍم وأيب عبيٍد وابِن َسْعَداَن أن خيتاروا، واكن ذلك ُمبَاحاً 
غرَي ُمنَْكٍر، اكن ذلك يل أيضاً ُمبَاحاً غرَي ُمْستَنَْكٍر؛ فلو اكن َحَذا َحْذوَهم فيما اختاروه 
وَسلََك طريقاً كطريقهم، اكن ذلك ُمبَاحاً هل ولغرِيه غرَي ُمْستَنَْكٍر، وذلك أّن َخلَفاً تََرَك 
 ىلع َمْذَهِب نافٍع. وأّما أبو عبيد وابُن سعداَن، 

َ
ُحُروفاً من ُحُروِف محزَة واختاَر أن يقرأ

ْوَهم، 
َ

َا حن
َ

ِة القراءِة باألمصار. ولو اكن هذا الغافُل حن فلم َيتََجاَوْز واحٌد منهما قراءَة أئمَّ
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 ذللك غرَي َمْمنُوٍع منه وال َمِعيٍب عليه، بل إنّما اكن انلكرُي عليه ُشُذوَذُه 
ً
اكن ُمَسوِّاغ

ُة فيما جاءوا به جمتمعي ومتلفي«))(. أقول: سآيت  ا عليه األئّمة اذلين ُهُم احلُجَّ َعمَّ
ىلع ذكره مّرة أخرى.

ال يسع املقام هنا الوقوف ىلع ما تقّدم ذكره من كتب القراءات، إذ بذلك يكون 
خروج بائن عن إطار املقال، بل أكتيف بتسليط الضوء ىلع كتاب القراءات أليب ُعبيٍد 

)ت: 4))ه( لِصلَِتِه بهذا ابلحث.

م، فقال عنه: »ابلغدادّي اإلمام الكبري 
ّ

ترجم ابن اجلزرّي أليب ُعبيد القاسم بن سال
مة، أحد األعالم املجتهدين، وصاحب اتلصانيف يف القراءات واحلديث 

ّ
احلافظ العال

هو  ابلحث،  معرض  ذلك يف  سرنى  كما  اتلعريف،  فبهذا  والشعر«))(؛  واللغة  والفقه 
والطربّي شخصّية علمّية متشابهة، فكالهما صاحب رحلة طويلة يف طلب العلم))(، 
إذ اكنت بغداد - حارضة العالَم اإلساليّم يف عرصيهما - من أبرز حمطاتها)4(، كالهما 
تهذيب  من كبار علماء احلديث: هذا صاحب غريب احلديث )ط( وذاك صاحب 
اآلثار )ط(، كالهما من املجتهدين يف الفقه)5( وغريه؛ فاختيارهما يف القراءة ىلع سبيل 
يِهما من األمثلة ىلع ذلك، إذ للّك واحٍد منهما كتاٌب 

ْ
ِمهما واجتهاِد َرأ

ْ
املثال بمبلغ ِعل

صاحب  فكالهما  والشعر،  اللغة  علوم  أّما  القراءة.  يف  واختيار  القراءات  يف  جامٌع 
ملاكت فيها بال مالف وال منازع. قد يُظهر ذلك احتماَل أن يكون الطربّي قد رأى 

اء ))7) - 74)(. يُقابَل مقال مصطىف باشا )80(.
ّ

تاريخ بغداد ))/08)( )س) - 9(. كذلك نزهة األبل  )((
اغية انلهاية ))/8)(.  )((

يُنَظر جهود اإلمام أيب عبيد )4) - 7)(.  )((
 :)(6(/(( بغداد  تاريخ  يف  )46ه(  )ت:  ابلغدادّي  اخلطيب  قال  استوطنها.  احلال،  به  استقّر  لَّما  الطربّي،  إّن  بل   )4(
»استوطن الطربّي بغداد وأقام بها إىل حي وفاته«، لكّنه نزل َقنَْطَرَة الرَبََداِن اليت اكن فيها قبله أبو ُعبيد ومسجدُه 
وراَء ُسويقِة جعفٍر معروٌف به، كما قال ابن جماهد )ت: 4))ه( يف معجم األدباء )6/)45)(. كذلك هناك )449/6) 

- 4450)( »نزل يف قنطرة الربدان«.
أئّمة  كبار  من  »اكن  الطربّي   )(69/(4( االجتهاد«،  أئّمة  من  »هو  عبيد  أبو   )49(/(0( انلبالء  أعالم  سري  يُقابَل:   )5(

املجتهدين«.
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يف أيب عبيد ومنهجّيته العلمّية نموذجاً حُيْتََذى بهما، وهو جانٌب حقيٌق بتسليط الضوء 
تََوافُِق اختيارِهما يف  َمَدى  فَْحَص  عليه من خالل دراسة مقارنة، تشمل فيما تشمل 
القراءة )أو تباُعده( باتلعويل ىلع املصادر اليت أوردت اختيارهما، حنو كتاب قّرة عي 

القّراء يف القراءات )خ( للَمَرنِْدّي )ق6ه(.

موارِده  ولَِسَعِة  صاحِبه  ِم  تلقدُّ ُعبيٍد  أليب  القراءات  كتاب  ىلع  الوقوف  جيدر 
ه، إذ يشتمل كتابُُه ىلع عدٍد كبرٍي من القراءات وألّن الطربّي َبَن ِكتَابَُه عليه،  وموادِّ
نَُسِخِه ما  نَا من 

ْ
يَِصل لَْم  العلمّية  بيانه. رغم شهرته وشيوعه بي األوساط  كما سيأيت 

يُذَكُر، فهو يف عداد الكتب املفقودة. ذللك من اجلدير تتّبع تاريخ هذا الكتاب َهَدَف 
بناِء صورٍة عن َمبْنَاُه وفَْحَواُه، خاّصة اختيار أيب عبيد املنصوص فيه ومنهجه املّتبع فيما 
اختاره. لقد اكن كتاب القراءات أليب عبيد عند العديد من العلماء اذلين اعتمدوه 

ونقلوا منه نقواًل))(. من هؤالء:

أبو جعفر الطربّي )ت: 310ه(: عن أمحد بن يوسف اتَلْغِليِبّ )ت: )7)ه())( عنه،  •
كما سيأيت بيانه.

ُمْنِذرِ املفّس )ت: 318ه(: عن يلّع بن عبد العزيز ابلغوّي )ت: 87)ه())(  •
ْ
ابن ال

عنه، ونقل منه يف تفسريه بهذا السند، كما سيأيت ذكره.
حاوِّي املحّدث )ت: 321ه(: عن ابلغوّي هذا عنه، فنقل عنه يف بعض املباحث  • الطَّ

املتعلّقة بالقراءة يف رشح مشلك اآلثار، كما سيأيت ذكره.
ابن جماهد )ت: 324ه(: عن اتلَّْغِليِبّ )ت: )7)ه( أيضاً عنه. كذلك اكن حبوزته  •

نسخة من كتاب املعاين أليب عبيد )ت: 4))ه(.

يُراَجع: جهود اإلمام أيب عبيد )99) - 04)(.  )((
أبو عبد اهلل ابلغدادّي. عنه اغية انلهاية ))/)5) - )5)( )0)7(.  )((

الفهرست )97(، اغية  أبو احلسن ابلغدادّي، نزيل مّكة. من أصحاب أيب عبيد مّمن روى عنه وأخذ منه. عنه   )((
انلهاية ))/549 - 550( )46))(.
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القرآن )ط(،  • إعراب  كتابه  اعتمده يف  اذلي  انلّحاس )ت: 338ه(:  أبو جعفر 
وذلك إليقاِف اآلخرين ىلع نصوصه وإعالِمهم بمواضع اخلطأ فيه. وّضح ذلك يف 
﴾ ]انلمل: ))[، فقال: »وقد تكلّم أبو ُعبيد القاسُم بُن  سياق قراءة قوهل: ﴿
ْصاًل 

َ
ٍم يف هذا بَكاَلٍم َكِثرِي اتلَّْخِليِط، وُنْمِليِه ىلع نَصِّ َما قال، إذ اكن ِكتَابُه أ

َّ
َسال

ِط ِمنُْه«))(.
ْ
ُصوِل، يِلُوَقَف ىلع نَصِّ ما قال وُيْعلََم َموِْضُع الَغل

ُ
من األ

أبو عمرو ادلايّن )ت: 444ه(: اذلي استشهد به يف مواضع. •

بسنده  • القراءات أليب عبيد روايًة  بعد500ه(: اذلي عرف كتاب  نَْدَراِبّ )ت 
َ
األ

املوصول إىل ابلغوّي عنه. يشهد ذللك نقوهل منه ثّم نّصه ىلع اختياره يف كتاب 
اإليضاح يف القراءات )خ( هل.

ابن خري اإِلْشبِييّل )ت: 575ه(: اذلي حّدثه به شيُخه أبو احلسن رشيح بن حمّمد  •
املقرئ قراءًة عليه وهو يسمع بإسناده املوصول إىل ابلغوّي عن أيب عبيد))(.

َخاوِّي )ت: 643ه(: اذلي نقل منه بعض انلقول انلفيسة انلادرة،  • علم ادلين السَّ
كما سيأيت ذكره.

َخاوِّي، اذلي استشهد به  • أبو شامة املقديّس )ت: 665ه(: تلميذ علم ادلين السَّ
واقتبس منه يف كتاب املرشد الوجي إىل علوم تتعلّق بالكتاب العزيز )ط( هل.

ابن اجلزرّي )ت: 833ه(: اذلي نقل منه نقواًل مبارشة مع ترصيح بعنوان الكتاب  •
ودونه))(.

إعراب القرآن ))/05)(.  )((
فهرسة ما رواه عن شيوخه )))(.  )((

اكملوضع يف ترجة اعصم بن أيب انلَُّجود الكويّف )ت: 7))ه( يف اغية انلهاية ))/47)( )س5) - 6)(: »أّما حديثه عن   )((
ان ابَلْكِرّي. اكنت هل صحبٌة[.  م« ]أقول: احلارث هو ابن َحسَّ

ّ
احلارث، فرويناه من كتاب أيب عبيد القاسم بن سال

واذلي يف ترجة عيىس بن عمر اثلقيّف )ت: 49)ه( يف اغية انلهاية ))/))6( )س)) - 6)( »قال أبو عبيد القاسم بن 
ساّلم« إلخ.
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يّتضح مّما تقّدم ذكره أّن َمْن اكن حبوزته نسخة من كتاب القراءات أليب عبيد 
أجّل  ابَلَغوِّي، من  العزيز  بن عبد  برواية يلّع  أو  اتلَّْغِليِبّ  بن يوسف  برواية أمحد  إّما 
أصحاب أيب عبيد وأثبتهم فيه، من ثغور بَغو بناحية خراسان، قد اكن انتقل إىل مّكة 

ولزم أبا عبيد حّت مات))(.

من  ابتداًء  وجوده  يندر  أصبح  ُعبيٍد  أليب  القراءات  كتاب  أّن  كذلك  ياُلَحظ 
القرن اثلامن اهلجرّي؛ فها هو اذلهيّب )ت: 748ه(، اعلم الرجال واملؤّرخ الشهري، لم 
رَُه«))(.

َ
يتمّكن من العثور عليه. قال يف ترجة أيب عبيد: »هل مصنٌَّف يف القراءاِت، لَْم أ

حلسن احلّظ دلينا نقٌل نفيٌس من ديباجته، فيه عّرف بَِمبَْن كتابِه وفَْحَواُه من 
تسمية أهل القرآن من الصحابة وأوائل اتلابعي هلم وتسمية أئّمة القراءات من بعدهم 
ىلع الطبقات واألمصار من صدر اإلسالم إىل آخر ما ذكره، ىلع رأسهم انليّب املصطىف 
َخاوّي )ت: )64ه( يف كتابه )جال القّراء وكمال  ، قد نقله َعلَُم ادلين السَّ
اإلقراء( نقاًل مبارشاً، ال عن مصدر وسيط، مّما يدّل داللة قاطعة ىلع حضور كتاب 
القراءات أليب ُعبيٍد يف أوساط علمّية إىل انلصف األّول من القرن السابع اهلجرّي ىلع 

أقّل تقدير. نّص انلقل اكتلايل:

م يف كتاب القراءات هل: هذه تسمية أهل القرآن من 
ّ

»قال أبو عبيد القاسم بن سال
السلف ىلع منازهلم وتسميتهم وآرائهم؛ فمّما نبدأ بذكره يف كتابنا هذا سّيد املرسلي 
املهاجرون  ثّم  القرآن،  أنزل عليه  اذلي   ، اهلل  املّتقي حمّمد رسول  وإمام 
واألنصار وغريهم من أصحاب رسول اهلل ، َمْن ُحفظ عنه منهم يف القراءِة 

شٌء وإن اكن ذلك حرفاً واحداً، فما فوقه.

قال: فمن املهاجرين أبو بكر الصّديق، وعمر بن اخلّطاب، وعثمان بن عّفان، 
ويلّع بن أيب طالب، وطلحة بن عبيد اهلل، وسعد بن أيب وّقاص، وعبد اهلل بن مسعود، 

اغية انلهاية ))/549 - 550( )46))(.  )((
سري أعالم انلبالء )0)/)49(.  )((
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وسالم موىل أيب حذيفة، وحذيفة بن ايلمان، وعبد اهلل ]5)4[ بن عّباس، وعبد اهلل بن 
ُسْفيَاَن،  أيب  بن  وأبو هريرة، ومعاوية  العاِص،  بن  عمر، وعبد اهلل بن عمرو، وعمرو 

، وعبد اهلل بن السائب، قارئ مّكة. َبرْيِ وعبد اهلل بن الزُّ

بُن  وَزيُْد  رَْداِء،  ادلَّ وأبو  َجبٍَل،  بُن  وُمَعاُذ  كعٍب،  بُن  أيبُّ   : األنصار  ومن 
ثابٍت، وأبو جمّمع بن جارية، وأنس بن مالك.

وقد  وقال:  حفصة.  وأّم  وحفصة،  اعئشة،   : انليّب  أزواِج  ومن  قال: 
ىلع  سّميناهم  أنّا  غري  بعض،  من  وأىلع  القراءة  يف  أكرث  ذكرنا  َمْن  بعَض  أّن  علمنا 
منازهلم يف الفضل واإلسالم. وإنّما خصصنا بالتسمية لكَّ َمن وُصف بالقراءة وُحك 
عنه منها شٌء وإن اكن يسرياً، وأمسكنا عن ذكِر َمْن لم يبلغنا عنه منها شٌء وإن 

اكنوا أئّمًة ُهَداًة يف ادلين.

نسبناه  وإنّما  األنصار.  من  المرأٍة  موىًل  اكن  فإنّه  ذكرناه،  اذلي))(  سالم  فأّما 
وإنّما  األنصار.  فإّن))( عداده يف  ايلََمان  بن  ُحذيفة  وأّما  يُعَرُف.  به  أليب حذيفة، ألنّه 
ذكرناه يف املهاجرين؛ ألنّه خرج مع أبيه مهاجراً إىل رسول اهلل ، ولَْم يكن 
ِمْن ساِكيِن املدينة، فهو مهاجريُّ ادلار، أنصاريُّ العداد، ونسبه يف عبس بن قيس َعياَْلن.

املسّيب،  بُن  املدينة: سعيُد  أهل  فمنهم من  اتلابعون،  ثّم   : أبو عبيد  قال 
باملدينة  العزيز، قد اكن  الزبري ]6)4[، وسالم بن عبد اهلل، وعمر بن عبد  وعروة بن 
والشام، وسليمان بن يسار، وعبد الرمحن بن هرمز اذلي يُعَرُف باألعرِج، وابُن ِشهاٍب، 

وعطاُء بُن يساٍر، ومعاُذ بُن احلارِث اذلي يُعَرُف بمعاذ القارئ، وزيُد بن أسلم.

قال: ومن أهل مّكة: ُعبيُد اهلل بُن ُعمري اللييّث، وعطاء بن أيب رباح، وطاوس، 
وعكرمة موىل ابن عّباس، وعبد اهلل بن أيب ُمليكة.

اذلي: اذلين، كما يف املطبوع.  )((
فإّن: فإنه، كما يف املطبوع.  )((
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ومن أهل الكوفة: علقمُة بُن قيس، واألسوُد بن يزيد، ومسوق ]7)4[ بن األجدع، 
وعبيدة السلمايّن، وعمرو بن رشحبيل، واحلارث بن قيس، والربيع بن ُخثَيٍْم، وعمرو 
ليَّم، وِزّر بن ُحبَيٍْش، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير،  ابن ميمون، وأبو عبد الرمحن السُّ

، وهو اعمر بن رشاحيل. ْعيِبّ وسعيد بن ُجبري، وإبراهيم بن يزيد انلََّخيّع، واعمر الشَّ

ومن أهل ابلرصة اعمُر بُن عبِد اهلِل، وهو اذلي يُعَرُف بابِن َعبِْد قَيٍْس، اكن يُقِرُئ 
، وحيىي بُن  ، وأبو رَجاء الُعَطارِدّي، ونرَْصُ بُن اعِصٍم اللَّييِْثُّ َياِحّ انلاَس، وأبو العايلة الرِّ
يَعمَر، ثّم انتقل إىل خراسان، وجابُر ]8)4[ بُن َزيٍْد، واحلسُن بُن أيب احلسِن، وحمّمُد بُن 

ِسرِييَن، وَقتَاَدُة بُن ِداعَمَة.

يف  عّفان  بن  عثمان  صاحُب   ، املخزويمُّ ِشَهاب))(  بُن  املغريُة  الشام:  أهل  ومن 
بن خادل  قال: حّدثين عراك  ادلمشّق،  عّمار  بن  قال: كذلك حّدثين هشام  القراءة. 
، يقول: ختمُت القرآَن ىلع عبد اهلل بن  املّرّي، قال: سمعُت حيىي بَن احلارَِث اذلماريَّ
اعمر ايلحصيّب؛ وقرأ عبد اهلل بن اعمر ىلع املغرية بن شهاب املخزويّم؛ وقرأ املغرية 

ىلع عثمان، ليس بينه وبينه أحٌد.

قال: فهؤالء اذلين سّميناهم من الصحابة واتلابعي هم اذلين حُيَك عنهم عظُم 
القراءِة وإن اكن الغالُب عليهم الفقَه واحلديَث.

ْسنَاُن َمْن ذكرنا وال قُْدَمتُُهْم، غري 
َ
قال: ثّم قام ِمْن َبْعِدهم بالقرآن قوٌم، ليسْت هلم أ

أنّهم جتّردوا للقراءة واشتّدت بها عنايتُهم وهلا طلبُهم حّت صاروا بذلك أئّمًة، يأخذها 
انلاُس عنهم ويقتدون بهم فيها، وهم مخسَة عرَش رجاًل من هذه األمصار املسّماة، يف 
لّك مرص منهم ثالثة رجال؛ فاكن من قّراء املدينة أبو جعفر القارئ - واسمه يزيد بن 
 

َ
القعقاع، موىل عبد اهلل بن عّياش بن أيب ربيعة املخزويّم - وشيبة بن نصاح - َمْوىل

قال ابن اجلزري يف ترجة املغرية يف اغية انلهاية ))/05)(: »قد ذكره اإلماُم أبو عبيد القاسم بن ساّلم يف كتاب   )((
القراءات، فقال: »املغرية بن شهاب، صاحب عثمان بن عّفان يف القراءة«، كذا قال: ابن شهاب، فوهم والصواُب: 

ابن أيب شهاب«.
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قَْدَم 
َ
أّم َسلََمَة َزْوِج انليبِّ ] ]4(9 - ونافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم. واكن أ

ُيْقِرُئ انلاَس باملدينة قبل وقعة احلّرة. حّدثنا ذلك  هؤالِء اثلالثِة أبو َجْعَفٍر. قد اكن 
إسماعيل بن جعفر عنه. ثّم اكن بعده شيبُة ىلع مثل منهاجه ومذهبه. ثّم ثلّثهما نافع 
ُكوا إىل ايلوم؛ فهوالء قّراُء أهِل  ابن أيب نعيم وإيله صارَْت قراءُة أهِل املدينة وبها َتَمسَّ

احلجاز ]كذا[ يف َدْهِرهم.

األعرج  هل:  يُقال  اذلي  قيس  بُن  ومُحيُد  بُن كثري  اهلل  عبُد  مّكة  قّراء  من  واكن 
وحمّمُد بُن حُمَيِْصٍن؛ فاكن أقدم هؤالء اثلالثة ابن كثري. وإيله صارَْت قراءُة أهِل مّكة، 
وأكرثهم به اقتدوا فيها. واكن محيُد بُن قَيٍْس قرأ ىلع جماهد قراءته، فاكن يتبعها، ال 
يكاد يعُدوها إىل غريها. واكن ابُن حميصن أعلَمهم بالعربّية وأقوَمهم عليها))(؛ فهؤالء 

قّراء أهل مّكة يف زمانهم.

ْعَمُش. واكن 
َ
َوثّاٍب، واعصم بن أيب انلَُّجود، واأل واكن من قّراء الكوفة حيىي بُن 

أقدم اثلالثة وأعالهم حيىي. يُقال: إنّه قرأ ىلع عبيد اهلل بن نضيلة، صاحب عبد اهلل. 
ليَِمّ وِزّر بن ُحبيش. ثّم اكن  ثّم تبعه اعصم، واكن أخذ القراءَة عن أيب عبد الرمحن السُّ
قرأ عليه  أن  إىل  بلغ  زمانه عليهم حّت  املقّدم يف  الكوفة  أهل  إماَم  األعمش، فاكن 
الكوفة  أقدَم من األعمش؛ فهؤالء اثلالثة ]0)4[ هم رؤساء  بُن مرّصف واكن  طلحُة 
يَّاُت رابعاً؛ وهو اذلي صار عظُم أهِل الكوفِة  يف القراءة. ثّم تاََلُهْم محزُة بُن حبيب الزَّ
ُسلَيُْم  قراءته  بََع محزَة يف  اتَّ ِن  ِممَّ واكن  َجَاَعتُُهْم.  عليه  ُيْطِبَق  أن  من غري  قراءته  إىل 
وأّما  وافقه.  وَمْن))(  َعيَّاٍش  بُن  أبو بكر  فَاَرقَُه  ْن  ِممَّ وافقه. واكن  وَمْن))(  ابُن عيىس 
َخَذ ِمْن قراءِة محزَة ببَْعٍض وتََرَك َبْعضاً)4(، فهؤالِء 

َ
الكسايّئ، فإنّه اكن يتخرّي القراءات، فأ

قّراُء أهِل الكوفة.

يُقابَل: اغية انلهاية ))/67)( )س5) - 7)( هناك: »وأقواهم عليها«.  )((
وَمن: وممن، كما يف املطبوع.  )((
وَمن: وممن، كما يف املطبوع.  )((

يُقابَل: اغية انلهاية ))/8)5( )س4 - 7( نقاًل من كتاب القراءات أليب عبيد.  )4(
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، وأبو عمرو بُن  قُّراِء أهِل ابلرصة: عبُد اهلل بُن أيب إسحاَق احلضيمُّ ِمْن))(  اكن 
قراءتُه  واكنت  إسحاق.  أيب  ابن  اثلالثة  أقدم  واكن   . اثلقيفُّ ُعَمَر  بُن  وعيىس  الَعاَلِء، 
مأخوذًة عن حيىي بِن يعمر ونرِص بِن اعصٍم. واكن عيىس بُن عمر اعمِلاً بانلحو، غري أنّه 
اكن هل اختياٌر يف القراءة ىلع مذاهب العربّية، يفارق قراءَة العاّمة ويستنكرها انلاُس. 
 ﴾ واكن الغالُب عليه حبَّ انلَّْصِب ما وجد إيله سبياًل. منه ]))4[ قوهل: ﴿
اِرقََة﴾ ]املائدة: 8)[. وكذلك قوهل:  اِرَق َوالسَّ ﴾ ]انلور: )[، ﴿َوالسَّ ايِنَ اِنيََة َوالزَّ ]املسد: 4[، و﴿الزَّ

فاختذوه  ابلرصة،  أهل  إيله  واذلي صار  ]هود: 78[))(.  لَُكْم﴾  طَهَر 
َ
أ ُهنَّ  َبنَايِت  ِء 

َ
﴿َهُؤال

رابٌع، وهو اعصم  قّراء أهل ابلرصة. وقد اكن هلم  العالء؛ فهؤالء  بن  أبو عمرو  إماماً 
اجلَْحَدرّي))(. لَْم يُْرَو عنه يف الكرثة ما ُروي عن هؤالء اثلالثة.

واكن من قّراء أهل الشام عبد اهلل بن اعمر ايلحصيّب، وحيىي بن احلارث اذلمارّي 
وثالٌث قد ُسيّم يل بالشام ونسيُت اْسَمُه)4(؛ فاكن أقدم هؤالء اثلالثة عبد اهلل بن اعمر، 
وهو إمام أهل دمشق يف دهره وإيله صارَْت قراءتُهم. ثّم اتّبعه حيىي بُن احلارِث اذلماريُّ 
وَخلََفُه يف القراءة وقام مقامه. قال: وقد ذكروا يل اثلالَث بصفٍة ال أحفظها، فهؤالء قّراُء 

األمصار اذلين اكنوا بعد اتلابعي«)5(.

من: ممن، كما يف املطبوع.  )((
نقل ابن اجلزري ما جاء عن عيىس ابلرصة يف ترجته عن أيب عبيد يف اغية انلهاية ))/))6( )س)) - 6)(.  )((

اجلحدرّي: احلجدري، كما يف املطبوع.  )((
قال أبو شامة املقديسُّ )ت: 665ه( يف كتاب املرشد الوجي )65)(: »اذلي نَِسيَُه أبو عبيٍد ِقيَل: هو خليُد بُن َسْعٍد،   )4(
رَْداء. وعندي أنّه عطّية بُن قَيْس الِكاَليبُّ )ت: )))ه( أو إسماعيُل بُن ُعبيِد اهلل بِن أيب املهاجر  صاحب أيب ادلَّ
)ت: )))ه(؛ فإنَّ لكَّ واحٍد منهما اكن قارئاً للُجنِْد. واكن عطّيُة بُن قيٍس تُْصلَُح املصاحُف ىلع قراءتِِه بدمشق ىلع ما 
نقلناه يف ترجتهما يف اتلاريخ«. عن عطّية يُراَجع: اغية انلهاية ))/))5 - 4)5( )5)))(. يُقاَرن ما قاهل ابن اجلزري يف 
وا أليب ُعبيٍد ونيَِسَ  ترجة أيب حيوة رشيح بن يزيد )ت: )0)ه( يف اغية انلهاية ))/5))( »وهو أحد اثلالثة اذلين ُسمُّ
اْسَمُه. قاهل ادلاينُّ عن شيخه أيب الفتح. وهذا هو الصحيح. واهلل أعلُم«. أقول: أبو حيوة هذا محيّص، وأبو الفتح هذا 
)فارس بن أمحد بن موىس(، محيّص املودل، قد ُودل حبمص سنة ))))ه(، وتويّف بمرص سنة ))40ه(. عنه اغية انلهاية 

.)(544( )6 - 5/((
إىل هنا ينتيه هذا االقتباس الطويل من كتاب القراءات أليب عبيد اذلي نقله علم ادلين السخاوّي )ت: )64ه(   )5(

يف جال القّراء وكمال اإلقراء ))/4)4 - ))4(. بعضه منقول يف كتاب املرشد الوجي ))6) - 65)(.
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بعد عرض هذا انلقل: جيلٌّ من كالم أيب ُعبيٍد أنّه قام يف كتابه هذا بعملّية تقني 
ودمشق،  وابلرصة  والكوفة  ومّكة  املدينة  اخلمسة:  األمصار  ىلع  مة  مقسَّ القراءات 
أبرز  ثّم  قارئاً.  املجموع عنده مخسة عرش  قّراء من لّك مرص، فحصل  ثالثة  فاختار 
يف لّك جمموعة ثالثّية القارئ اذلي صارت إيله قراءة أهل املرص، فذكر أّن قراءة أهل 
املدينة صارت إىل نافع )ت: 69)ه(، وقراءة أهل مّكة إىل ابن كثري )ت: 0))ه(، وقراءة 
أهل ابلرصة إىل أيب عمٍرو )ت: 54)ه(، وقراءة أهل الشام إىل ابِن اعمٍر )ت: 8))ه(، 
لكّنه استثن من ذلك أهل الكوفة، فصارت قراءتهم حسب وصفه إىل مخسة من قّرائها، 
فثالثة هم حيىي بن وثّاب )ت: )0)ه(، واعصم )ت: 7))ه(، واألعمش )ت: 48)ه(، 
اكنوا ُرؤََساَء الكوفِة يف القراءة يف أزمانهم باإلجاع، ثّم محزة الزّيات )ت: 56)ه( بشبِه 
إجاٍع، ثّم الكسايّئ )ت: 89)ه(. بذلك يكون عدد القّراء عند أيب ُعبيٍد سبعة عرش 

قارئاً أو ثمانية عرش قارئاً حبُْسبان اعصم اجلحدرّي.

هذا عن َمبَْن كتابِه. أّما َمنَْهُجُه يف اختياره، فتحّدث عنه بنفسه موضحاً أراكنه 
ْهاًل، 

َ
ِة أ

َ
نَا من القراءاِت أكرثَها من الَقَرأ يْنَا يف جيِع ما اْخرَتْ اثلالثة فيما ييل: »إنّما تَوَخَّ

يِنا، 
ْ
ِمنَا واجتهاِد َرأ

ْ
ها يف اتلأويِل َمْذَهباً بَِمبْلَِغ ِعل وأعرَبها يف َكاَلِم العرِب لغًة، وأصَحّ

واهلل املوّفق للصواب«))(. هذا ما أّكده األندرابّي )ت بعد500ه())(، وذلك بدون مالفة 
يف  بَقبُوٍل  اختياره  فحظي  قراءاتهم،  من  شء  يف  كتابه  يف  عليهم  املنصوص  األئّمة 
القراءاِت،  وُُجوَه  عرف  »قد  األندرايّب:  قال  اإلسالمّية.  األمصار  يف  العاّمة  األوساط 
لغًة،  العرب  كالم  يف  وأعرُبها  ْهاًل، 

َ
أ األئّمة  من  أكرثُها  قراءًة،  للعاّمِة  منها  فاختار 

ٍء من ذلك األئّمَة اذلين  ْن خُيَاِلَف يف َشْ
َ
أ ها يف اتلأويِل مذهباً عنده ِمْن َغرْيِ  وأصحُّ

نَا(،  كتاب اإليضاح يف القراءات ))9ب(. كذلك قراءات القّراء املعروفي )45)(. ]يف املطبوع )أخربنا( ماكن )اْخرَتْ  )((
ٌف؛ فليُْعلَْم.[ ْهاًل(. لّك ذلك ُمَصحَّ

َ
ة أ

َ
)القراءة أصاًل( ماكن )الَقَرأ

هو أبو عبد اهلل أمحد بن أيب عمر اخلراساينُّ املعروف باألندرابّي، صاحب كتاب اإليضاح يف القراءات العرش   )((
واختيار أيب عبيد وأيب حاتم )خ(. عنه اغية انلهاية ))/)9( )6)4(.
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ْمَصاِر 
َ
تقّدم ذكُرهم يف الكتاب. واجتمع ىلع ذلك الْخِتيَارِه كثرٌي ِمَن الَعَوامِّ يف كثرٍي ِمْن أ

املسلمي من وقِته إىل وقِتنا«))(.

أّما فرش احلروف فيه، فثّمة نقول خبصوصها، فقد عرف الطحاوّي )ت: )))ه( 
كتاب أيب عبيد يف القراءات روايًة عن يلّع بن عبد العزيز ابلغوّي )ت: 87)ه())( عنه، 

فنقل عنه يف بعض املباحث املتعلّقة بالقراءة يف رشح مشلك اآلثار. من ذلك:

ومّمن  بالضّم.  بعُضهم  فقرأه  احلرف؛  هذا  يف  القراءة  أهُل  اختلف  »قد  أّوالً: 
عمٍرو،  وأبو  إسحاق،  أيب  بن  اهلل  وعبد  ونافع،  وشيبة،  جعفٍر،  أبو  كذلك:  منهم  قرأه 
وثّاب، واعصٌم،  بن  منهم كذلك: حيىي  قرأه  ومّمن  بالفتح،  بعضهم  وقرأه  والكسايّئ؛ 
واألعمُش. وكذلك أجازه نلا يلعُّ بُن عبد العزيز عن أيب عبيد. وذكر نلا عن أيب عبيد 
بََعُه عليها«))(.  للنيّب  َمَع َمِن اتَّ

ً
اختياره للقراءة األوىل ﴿ِمن ُضْعٍف﴾ اتِّبَااع

: »َحَك نلا يلعُّ بُن َعبِْد العزيِز عن أيب ُعبيٍد يف القرآن)4( جيعاً كذلك. زاد 
ً
ثانيا

. ثّم قال: قال أبو عبيد  ﴾، فقال: وكذلك قرأ أبو جعفر وشيبُة والكسايئُّ ِفيَمْن قرأ ﴿ُيَغلَّ
 ، آل عمران: )6)[ لَِما قد ُروي فيها عن ابِن عّباٍس[ ﴾  ﴿َيُغلَّ

َ
بالقراءة األوىل، فَقَرأ

ال  ما  أىت  إذا  للرجِل  تقول  أيضاً  العرَب  وألّن  ُيْقتَُل؟«  وقَْد  ُيَغلُّ  ال  »كيف  قوهل:  من 
يِتَ إيله بما ال ينبيغ أن يُؤَت: »ما اكن 

ُ
يكوُن إتيانُه: »ما ]54)[ اكن هل أْن َيْفَعَل«، وإذا أ

هلم أن يفعلوا ذلك«.

ْهاًل(، 
َ
)أ املطبوع )أصاًل( ماكن  املعروفي ))4)(. يف  القّراء  القراءات ))9أ(. كذلك قراءات  كتاب اإليضاح يف   )((

ٌف. يُقابَل الاكمل يف القراءات اخلمسي ))/9)5( »واختار اختياراً وافق  )العلوم( ماكن )الَعَواّم(. كالهما ُمَصحَّ
فيه األثَر والعربّية«. نظريه قوُل ابِن اجلزرّي يف ترجته يف اغية انلهاية ))/8)( )س0)( »هل اختيار يف القراءة، وافق 

فيه العربّيَة واألثَر«.
عنه اغية انلهاية ))/549 - 550( )46))(. فيه »قال ادلايّن: وهو أجلُّ أصحابِه وأثبتُهم فيه، من أهل ُثُغوِر بغو بناحية   )((

خراسان. انتقل إىل مّكة ولزم أبا عبيٍد حّت مات«.
رشح مشلك اآلثار )60/8)( )))))( )498(.  )((

يف القرآن: كذا يف املطبوع. لعلّه )يف القراءات( إشارًة إىل كتاب أيب عبيد يف القراءات.  )4(
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قال: فهذا وجُه الكالم. واآلخُر أيضاً جائٌِز، غرُي ُمْمتَِنٍع«))(.
ىلع  واحتّج  القراءة  يف  اختياراً  نلفسه  اختار  قد  أنّه  املثالي  هذين  من  واضح 
صّحة ما اختاره نلفسه، وذلك باألحاديث املرفوعة للنيّب  واآلثار املوقوفة 

عن مشاهري الصحابة ولغة العرب وكالمهم.
ال يظهر من هذين املثالي أنّه اكن يُْسِنُد قراءَة لكِّ قارٍئ بسنٍد مّتصل به، لكن 
باإلماكن توكيد ذلك تماماً من خالِل نقوٍل أخرى، قد نقلها ابن املنذر )ت: 8))ه( يف 

تفسريه حتديثاً عن يلّع بن عبد العزيز ابلغوّي )ت: 87)ه())( عنه. منها ما ييل:
، عن أيب عمرو بن العالء، قال:  • ، عن أيب ُعبيٍد، قال: أخربين الييديُّ »حّدثنا يلعٌّ

مثَل  َمْصَدٌر،  ألنّه  ؛  مَّ الضَّ القياُس  واكن  َقبُوٍل.  يف  القاَف  تضمُّ  العرَب  أسَمِع  لَْم 
ُدُخوٍل وُخُروٍج. قال: ولم أسمع حبرٍف آخَر يُْشِبُهُه يف كالم العرب. قال أبو ُعبيٍد: 

»وقد اجتمعِت الُقّراُء عليه بالفتح، ال أعلُمه اختلفوا فيه«))(.
القياس يف  أّن  تنّص ىلع  املبّكرة من األهّمّية بماكن؛ ألنّها  الرواية  تعليق: هذه   
القراءة ال يُؤَْخُذ به ابلّتة؛ وألنّها صادرة عن أيب عمرو ابلرصّي )ت: 54)ه(، إمام 
يف القراءة )أحد القّراء السبعة(، وهو من مشاهري انلحاة وأهل اللغة املعروفي. 
وقد أّكد أبو عمرو ادلايّن ذلك اغية اتلأكيد بقوهل: »أئّمة القراءة ال َتْعَمُل يف شٍء 
ْثبَِت يف 

َ
من حروِف القرآن ىلع األفش يف اللغة واألقيس يف العربّية، بل ىلع األ

َصحِّ يف انلَّْقِل. والروايُة إذا ثبتت ال يردُّها قياُس عربّيٍة وال فُُشوُّ لغٍة؛ 
َ
ثَِر واأل

َ
األ

ا واملصرُي إيلها«)4(.
ُ
ألّن القراءَة ُسّنٌة ُمتَّبََعٌة، يلزم قَبوهل

  رشح مشلك اآلثار )4)/)5) - 54)(. تعليق: هذا املوضع بالقراءتي يندرج ضمن مباحث عصمة انليّب  )((
عن اخلطأ والنسيان والقتل واخليانة والغلول ]هنا[. يُقابَل كتاب الكشف ملّكّ القييّس ))/59) - 60)( )78 - )8( 

)آ 46): )(، ))6) - 64)( ))9 - )9( )آ )6): )(.
بهذا الراوي يشرتك ابن املنذر مع الطحاوّي يف روايتهما عنه عن أيب عبيد.  )((

تفسري ابن املنذر ))/78)( )89)(.  )((
جامع ابليان )96)(. أّما القياس عند انلحاة وأهل اللغة، بعضهم من القّراء، فاكن يؤخذ به عندهم. من هؤالء   )4(
انلحوّي ابلرصّي عبد اهلل بن أيب إسحاق احلضيّم )9) - 7))ه(، كما يف إنباه الرواة ىلع أنباهِ انلحاة ))/05)(. كذلك 

يُقابَل نزهة األبّلاء )0)( )س5( ))5( )س))(، ))6( )س)4 - 5)(، ))8( )س6 - 8(، ))0)( )س4) - 5)(.
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• ﴾ ﴿ : حّدثنا يلّع، عن أيب ُعبيٍد، عن الكسايّئ وغريه يف قوهل« 
إيله،  َها  َضمَّ أْي:  زكرّيا؛  اهلُل  كّفلها  أراد:  بالتشديد  قرأها  َمْن   ،](7 ]آل عمران: 

قال  لزكرّيا.  الكفَل  جعل  ﴿َكَفلََها﴾،  خّفف  وَمْن   . الكسايئُّ قرأها  وبالتشديد 
أبو عبيد: وهذه قراءُة أهِل املدينِة، وكذلك قرأها أبو عمٍرو«))(.

﴾ ]آل عمران: 9)[  • »حّدثنا يلّع، عن أيب ُعبيٍد، عن الكسايّئ يف قوهل: ﴿
. وكذلك ُروي عن عبد اهلل. قال أبو عبيد: حّدثنا  بايلاء))(. هكذا قرأه الكسايئُّ
ُر املالئكَة يف القرآن«))(. جريٌر، عن مغريَة، عن إبراهيَم، قال: اكن عبُد اهلِل يَُذكِّ

نافع: • بُن جعفٍر، عن  قال: حّدثنا إسماعيُل  ُعبيٍد،  ، عن أيب   »كذلك حّدثنا يلعٌّ
ْنُفُخ ِفيِه َفيَُكوَن َطائِراً﴾ ]آل عمران: 49[ 

َ
 ﴿فَأ

ً
﴾ ]آل عمران: 49[ جااع ﴿

ىلع اتلوحيد.

، عـن أيب ُعبيـٍد، قال: حّدثنا إسـماعيُل بـُن جعفٍر، عـن أيب جعفٍر:  • حّدثنـا يلعٌّ
ْنُفـُخ ِفيـِه َفيَُكوَن َطائِـراً بِـإِْذِن اهلِل﴾ ]آل عمـران: 49[ كالهما 

َ
ائِـِر فَأ ﴿َكَهيْئَـِة الطَّ

اتلوحيد«)4(. ىلع 

ُر ابِن األنبارّي ))7) - 8))ه( اذلي قد اّطلع ىلع 
ْ
ِمْن أقراِن ابِن الُمنِْذِر جَيُْدُر ِذك

كتاب القراءات أليب عبيد )ت: 4))ه( وَنَقل منه العديد من املواضع يف كتاب إيضاح 
ْح بذلك. ِمْن أهّمها َنْقٌل يف  الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل  )ط( هل وإْن لم يرَُصِّ
ْكِت، حتّدث فيه أبو عبيد عن أراكن القراءة املقبولة، قد  َموُْضوِع الَوقِْف ىلع هاِء السَّ

اصطلح عليها مصطلح )املعاين اثلالثة(، اكتلايل:

تفسري ابن املنذر ))/79) - 80)( ))9)(.  )((
يُنَظر:  اإلمالة.  يف  أصلهم  ىلع  ثالثتهم  وخلف،  محزة  بها  قرأ   

ّ
الكسايئ إىل  باإلضافة  ايلاء.  حنو  ُمَمالٍَة  بألٍف  أْي   )((

املبسوط يف القراءات العرش ))6)( )))(.
تفسري ابن املنذر ))/84) - 85)( )407(.  )((

تفسري ابن املنذر ))/08) - )8)( )490 - )49(.  )4(
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لُكِِّه  ابلاِب  هذا  يف  عندي  االختياُر  األسدّي:  م 
ّ

سال بن  القاسم  عبيد  أبو  »قال 
ْدجِمَْت يف القراءِة مع إثباِت اهلاِء، اكن 

ُ
أ ِد ذللك؛ ألنّها إْن  الوقوُف عليها باهلاء باتلََّعمُّ

ُخُروجاً من كالم العرِب، وإْن ُحِذفَْت يف الوصِل، اكن خالِف الُكتَّاِب، فإذا صار قارئُها 
يكوَن  أْن  ِمْن  اثلالثُة  املعاين  هل  اْجتََمَعْت  اهلاءات،  ثبوِت  ىلع  عندها  السكِت  إىل 

ُمِصيباً يف العربّية وموافقاً للخّط وَغرْيَ خارج ِمن قراءِة الُقّراِء«))(.

كذلك عرَّف ادلايّن )ت: 444ه( كتاب أيب عبيد واستشهد به ونقل منه؛ فقد اكن 
حبوزته وكتاب املعاين هل أيضاً. من ذلك:

»قال أبو عبيد يف كتاب القراءات ]يف املطبوع )القرآن([ عنه ]= عن الكسايّئ[  •
 منه. وقد قال 

ٌ
عن أيب بكٍر يُِشمُّ الالم الضّمة مع جزم ادلال؛ وإشمام الالم خطأ

يف كتاب املعاين عن الكسايّئ عن أيب بكٍر بفتح الالم؛ وهو الصواب، غري أنّه 
لم يذكر ادلاَل هناك«))(.

منه،  بنقول  واستشهد  كثرياً،  منه  استفاد  فقد  ))8ه(،  )ت:  اجلزرّي  ابن  أّما   
خاّصة يف اغية انلهاية يف طبقات القّراء، لكّنها بواسطة، ليست مبارشًة منها:

»قال أبو عبيد: واكن من قّراء مّكة عبُد اهلل بُن كثرٍي، ومُحيُد بُن قيٍس، وحمّمُد بُن  •
حُمَيِْصٍن. واكن ابُن حميصٍن أعلَمهم بالعربّية وأقواهم عليها«))(.

هذا  لكّن  عبيد،  أليب  القراءات  بكتاب  هنا  اجلزرّي  ابُن  يرّصح  لَْم  تعليق:   
انلقل من ديباجته.

كتاب إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل  ))/)))(. أصاب مصطىف باشا َكِبَد هذه احلقيقة رغم أنّه اعتمد   )((
يف ذلك مصدراً آخر هو )حّجة القراءات البن زجنلة(، حي قال يف مقاهل:

“The early Arabic grammarians’ contributions” 84: «the true spirit of  these conditions reveals a 
much earlier provenance, particularly the condition of  concordance with 'Uthmānic codices.».

وقد كنُت أرشُت يف بداية هذا ابلحث إىل رشط موافقة خّط املصحف وقَِدِم اعتماِده يف سياق مرشوع املصاحف   
اثلاين.

جامع ابليان )605( ]اآلية 76: 8)[. كذلك جامع ابليان )400( ]اآلية 67: )[، )))4( ]اآلية 65): )[.  )((
اغية انلهاية ))/67)( )س5) - 7)(.  )((
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َسِمْعُت  • قال:  لَِهيَعَة،  ابِن  عن  األسوِد،  أبو  ثنا  القراءات:  كتابه  يف   ](57[ »قال 
قال: واكن  ]الرمحن: 76[.  ِحَساٍن﴾  َوَعبَِقِريَّ  ُخْضٍ  َرفَرَِف))(  ﴿ىلَعَ  يقرأ:  ُطْعَمَة  أبا 

أبو طعمَة ِمْن قُّراء املدينة«))(.
•  

َ
َمْوىل واصل  أنا  هارون:  عن  حّجاج،  ثنا  القراءات:  كتابه  يف  عبيد  أبو  »قال 
ليَّم وحيىي  السُّ الرمحن  أيب عيينة، عن حيىي بن عقيل، قال: قرأُت ىلع أيب عبد 
﴾ ]نوح: ))[  . قال أبو عبد الرمحن: ﴿  يف حرَفْيِ

ّ
ابن يعمر، فما اختلفا إال

ُه﴾ بضّم الواو. وقال أبو عبد الرمحن: ﴿ ُ بفتح الواو. وقال ابن يعمر: ﴿َوُودلْ
﴾ ]املدثر: ))[. وقال ابن يعمر: ﴿إَِذا َدبََر﴾«))(.

قال السلُّوم معلّقاً ىلع هذه الرواية: »هذا نصٌّ مهمٌّ جّداً، قد اختَرَصَ نلا قراءَة   
معلومٌة،  حمفوظٌة  السليّم  الرمحن  عبد  أيب  قراءَة  فإّن  ؛  ابلرصيِّ يعمر  بن  حيىي 
ويه قراءُة َحْفِص بِن سليمان، ألنَّ حفصاً َرَوى القراءَة عن اعصٍم)4(، عن أيب 
قراءُة حفٍص  يعمر يه  بن  قراءة حيىي  أّن  انلصِّ  هذا  من  فعلمنا  عبد الرمحن، 
احلّق  عي  هو  قاهل  ما  أقول:  أعلم«)5(.  واهلل  املذكورين،  احلرفي  هذين  يف   

ّ
إال

والصواب، وجيب اتلنبُّه هل واتلنبيه عليه عند آخرين من أهل القرآن)6(.

وفق نسخة )ع( نسخة املكتبة العمومّية يف اآلستانة، كما هو مشار إيله يف احلاشية هناك. اغية انلهاية ))/57)(   )((
وهو الصواب، بينما يف املطبوع بناًء ىلع نسخيت دار الكتب املرصّية اغية انلهاية ))/57)( )س)( »رفاريف«. يُقابَل 
ِ ومالِك 

ْ
دَل

ْ
املحتَسب البن جيّن ))/05)( »من ذلك قراءُة انليبِّ  وُعثَْماَن ونرَْصِ بِن يلعِّ واجلَْحَدرِيِّ وأيب اجل

ابِن ديناٍر وأيب ُطْعَمَة وابِن حُمَيِْصٍن وزَُهرْيٍ الُفْرقُيِبِّ ﴿َرفَرَِف ُخْضٍ َوَعبَِقِريَّ ِحَساٍن﴾«.
اغية انلهاية ))/56)( )س4)( - )57)( )س)(.  )((

اغية انلهاية ))/75)( )س) - 8(.  )((
ْخَرَيات عنه، كرواية أيب 

ُ
أ باإلضافة إىل رواية حفص )ت: 80)ه( عن اعصم )ت: 7))ه( ثّمة روايات متواترات   )4(

بكر شعبة )ت: 89)ه(. سند األوىل: حفص - اعصم - أبو عبد الرمحن السليّم - يلّع بن أيب طالب  انليّب 
. انليّب -  سند األخرى: أبو بكر - اعصم - ِزّر بن ُحبيش - عبد اهلل بن مسعود .

جهود اإلمام أيب عبيد )8))(.  )5(
اكذلي رواه األهوازّي )ت: 446ه( بإسناده إىل محزة الزّيات، قال: »قرأُت ىلع جعفر الصادق باملدينة؛ فقال: ما قرأ   )6(
 يف عرشة أحرف« إىل آخر الرواية نقاًل من جال القّراء 

ّ
يلعَّ أقرأ منك. ولسُت أخالفَك يف شء من قراءتك إال

وكمال اإلقراء ))/8)4 - 9)4(.
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أّما اختياره ىلع وجه اخلصوص، فمنصوص عليه اكماًل يف عّدة مصادر من كتب   
القراءات؛ فقد قرأ األهوازّي )ت: 446ه( القرآن جيعه باختيار أيب عبيد بسنده 
، كالهما عنه،  املّتصل إيله من طريق ورَّاقِه ثابت بن عمرو))( وطريق ابليساينِّ
الواردين  العرشة  االختيارات  أصحاب  ضمن  اإلقناع  كتاب  يف  اختياره  فأورد 
 قطعة، ذكر فيها أسانيده إىل أهل 

ّ
فيه))(. لم يصل منه ىلع حّد عليم القارص إال

االختيارات العرشة وبعض األبواب من األصول، لكن حلسن احلّظ قد اعتمد 
املرندّي يف جلة مصادره يف كتاب قّرة عي القّراء يف القراءات )خ( ىلع كتاب 

اإلقناع لألهوازّي، فنقل منه أيضاً اختيار أيب عبيد.

)ط(  اخلمسي  القراءات  يف  الاكمل  كتاب  يف  465ه(  )ت:  اهلذيلُّ  رواه  كذلك   
ابلغوّي  العزيز  عبد  بن  ويلّع  عبيد،  أيب  وّراق  عمرو،  بن  ثابت  روايتي:  من 
)ت: 87)ه())(. هو مروّي أيضاً بهاتي الروايتي يف كتاب اإليضاح يف القراءات 

نَْدَرايّب )ت بعد 500ه( بسنده املّتصل إيلهما)4(.
َ
)خ( لأل

املطلب اثلاين: الطربّي ُمَصنِّف اجلامع يف القراءات)5(:
إّن أّوَل مصدٍر أشار إىل كتاب القراءات للطربّي هو الطربّي ذاته؛ فقد ذكره يف 
بداية تفسريه الشهري حتت مسمَّ »كتاب القراءات«، وذلك بعد معرض ذكره ثالث 
﴾ ]الفاحتة: 4[. »قال أبو جعفر: القّراُء متلفون  قراءات يف قوهل تعاىل: ﴿

﴾ وبعُضهم يتلوه ﴿ ﴾؛ فبعُضهم يتلوه ﴿  يف تالوِة ﴿

روى عن أيب عبيد كتبه لّكها. عنه الفهرست )97(، اغية انلهاية ))/88)( )865(.  )((
يُراَجع األهوازّي وجهوده يف علوم القراءات )06) - )))( ))( اإلقناع ))0) - 05)( كتاب اإلقناع.  )((

كتاب الاكمل يف القراءات اخلمسي ))/5)5 - 540( اختيار أيب عبيد.  )((
كتاب اإليضاح يف القراءات ))9أ - )9ب( يف القسم املطبوع منه: قراءات القّراء املعروفي ))4)(.  )4(

يُقابَل:  )5(
Hamdan: “Können die verschollenen Korantexte der Frühzeit durch nichtkanonische Lesarten 
rekonstruiert werden?” 28 - 30 § 1. Aṭ - ṭabarī und seine Qirā’āt - Enzyklopädie. 
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اْستَْقَصيْنَا حاكيَة  وقد  الاكِف.  بنصِب  يِن(  ادلِّ يَْوِم  )َمالَك  يتلوه  وبعُضهم   ﴾

من  نتار  اذلي  وأخربنا  القراءات،  كتاب  يف  قراءٌة  ذلك  يف  عنه  ُروي  ْن  َعمَّ الروايِة 

َة ما اخرتنا من القراءِة فيه، فكرهنا إاعدَة ذلك يف هذا  القراءة فيه والعلِّة املوجبِة ِصحَّ

املوضع، إذ اكن اذلي قََصْدنَا هل يف كتابِنا هذا ابَلياَن عن وجوه تأويل آِي القرآن دون 

وجوه قراءتها«))(.

هذا املوضع انلادر بالغ األهّمّية لألمور اتلايلة:

فيه يؤّكد الطربّي ىلع أنّه ألّف كتاب القراءات قبل تفسريه املسمَّ )جامع ابليان . 1

عن تأويل القرآن( )ط(. هذا يعين أّن كتاب القراءات قد أتّمه قبل تفسريه، وقد 

َحِظَي عنده بأولوّية يف اتلأيلف قبل اتلفسري اذلي اكن قد أماله من سنة ))8)ه( 

إىل سنة )90)ه())(، إْن لم يكن قبل ذلك ىلع قول ابِن اكمٍل )ت: 50)ه(: »أمىل 

علينا كتاَب اتلفسري مائة ومخسي آيًة، ثّم َخَرَج بعد ذلك إىل آخِر القرآِن، فقرأه 

ُرُه وأبو العّباس 
ْ
علينا، وذلك يف سنة سبعي ومائتي. واْشتُِهَر الكتاُب واْرَتَفَع ِذك

أمحُد بُن حيىي ثعلٌب )ت: )9)ه( وأبو العّباس حمّمُد بُن يزيَد املربُّد )ت: 85)/6ه( 

من  وقِته  يف  اكن  َمْن  لكُّ  وقرأه  ومغرباً،  مرشقاً  الكتاُب  هذا  َل  ومُحِ  ]...[ حَيْيَيَان 

َمُه«))(. لَُه وقَدَّ العلماء. وُكٌّ فَضَّ

بذلك نعلم يقيناً صّحة نسبة كتاب القراءات إيله.. 2

تفسري الطربّي ))/94 - 95(.  )((
معجم األدباء )6/)44)( »من سنة ثالث وثماني إىل سنة تسعي«. كذلك مقّدمة روزنتال )06)(، مقال جيليو ))7(   )((

.(14/10) (EI2) ،)(6(
معجم األدباء )6/)45)(. عن هذا االحتمال كذلك عرّب روزنتال يف مقّدمته )06)( وجيليو يف مقاهل ))7( )6)(.   )((
جتدر اإلشارة هنا أنّه ال احتمال لوقوع تصحيف يف لكمة »سبعي« عاله؛ ألّن أقدم السبعة املذكورين يف الرواية آنفاً 
يف حياة الطربّي هو املربّد املتوفَّ )85)ه( يف قوٍل، كما يف نزهة األبّلاء )8))(، أو )86)ه( يف آَخَر، كما يف طبقات 

انلحوّيي واللغوّيي )الزبيدّي( )0))(.



127

بناًء ىلع جلته األخرية »فكرهنا إاعدَة ذلك يف هذا املوضع، إذ اكن اذلي قََصْدنَا . 3

هل يف كتابِنا هذا ابَلياَن عن وجوه تأويل آِي القرآن دون وجوه قراءتها« يُستََدلُّ أّن 

ما أورده يف تفسريه من قراءات هنا وهناك - وإن لم يكن بالقليل - ليس اكفياً 

وال وافياً من انلاحية املنهجّية الستخالص صورة سوّية عن مواقف الطربّي من 

القّراء وكيفّية تعاطيه مع قراءاتهم؛ فاستصدار مواقفه جتاه القّراء وقراءتهم بناًء 

ىلع ما ورد يف تفسريه فقط ليس بمنصف حبّقه من انلاحية العلمّية.

بذلك نعلم أيضاً أّن هل اختياراً يف القراءة، منصوصاً عليه فيه.. 4

تطّرق الطربيُّ يف هذا املوضع إىل مضمون كتابه؛ فقوهل أو جلته: »وقد اْستَْقَصيْنَا«... . 5

إلخ، فيه داللة واضحة ىلع اإلحاطة والشمول بكّل ما ُروي من قراءة مشهورة 

وغري مشهورة، متواترة وغري متواترة، قد جعها فيه. بذلك يصّح أن يُطلَق عليه 

اسم اجلامع، وبذلك أيضاً يندرج ضمن سلسلة الكتب اجلوامع. ثّم ذكر يف اجلملة 

َة ما اخرتنا من  اتلايلة: »وأخربنا اذلي نتار من القراءة فيه والعلِّة املوجبِة صحَّ

القراءِة فيه« اختياره يف القراءة ونهجه املعتمد فيما اختاره.

تأيلٍف يف  أنّه صاحُب  اليت ترجت هل  إجاُع املصادِر  توكيداً  اثلايَن  يزيد األمَر 

 -  (8(( للَفراَْغيّن  الصلة  كتاب  فأقدمها  عنوانه؛  تتفاوت يف ضبط  لكّنها  القراءات، 

)6)ه( اذلي أكمل به تاريخ شيخه الطربّي )ت: 0))ه(، تاريخ الرسل وامللوك )ط(، 

كتاب  أيضاً  ُكتُِبه  من  »َتمَّ  منها  تصانيفه،  جمموعة  فيها  ذكر  ترجة،  فيه  هل  وترجم 

القراءات واتلزنيل والعدد«))(.

تاريخ مدينة دمشق البن عساكر ))96/5)(، طبقات املفّسين لدلاودّي )77)( كالهما نقاًل من تاريخ الفراغيّن.   )((
ف، اكتلايل: )وتّم من كتبه أيضاً كتاب »الغرائب«  جيدر اتلنبيه هنا أّن نّص العنوان يف مطبوع الطبقات مصحَّ
يف  انلحو  هذا  ىلع  العنوان  تلقطيع  حاجة  ال  كذلك  القراءات.  عن  فة  مصحَّ فالغرائب  و»العدد«(؛  و»اتلزنيل« 

مطبوع ابن عساكر وادلاودّي، كأنّه ثالثة كتٍب مفردة مستقلّة.
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»كتاب  فيه  الطربّي  ترجة  يف  جاء  إذ  80)ه(،  )ت:  انلديم  البن  الفهرست  ثّم 
تسمية  انلديم يف  ابن  َخَذ 

َ
أ العنونة  بهذه  تفسريه.  الطربّي يف  عند  كما  القراءات«))(، 

)الكتب املؤلَّفة يف القراءات( اليت أوردها))( وتندرج يف الكتب اجلوامع يف القراءات. 
من الالفت للنظر أنّه لم يَْذُكْر فيها كتاَب القراءات للطربّي.

القييّس )ت: 7)4ه( يف موضعي يف كتاب  مّكّ  العنوان عند  بهذا  كذلك هو 
اإلبانة))(. بذلك زيادة توكيد يف صّحة هذا العنوان.

من جهته ذكره ادلايّن )ت: 444ه( يف موضعي يف جامع ابليان بقوهل: »جامعه«)4(، 
أْي جامع الطربّي يف القراءات. وهو مذكور عنده بهذا العنوان يف األرجوزة املنّبهة)5(.

كذلك ذكره ابن اجلزرّي )ت: ))8ه( نقاًل عن ادلايّن )ت: 444ه( فيما ييل: »قال 
ادلايّن: وصّنف كتاباً حسناً يف القراءات، سّماه اجلامع«)6(. وقد أخذ ابن اجلزرّي بهذه 
حافاًل،  كتاباً  نرَْشِه يف موضعي اكتلايل: »جع  مقّدمة  فاعتمدها كذلك يف  التسمية، 
سّماه اجلامع«)7(، »اإلمام أبو جعفر حمّمد بن جرير الطربّي، جع كتاباً، سّماه اجلامع«)8(، 
ثّم ذكره يف النرش يف موضع آخر ىلع اإلضافة: »تبعه ىلع ذلك الطربيُّ يف جامعه«)9(؛ فهو 

اجلامع يف القراءات)0)(.

الفهرست )88)( الفّن السابع من املقالة السادسة: الطربّي وأصحابه.  )((
الفهرست )54 - 55(.  )((

يُراَجع كتاب اإلبانة عن معاين القراءات )7)( »كتاب القراءات هل« و)40( »كتاب القراءات هل«.  )((
جامع ابليان )477( و)))6(.  )4(

األرجوزة املنّبهة ))6)( ابليتان ))45 - )45(.  )5(
اغية انلهاية ))/07)(.  )6(

النرش يف القراءات العرش ))/4)(.  )7(
النرش يف القراءات العرش ))/4)(. كذلك حايج خليفة )ت: 067)ه( يف كشف الظنون ))/576( »أليب جعفر حمّمد   )8(
ابن جرير الطربّي املتوفَّ )0))ه( عرش وثالثمائة كتاٌب حافٌل، فيه نّيف وعرشون قراءًة، سّماه اجلامع«، ))/449)( 

نقاًل من النرش »ثّم أبو جعفر حمّمد بن جرير الطربّي، جع كتاباً حافاًل، سّماه اجلامع، فيه نّيف وعرشون قراءة«.
النرش يف القراءات العرش ))/08)(.  )9(

كما ضبطه إسماعيل باشا ابلغدادّي )ت: 9)))ه( يف هديّة العارفي ))/7)( »اجلامع يف القراءات«.  )(0(
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أّما األهوازّي )ت: 446ه(، فقد ذكره يف كتاب »اإلقناع« هل ولم يضبْط هل عنواناً 
رغم اّطالعه ىلع نسخة خّطّية منه بقوهل: »هل يف القراءاِت كتاٌب جليٌل كبرٌي، رأيتُه 
 أنّه اكن خبطوٍط كبار، َذَكَر فيه جيَع القراءاِت من املشهوِر 

ّ
ًة، إال

ّ
يف ثمايَن عرشة جمدل

هذا  املشهور«))(.  َعِن  بها  خَيُْرْج  لَْم  قراءًة،  منها  فاختار  ورَشََحُه،  ذلك  وَعلََّل  َواذِّ  والشَّ
نّص بالغ األهّمّية؛ ألّن يف وَْصِف األهوازّي فحاِوَيه داللًة قاطعًة ىلع مطالعته الوافية 
الطربّي؛  َسوِّي بصدد اختيار  أّهله أن خيرج حبكم  والشاملة هل ىلع ضخامته، مّما 
فهو يعين لألهوازيِّ أمرين حمورّيْي: األّول: أّن جامع الطربّي أحد مصادر األهوازّي 
يف القراءات، وخباّصة اجلامع األكرب هل، إن لم يكن من أهّمها ىلع اإلطالق. اثلاين: 
أنّه هو املدّونة ايلتيمة واملبارشة اليت تتيح لألهوازّي فرصة اإلحاطة باختيار الطربّي 

واالّطالع ىلع تفاصيله وحيثّياته.

أّما ترجة الطربّي يف تاريخ بغداد للخطيب ابلغدادّي )ت: )46ه(، فذكر األخري 
وتهذيب  واتلفسري  وامللوك  األمم  تاريخ  كتبه:  أبرز  من  ثالثة  منها  واحد  موضع  يف 
َر هل فيها عموماً، لكن ادلاودّي )ت: 945ه( 

ْ
اآلثار، ليس بينها كتاب القراءات، وال ِذك

نّص عليه باتلعويل ىلع اخلطيب ابلغدادّي اذلي نقل كالمه، اكتلايل: »كتاٌب حسٌن 
الرتجة - وهو مستبعٌد؛  فإّما أن يكون ذلك سقطاً يف  القراءات، سّماه اجلامع«؛  يف 
ألّن لّك من نقل عن اخلطيب ابلغدادّي كالمه عن الطربيِّ ليس عنده هذا املقطع 
- أو مستوًف من قبل ادلاودّي - وبه أقطع. ىلع لّك حاٍل ياُلَحظ تََشابُُه هذه املعلومة 

بمعلومة ادلايّن.

يُنَظر هنا امللحق. كذلك كتاب اإلقناع )44)(، معجم األدباء )444/6)(. جيدر اتلنبيه هنا أّن روزنتال ترجم هذا   )((
انلّص إىل اإلنكليّية ]تاريخ الطربّي ))/97( )مقّدمة اعّمة([، لكّنه لم يَُوفَّق يف ترجة آخره: »فاختار منها قراءًة، 

لَْم خَيُْرْج بها َعِن املشهور«، فقّدم وأّخر فيه دون حاجة:
“He did not diverge from what was generally known with respect to any reading he preferred 
(as being acceptable to him).”
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فيها  ذكر  األدباء،  معجم  يف  للطربّي  ترجًة  6)6ه(  )ت:  احلموّي  ياقوت  ترجم 
كتابَه يف القراءات يف ثالثة مواضع بثالثة عناوين متلفة.

املوضع األّول: »كتاب القراءات وتزنيل القرآن«، وذلك نقاًل عّما وجده ىلع جزٍء 
من تفسري الطربّي من قطعة من تصانيفه، َكتَبََها عبد اهلل بن أمحد الفراغيّن خبّطه يف 
شعبان سنة ستٍّ وثالثي وثالثمائة))(. وهذا الفراغيّن من جلّة تالميذ الطربّي، وهو 

صاحب كتاب الصلة اذلي وََصَل به تاريخ الرسل وامللوك للطربّي))(.
املوضع اثلاين: »أحاكم القراءات«))(، وذلك نقاًل عّما قاهل أبو حمّمد عبد العزيز بن 

حمّمد الطربّي )ت: 78)ه(.
املوضع اثلالث: »كتاُب الَفْصِل بي الِقَراَءات«)4(. ويف هذا املوضع وََصَف فحاِوَيُه 
وَْصفاً تفصيلّياً، كما سيأيت بيانه، مّما يدّل داللة قاطعة ىلع اّطالع عليه ومطالعته هل، 

وقد مّكنه ذلك من إصدار حكم حبّقه يف قوهل: »وهو من جّيد الكتب«)5(.
ثّم ترجم هل ابن السايع )ت: 674ه( يف »ادلّر اثلمي يف أسماء املصنِّفي«، فذكر 
كتبه  »من  بدايًة:  فقال  كتبه،  تعداد  منفصلي ضمن  مّرتي يف موضعي  هذا  كتابه 
القراءات«)8(. ال شّك  »كتاب  قال:  ثّم  والعدد«)7(،  واتلزنيل  القراءات)6(  كتاب  أيضاً 

أنّهما واحد، ال اثنان كيفما أوردهما.

معجم األدباء )444/6)(.  )((

معجم األدباء )6/)44)(.  )((
معجم األدباء )6/)45)(.  )((

احلموي  ياقوت  مع وصف  تماشياً  )القراءات(. ضبطته كذلك  بدل  ة( 
َ
)الَقَرأ  )(454/6( األدباء  يف مطبوع معجم   )4(

َبْي  الَفْصل  قراءٍة«. هو كذلك عند جيليو، مقاهل ))7 و)7( »كتاب  الفصِل بي لّك  »فيه من  قال:  لفحواه، حي 
القراَءات«، مع العلم أنّه اعتمد معجم األدباء طبعة القاهرة بتحقيق أمحد فريد الرفايّع )55)) - 57))ه( )8)/65(، 

حيث فيها »كتاب يف القراءة«، كما هو عند روزنتال ))/)9( ويف مقال مصطىف باشا ))9( »الَفْصل َبْي القراَءة«.
معجم األدباء )454/6)(.  )5(

القراءات: القرآن، كما يف املطبوع.  )6(
ادلّر اثلمي يف أسماء املصّنفي ))9(.  )7(
ادلّر اثلمي يف أسماء املصّنفي )94(.  )8(
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كتاب  هل  »َتمَّ  قوهل:  الفراغيّن  عن  هل  ترجته  يف  فنقل  748ه(،  )ت:  اذلهيّب  أّما 
تارخيه،  يف  الفراغينُّ  ضبطه  ما  لصّحة  توكيد  ذلك  يف  والعدد«))(.  واتلزنيل  القراءات 
كما هو عند ابن عساكر )ت: )57ه( يف تارخيه وادلاودّي )ت: 945ه( ]كالهما نقاًل 
عن تاريخ الفراغيّن[ وابن السايع )ت: 674ه( يف »ادلّر اثلمي«، باملقارنة مثاًل مع ما 
ضبطه السبّك )ت: )77ه( يف ترجة الطربّي يف طبقاته بتقديم وتأخري فيه ىلع انلحو 

اتلايل: »كتاب القراءات والعدد واتلزنيل«))(.

يمكن إجال عناوينه))( املنصوص عليها اكتلايل:

). كتاب القراءات.

). اجلامع يف القراءات.

). كتاُب الَفْصِل بي القراءات.

4. كتاب القراءات وتزنيل القرآن.

5. كتاب القراءات واتلزنيل والعدد.

6. كتاب القراءات والعدد واتلزنيل.

7. أحاكم القراءات.

ال شـّك أّن موضـوع الكتاب هـو القراءات، كمـا جتمع العناوين السـّتة عليه، 
لكـن العنـوان الرابـع يشـري إىل موضـوع إضـايّف، هـو تزنيـل القـرآن، أْي مّكّيـه 
ومدنّيـه، كمـا هـو مشـار إيلـه يف العنـوان اخلامـس والسـادس بلفـظ )اتلزنيـل(، 

هكذا يف سري أعالم انلبالء )4)/)7)(، لكن يف تاريخ اإلسالم )))/)8)( »َتمَّ كتاب القراءات والعدد واتلزنيل«   )((
مع تقديم وتأخري.

طبقات الشافعّية الكربى ))/)))(. كذلك يف تاريخ اإلسالم، كما يف احلاشية السابقة.  )((
تلباين بعض العناوين اتلبس األمر ىلع مصطىف باشا، فذكر يف مقاهل ))9( أّن الطربيَّ ألّف َعْملَْيِ يف القراءات:   )((

»الفصل بي القراءة« و)كتاب( »القراءات« أو »اجلامع«.
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لكّنهمـا حيويـان كذلك موضـوع العدد، أْي: عدد آي السـور، حسـب أنظمة العدد 

يف األمصـار اإلسـالمّية))(. أّما العنـوان اثلالث، ففيه إشـارة قوّيـة إىل منهج الطربّي 

يف عـرض القـراءات من الفصـل بي لّك قـراءة، فيذكـر وجهها، وتأويلهـا، وادلاللة 

ىلع مـا ذهـب إيلـه لكُّ قـارئ هلـا، واختياره الصـواب منهـا، والربهـان ىلع صّحة ما 

اختـاره نلفسـه، كما سـيأيت بيانه الحقـاً. أّما األخري، فيـدّل، إْن صـّح))(، ىلع معاجلة 

خاّصـة لألحـاكم الفقهّيـة املنوطة بأوجـه القراءة.

أّما يف ادلراسات املعارصة، فاكن فؤاد زسكي أّوَل َمْن أشار إىل مطوط من »اجلامع 

املكتبة األزهرّية، قراءات  للطربّي، حمفوظاً يف  املشهور والشواّذ(  القراءات« )من  يف 

)78))( )8))( ورقة، تاريخ النسخ ))4))ه(، لكّنه شّكك يف صّحة نسبته إيله دون 

ذكر دوافع تشكيكه))(. ُثّم تاله لكود جيليو، فذكره يف مقاهل األّول عن األحرف السبعة 

)985)م( حُمِياًل ىلع زسكي وتشكيكه يف صّحة نسبته إيله)4(، ثّم حتّدث عنه بمزيد 

من اتلفصيل يف مقاهل عن أعمال الطربّي )989)م()5(، لكّنه لم يتفّحصه رغم اهتمامه 

لم  أنّه  العليّم، بل ذكر يف آخر املبحث  الطربّي، ونتاجه  واشتغاهل ابلالَغي بتحصيل 

يتمّكن من االّطالع ىلع املخطوط املحفوظ يف األزهر، لكْن نِْسبَتُُه إيله مشكوٌك 

ثّم جاء  َيْعرُثْ عليه)6(.  لم  أنّه  آَخَر  إفادة أستاٍذ متخّصٍص عن أستاٍذ  فيها، عالوًة ىلع 

اكلعدد املديّن األّول واألخري والعدد املّكّ والعدد الكويّف والعدد ابلرصّي والعدد ادلمشّق. وثّمة بعض األعداد   )((
األخرى، اكلعدد احلميّص، وأخرى معزوة ألصحابها، كعدد اعصم اجلحدرّي وعدد أيّوب بن املتوّك. يُراَجع ابليان 

يف عّد آي القرآن )79 - )8(، كتاب الاكمل يف القراءات اخلمسي )للهذيّل( ))/6)) - )))(.
يُقابَل:  )((

Gilliot: “Les œuvres de Tabari (mort en 310/923)” 73 - 74. 

Sezgin: Geschichte des arabischen Schrifttums 1/328 (9)  )((
Gilliot: “Les sept “lectures”: Corps social et écriture révélée” 10  )4(
Gilliot: “Les œuvres de Tabari (mort en 310/923)” 72 - 74 (27)  )5(

 Gilliot: “Les œuvres de Tabari (mort en 310/923)” 74.  )6(
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فرانتس روزنتال، فتحّدث عن هذا الكتاب يف مقّدمته العاّمة لرتجته »تاريخ الرسل 

وامللوك« للطربّي إىل اإلنكليّية، فأحال بشأن املخطوط املشار إيله هنا عليهما دون 

بهذا  إىل تشكيك زسكي  يرُِشْ  لم  لكّنه  َبْعُد غرَي منشوٍر،   
ْ

يََزل لم  أنّه  مراجعة، فذكر 

املخطوط))(. تبعه بُوْسُورْث أنّه )الَفْصل َبْيَ القراَءة( حمفوظ، غري منشور))(.

فهرس  كما جاء يف  املخطوط،  هذا  الوقوف ىلع وصف  العرض جيدر  هذا  بعد 
املكتبة األزهرّية: »مترص اجلامع يف القراءات العرش: تأيلف اإلمام أيب معرش الطربّي. 
 بقلم نسخ، 

ّ
أّوهل: املحمود اهلل، واملصطىف رسوُل اهلل ... إلخ. نسخة يف جمدل

تّمت يف شعبان سنة ))4))ه(. أّوهلا جمدول وحمىلًّ باذلهب، وباقيها جمدول باملداد األمحر، 
يف )8))( ورقة، ومسطرتها )6)( سطراً، يف حجم الربع )78))( حليم )867))(«))(.

للطربّي  املخطوط  هذا  بعضهم  عزو  سبب  يُْستََشفُّ  املعلومات  هذه  من 
)ت: 0))ه(، وهو التشابه بي اسمه وطربّي آخر، هو أبو معرش الطربّي )ت: 478ه(، من 
كبار علماء القراءات، صاحب اجلامع املعروف بـ»سوق العروس« )خ( و»اتللخيص 
نسبته  بصّحة  التشكيك  إىل  زسكي  داع  ما  هذا  لعّل  )ط()4(.  اثلمان«  القراءات  يف 
مؤِلّفه هو  أّن  يرى  فبعضهم)5(  ونقاش؛  ومدار جدل  مقررة،  تزال غري  ما  إيله؛ ويه 
صاحب  )46ه(،  )ت:  املقرئ  الشريازّي،  أمحد  بن  العزيز  عبد  بن  نرص  أبو احلسي 
»اجلامع يف القراءات العرش وقراءة ابن حميصن واألعمش« )خ()6(، بينما يرى بعضهم 

 Rosenthal: The History of  al-┼abarī 1/94 (General introdution and from the craetion to the flood).  )((
Bosworth: “al-┼abarī”, EI2 10/15a (vii)  )((

فهرس املكتبة األزهرّية ))/)))(.  )((
عنه معرفة القّراء الكبار ))/7)8 - 0)8( )9)5(، اغية انلهاية ))/)40( )708)(، هديّة العارفي ))/608(، إعالم   )4(

أهل ابلصائر )65) - 66)( )6)) - 7))(.
مثل صالح حمّمد اخلييم، كما يف فهرس مطوطات درا الكتب الظاهرّية ))/48)( )علوم القرآن الكريم(.  )5(

عنه معرفة القّراء الكبار ))/)80 - )80( )4)5(، اغية انلهاية ))/6)) - 7))( )9)7)(، إعالم أهل ابلصائر )60)(   )6(
.)((0(
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اآلخر أنّه أبو القاسم يوسف بن يلّع بن ُجبَارة اهلذيّل البسكرّي )ت: 465ه(، صاحب 
كتاب »الاكمل يف القراءات اخلمسي« )ط())(())(.

من املؤّكد أنّه مترَص جلاِمٍع يف القراءات العرش، كالهما ملؤلٍِّف واِحٍد؛ كما هو 
واضح من كالمه يف مقّدمة هذا املخطوط: »]...[ أْن أجَع لك يف اجلامع ذكَر قراءاِت 
القّراء العرشة، وهم أهل العراق، واحلجاز، والشام، وأْن أخترَصها بألفاٍظ لطيفٍة، وتراجم 
ُموجزٍة، وأْن أذكَر من القراءات مأثورَها، ومن الرواياِت مشهورها، ]...[«؛ فهو ىلع لّك 
 حال ليس أليب جعفر الطربّي )ت: 0))ه(، وال أليب معرش الطربّي )ت: 478ه(،))(.

عنه معرفة القّراء الكبار ))/5)8 - 0)8( )9)5(، اغية انلهاية ))/99) - )40( )9)9)(، إعالم أهل ابلصائر ))6)(   )((
))))(، كتاب الاكمل ))/9 - 56( مقّدمة اتلحقيق.

ْي:
َ

تُراَجع املداخالت يف الرابَطْي اتلايل  )((
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=233057,

http://vb.tafsir.net/tafsir33244/#. VcRHfbkVjcc. 

جيدر اتلنبيه هنا ىلع مسألة وقوع اللبس واخللط بي هذين الطربيَّي، كما حصل مع مطوط املكتبة األزهرّية،   )((
وخباّصة إذا ُذكر الواحد منها بنسبته دون كنيته، فيصعب اتلفريق بينهما، مّما قد يؤّدي إىل وقوع خلط بينهما، 
كما حدث مع حمّقق رشح ادلرر اللوامع، يف أصل مقرأ اإلمام نافع، للِمنْتَْورِّي )ت: 4)8ه( )د. م.( )د. ن.( )ط)( 
)))4) ـه- )00)م( ))ج(، فظّن معذوراً لصعوبة اتلميي، أّن الطربّي اذلي نقل املنتوريُّ عنه أقوااًل من جامعه، هو 
أبو جعفر، بينما الصواب: هو أبو معرش، وجامعه هو املعروف بسوق العروس. يُنَظر فيه املواضع اتلايلة، كما أوردها 
املحّقق: يف فهرس األعالم واألشخاص ))/)95: )/46( مع احلاشية )5( »وقال الطربّي يف اجلامع« )50( مع احلاشية 
)6( »وقال الطربّي يف اجلامع«، ))/))5( مع احلاشية )))( »وذكر الطربيُّ يف اجلامع«، ))64( مع احلاشية )5)( - 
))64( مع احلاشية ))( »وقال الطربيُّ يف اجلامع«، )666( مع احلاشية )5 و4)( »وذكر الطربيُّ يف اجلامع«، )796( مع 
احلاشية )4) و5)( »والطربّي يف اجلامع«، )807( مع احلاشية )7 و8( »وقال الطربّي يف اجلامع«، )864( مع احلاشية 
)5 و6( »وقال الطربيُّ يف اجلامع«. وقد ذكر املنتوريُّ أبا معرش الطربيَّ بكنيته ونسبته مّرة واحدة يف رشحه هذا 

))/654( معّواًل عليه دون اتلرصيح باسم كتابه.
كذلك وقوع اخللط بينه وبي طربّي آخر، يتشابهان يف االسم، واسم الوادل، والكنية، والنسبة، وخيتلفان يف اجلّد،   
هو حمّمد بن جرير بن رستم، أبو جعفر الطربّي، من أعالم الشيعة، من أقرانه. وقد سّبب هذا اخللط إىل نسب 
بعض األمور إىل الطربّي )ت: 0))ه(، صاحب اتلفسري. من ذلك ما قاهل اذلهيبُّ يف ترجته يف سري أعالم انلبالء: 
)4)/77)(: »بعُضهم ينقل عنه أنّه اكن جيُي َمْسَح الرِّْجلَْيِ يف الوضوء. ولَْم نََر يف كتبه«؛ فإنّه مذهب الشيعة. يُقابَل: 
الرستيّم يف  ياقوت احلموّي بأيب جعفر  العسقاليّن )758/5( و)5/)76( ))9)7(. ضبطه  لسان امليان البن حجر 

ترجة الطربّي )ت: 0))ه( يف معجم األدباء )6/)45)( للتميي بينهما.
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باتلايل يبق جامع أيب جعفر الطربّي يف عداد الكتب املفقودة، إىل أن يأيت يوٌم يُْكَشُف 
فيه انلقاب عن بعض نسخه املجهولة.

ثّمة مسألة أخرى، من اجلدير الوقوف عليها وتوضيحها، يه ملاذا لم حَيَْظ جامع 
تالهم،  ومن  عرصه  من  القراءات  علماء  عند  كبري  وشيوع  قوّي،  باشتهار  الطربّي 
ل عليها،  خبالف تفسريه جامع ابليان، وتاريخ الرسل وامللوك، الذَلين أصبحا عمدًة يعوَّ
وُيرَجع إيلها، مع شهرة وصيت بلغت اآلفاق؟ أريد هنا أن أسلّط الضوء ىلع سبٍب أو 
اعمٍل أسايّس، قد أضعف من ماكنة جامع الطربّي وحّيده تماماً، فال يُذَكر وال يُنَقل منه 
ْطِلُق 

ُ
 يف انلادر، وخباّصة نلقده يف بعض املواضع، ال أكرث، هو استمرار اتلأيلف فيما أ

ّ
إال

 عليه سلسلة »اجلوامع يف القراءات من املشهور والشاّذ«، ابتداًء بكتاِب هارون بن
حاتم  وأيب  القارئ،  وخلف  عبيد،  وأيب  يعقوب،  جبامع  وُمُروراً  ابلرصّي،  موىس 
الطربّي،  جعفر  أيب  جامع  إىل  ووُُصواًل  القايض،  إسحاق  بن  وإسماعيل  السجستايّن، 
وامتداد  القراءات،  روايات  يف  الطرق  دائرة  ع  تلوسُّ األوقات؛  مع  مواّدها  م  وتضخُّ
شباكتها ىلع متلف الطبقات واألعصار، كأّن هذه السلسلة - إن صّح اتلعبري - عبارة 
عن طبعات مزيدة جلامع أّويّل )لعلّه كتاب القراءات الصادر عن مرشوع املصاحف 
اثلاين(، إذ املتأّخر منها حيايد املتقّدم منها وهكذا دوايلك؛ فما اكد الطربّي يعّزز من 
ماكنِة جاِمِعِه ىلع أنّه الطبعُة املستوعبة يف َعرْصِه لَِما تقّدمها))(، إذ جاِمُعُه الَمِزيُد حيوي 
)))( قراءًة ىلع قول مّكّ القييّس، باملقارنة مع كتاب أيب عبيد احلاوي )8)( قراءًة، 
وكتاب القايض احلاوي )0)( قراءًة، كما سيأيت الكالم ىلع ذلك بعد قليل، إذ ظهرت 
خالل مّدة قصرية بدائل عنه مزيدة؛ فها هو قرينه ادلاجويّن الكبري )ت: )4)ه( وضع 
جامعاً يف القراءات، ثّم تاله ابُن جماهد )ت: 4))ه(، من تالميذ الطربّي، بتأيلفه الواسع 
بن بكر  أبو  »قال  الضخم  العمل  هذا  حبقِّ  الكبري.  القراءات  بكتاب  ُعرف   اذلي 

يُقابَل األرجوزة املنّبهة )55)( ابليت )404(:  )((
َماِت« ْرَب َعَ ُكِّ الُمَصنَّفاِت اجَلاِمَعاِت الُمَتَقدِّ

َ
»أ
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ْشتََة يف كتاب املحربَّ هل: إّن شيَخه اإلماَم أبا بكر بن جماهد صّنف بعد كتاِب السبعِة 
َ
أ

ِمْن بِي صحايبٍّ وتابيعٍّ وإماٍم  الكبرَي اذلي ذكر فيه أكرَث من سبعٍة وسبعي  الكتاَب 
تَِماِم انلاِس 

ْ
م من علم القرآِن وذكَر مذاهبَهم يف القراءات وأ

َ
َ مناِزهل متقّدٍم ومتأّخٍر، َبيَّ

بِِهْم يف األيّاِم القديمِة والرواية عنهم«))(.

واضح أنّه ال جمال جلامع الطربّي أن يزاحم جامع ابن جماهد، شيخ الصنعة، بل 
عن  الصادر  القراءات  بكتاب  ابتداًء  تقّدمه  مّما  غريه  واستوعب  استوعبه  األخري 

أعمال مرشوع املصاحف اثلاين.

ال حاجة ملزيد من توضيح هذه املسألة اليت طرحتها، لكن جيب أن أتّمم القول: 
ِمْن  لم تتوّقف عند جامع ابن جماهد، بل استمّر  إّن هذه السلسلة، سلسلة اجلوامع 
بَعِدهِ ظهوُر كتب جوامع )طبعات حُمَتْلَنَات( بتصاعٍد ملحوظ يف أحجامها، حنو اجلامع 
 )ت: 465ه(، 

ّ
األكرب))( لألهوازّي )ت: 446ه(، شيخ القّراء يف عرصه، ثّم موسوعة اهلذيل

أحد تالميذ األهوازّي، يف القراءات املوسومة بكتاب الاكمل يف القراءات اخلمسي 
)ط(، جع فيه مخسي قراءة عن أئّمة األمصار اخلمسة، وألفاً وأربعمائة وتسعاً ومخسي 
روايًة وطريقاً، ثم جامع أيب معرش الطربّي )ت: 478ه( املعروف بسوق العروس )خ(، 
األزخر وابلحر  األكرب  اجلامع  ثّم  وطريقاً))(،  روايًة  ومخسون  ومخسمائة  ألٌف   فيه 

أليب القاسم عيىس بن عبد العزيز بن عيىس اإلسكندرّي املالّك )ت: 9)6ه(، حيتوي 
ىلع سبعِة آالِف روايٍة وطريٍق، كما قال ابن اجلزرّي )ت: ))8ه( اذلي ال يعلم أحداً 

َجََع أكرَث منه)4(.

نقاًل عن املنتورّي: رشح ادلرر اللوامع ))/865(.  )((
كشف الظنون ))/9)))( )حرف اجليم( »اجلامع األكرب لألهوازّي«. يُراَجع األهوازيُّ وجهوُده يف علوم القراءات   )((

)0))( »اجلامع األكرب«، )0))( »جامع املشهور والشاّذ«، )0)) - 40)( )))( »مفردات القّراء«.
النرش ))/5)(. يُراَجع كتاب الاكمل ))/)5( مقّدمة اتلحقيق.  )((

النرش ))/5)(. يُراَجع كتاب الاكمل ))/)5( مقّدمة اتلحقيق. أّما ما تكلّم به اذلهيب ىلع هذا الكتاب وصاحبه،   )4(
فرُياَجع يف ترجته هل يف تاريخ اإلسالم )ط)65/6) - 69)( )8)5(.
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املطلب اثلالث: مبىن كتاب اجلامع:
يلّع  أبو  هو  القارص  عليم  حّد  ىلع  الطربّي  جامع  فحوى  وصف  َمْن  أّوَل  إّن 
األهوازّي اذلي رآه واّطلع عليه وطالعه، كما أسلفت اإلشارة إىل ذلك، إذ اعتمده من 
مصادره املدّونة، فوصف مضمونه يف أدّق عبارة وأوجِز لفٍظ، إذ قال: »هل يف القراءاِت 
 أنّه اكن خبطوٍط كبار، َذَكَر فيه جيَع 

ّ
ًة، إال

ّ
كتاٌب جليٌل كبرٌي، رأيتُه يف ثمايَن عرشة جمدل

لَْم خَيُْرْج بها  َواذِّ وَعلََّل ذلك ورَشََحُه، فاختار منها قراءًة،  القراءاِت من املشهوِر والشَّ
عِن املشهور«))(.

 ياقوت احلموّي 
ّ

وال أعلم أحداً وََصَفُه بعد األهوازّي ىلع حّد عليم العاجز إال
)ت: 6)6ه( اذلي اّطلع عليه ورسم صورة تفصيلّية دقيقة عن فحوى جامع الطربّي 
ة، َذَكَر فيه اختالَف الُقّراء يف حروِف 

َ
ومبناه، فقال: »من ُكتُِبه كتاُب الَفْصِل بي الَقَرأ

َل أسماَء القّراء باملدينة ومّكة والكوفة وابلرصة  القرآِن - وهو من جّيِد الكتِب - وفَصَّ
والشام وغريها. وفيه من الَفْصِل بي لكِّ قراءٍة، فيذكر وَْجَهها وتأويلَها وادلاللَة ىلع ما 
َذَهَب إيله لكُّ قارٍئ هلا واختيارَه الصواَب منها والربهاَن ىلع صّحِة ما اختاره ُمْستَْظِهراً 
يف ذلك بقّوته يف اتلفسرِي واإلعراِب اذلي لم يشتمل ىلع حفِظ مثِله أحٌد من القّراِء 
رَُه خُبْطبٍَة  بِْق ما ال يَْدَفُع ذو بصريٍة بعد أن َصدَّ وإن اكن هلم  من الَفْضِل والسَّ
الكتاُب  خُبْطبَِتِه ىلع معن كتابه، فيأيت  يأيَت  ُكتُِبِه أن  به. وكذلك اكن يعمل يف  تَِليُق 

منظوماً ىلع ما َتْقتَِضيِه اخلطبُة«))(.

تشري املصادُر إىل أّن كتابه يف القراءات حوى اثنتي وعرشين قراءة، من ذلك ما 
قاهل مّكّ القييّس )ت: 7)4ه( يف كتاب اإلبانة: »كذلك زاد الطربيُّ يف كتاب القراءات 
هل ىلع هؤالء السبعِة مخسَة عرَش رجاًل. وكذلك فعل أبو ُعبيٍد وإسماعيُل القايض«))(. 

يُنَظر هنا امللحق.  )((
معجم األدباء )454/6)(.  )((

كتاب اإلبانة عن معاين القراءات )7)(.  )((
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بن  وإسماعيل  عبيٍد  أيب  اثلالثة:  العلماء  هؤالء  من  واحٍد  للّك  أّن  من كالمه  يُفَهم 
إسحاق القايض )ت: )8)ه( والطربّي )ت: 0))ه(، مؤلَّفاً يف القراءات، قد شمل قراءة 
اثني وعرشين قارئاً، منهم السبعة اذلين وقع اختياُر ابِن جماهٍد )ت: 4))ه( عليهم يف 

إطار عملّية تقني القراءات، كما يف كتاب »السبعة يف القراءات« هل.

ما قاهل مّكّ القييّس حبّق هؤالء العلماء اثلالثة وكتبهم يف القراءات يصبُّ يف 
حركة تأيلف الكتب اجلوامع وهو القاسم املشرتك بينها. ذللك ذكرها جيعاً يف موضع 
مّكّ  حسب  الطربّي  جامع  يف  املجموعة  القراءات  عدد  أّما  واحد.  وسياق  واحد 
القييّس، وسحبه ذلك ىلع الكتاَبْيِ اآلَخَريِْن، فليس من الضورّي محله ىلع ظاهره، 
 فهمه ىلع أنّه مؤرشِّ قوّي تلصاعد حركة اتلأيلف يف الكتب اجلوامع؛ فها 

َ
ْوىل

َ
بل األ

انلقول( مع عبارة  منه بعض  )ناقاًل  مّرة أخرى  للطربّي  القراءات  يذكر كتاب  هو 
من  عرشين  حنِو  اختالَف  فيه  فذكر  القراءات،  يف  كتابه  هو  ألّف  »وقد  تقريبّية: 
األئّمة من الصحابة واتلابعي وَمن دونهم«))(. من جهته ذكر أبو ُعبيٍد بدايًة أّن عدد 
األئّمة املختارين عنده مخسة عرش قارئاً مع السبعة، كما نّص ىلع ذلك يف ديباجة 
ثّم  )85ه())(،  )ت:  العسقاليّن  حجر  ابن  عليه  نّص  وكذلك   - هل  القراءات  كتاب 
الزّيات والكسايّئ))(،  الكوفة، هما محزة  بُعيد ذلك اثني ضمن جمموعة أهل  زادهم 
اعصم  هو  ابلرصّيي،  جمموعة  يف  آخر  إماماً  زاد  ثّم  قارئاً،   )(7( عددهم  فأصبح 
قاهل  مِلا  املتباينة  اجلزرّي غري  ابن  أوصاف  قارئاً. كذلك   )(8( فأصبحوا  اجلحدرّي، 
مّكّ القييّس تعضد هذه انلظرة؛ فقال ابن اجلزرّي حبّق أيب عبيد وكتابه: »اكن أّوَل 
ٍم. وجعلهم فيما 

َّ
إماٍم معترٍب َجََع ]4)[ القراءاِت يف كتاٍب أبو ُعبَيٍْد القاسُم بُن َسال

كتاب اإلبانة عن معاين القراءات )40(.  )((
قال يف فتح ابلاري )9/))(: »اقترص أبو عبيٍد ]يف املطبوع )عبيدة([ يف كتابه ىلع مخَسَة عرَش رجاًل، ِمْن لُكِّ ِمرص   )((

ْنُفٍس«، فذكرهم.
َ
ثالثُة أ

فاتْت هذه الزيادَة ابُن حجر العسقاليّن )ت: )85ه(، فقال معذوراً يف فتح ابلاري )9/))(: »ولم يَْذُكْر يف الكوفيِّي   )((
.» محزَة وال الكسايئَّ
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اجلزرّي  ابن  فقال  القايض  أّما  السبعة«))(.  هؤالء  مع  قارئاً  وعرشين  مخسًة  أحسُب 
هؤالء  منهم  إماماً،  عرشين  قراءة  فيه  جع  القراءات،  يف  كتاباً  »ألّف  كتابه:  حبّق 
سّماه  حافاًل،  كتاباً  »جع  قد  أيضاً  اجلزرّي  ابن  قول  فعىل  الطربّي،  أّما  السبعة«))(. 
بكبري،  ليس  األخريين  عن  بينهما  فاتلباين  قراءًة«))(؛  وعرشوَن  نيٌف  فيه  اجلامع، 
لكن الالفت للنظر أّن ابن اجلزرّي لم يذكر عبارته »فيما أحسبه« حبّق األخريين 

خبالف األّول املطابق لكالم مّكّ القييّس.

رغم ذلك لكّه ال يمكن جتاهل أوجه التشابه بي هذه الكتب اثلالثة، سواء 
يف املبن أم يف املنهج والفحوى؛ فها يه خطوة تقني القراءات األوىل اليت قام بها 
أبو عبيد واملمثَّلة حبرص األئّمة القّراء ىلع األمصار اخلمسة )فكرة ختميس األمصار( 
وبتمثيِل لكِّ مرٍص بإمام صار أهله إىل قراءته باستثناء الكوفة مّثلها بأربعة أئّمة )فكرة 
تثمي القراءات( قد حظيت بالقبول عند َمن صّنف يف القراءات من العلماء من 
 عنها دائرة اتلقاطع اليت حتّدث عنها مّكّ 

ّ
بعده إىل عرص الطربّي )ت: 0))ه(، فتودل

القييّس املمثَّلة باألئّمة السبعة املعروفي، واكنت األساس اذلي َتّم اعتماده وإقراره يف 
مرحلة التسبيع مع بعض اتلعديالت فيما خيّص أهل الكوفة من أجل موازنتهم مع 
أهل ابلرصة. قال مّكّ القييّس )ت: 7)4ه(: »واكن انلاُس ىلع رأس املائتَْيِ بابلرصة 
ىلع قراءة أيب عمٍرو ويعقوَب، وبالكوفة ىلع قراءِة محزَة واعصٍم، وبالشام ىلع قراءِة 
وا ىلع ذلك؛  ابِن اعمٍر، وبمّكة ىلع قراءِة ابِن كثرٍي، وباملدينة ىلع قراءِة نافٍع. واستمرُّ

فلَّما اكن ىلع رأس اثلالثمائة، أثبت ابُن جماهد اسَم الكسايّئ وَحَذَف يعقوَب«)4(.

النرش يف القراءات العرش ))/)) - 4)(.  )((
النرش يف القراءات العرش ))/4)(.  )((
النرش يف القراءات العرش ))/4)(.  )((

معاين  عن  اإلبانة  كتاب  يُقابَل  القرآن.  فضائل  كتاب   )66(  )((/9( ابلخاري  صحيح  برشح  ابلاري  فتح   )4(
القراءات )8)(.
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يف  ُسبَاِعّية  منظومة  عرف  قد  اهلجرّي  اثلالث  القرن  يكون  عليه  بناًء 
الرابع  القراءات، وبقيت سباعّيًة مع ما أجراه ابن جماهد من تعديل أوائل القرن 
اهلجرّي. وفقاً هلذه املعطيات ليس ابُن جماهد بمسّبع للقراءات يف احلقيقة، بل هو 
مقّر ملنظومتها املتعارف عليها عرصئٍذ مع تعديل واحد من باب اإلبدال، ال الزيادة 

أو انلقصان فيها.

ذلا أرى أّن علماء القراءات يف القرن اثلالث اهلجرّي قد اعتمدوا نهج أيب عبيد 
ْسِقَط 

ُ
بلنًة لَِما آل إىل تسبيعها وأقّروه مع تعديٍل يوازن أهَل الكوفِة مع أهل ابلرصة، فأ

ومحزة[  واألعمش  واعصم  ]حيىي  الكوفة  أهل  حبّق  الرباعّية  عبيد  أيب  جمموعة  من 
لصالح  أيب عمرو  إىل جانب  يعقوب احلضيّم  وأضيف  واألعمش،  اثنان، هما حيىي 

أهل ابلرصة من باب املوازنة؛ فأصبحت بذلك ُسبَاعّية.

طوال  القراءات  علماء  جهور  بقبول  حظي  اذلي  اتلعديل  هذا  أّن  يبدو  كما 
القرن اثلالث اهلجرّي قد تعّرض من بداية القرن اثلالث وىلع مّر عقوده إىل جتاذباٍت 
القييّس مّرة أخرى يتحّدث عن  وردوِد فعٍل متفاوتٍة من قبل ابلعض؛ فها هو مّكّ 
إحلاق الكسايّئ بهم ىلع حساب يعقوب احلضيّم يف خالفة املأمون )حكم 98) - 
السابع،  املأمون، وغرُيه اكن  أيّاِم  باألمِس يف  بالسبعة  َِق 

ْ
حل

ُ
أ قال: »والكسايئُّ  8))ه(. 

بداية  منذ  للقراءات  تسبيع  عنها  د  تولَـّ املحاولة  فهذه  احلضيّم«))(؛  يعقوب  وهو 
بالعدد  سّيان  كالهما  الرابع،  القرن  بداية  جماهد  ابن  تسبيع  قبل  اثلالث  القرن 
واألشخاص؛ وهو كتاب مصنٌَّف يف قراءات السبعة قبل كتاب السبعة البن جماهد 
ة  ِكفَّ الزمان، يرّجح ىلع هذا انلحو كّفة الكوفّيي، بل األصّح خيّفف من  بقرن من 
ِجْستَايّن  ابلرصّيي، مّما جلب رّدة فعل قوّية من قبلهم ىلع ذلك ممّثلة بأيب حاتم السِّ
جامع  إمام  واكن  والعروض،  واللغة  والقراءة  انلحو  يف  ابلرصة  إمام  48)ه(،  )ت: 

كتاب اإلبانة عن معاين القراءات )8)(. كذلك كتاب املرشد الوجي ))5) - )5)( نقاًل عنه.  )((
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زيادًة ىلع  أبو حاتم  »ذكر  ابلرصة))(  أهُل  به  يفخر  اذلي اكن  ابلرصة؛ فيف جامعه))( 
َطَعَن ىلع  وفيه  الكسايّئ«))(،  ابن اعمر وال محزة وال  فيهم  يذكر  ولم  عرشين رجاًل 
به ىلع  محزة الزّيات ألجل قراءته أحرفاً تَْضُعُف يف القياس)4(. لقد ُعرف بشّدة تعصُّ
الكوفّيي واّداعئه عليهم األباطيل، كما قال ابن األنبارّي )ت: 8))ه()5(. »وقال أبو 
جلميع  يكن  لم  قال:  حاتم،  أيب  عن  انلحوّيي(  )مراتب  كتاب  يف  اللغوّي  الطّيب 
الكوفّيي اعلٌِم بالقرآن وال كالم العرب. ولوال أّن الكسايّئ دنا من اخللفاء، فرفعوا 
األعراِب  حاكيات   

ّ
إال ِعلٍَل  وال  ُحَجٍج  بال  متلٌط  ُمه 

ْ
وِعل شيئاً.  يكن  لم  َره، 

ْ
ِذك

مطروحة، ألنّه اكن يلّقنُهم ما يُِريُد؛ وهو ىلع ذلك أعلُم الكوفّيي بالعربّية والقرآِن 
وهو قدوتُهم وإيله يَرِْجُعوَن«)6(.

ال شّك أّن زيادته شملت جاعًة من الُقّراء، ومن املؤّكد أّن يعقوب احلضيمَّ ىلع 
رأسهم، فهو من جلّة أصحابه)7(. ولعّل تَْرَكه ابَن اعمٍر هو من باب اإلشارة أّن أهل 

الكوفة ليسوا الوحيدين املقصودين بهذا الرتك دون غريهم.

تهذيب اللغة ))/0)( »هل مؤلَّفات حسان وكتاٌب يف قراءات القرآن جامٌع«. نظم أبو عمرو ادلاينُّ بيتي يف األرجوزة   )((
اهتمام  مع  باآلثار  واملقارَئ غري مصحوبة  احلروَف  أنّه صّنف  فيهما  ذكر   ،)(8(  -  (8(( ابليتان   )(5(( املنّبهة 

باتلعليل دون إسهاب وال تطويل.
إنباه الرواة ىلع أنباهِ انلحاة ))/)6( »كتابه يف القراءات مّما يفخر به أهل ابلرصة؛ فإنّه أجلُّ كتاب ُصّنف يف هذا   )((
انلوع إىل زمانه«، معجم األدباء ))/406)( »اكن يقال: ألهل ابلرصة ثالثة كتب يفتخرون بها ىلع أهل األرض: 
كتاب انلحو لسيبويه، وكتاب احليوان للجاحظ، وكتاب أيب حاتم يف القراءات«، كتاب نور القبس )5)) - 6))( 
»قال إبراهيم بن أمحد الِغفارّي القايض عن أبيه: ألهل ابلرصة أربعة كتب يفتخرون بها ىلع أهل األرض: العُي 
للخليل، وانلحو لسيبويه، واحليوان للجاحظ، والقراءات أليب حاتم«، معرفة القّراء الكبار ))/5)4( »اكن يُقال: 

أهل ابلرصة يفخرون ىلع أهل ادلنيا بكتاب سيبويه، وكتاب احليوان للجاحظ، وكتاب القراءات أليب حاتم«.
كتاب اإلبانة عن معاين القراءات )6)(، فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري )9/))( اللفظ لألخري.  )((

كما قاهل أبو عمرو ادلايّن )ت: 444ه( منظوماً يف األرجوزة املنّبهة ))5)( ابليت )84) - 85)( وعّد طعنه عليه   )4(
معصية عند اخلالق ثّم رّد عليه ابليت )86) - 87)(.

ر واملؤنَّث ))/50)(. املذكَّ  )5(
معجم األدباء )746/4) - 747)(.  )6(

اغية انلهاية ))/0))( )س8(.  )7(
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هنا باإلماكن إدخال أمحد بن جبري الكويّف )ت: 58)ه(، نزيل أنطاكية، وسيطاً 
ىلع خّط املنافسة واملفاضلة بي الكوفّيي وابلرصّيي، فيحاول من جهته أن حيزم هذا 
اخلمسة،  كتاب  سّماه  القراءات،  يف  كتاباً  فألّف  حياديّة،  بفكرة  الطرفي  بي  األمر 
فاقترص ىلع األمصار اخلمسة، فاختار من لّك مرص إماماً. بذلك تكون جيع األمصار 

اخلمسة متعادلة يف اتلمثيل، متساوية يف العدد.

اهٍ آَخَر، يفيض أيضاً إىل نوع من املوازنة بي الكوفّيي وابلرصّيي، 
ّ

ثّمة َمْن ذهب باجت
»وإنّما   .)(( يعقوَب احلضيمَّ السبعِة  األئّمِة  زاد ىلع  اثلمانية،  سّماه كتاب  فألّف كتاباً 

ة روايِتِه وحسِن اختيارِه ودرايِتِه«))(. َِق يعقوُب بهؤالء السبعة أخرياً لَكرْثَ
ْ
حل

ُ
أ

رجع  قد  أنّه  بقدِر  يعقوَب  ماكن  الكسايئَّ  يُثِبِت  لم  أنّه  َقُّ 
ْ
فاحل جماهد  ابن  أّما 

إىل خّطة أيب عبيد وتبّناها، غري أنّه قّدم الكسايّئ ىلع حيىي واألعمش املذكورين يف 
جمموعة أيب عبيد الرباعّية إماماً مع السبعة. وال خيلو هذا اتلقديم من موجباٍت جديرٍة 
وحقيقٍة جُمَْمٍع عليها، كُوروِد الكسايئِّ ضمن دائرة اتلقاطع اآلنف ذكرها، لكن من 
املحتمل أّن ابن جماهد أراد ضّم بغداد حارضة العالم اإلساليّم بشلك غري مبارش إىل 
دائرة األمصار اخلمسة دون أدىن تغيري يف فكرة ختميس األمصار اليت رََسَمَها أبو عبيد 
يف كتاب القراءات هل، وذلك أّن الكسايئَّ - وإن اكن حبقٍّ حُيَسُب ىلع الكوفّيي وُيَعدُّ 
الزّيات )80 - 56)ه( أربع مّرات وعليه  فيهم، إذ اكن أخذ القراءة عرضاً عن محزة 
اعتماده وانتهت إيله رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد محزة - لم يُِقْم بالكوفة، إذ اكن كثري 
ثّم  ونَْجد،  إىل ابلرصة وإىل وادي احلجاز وتهامة  املثال  الرتحال))(، فخرج ىلع سبيل 

استقّر به املطاف ببغداد، فاستوطنها)4(، وفيها ُعرِف اختياره يف القراءة واشتُهر.

كتاب اإلبانة عن معاين القراءات )66(. كذلك كتاب املرشد الوجي )59)( نقاًل عنه.  )((
كتاب املرشد الوجي )54)(.  )((

كتاب السبعة )78( نقاًل عن خلف القارئ )ت: 9))ه( »لم يُِقْم بالكوفة. اكن يتنّقل يف ابلالد«.  )((
معجم األدباء )8/4)7)( »هو من أهل الكوفة. استوطن بغداد«.  )4(
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قال ابن اجلزرّي وهو يتحّدث عن ترجيِح احتماِل دخوهِل دمشق أيضاً: »ال يمنع 
دخول الكسايّئ دمشق، فإنّه اكن أّواًل يطوف ابلالد، كما ذكر غرُي واحٍد. وإنّما أقام 
ببغداد يف آخِر َوقٍْت«))(. لقد اكن أحضه اخلليفة العّبايس هارون الرشيد سنة ))8)ه())( 
والزمه إىل أن مات بالرّي يف صحبة الرشيد سنة )89)ه( ىلع أرجح األقوال. واكن أقرأ 
بقراءة محزة ببغداد، ثّم ترك كثرياً من قراءته، وذلك بعد واقعة جرت معه، رُضب فيها 
بانلعال واأليدي وغري ذلك، ألنّه صىّل بعض الصلوات وقت حّجه مع الرشيد، فقرأ 
قوهل: ﴿ِضِعافاً﴾ ]النساء: 9[ باإلمالة))(. لعّل ذلك سنة )86)ه( حي حّج هارون الرشيد 
)49) - )9)ه( بودَليِْه األمي واملأمون)4(. ثّم اختار نلفسه قراءًة، فأقرأ بها انلاَس يف 
ِخَذْت عنه واتُِّبَع فيها. هذا يعين أّن اختياره 

ُ
خالفة هارون الرشيد )70) - )9)ه()5(، فأ

 إىل آخر وقٍت من حياته، إذ 
ّ

يف القراءة - أْي قراءته - لم يُعَرف بي انلاس ببغداد إال
اكن يُوَضع هل منرٌب، إذا اكن شعباُن، يقرأ ىلع انلاس يف لكِّ يوٍم نصف سبٍع، خيتم ختمتي 
فيه)6(. ذلا يمكن يف نظر ابن جماهد ابلغدادّي أْن ُيَعدَّ يف ابلغداديّي، من أهل بغداد، 
مدينة السالم، وذلك لالفتخار به)7( ولالعزتاز بإمامته يف القراءة، والسيما أّن املعروفي 
ورِيِّ )ت: 46)ه(،  من ُرواته اذلين يُؤخذ بروايتهم عنه هم بغداديّون، أمثال أيب عمر ادلُّ
ور، موضع ببغداد وحملّة باجلانب الرشيّق، وأيب املنذر نُصري بن يوسف الرازّي  نسبة إىل ادلُّ
 ثّم ابلغدادّي )ت حوايل 40)ه(، وأيب احلارث الليث بن خادل ابلغدادّي )ت: 40)ه(.

اغية انلهاية ))/7)5( )س)) - ))(.  )((
معجم األدباء )740/4)(.  )((

معجم األدباء )740/4) - )74)(.  )((
سري أعالم انلبالء )9/)9)( ترجة هارون الرشيد.  )4(

الفهرست )48(.  )5(
اغية انلهاية ))/8)5( )8) - 9)(. كذلك كتاب السبعة )78( »وهو يقرأ ىلع انلاس القرآَن مّرتي«.  )6(

نظري ذلك اعتبار الطربّي كوفّياً يف نظر ثعلب )00) - )9)ه(، أحد شيوخ الطربّي من أهل الكوفة، حينما سأل  )7( 
ابَن جماهد عّمن بق عندهم من انلحاة، فأجابه: ما بق أحد، مات الشيوخ. ثّم استثن الطربيَّ الفقيَه؛ فقال ثعلب: 
اِق الكوفّيي«. معجم األدباء )6/)45) - )45)(، وذلك لَِما هلم عليه من فضل كبري يف مسريته العلمّية. »ذاك ِمْن ُحذَّ
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بُن حيىي  عنه حمّمُد  القراءَة عرضاً  َخَذ 
َ
أ قد  أبا احلارث هذا  أّن  انلوادر  ومن لطائف 

ابلغدادّي )ت: )7)/80)/88)ه(، يُعَرف عندهم بالكسايّئ الصغري تميياً عن الكسايّئ 
الكبري )ت: 89)ه(، صاحب القراءة، وهو أجّل أصحاب أيب احلارث. وهذا إْن دّل ىلع 
إمامته  ورفعة  االختيار،  صاحب  الكبري،  الكسايّئ  حظوة  ىلع  قطعاً  يدّل  فإنّه  شء، 
وعلّو مقامه عند ابلغداديّي؛ فمجّرد التسيّم به عندهم يرمز إىل تقديرهم الشديد 
القراءات. يعضد ذلك  ثَاَرٍة من علم 

َ
أ َظْهَراَنيِْهْم من  وتعظيمهم ابلليغ هل ملا ترك بي 

أّن ابن جماهد باذلات اكن يميل إىل ذلك بقوة، فيطلق االسَم )الكسايّئ( ال ىلع جنباء 
تالمذته فحسب، بل يكيف أن يكون الشخُص قرأ عليه، كأّن اللكَّ يف نظره خّرجيو 
مدرسة الكسايّئ الكبري وممّثلوها. خري مثال ىلع ذلك ما قاهل أبو بكر أمحد بن اكمل 
يل:  فقال  ؛  الكسايئَّ عليه  لِقَراَءيِت  ْوقَاِت 

َ
األ َبْعِض  يف  ييِن  يَُسمِّ »واكن  50)ه(:   -  (60(

ْفتُُه«))(؛ فال َعَجَب أن عّده ابن انلديم يف الكوفّيي، فقال: »من  ْنتُْم؟ َفَعرَّ
َ
كسايّئ! ِفيَم أ

القّراء السبعة من أهل الكوفة«))(، وعّده أيضاً يف ابلغداديّي، فقال: »واكن الكسايئُّ من 
قُّراِء مدينة السالم«))(.

إّن هذا اتلبينِّ خلّطة أيب عبيد يقّويه مقابلُة أقواِل ابِن جماهد حبّق األئّمة القّراء 
يف كتاب السبعة يف القراءات هل مع تلك أليب عبيد اليت قاهلا يف ديباجته يف كتاب 

القراءات؛ فيه يه.

قال أبو عبيد: »ثّم ثلّثهما نافُع بُن أيب نُعيم وإيله صارت قراءُة أهل املدينة وبها 
بمدينة  بالقراءة  قام  اذلي  اإلماَم  »اكن  ابن جماهد:  قال  باملقابل  ايلوم«؛  إىل  تمّسكوا 
رسول اهلل  بعد اتلابعي أبو عبد الرمحن نافُع بُن عبد الرمحن بن أيب نُعيم«)4(. 

معجم األدباء )448/6)(.  )((
الفهرست )48(.  )((
الفهرست )48(.  )((

كتاب السبعة ))5(.  )4(
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بكر أبو  »قال  عرصه.  إىل  ذلك  استمرار  األخري  أّكد  ثّم  املدينة.  بأهل  بدأ   كالهما 
]= ابن جماهد[: وىلع قراءِة نافٍع أهُل املدينة إىل ايلوم«))(.

ثّم قال أبو عبيد: »فاكن أقدم هؤالء اثلالثة ابن كثري. وإيله صارت قراءُة أهل 
مّكة، وأكرثهم به اقتدوا فيها«؛ باملقابل. قال ابن جماهد: »اكن اإلمام اذلي انتهت إيله 
َتمَّ به أهلُها يف عرصه عبد اهلل بن كثري«))(. ثّم وّكد دوام ذلك إىل عهده: 

ْ
القراءة بمّكة وأ

ْجََع أهُل مّكة ىلع قراءته إىل ايلوم ابُن كثري«))(.
َ
»واذلي أ

ثّم حتّدث أبو عبيد عن أهل الكوفة بأّن معظَمهم يتّبعون قراءَة محزَة، وَبْعَضهم 
يَّاُت رابعاً؛ وهو اذلي صار عظُم أهِل  يتّبع قراءة اعصم: »ثّم تاََلُهْم محزُة بُن حبيب الزَّ
بََع محزَة يف قراءته  ِن اتَّ ُيْطِبَق عليه َجَاَعتُُهْم. واكن ِممَّ الكوفِة إىل قراءته من غري أن 
َواَفَقُه«.  وَمْن  َعيَّاٍش  بُن  بكر  أبو  فَاَرقَُه  ْن  ِممَّ واكن  َواَفَقُه.  وَمْن  عيىس  بُن  ُسلَيُْم 
باملقابل قال ابن جماهد كالماً مطابقاً لكالم أيب عبيد مع رشح الظرفّية اليت آلت إىل 
إمامة القراءة يف الكوفة، كما ييل: »إىل اعصم صار بعُض أهل الكوفة، وليسْت بالغابلِة 
ْضبََط َمْن أخذ عن اعصم أبو بكر بُن عّياٍش فيما يقال، ألنّه تعلّمها 

َ
عليهم؛ ألّن أ

ْن يثبتونه  وَن يف قراءة اعصم بأحٍد ِممَّ َتمُّ
ْ
منه تعلُّماً: مَخْساً مَخْساً. واكن أهُل الكوفِة ال يَأ

 بأيب بكر بِن عّياٍش. واكن ]أبو بكر[ ال يكاُد يمّكن ِمْن َنْفِسِه 
ّ

يف القراءِة عليه إال
َمْن أرادها منه، فَقلَّْت بالكوفِة من أجل ذلك، وَعزَّ َمْن حُيِْسنُها، وصار الغالُب ىلع أهل 

الكوفة إىل ايلوم قراءَة محزَة بِن َحِبيٍب الزّياِت«)4(.

فإنّه اكن  الكسايّئ،  »وأّما  بقوهل:  تقييد  أبو عبيد دون  تركه  الكسايّئ، فكما  أّما 
َخَذ ِمْن قراءِة محزَة ببَْعٍض وتََرَك َبْعضاً«، تركه ابن جماهد كذلك 

َ
يتخرّي القراءات، فأ

بقوهل: »قد قرأ ىلع محزة ]...[ واختار من قراءة محزة وقراءِة غرِيه قراءًة متوّسطًة غري 

كتاب السبعة ))6(.  )((

كتاب السبعة )64(.  )((

كتاب السبعة )65(.  )((

كتاب السبعة )75(.  )4(
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خارجٍة عن آثاِر َمْن تقّدم من األئّمة. واكن إماَم انلاِس يف القراءِة يف عرصه. واكن يأخُذ 
ولفظ  العاّم  )انلاس(  لفظ  استعماهُل  ياُلَحظ  عليهم«))(.  بقراءته  ألفاَظه  عنه  انلاُس 
إّن أهل مرص كذا صاروا إىل  َيُقْل قاصداً:  لم  )العرص( دون حتديد ماكن؛ فكالهما 
قراءته خبالف األمر مع األئّمة اآلخرين. بالطبع تكشف مقابلة الروايات أّن أخذ 
انلاس عنه يف هذا السياق اكن يف بغداد، حنو رواية خلف القارئ: »كنُت أحُض بي 

يََدي الكسايئِّ وهو يقرأ ىلع انلاِس وينقطون مصاحفهم بقراءته عليهم«))(.

ذوه 
ّ

ثّم حتّدث أبو عبيد عن أهل ابلرصة، فقال: »واذلي صار إيله أهُل ابلرصة، فاخت
إماماً أبو عمرو بن العالء«. باملقابل قال ابن جماهد: »وإىل قراءته صار أهُل ابلرصة أو 
راً حاصاًل بعد أيب عمٍرو بظهور  أكرُثهم«))(، فعبارته األخرية: »أو أكرُثهم« ُتْظِهُر تطوُّ

يعقوب احلضيّم ىلع الساحة ابلرصّية)4(.

كذلك األمر إىل آخرهم عندهما، وهو ابن اعمر. قال أبو عبيد: »فاكن أقدم هؤالء 
اثلالثة عبد اهلل بن اعمر؛ وهو إمام أهل دمشق يف دهره وإيله صارت قراءتهم ]...[، 
فهؤالء قّراء األمصار اذلين اكنوا بعد اتلابعي«. باملقابل قال ابن جماهد: »أّما أهل الشام، 
فيسندون قراءتهم إىل عبد اهلل بن اعمر ايلحصيّب ]...[، وىلع قراءة ابن اعمر أهُل الشام 
أهل  والغالُب ىلع  نافٍع،  قراءة  ينتحلون  فإنّهم  أهل مرص،  من  نفراً   

ّ
إال اجلزيزة  وبالد 

الشام قراءُة أهِل الشام)5(، فهؤالء سبعة نفر من أهل احلجاز والعراق والشام، َخلَُفوا يف 
القراءة اتلابعي وأجعت ىلع قراءتهم العوامُّ من أهل لكِّ مرٍص من هذه األمصار«)6(.

كتاب السبعة )78(.  )((

كتاب السبعة )78(.  )((
كتاب السبعة )84(.  )((

و))/88)(   )(9  - ))/87)( )س7)  انلهاية  )5))(، اغية  املعروفي  اء  الُقرَّ قراءات  ))9أ(،  اإليضاح  يُقابَل كتاب   )4(
)س6 - 8(.

يعين يف عرصه، عرص ابن جماهد.  )5(
كتاب السبعة )85 - 87(.  )6(
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فاحلاصل أّن َعَمَل أيب عبيد يف ختميس األمصار واختيار األئّمة القّراء )تثمي 
القراءات( هو ما أخذ به ابُن جماهٍد توكيداً وإقراراً هل. لقد ساعده بقّوة يف هذا االعتماد 
الفقيه  املحّدث  املقرئ  زمانه  َعلََم   ،) )ابلغداديَّ الطربيَّ  َشيَْخه  وجد  أنّه  واإلقرار 
كتابيهما  ىلع  مّطلعاً  جماهد  ابن  اكن  فقد  وتبّناه؛  عبيد  أيب  بصنيع  أخذ  قد  املؤّرخ، 
يف القراءات. أّما )كتاب القراءات( أليب ُعبيد، فاكنت حبوزة ابن جماهد نسخة منه، 
وكذلك نسخة من )كتاب املعاين( هل أيضاً، نقل منهما، وذلك من باب إجراء املقابالت 
بي مواّدهما حالة االختالف. من الشواهد ىلع ذلك ما نقله عنهما يف كتاب السبعة: 
ْىن﴾  »َرَوى أبو ُعبيٍد، عن الكسايّئ، عن أيب بكر، عن اعصم يف كتاب القراءات ﴿دلُ
]الكهف: 76[ بضّم الالم وتسكي ادلال؛ وهو غلط. وقال يف كتاب املعاين اذلي عمله إىل 

ىِن﴾ مفتوحة الالم، ساكنة ادلال.  ْ سورة طه عن الكسايّئ عن أيب بكر عن اعصم ﴿دلَ
﴾ مثل أيب عمٍرو ومحزة«))(. ىنِّ ُ وقال: حفٌص عن اعصم ﴿دلَ

القراءات  يف  كتابه  ويفّضل  ويمدحه  عليه  يُثيِْن  جماهد  ابُن  فاكن  الطربّي  أّما 
ىلع غريه، كما »قال أبو بكر بن اكمل: قال نلا أبو بكر بن جماهد وقد اكن ال جَيِْري 
 
َ
لَُه: ما ُصّنف يف َمْعَن كتابِه مثلُه. وقال نلا: ما سمعُت يف املحراِب أقرأ  فَضَّ

ّ
ُرُه إال

ْ
ِذك

من أيب جعفٍر - أو كالماً هذا معناه«))(. وقد طالع كتابَه هذا مطالعًة تاّمًة، مّما مّكنه 
من الوقوِف ىلع ما فيه من غلٍط قد اتلمس هل فيه عذراً، كما »قال ابن اكمل: قال نلا 
 أيّن وََجْدُت فيه غلطاً. 

ّ
أبو بكر بن جماهد وقد َذَكَر فَْضَل كتابِِه يف القراءات وقال: إال

وذكره يل وعجبُت من ذلك مع قراءته حلمزة وجتويده هل، ثّم قال: والعلّة يف ذلك أبو 
ُعبيد هذا  أبو  فأغفل  ُعبيد؛  أيب  َبَن كتابَه ىلع كتاِب  م، ألنّه 

ّ
بُن سال القاسُم  عبيد 

احلرَف، فنقله أبو جعفٍر ىلع ذلك«))(.

كتاب السبعة )96)( )7)(. يُقابَل جامع ابليان )605(.  )((
معجم األدباء )455/6)(.  )((
معجم األدباء )455/6)(.  )((
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تؤّكد هذه الرواية أموراً اكتلايل:

كما  القراءات،  يف  ُعبيد  أيب  كتاب  ىلع  القراءات  يف  كتابَه  الطربّي  بناُء  أّوالً: 
كتاب  ىلع  يشتمل  القراءات  يف  »كتابُه  6)6ه(:  )ت:  احلموّي  ياقوت  قاهل  ما  يه  ُيَقوِّ
م؛ ألنّه اكن عنده عن أمحد بن يوسف اتلغليّب))( عنه، وعليه 

ّ
أيب عبيد القاسم بن سال

بن كتابه«))(.

الفّن، مثل ابن جماهد، مّما  : صدور هذا اتلرصيح عن اعلم اعرف بهذا 
ً
ثانيا

اغية  بهما  وإحاطته  االّطالع  تمام  الكتابي  هذين  األخري ىلع  اّطالع  حتماً  يعين 
اإلحاطة.

: تقدير ابن جماهد لشيخه الطربّي املقرئ وثناؤه عليه وىلع صنعته يف كتابه، 
ً
ثاثلا

كما يف جلته »ما ُصّنف يف َمْعَن كتابِه مثلُه«. بذلك مّي ابُن جماهٍد بي مبن كتابِه 
املستعار وبي معن كتابِه اذلي يعكس جهده وصنيعه يف تعليل أوجه القراءات وبيان 
معانيها واالحتجاج هلا ثّم تعليل اختياره. يعضد ذلك ما قاهل أيضاً ياقوت احلموّي )ت: 
القّراِء يف حروف القرآن؛ وهو من جّيد  6)6ه( بهذا اخلصوص: »َذَكَر فيه اختالَف 
الكتب. وفّصل فيه أسماَء القّراء باملدينة ومّكة والكوفة وابلرصة والشام وغريها. وفيه 
من الَفْصِل بي لّك قراءة، فيذكر وجهَها وتأويلَها وادلاللَة ىلع ما َذَهَب إيله لكُّ قارٍئ 
القراءاِت  اختاره«))(؛ فذكُره وجوَه  ما  والربهان ىلع صّحِة  الصواَب منها  هلا واختياره 
القراءة، هذا لكّه من صنيعه  َما قرأ به لّك قارئ، وعلَل اختيارِه يف  ورشوَحها، وأدلَّة 
واجتهاده، لكن ذكر اختالف القّراء وتفصيل أسمائهم والفصل بي قراءاتهم، ليس 

ِمْن َصنَْعِتِه، بل هو مستعار من كتاب القراءات أليب عبيد.

فاً. يف املطبوع )اثلعليب( مصحَّ  )((
معجم األدباء )456/6)(.  )((
معجم األدباء )454/6)(.  )((
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أّن ادلايّن )ت: 444ه(، حي تطّرق إىل كتاب الطربّي يف  جيدر هنا اإلشارة إىل 
القراءات بقوهل: »َصنََّف كتاباً حسناً يف القراءات«، حتّدث عن تصنيف كتاٍب، بينما 
استخدم ابُن اجلزرّي )ت: ))8ه( بهذا الصدد لفظ اجلمع، فقال: »َجََع كتاباً حافاًل، 
سّماه اجلامع«؛ فهذا حمّق جبملته »َصنََّف« اليت تشري إىل َصنَْعِتِه يف الكتاب، وذاك حمّق 

جبملته »َجََع« اليت قد تشري إىل ما استعاره يف مبن كتابه من معلومات ومواّد.

من أجل تقريب الصورة يمكن أن َنُعدَّ تفسري الطربّي املوسوم »جبامع ابليان 
عن تأويل آي القرآن« مثااًل مطابقاً ونموذجاً موازياً إىل حّد كبري لكتابه يف القراءات 
يف ابلنية واملنهج، فتفسرُيه عبارٌة عن جماميع من الروايات اتلفسريّية عن أئّمة الصحابة 
واتلابعي اليت جعها ورّكزها يف جمموع كبري، ترجع إىل تفاسري مدّونة، قد رواها بأسانيده 
املوصولة إىل أصحابها، فعرضها مرتّبة ىلع أقواٍل ىلع تسلسل اآليات والسور، ثّم اختار 
أوىل األقوال منها مع اتلعليل ملا اختاره أو ذهب إيله واالحتجاج باحلديث والقراءات 
والشواهد اللغوّية، اكلشعر، حيث لزم األمر. كذلك احلال مع كتابه يف القراءات، فلم 
يبدأه من الصفر))(، بل توافرت عنده معلومات كثرية متعلّقة بالقراءات، قد استعارها 
من كتاب حافل يف القراءات، مثل كتاب أيب عبيد يف القراءات، فطّبق عليها منهجه 

 عن ذلك ما يُعَرف باختياره يف القراءة.
ّ

يف الرتجيح، فتودل

: قراءته حلمزة الزّيات )ت: 54)ه(، كما ذكر ابن اكمل )ت: 50)ه( ذلك يف 
ً
رابعا

موضع سابق: »اكن أبو جعفر يقرأ قديماً حلمزة قبل أن خيتار قراءتَه«))(.

: املطلب الرابع: ما انُتِقَد عليه الطربيُّ
اكنت بعض األمور اليت ذكرها يف كتابه يف القراءات حمّل انتقاد شديد من قبل 

علماء كبار، قد ملسوها يف أثناء مطالعتهم كتابَه هذا، من هؤالء من ييل ذكره:

نظري ذلك تاريخ الطربّي. جاء يف معجم األدباء )446/6)( نقاًل عن ابن اكمل )ت: 50)ه(، صاحب الطربّي: »َكتََب   )((
ل عن حمّمد بن إسحاق. وعليه بن تارخيه«. عن أمحد بن حمّمد كتاَب املبتدأ واملغازي عن سلمة بن املفضَّ

معجم األدباء )455/6)(.  )((
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ابلاب األّول: نقد ابن جماهد )ت: 324ه(:
القراءات، فما  فَْضَل كتابه يف  ابن جماهد يثين ىلع شيخه الطربّي، ويذكر  اكن 
وجده من غلط فيه هو بمزنلة مدح للطربّي ولكتابه، ال العكس، مع اتلماسه هل يف 
 

ّ
ذلك عذراً، إذ يدّل ذلك ىلع خلّوه عموماً من األغالط الكثرية واألخطاء اجلسيمة إال
ما ندر. »قال ابن اكمل: قال نلا أبو بكر بن جماهد وقد َذَكَر فَْضَل كتابِِه يف القراءات، 
 أيّن وََجْدُت فيه غلطاً. وذكره يل وعجبُت من ذلك مع قراءته حلمزة وجتويده هل، 

ّ
وقال: إال

م، ألنّه َبَن كتابَه ىلع كتاِب أيب ُعبيد؛ 
ّ

ثّم قال: والعلّة يف ذلك أبو عبيد القاسُم بُن سال
فأغفل أبو ُعبيد هذا احلرَف، فنقله أبو جعفٍر ىلع ذلك«))(.

، كما قيل أليب ُعبيد: إّن إسحاق املوصيّل يقول: »إّن يف كتابك »غريب  فاألمر نسيبٌّ
املصنَّف« ألَف حرٍف خطأ، فقال أبو عبيد: كتاٌب فيه أكرُث من مائِة ألٍف يقع فيه ألٌف 
نا، والروايتان

َ
 ليس بكثري، ولعّل إسحاَق عنده روايٌة وعندنا روايٌة، فلم َيْعلَْم، فخّطأ

صواٌب، ولعلّه أخطأ يف حروٍف وأخطأنا يف حروٍف، فيبق اخلطأ يسرياً«))(.

ابلاب اثلاين: نقد مّكّ القييّس )ت: 437ه(:
أشار إىل تناقض بعض أقواهل، حنو ما ذهب إيله من القول بأّن قراءة أهل اإلسالم 
 ىلع حرف واحد، كما قال ذلك يف كتاب ابليان عن أصول األحاكم هل))(، وما 

ّ
ما يه إال

ذهب إيله من القول بعدم جواز ختطئة َمْن قرأ بما صّح من القراءات اليت علّمها انليّب 
 : قال  القراءات هل.  السبعة، كما قاهل يف كتاب  أّمته من األحرف   
 باحلرف الواحد اذلي 

ّ
»قد قال الطربّي يف كتاب ابليان: )ال قراءة ايلوم للمسلمي إال

اختاره هلم إمامهم الشفيق عليهم، انلاصح هلم، دون ما عداه من األحرف السبعة(. 
وقد ذكرنا هذا من مذهبه. وقد ألّف هو كتابه يف القراءات، فذكر فيه اختالَف حنِو 

معجم األدباء )455/6)(.  )((
سري أعالم انلبالء )0)/)50(. وانظر: الفهرست )97(، إنباه الرواة ))/9) - 0)(.  )((

يُراَجع جامع ابليان ]= تفسري الطربّي[ ))/54( »كما قد بيّّنا يف كتابنا كتاب ابليان عن أصول األحاكم«.  )((
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وقد  بذلك.  مذهبه  فنقض  دونهم،  وَمن  واتلابعي  الصحابة  من  األئّمة  من  عرشين 
قال يف كتاب القراءات هل كالماً نقض أيضاً به مذهبه. قال: )لّك ما صّح عندنا من 
القراءات أنّه علّمه رسوُل اهلل  ألّمته من األحرف السبعة اليت أذن اهلُل هل 
َئ َمْن قرأ به، إذا اكن ذلك موافقاً  َطِّ وهلم أن يقرأوا بها القرآن، فليس نلا ايلوم أْن نُ
وعن  عنه  ووقفنا  به  نقرأ   ]4([ لم  املصحف،  خلّط  مالفاً  اكن  فإن  املصحف؛  خلّط 
الكالم فيه(. وقد تقّدم ِمن قوهل: إّن جيَع َما اختُلف فيه مّما يوافق خطَّ املصحف فهو 

حرٌف واحٌد، وإّن األحرف السّتة تُِرَك العمُل بها. وهذا مذهٌب متناقٌض«))(.

للتعليق: هذا قد يعين أّن الطربّي قد أاعد انلظر يف بعض مباحثه وأقواهل، وهو 
أمر طبييّع حاصل عند عموم العلماء يف متلف العلوم والفنون، فرجع عن رأٍي قد 

تبّناه سابقاً تبّي هل الحقاً أنّه ال يصّح األخذ به.

ادلين  590ه( وعلم  والشاطيّب )ت:  ادلايّن )ت: 444ه(  أب عمرو  نقد  اثلالث:  ابلاب 
السخاوّي )ت: 643ه( وابن وهبان )ت: 768ه( وابن اجلزرّي )ت: 833ه(:

ذكر ادلايّن يف )ذكر رجال ابن اعمر( اعرتاض الطربّي ىلع اتّصال قراءة ابن اعمر، 
فقال: »قد اكن حمّمد بن جرير الطربيُّ فيما أخربنا الفاريسُّ عن عبد الواحد ابن عمر 
عنه يضّعف اتّصال قراءة ابن اعمر«))(، وذلك لسببي أوردهما: كون عراك بن خادل 
فرّد عليه: »هذا  القرآن،  أقرأه  أّن عثمان بن عّفان  أحٍد  اّداعء  املجاهيل، وعدم  من 
، واألمُر يف لّك ما  القول من حمّمد بن جرير عندنا فاسٌد مردود وال يثبُت وال يصحُّ
ىَت به وأورده وقطع بصّحته ظاهٌر خبالف ما قاهل وذهب إيله، وحنن نوّضح ذلك ونبّي 

َ
أ

ه وَغْفلَتَه فيما أورده، وَظنَّ أنّه ديلٌل ىلع صّحِة قوهِل بما ال خيىَف عن ذي لبٍّ وَفْهٍم 
َ
خطأ

وديٍن وإنصاٍف، إن شاء اهلل«))(، فساق رّده مفّصاًل)4(.

كتاب اإلبانة عن معاين القراءات )40 - )4(.  )((
جامع ابليان ))8(.  )((
جامع ابليان ))8(.  )((

جامع ابليان ))8 - 86(.  )4(
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ذلك  تبعه يف  وقد  ابن اعمر.  590ه( يف طعنه ىلع  الشاطيبُّ )ت:  انتقده  كذلك 
تلميذه السخاوّي، فنقل حتذير شيخه هل من ذلك: »قال يل شيخنا أبو القاسم الشاطيّب 
: إيّاك وطعَن الطربّي ىلع ابن اعمر !«))(. وقد رّد السخاوّي ىلع الطربّي مدافعاً 
عن ابن اعمر وقراءته، فنقل أّواًل كالم الطربّي بهذا اخلصوص من كتاب القراءات، 
وهو نقل نفيس لقلّة انلقول منه، فقال: »وقد تكلّم حمّمُد بُن َجرير الطربيُّ يف قراءة 
َخَذ قراءتَه عن املغرية 

َ
ابن اعمر ، فقال: »وقد زعم بعُضهم أّن عبد اهلل بَن اعمٍر أ

ابن أيب شهاب املخزويّم وعليه قرأ القرآن، وأّن املغريَة قرأ ىلع عثمان بن عّفان. قال: 
وهذا غرُي معروٍف عن عثمان، وذلك أنّا ال نعلُم أحداً اّدىع أّن عثمان أقرأه القرآن، بل 
 أحرفاً يسرية. ولو اكن سبيلُه يف االنتصاِب ىلع َمْن 

ّ
ال حنفُظ عنه من حروف القرآن إال

قرأ عليه السبيَل اليت وصفها الراوي عن املغريِة بن أيب شهاب ما ذكرنا، اكن ال َشكَّ 
قد شارك املغريَة يف القراءِة عليه واحلاكيِة عنه غرُيه من املسلمي، إّما من أدانيه وأهل 
اخلصوص به، وإّما من األباعد واألقايص، فقد اكن هل من أقاربه وأدانيه َمْن هو أمسُّ 
رمحاً وأوجُب حّقاً من املغرية، كأوالده وبين أعمامه وموايله وعشريته، ومن األباعد 
َمن ال حُيَص عدُده كرثًة. ويف عدم مّديع ذلك عن عثماَن ادليلُل الواضُح ىلع بُطوِل 
قوِل َمْن أضاَف قراءَة عبد اهلل بن اعمر إىل املغرية بن أيب شهاب، ثّم إىل أن أخذها 
املغرية بن أيب شهاٍب عن عثماَن قراءًة عليه. قال: وبعد، فإّن اذلي حك ذلك وقاهل رجٌل 
جمهول من أهل الشام، ال يُعَرُف بانلقِل يف أهل انلقل وال بالقرآن يف أهل القرآن، يُقاُل 
هل: ِعَراك بن خادل املّرّي. ذكر ذلك عنه هشاُم بُن عّماٍر، وعراٌك ال يعرفُه أهُل اآلثار، 
َروى عنه غري هشام بن عّمار. قال: وقد حّدثين بقراءة عبد اهلل بن  وال نعلُم أحداً 
اعمر لكِّها العّباُس بُن الويلِد ابلريويتُّ وقال: حّدثين عبد احلميد بن بّكار، عن أيّوب 
ابن تميم، عن حيىي بن احلارث، عن عبد اهلل بن اعمر ايلحصيبِّ أّن هذه حروُف أهل 

جال القّراء وكمال اإلقراء ))/4)4(. كذلك أحاسن األخبار ))6) - )6)(، اغية انلهاية ))/4)4(. يُقابَل:  )((
Gilliot: Exégèse, langue, et théologie en Islam 158.
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الشام اليت يقرؤونها. قال: فنََسَب عبُد اهلل بُن اعمٍر قراءتَه إىل أنّها حروُف أهل الشام 
يف هذه الرواية اليت رواها يل العّباُس بن الويلد، ولم يُِضْفها إىل أحٍد منهم بعينه. ولعلّه 
أراد بقوهل: إنّها حروُف أهل الشام، أنّه قد أخذ ذلك عن جاعٍة من قّرائها؛ فقد اكن 
َخَذَها، كما 

َ
أدرَك منهم من الصحابِة وقدماء السلف خلقاً كثرياً. ولو اكنْت قراءتُه أ

ذكر عن عراك بن خادل عن حيىي بن احلارث عنه، عن املغرية بن أيب شهاب عن عثمان 
بن عّفان، لم يَُكْن يِلَرْتَُك بياَن ذلك، إن شاء اهلل، مع جاللِة قدِر عثماَن وماكنِه عند 

َفُهْم بذلك فَْضَل حروفِه ىلع غريها من ُحُروِف القّراء«))(. أهِل الشاِم، يلَُعرِّ

إّن كالم الطربّي هنا يصّب يف نقد األسانيد، أي: أسانيد القراءات))(، حتديداً 
إسناَد قراءة ابِن اعمٍر عن املغرية عن عثمان؛ فقد دفع نقُده هذا العديَد من العلماء إىل 
الرّد ىلع كالمه وتفنيده، اكلسخاوّي )ت: )64ه())(، ثّم تبعه ابُن َوْهبَان )ت: 768ه( يف 
ذلك، فنقل رّده تأييداً هل يف كتاب أحاسن األخبار)4(، ثّم قال: »انتىه ما نقله السخاوّي. 
والعجُب من الطاعن يف قراءته كيف يتمّسُك بما هو تقويٌة هلا«)5(؟ ثّم ذكر مطلباً يف 

َسنَِد ابِن اعمٍر يف القراءة ىلع أشياخه ىلع اثين عرش قواًل)6(.

ثّم تبعهم ابُن اجلزرّي )ت: ))8ه( يف ذلك، فقال يف ترجة املغرية بن أيب شهاب 
املخزويّم: »فانظْر إىل هذا القوِل الساقِط ِمْن ِمثِْل هذا اإلماِم الكبرِي! ال َجَرم اكن اإلماُم 
ُقوِط«)7(،  الشاطيبُّ حيّذر من قوِل ابِن جريٍر هذا. قال السخاوّي: وهذا قوٌل، ظاهُر السُّ

جال القّراء وكمال اإلقراء ))/))4 - ))4(. أقول: بعض كالم الطربّي نقله أبو عمرو ادلايّن يف جامع ابليان ))8(   )((
من »ولو اكن سبيله« إىل »عن عثمان قراءة عليه«.

يُقابَل تفسري الطربّي )456/5( )))44)(.  )((
جال القّراء وكمال اإلقراء ))/4)4 - 5)4(.  )((

أحاسن األخبار ))6) - 65)(.  )4(
أحاسن األخبار )65)(.  )5(

أحاسن األخبار )65) - 67)(.  )6(
اغية انلهاية ))/06)( )5)6)( )س) - 4(.  )7(
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فنقل رّده عليه، ثّم زاد من طرقه أّن عبد اهلل بن ذكوان وحمّمد بن وهب بن عطّية قد 
ُمّرّي))( اذلي عّده الطربيُّ من املجاهيل.

ْ
َرَوَيا عن عراك بن خادل ال

َسَقَطاِت  ِمْن  ُعدَّ  ِمّما  فهو  فيه،  ابِن جريٍر  طعُن  »أّما  ابن اعمر:  ترجة  وقال يف 
: إيّاَك وطعَن الطربيِّ  : قال يل شيُخنا أبو القاسم الشاطيبُّ ابِن جريٍر حّت قال السخاويُّ
تََفُت إيله. وما َنَقَل عن 

ْ
ىلع ابن اعمٍر! وأّما قوُل أيب طاهر بِن أيب هاشٍم يف ذلك، فال يُل

ابِن جماهٍد يف ذلك، فغرُي صحيٍح، بل قوُل ابِن جماهٍد: »وىلع قراءتِه أهُل الشاِم واجلزيرِة« 
ْصَل هلا وجُيِْمُع انلاُس وأهُل 

َ
َر قراءٌة ال أ  أن ُيتََصوَّ

ُ
أعظُم ديلٍل ىلع قّوتِها. وكيف يسوغ

ِقيِنها مع 
ْ
ْدِر األّول وإىل آخِر وقٍت ىلع قبوهِلا وتالوتِها والصالِة بها وتَل العلِم من الصَّ

شّدِة ُمَؤاَخَذتِهم يف اليسرِي«))(؟ ثّم َنَقَل كالَم األهوازيِّ )ت: 446ه( يف إمامة ابن اعمر 
وعداتله وثقته وسالمة روايته وصّحة نقله وفضائل أخرى))(.

إّن الَفْصَل يف اإلشاكل اذلي أثاره الطربيُّ أّن قراءَة املغرية ىلع عثمان بن عّفان 
األهوازّي )ت: 446ه(، حي حتّدث عن  قاهل  فيما  هو  معروٍف عن عثمان  غرُي  أمٌر 
َمَر الصحايبَّ زيد بن ثابت أن ُيْقِرَئ 

َ
مصاحف األمصار املستنسخة، فذكر أّن اخلليفة أ

قارئ.  إمام  مصحٍف  لّك  مع  مصاحف،  أربعة  وأنفذ  املديّن  باملصحف  املدينِة  أهَل 
. وبعث  »قال أبو يلّع ]= األهوازّي[: أمر عثماُن  زيَد بَن ثابٍت أن ُيْقِرَئ باملدينِّ
ليَمَّ  عبَد اهلل بَن السائِب َمَع املّكِّ واملغريَة بَن ِشَهاٍب)4( مع الشايمِّ وأبا عبد الرمحن الُسّ

.)5(» مع الكويفِّ واعمَر بَن عبِد قَيٍْس مع ابلرصيِّ

اغية انلهاية ))/06)( )س4)(.  )((
اغية انلهاية ))/4)4( )س8) - 4)(.  )((

اغية انلهاية ))/5)4( )س) - 8(.  )((

شهاب: كذا يف األصل املخطوط.  )4(
نقله اجلعربيُّ )ت: ))7( يف جيلة أرباب املراصد يف رشح عقيلة القصائد )))أ( )س7) - 0)(. لقد رّد الفييف   )5(
يف مقاهل يف )املبحث اثلاين: دعوى ابن جرير يف إسناد قراءة ابن اعمر ومناقشته( )هناك )9) - )0)( بسّتة أدلّة، 

خامسها قول األهوازّي اذلي استشهد به )هناك 99)(.
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أقول: هذه خطوة من قبل اخلليفة ذاُت ُبْعِد نظٍر فائٍق للغاية. فالعمدة لّك العمدة، 
ىلع الرواية الشفهّية باتللّق واتللقي، فال بّد ألهِل األمصار من أئّمة قّراء يتلّقون عنهم 
القرآن. والكالم هنا ىلع حقبة تارخيّية حّساسة ال حتتمل أدىن جمازفة؛ فال ُيْعَقُل أن 
يبعث اخلليفة عثماُن بأشخاص، مثل املغرية، مع مهّمة يف اغية األهمّية واخلطورة، وهو 
ال يعرفهم وال تربطهم به صلة، بل العكس تماماً، قد عرفهم تمام املعرفة واختارهم 
هلذه املهّمة اجلليلة ثلقته العليا بهم، فهم أئّمة قّراء، عدول ثقات، قرأ بعضهم عليه 

القرآن، مثل املغرية والسليّم، كما هو منصوص عليه يف كتب الرتاجم))(.

ابلاب الرابع: الطربّي وابن جماهد ابلغداديّان وطبيعة العالقة العلمّية بينهما:
يف  كتابه  ىلع  ويثين  اتلقدير))(  اغية  الطربّي  يقّدر  جماهد  ابن  اكن  تقّدم،  كّما 
القراءات))( اذلي لم جيد فيه من الغلط ما يعيبه أو ينتقص من قيمته)4(، فاكن هلذا 
اتلقدير أثره يف ابن جماهد )45) - 4))ه(، وكذلك يف صاحبه أيب طاهر عبد الواحد 
ِجع ىلع تقديمه بعد 

ُ
ابن عمر بن حمّمد بن أيب هاشم ابلغدادّي )ت: 49)ه()5( - اذلي أ

وفاة ابن جماهد، فتصّدر لإلقراء يف جملسه - وقبلهما ىلع ادلاجويّن ))7) - 4))ه(، 
فَرَوْوا عن الطربّي وأخذوا عن كتابه اجلامع يف القراءات اذلي أرب ىلع جيع اجلوامع 
املتقّدمة هل يف القراءات ىلع قول ادلايّن. يشهد ذللك ما ذكره اذلهيّب )ت: 748ه( يف 
أمحد  بُن  وحمّمد  جماهد،  ابُن  عنه  فأخذ  القراءات،  يف  حسناً  كتاباً  »صّنف  ترجته: 

ادلاجويّن، وعبد الواحد بُن أيب هاشم«)6(.

كما يف معرفة القّراء الكبار ))/)0)( ترجة عثمان، ))/6))( ترجة املغرية، ))/47)( ترجة السليّم، اغية انلهاية   )((
))/))4( )س) - 4( ترجة السليّم، ))/507( )س9 - 0)( ترجة عثمان، ))/05)( )س9 - 0)( ترجة املغرية.

معجم األدباء )448/6)( »ثّم أخذ أبو بكر بن جماهد يف مدح أيب جعفر الطربّي«.  )((
 فّضله: ما ُصنِّف يف معَن كتابِه مثلُه«.

ّ
ُرُه إال

ْ
رِي ِذك معجم األدباء )455/6)( »قال نلا أبو بكر بن جماهد وقد اكن ال جيَْ  )((

 أيّن وجدُت فيه غلطاً«.
ّ
معجم األدباء )455/6)( »قال نلا أبو بكر بن جماهد وقد َذَكَر فَْضَل كتابِه يف القراءات وقال: إال  )4(

عنه: اغية انلهاية ))/475 - 477( ))98)(. سمع احلروف من الطربّي ]هناك )/475 - 476[. روى عنه قراءة نافع   )5(
برواية ورش من طريق يونس بن عبد األىلع، كما يف جامع ابليان )08)(.

تاريخ اإلسالم )))/80)(.  )6(
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عن  أيضاً  أخذ  قد  وعمله  الطربّي  عن  أخذه  إىل  فباإلضافة  جماهد،  ابن  أّما 
َمِن  »أّوُل  إنّه  ابن جماهد:  قال عن  اجلزرّي حي  ابُن  أّكده  ما  هذا  وعمله.  ادلاجويّن 
اقترص ىلع قراءات هؤالء السبعة فقط. وَرَوى فيه عن هذا ادلاجوينِّ وعن ابن جرير 
أيضاً«))(. جيب اتلوضيح هنا أّن اهلاء يف »فيه« ال ترجع إىل كتاب السبعة يف القراءات 
البن جماهد، اذلي قد وصلنا وهو مطبوع )ط(، إذ ال ذكر هلما فيه))(، لكّنها ترجع إىل 

كتاب اجلامع هل ىلع األرجح))(.

جيب اإلشارة هنا أّن ابن جماهد اكن يدلّس بعض أسماء شيوخه)4(، منهم الطربّي 
: »وقد دلّس ابُن جماهٍد اْسَمُه يف كتابه،  وادلاجويّن)5(. قال ابن اجلزرّي يف ترجة ادلاجوينِّ
فقال: حّدثنا أبو عبد اهلل حمّمد بن عبد اهلل الرميّل املقرئ، قال: حّدثنا عبد الرّزاق؛ 
أمحد  بن  حمّمد  حّدثنا  آخر:  ماكن  يف  وقال  ادلاجويّن.  هو  هذا  اهلل  عبد  بن  فمحّمد 

املقرئ، قال: حّدثنا عبد الرّزاق بن احلسن؛ واملقرئ هذا هو ادلاجويّن«)6(.

أّما الطربّي، فقال أبو عمرو ادلايّن يف إسناده قراءة نافع برواية ورش من طريق 
يونس: »حّدثنا حمّمد بن أمحد، قال: حّدثنا ابُن جماهد، قال: أخربين حمّمد بن عبد اهلل، 
قال: حّدثنا يونس بن عبد األىلع عن ورٍش عن نافٍع. قال أبو عمٍرو ]= ادلايّن[: حمّمد 
ابن عبد اهلل هذا هو اذلي يروي عنه ابُن جماهٍد هو حمّمد بن جرير بن يزيد الطربّي. 

النرش يف القراءات العرش ))/4)(.  )((
 يف موضعي مدلّساً. كتاب 

ّ
أّما الطربّي، فغري مذكور فيه ىلع اإلطالق. أّما ادلاجويّن، فلم يذكره ابن جماهد فيه إال  )((

السبعة )5))( )9)( و)68)( )46(.
هو يف عداد الكتب املفقودة. عن هذا الكتاب يُنَظر: شمول اتلعاريف )48)( ))7(.  )((

جاء يف علوم احلديث )74(: »ما ُروي نلا عن أيب بكر بن جماهد اإلمام املقرئ أنّه َرَوى عن أيب بكٍر عبد اهلل بن   )4(
ِجْستَايّن، فقال: حّدثنا عبد اهلل بن أيب عبد اهلل. وَرَوى عن أيب بكٍر حمّمد بن احلسن انلّقاش املفّس  أيب داود السِّ
املقرئ، فقال: حّدثنا حمّمد بن سند. نََسبَُه إىل َجدٍّ هل. واهلل أعلم«. أّما احلكم عليه والغرض احلامل عليه، فكذلك 

يُراَجع: علوم احلديث )76(.
اَلح )ت: )64ه( يف علوم احلديث )74(:  يُعَرف هذا بتدليس الشيوخ عند أهل مصطلح احلديث. قال ابن الصَّ  )5(

»وهو أن يروَي عن شيخ حديثاً سمعه منه، فيسّميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما ال يُعَرُف به، يك ال يُعَرَف«.
اغية انلهاية ))/77(. يُقابَل كتاب السبعة )5))( )9)( ]اآلية 0)): )[، )68)( )46( ]اآلية 5)): 6[.  )6(
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دلّسه ابُن جماهد«. نظريه ما نقله ابن اجلزرّي يف ترجة الطربّي: »قال ادلايّن: َرَوى عنه 
)ج( ابن جماهٍد، غري أنّه دلّس اسَمه. قلُت ]= ابن اجلزرّي[: قال يف إسناده قراءة نافع: 
حّدثين حمّمد بن عبد اهلل، قال: حّدثنا يونس عن ورٍش وسقالب عن نافٍع. قال صالح 
ابُن إدريس: حمّمد بن عبد اهلل هذا هو حمّمد بن جرير«))(. أقول: صالح بن إدريس 
)ت: 45)ه( هو »أبو سهل ابلغدادّي، نزيل دمشق، أستاذ ماهر، ضابط متقن، قرأ ىلع 

ابن جماهد«))( وغريه.

مسّماة  ومظاّن غري  معّماة  موارد  القبيل عن  هذا  من  تَْكِشف حاالت  بذلك 
لعلماء كبار، أمثال الطربّي وادلاجويّن الكبري وغريهما، اكن هلم بالغ األثر يف إبداعهم 

الفكرّي وإنتاجهم العليّم خالل عصور انلهضة يف اإلسالم.

من بي الروايات املبثوثة يف تراجم الطربّي جمموعة يرويها ابن جماهد عن شيخه 
اغية  حريصاً  اكن  أنّه  كذلك  يّتضح  خالهلا  من  فضله))(،  وذاكراً  هل  مادحاً  الطربّي 
 َتُفوتَُه فرصُة صحبة الطربّي مع رفعة مزنتله وعلّو ماكنته يف األوساط 

ّ
احلرص ىلع أال

ابلغداديّة، يلنهل من علمه ويأخذ عنه، فاكن قد تََرَك انلاَس ينتظرونه لصالة الرتاويح 
يف إحدى يلايل العرش األواخر بعدما خرج من داره واجتاز مسجده، فلم يدخله وسار 
إىل آخر ُسوِق الَعَطِش، فوقف بباب مسجد الطربّي وهو يقرأ سورة الرمحن، فاستمع 

قراءته طوياًل ثّم انرصف)4(.

حيك ابن اكمل أّن ابن جماهد حرص مع موضعه يف نفسه وعند الطربّي، أن يسمع 
منه قراءة نافع برواية ورش من طريق يونس بن عبد األىلع اذلي قرأ عليه الطربيُّ 

اغية انلهاية ))/07)(. كذلك ذكر ذلك يف ترجة ابن جماهد يف اغية انلهاية ))/40)( ))66( »)ج( حمّمد بن جرير   )((
الطربّي - ودلّسه، فقال فيه: حمّمد بن عبد اهلل«.

اغية انلهاية ))/)))( ))44)(.  )((
معجم األدباء )448/6)( و)455/6)(.  )((

تاريخ بغداد ))/64)(. كذلك تاريخ مدينة دمشق ))00/5)( ]نقاًل عنه[.  )4(
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 أْن يَْسَمَعَها مع انلاس، فما أثّر ذلك يف نفس ابن جماهد. واكن ذلك كرهاً 
ّ

بمرص، فأَب إال
من الطربّي أن خيّص أحداً بيشء من العلم. واكن ذلك يف أخالقه))(.

 
ّ

ال خيتلف األمر خارج إطار اتلدريس، فقد اكن ابن جماهد كذلك حريصاً أال
الصحراء،  إىل  ُربَّما خرج  الطربّي  فاكن  ومالزمته؛  مرافقته  فرصة  نفسه  يفوّت ىلع 

فيخرج معه))(.

ال شّك أّن ما تلّقاه ابُن جماهد عن شيخه الطربّي واستفاده من معارفه يف متلف 
العلوم والفنون اكن هل بالغ األثر عليه يف اتلعايط مع الروايات واألخبار واألحاديث 
كما  والفقهاء،  املحّدثي  من  العلم  أهل  منهج  وهو  نقديّة،  بنظرة  عليها  واحلكم 
واحلرام  باألخبار  العلم  أهُل  ذلك  ينتقد  »وإنّما  قوهل:  يف  جماهد  ابُن  إيلهم  أشار 
الروايَة  ُيبرِْصُ  وال  احلديَث  يعرُف  ال  َمْن  إىل  ذلك  انتقاُد  وليس  واألحاكم.  واحلالل 
واالختالَف«))(؛ فهو يتحّدث عن أهل احلديث وعلماء الرجال والفقهاء، ىلع رأسهم 

شيخه الطربّي املفّس واملحّدث والفقيه واملؤرِّخ.

بناء ىلع منهج هؤالء عدَّ ابن جماهد اختالف انلاس يف القراءة اكختالفهم يف 
املروّية يف األحاكم ووضعها  القرآن اكآلثار  املروّية يف حروف  األحاكم)4(، فعّد اآلثار 
ُرويت  اليت  فاكآلثار  احلروف،  يف  ُرويت  اليت  اآلثار  »أّما  قال:  واحد.  نقد  ميان  يف 
يف األحاكم، منها ]= من آثار األحاكم[ املجتَمُع عليه السائُر املعروف، ومنها املرتوُك 
َم فيه َمْن  املكروُه عند انلاِس املعيُب َمْن أخذ به وإْن اكن ُروي وُحفظ، ومنها ما تََوهَّ

معجم األدباء )455/6)( بترصُّف طفيف.  )((
معجم األدباء )466/6)(.  )((

كتاب السبعة )49(. ذلا ال يصّح حرص املقارنة يف املنهج بي القّراء والفقهاء، كما فعل شادي نارص ]هناك 87[،   )((
بل يه بينهم وبي أهل العلم من املحّدثي والفقهاء، كما رّصح بذلك ابن جماهد أعاله وأّكدُت عليه من جهيت؛ 
، إذ هلم منظومتهم من الضوابط  فتجاهل أهل احلديث وعلماء الرجال وإسقاطهم من املقارنة املنهجّية خطأ َبيِّ
واثلوابت والقواعد اليت اعتمدوها يف احلكم ىلع احلديث وروايته إسناداً ومتناً، بل جهودهم يف هذا ابلاب تفوق 

غريهم، أمثال حيىي بن سعيد القّطان )0)) - 98)ه( وعبد الرمحن بن مهدّي )5)) - 98)ه(.
كتاب السبعة )45(.  )4(
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َمه  رواه، فضّيع روايتَه ونيَِسَ سماَعه ]49[ لُطوِل َعْهِدهِ، فإذا ُعرَِض ىلع أهِله، َعَرفُوا تََوهُّ
ورَدُّوُه ىلع َمْن مَحَلَُه، ورّبما سقطت روايته ذللك بإرصاره ىلع لُُزومه وتركه االنرصاَف 
عنه، ولعّل كثرياً مّما تُِرَك حديثُه واتُّهم يف روايِته اكنْت هذه ِعلَّته. وإنّما ينتقد ذلك 
أهل العلم باألخبار واحلرام واألحاكم. وليس انتقاُد ذلك إىل َمْن ال يعرُف احلديَث وال 
ُيبرِْصُ الرواية واالختالف. كذلك ما ُروَي من اآلثار يف حروف القرآن، منها املعرُب 
ُة القليلة، ومنها  السائُر الواضُح، ومنها املعرُب الواضُح غرُي السائر، ومنها اللغُة الشاذَّ
َم فيه، فُغِلَط به، فهو  الضعيُف املعن يف اإلعراب، غري أنّه قد قُِرَئ به، ومنها ما تُُوهِّ
 اليسرَي، ومنها اللحُن اخليفُّ اذلي ال 

ّ
ٌْن غرُي جائٍز ِعنَْد َمْن ال يبرُص من العربّية إال

َ
حل

لَُة القرآِن   العالُِم انلِّْحِرير. وبكلٍّ قد جاءِت اآلثار يف القراءات«))(. إذ »مَحَ
ّ

يعرفُُه إال
ُمتََفاِضلُوَن يف مَحِْلِه«، كما قال ابن جماهد))(.

هنا  جماهد  ابن  عنه  حتّدث  اذلي  االختالَف  أّن  أخرى  مّرة  هنا  اتلوكيد  جيب 
.)(( وغريه من العلماء يف سياقات متلفة هو اختالُف َتنَوٍُّع ال اختالف تََضادٍّ

كتاب السبعة )48 - 49(.  )((
كتاب السبعة )45(.  )((

))(  فات شادي نارص توكيد هذه احلقيقة، حي حتّدث عن فكرة االختالف مقابل االتّفاق يف القراءات ]»اختلفوا« 
“Revisiting Ibn Mujāhid's Po- يف مقاهل ])'they have agreed'( »مقابل »اتّفقوا ('they have disagreed')

ابِن جماهد االفتتاحّية »اختلف  ”sition on the Seven Canonical Readings ]هناك 86 - 87[ ونقل جلَة 

انلاُس يف القراءِة كما اختلفوا يف األحاكم« كتاب السبعة )45( هناك )87(، واكتىف بذلك دون زيادة توضيح، مع 
العلم أّن ابن جماهد قد أبان معن االختالف والقصد منه بما أتبعه من جلة: »وُرويت اآلثاُر باالختالِف عن 
الصحابِة واتلابعي توسعًة ورمحًة للمسلمي، وبعُض ذلك قريٌب من بعض«. كتاب السبعة )45(. ثّم ألفيْتُه يذكُر 
 (disagreements and يف عبارته )هذه املسألة يف نتائج مقاهل )هناك 04)(، فعطف )اتلناقضات( ىلع )االختالفات
(paradoxes، مّما يكشف بوضوح قصده وفهمه ملصطلح االختالف ىلع أنّه اختالف تضاّد. ثّم ألفيتُه بعد ذلك 

 (the disputes and disagreements يف عبارته )بقليل ]هناك 04)[ يستعمل مصطلح )اخلالف( بدل )االختالف
إىل  بنوعيه  عليه  املتعارف  االختالف  من  لكّّيًة  بذلك  فخرج   ،(khilāf) among the eponymous Readers)

اخلالف اذلي هو - كما توح عبارته - أقرب إىل معن الزناع واخلصام؛ فهذا خلط بيِّ يف استعمال املصطلحات 
وفهم خاطئ دلالالتها.
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من املسائل املتعلّقة بالقراءات واليت تأثّر بها ابن جماهد من قِبَل الطربّي))( انتقاد 
األخري سند قراءة ابن اعمر )ت: 8))ه(، فقد صدر عنه أيضاً تضعيُفه إلسنادها؛ فقد 
جع بينهما يف هذه املسألة))( صاحبُه أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن حمّمد بن أيب 
 هاشم ابلغدادّي )ت: 49)ه())(. »قال: واكن ِمّمن حفظُت عنه تضعيَف إسناِد قراءِة

ابن اعمٍر أبو بكٍر شيخنا وحمّمُد بُن جريٍر. قال: وهذان اكنا َعليََمْ زمانِهما«)4(.

فذكر عن الطربّي حنواً ِمّما ذكره السخاوّي، ثّم قال: »وأّما أبو بكر شيخنا، فإيّن 
ثّم قال: يعين بذلك، واهلل  الشام.  ابِن اعمٍر شٌء جاءنا من  إنّما قراءُة  سمعتُه يقول: 

ئ القراءُة عن األئّمِة اليت تقوم بأسانيدها احلّجُة)5(. ِ
َ

أعلم، أنّها لم جت

ثّم قال بعد ذلك: ولوال أّن أبا بكٍر شيخنا َجَعلَُه سابِعاً ألئّمة القّراء، فاْقتََدْينَا 
بِفْعِلِه، لََما اكن إسناُد قراءتِه مرضّياً، ولاكن أبو حمّمد سليماُن بُن مهران األعمُش بذلك 
املأمور  للمصحف  وموافقًة  املرضّيي  األئّمِة  عن  منقولًة  قراءتُه  اكنت  إذ  منه،   

َ
ْوىل

َ
أ

باتّباِع ما فيه«)6(.

للمزيد عن نقد القراءات عند الطربّي يُراَجع إسماعيل احلّطان: ظاهرة نقد القراءات ومنهج الطربّي فيها )9))   )((
.)(59 -

ادلمشّق  ابن اعمر  قراءة  اتّصال  الطربّي يف عدم  ابن جرير  دعوى  الفييف:  يُراَجع حيىي  املسألة  بهذه  لإلحاطة   )((
)عرض ومناقشة(، القراءات القرآنّية يف العالم اإلساليّم: أوضاع ومقاصد )4)4) ـه- ))0)م( ))/)8) - 8))(.

عنه: اغية انلهاية ))/475 - 477( ))98)(.  )((
جال القّراء وكمال اإلقراء ))/5)4(. يُقابَل كتاب املرشد الوجي ))6)(.  )4(

يعلّق الفييف حبقٍّ يف مقاهل ))0)( ىلع نهج أيب طاهر: »هذا كالم لم يسلك فيه هذا اإلماُم طريقَة أهِل العلِم يف   )5(
اتلحقيق، فإّن قراءَة القرآن ال تُؤَْخُذ بهذه الطريقة، وال يسوغ يف قبوهلا جمّرُد تقليِد العالِم، وال يكيف االستئناُس 
فيها بمثِل ما ذكره أبو طاهٍر، فكأنّه  ارتضاها تقليداً مع ضعفها عنده. وهذا مسلٌك خطرٌي ال يرضاه أهُل 

العلم«.
جال القّراء وكمال اإلقراء ))/5)4(. كذلك كتاب املرشد الوجي ))6)(. تعقيب: هناك َمْن ذهب إىل القول بشذوذ   )6(
قراءة األعمش ومالفتها املصحف. يُراَجع كتاب املرشد الوجي )05)(، القراءات القرآنّية لقابة )08)( )4(، دعوى 

ابن جرير للفييف ))0)(.
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كذلك رَدُّ السخاويُّ )ت: )64ه( ىلع ما نقله ابن أيب هاشم عن شيخه ابن جماهد 
وما أّوهل من كالم شيخه))(. من الالفت للنظر هنا أمران. األّول ما قاهل ابن أيب هاشم 
قاهل  أساُس ذلك ما  بإجياب مطلق، فقد يكون  )ت: 49)ه( حبّق األعمش وقراءته 
الكوفِة  إماَم  »ثّم اكن األعمش، فاكن  القراءات عنه:  أبو عبيد يف ديباجته يف كتاب 
َم يف زمانه عليهم«))(، فعّده يف ُرؤََساِء الكوفِة اثلالثِة يف القراءة))(. يُضاُف إىل ذلك  املقدَّ
أّن هذا اإلجياب املطلق حبّق األعمش مدّعم بمعرفة متينة عند أيب طاهٍر، فقد أفرد 

فيها كتاباً، سّماه كتاب قراءة األعمش)4(.

األمر اثلاين موقف أيب شامة املقديّس )ت: 665ه( مّما رّد به شيُخه َعلَُم ادليِن 
اإلنصاف  إىل  أقرب  فهو  49)ه(؛  )ت:  طاهر  أيب  كالم  ىلع  )64ه(  )ت:  َخاوِيُّ  السَّ
واحلياديّة حبّق الطربّي. ها نّصه: »قلُت: ووقع يف كتاب ابليان أليب طاهر بن أيب هاشم 
أنّه  وإنّما حاِصلُه  ابن اعمر.  قراءة  أنّه طعن ىلع  الطربّي، ظّن منه  كالٌم أليب جعفر 
استبعد قراءتَه ىلع عثمان بن عّفان  ىلع ما جاء يف بعض الروايات عنه، ىلع ما 
نقلناه يف الكتاب الكبري من إبراز املعاين، وذلك غرُي ضائٍِر، فَهْب أنّه لم يَِصحَّ أنّه قرأ 
ىلع عثمان، فقد قرأ ىلع غرِيهِ من الصحابة واكن يقوُل: هذه ُحُروُف أهِل الشام اليت 
ْدرََك 

َ
يقرُؤونها. قال أبو جعفر: ولعلّه أراَد أنّه أخذ ذلك عن جاعٍة ِمْن قُّرائها، فقد اكن أ

منهم من الصحابِة وقدماِء السلف خلقاً كثرياً«)5(. وهذا كالم الطربّي يف جامعه، قد 
صّدره بلطيف العبارة: »ولعلّه أراَد ]...[«. ثّم نقل أبو شامة بعض كالم أيب طاهر إىل 

جال القّراء وكمال اإلقراء ))/6)4 - 7)4(. أّما أبو شامة املقديّس )665(، فاكن رّده أّن ابن أيب هاشم َظنَّ من كالم   )((
الطربيِّ أّن األخرَي طعن ىلع قراءة ابن اعمر، بل احلاصل استبعاده قراءة ابن اعمر ىلع عثمان بن عّفان  ىلع 

ما جاء يف بعض الروايات عنه. يُراَجع كتاب املرشد الوجي ))6)(.
جال القّراء وكمال اإلقراء ))/9)4(.  )((

جال القّراء وكمال اإلقراء ))/9)4 - 0)4(.  )((
ذكره ابن انلديم يف ترجة أيب طاهر بن أيب هاشم يف الفهرست ))5(.  )4(

كتاب املرشد الوجي ))6)(.  )5(
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أن انتىه إىل قوهل املتقّدم ذكره »]...[ وموافقًة للمصحف املأثور ]كذا[ باتّباِع ما فيه« 
مع إضافة »ولكّنا ال نعدل عّما َمىَض عليه أئّمتنا، وال نتجاوُز ما رََسَمُه أّولُونَا، إذ اكن 
أّن  تقّدم  مّما  أقول: من املالَحظ  ْحَرى«))(. 

َ
أ بِفْعِلِهْم  ِك  اتلََّمسُّ إىل  ، وكّنا 

َ
ْوىل

َ
أ بنا  ذلك 

اذلي هّول األمر وضّخمه وذهب به بعيداً هو أبو طاهر، ال الطربّي وال ابن جماهد اذلي 
قال حبّق ابن اعمر وقراءتِه: »أّما أهل الشام، فيُْسِنُدوَن قراءتَهم إىل عبد اهلل بن اعمر 
؛ وأخذها  . واكن عبُد اهلل قد أخذ القراءَة عن املغريِة بِن أيب شهاٍب املخزويمِّ ايلحصيبِّ

.)((» املغريُة عن عثماَن بِن عّفاَن

قراءة  إلسناد  هاشم(  أيب  ابن  صاحبه  قول  )ىلع  جماهد  وابن  الطربّي  نقد  أّما 
ابن اعمر، فذلك حالة من حاالت كثرية يف نقد الروايات واألسانيد يف القراءة، تشلّك 
فرتة  من  القراءات  يف  كتب  ىلع  نقف  ال  أنّنا  فرغم  القراءات؛  علم  يف  قوّيًة  ظاهرًة 
 كتاب السبعة لألخري، فهو - مصدراً - اكٍف أن يكشف 

ّ
أيب عبيد إىل ابن جماهد إال

نلا عن حضور هذه الظاهرة، فقد ضّعف ابن جماهد فيه القراءات يف مخسة وثالثي 
موضعاً))(، وعرّب عن ذلك جبمل متلفة، مثل )هو غلٌط( أو )هو خطأ( أو )هو وهٌم( 
أو )ليس بيشٍء( أو )ليس هل وجٌه( أو )ال جيوُز()4(. من األمثلة ىلع ذلك قوهل: »روى 
ْىن﴾ ]الكهف: 76[  أبو عبيد عن الكسايّئ عن أيب بكر عن اعصم يف كتاب القراءات ﴿دلُ
بضّم الالم وتسكي ادلال؛ وهو غلط. وقال يف كتاب املعاين اذلي عمله إىل سورة طه 
ادلال. وقال:  الالم، ساكنة  ﴾ مفتوحة  ﴿ الكسايّئ عن أيب بكر عن اعصم  عن 

﴾ مثل أيب عمرو ومحزة«)5(. حفٌص عن اعصم ﴿

كتاب املرشد الوجي ))6)(.  )((
كتاب السبعة )85(.  )((

هذا العدد حصيلة ابلاحث السالم اجلكين يف حبثه »القراءات اليت حكم عليها ابن جماهد بالغلط أو اخلطأ يف   )((
كتابه السبعة: عرٌض ودراسٌة« اذلي رّد فيه ىلع ابن جماهد يف تضعيفه هلا.

يُنَظر: القراءات اليت حكم عليها ابن جماهد بالغلط أو اخلطأ يف كتابه السبعة )6(.  )4(
كتاب السبعة )96)( )7)(.  )5(
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بالطبع ال يعين ذلك أنّه اكن حمّقاً يف لّك ما ضّعفه))(، بل يُْحَمُل معظُمها ىلع أنّه 
للقّراء  الفاريّس )ت: 77)ه( يف احلّجة  أبو يلّع  نّبه ىلع ذلك  الرواية، كما  من حيث 
اتلحقيق))(،  وحواش  املقّدمة  يف  السبعة  كتاب  حمّقق  ضيف  شويق  وكذلك  السبعة، 
منهج جوانب  من  مهّماً  جانب  ُيْظِهُر  املثال  هذا  لكّن  حبثه))(،  يف  اجلكين   والسالم 
ق من ضبط الروايات وسالمة نقلها حالة االختالف بينها. نظريه  ابن جماهد يف اتلحقُّ
]انلمل: )9[ »بايلاء، كذا يف   ﴾ ﴿ ما أجراه من مقابالت يف قراءة ابن اعمر: 
كتايب عن أمحد بن يوسف عن ابن ذكوان. ورأيُت كتاَب موىس بن موىس اخلتَّيّل عن 
ابن ذكوان باتلاء أيضاً يف آخِر انلمل ])9[. وقال احللواينُّ عن هشام بن عّماٍر بإسناده 

عن ابن اعمر ذلك لكّه)4( باتلاء«)5(.
أّما نقد األسانيد عنده، إذا ملس فيها ما ال يصّح، فإنّه يقف ىلع ذلك ويبّي علّته 
ووجه الصواب فيه. خرُي مثاٍل ىلع ذلك ما ساقه من أثر )القراءة ُسنٌَّة( بعد مقاربته 
اآلنف ذكرها بي اآلثار املروّية يف احلروف وتلك املروّية يف األحاكم: »وحّدثين ]...[ 
، عن حمّمد بن املنكدر،  رشيح بن يزيد، قال: حّدثنا شعيب بن أيب محزة، عن الزهريِّ
قال: القراءُة ُسّنٌة، يأخذها اآلِخُر عن األّوِل. قال أبو بكر ]= ابن جماهد[: هكذا قال: 
، عن حمّمد بن املنكدر«؛ وهو َغلٌَط. وقال غرُيه: عن شعيب بن أيب محزة،  »عن الزهريِّ
عن حمّمد بن املنكدر«، ثّم ساق ذللك ثالث روايات بإسناده املّتصل إىل ابن املنكدر 
هذا، ليس فيها الزهرّي، وقال: »وهو الصواُب«. أقول: إذا اكن ابن جماهد بهذا الضبط 
واتلحّري مع أثٍر من اآلثار، فكيف تعامله وتعاطيه مع املروّي يف احلروف وهو شيخ 

الصنعة؟

كذلك يُقابَل حّجة القراءات )البن زجنلة( )55) - 56)(.  )((
يُنَظر كتاب السبعة، مقّدمة الطبعة األوىل )7) - ))(، احلواش )54)( )ح)( )69)( )ح)( )79)( )ح4( ))8)(   )((

)ح)( إلخ.
يُنَظر هنا احلاشية األوىل.  )((

يعين املواضع اتلايلة يف القرآن الكريم: ]ابلقرة: 74، 85، 44)[ ]األنعام: )))[ ]هود: )))[ ]انلمل: )9[.  )4(
كتاب السبعة ))6)( )7)(.  )5(
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الواحد  املرص  أهل  يف  عليه  واملتعارف  املألوف  استحضار  كذلك  منهجه  من 
املّكّيي  »واملعروُف عن  فيقول:  املألوف،  رواية ختالف هذا  إذا وقف ىلع  يف عرصه، 
قوهل: قراءة  يف  قال  كما  شٌء،  رواياته  إحدى  يف  إمام  عن  عنده  ليس  أو   ،)((»]...[ 
ٌة﴾ ]ابلقرة: )))[: »وليس عندي عن ابن اعمٍر يف هذا شء من رواية  َوادِلَ  تَُضارَّ 

َ
﴿ال

ابن ذكوان، واملعروُف عن أهل الشام انلَّْصُب«))(. أقول: هذا عنده َفيَْصٌل؛ ألنّه يرتكز 
َمنُوٌط  بدوره  وهذا  أوساطهم.  واشتهاره وشيوعه يف  املرص ىلع حرف  أهل  إجاع  ىلع 
املسندة مع  الرواية  إىل صّحة  راجع  ذلك  لّك  اآلِخر.  إىل  األّول  واتللقي من  باتللّق 

استفاضة انلقل والشهرة.

انلاُس  عليها  اليت  »والقراءُة  الصنعة:  شيخ  جماهد  ابن  قاهل  ما  ذلك  ىلع  يشهد 
ياً وقام  يِلِهْم تَلَقِّ وَْها عن أوَّ باملدينة ومّكة والكوفة وابلرصة والشام يه القراءة اليت تَلَقَّ
ُة  ُة والعامَّ َخَذ عن اتلابعي، أجعِت اخلاصَّ

َ
ْن أ بها يف لكِّ ِمرْصٍ من هذه األمصار رَُجٌل ِممَّ

ُكوا بمذهبه«، بذلك جع ابُن جماهٍد يف معادلة  ىلع قراءته وَسلَُكوا فيها طريقه وَتَمسَّ
العدل  بنقل  سنده  صّح  بما  أْي  السند؛  بصّحة  املتعلّق  واتللّق  اإلجاع  بي  واحدة 
الضابط عن الضابط كذا إىل منتهاه. بناًء عليه ال حمّل لالداّعء، اّداعء شادي نارص 
أّن ابن جماهد وعلماء آخرين اكلطربّي اعتمدوا اإلجاع رشطاً لصّحة القراءة وقبوهلا 
وادلايّن  )ت: 7)4ه(  القييّس  مّكّ  أمثال  بعدهم  ِمْن  جاء  ثّم  السند(،  صّحة  )دون 
به  واستبدلوا  اإلجاع  فأسقطوا عنرص  590ه( وغريهم،  والشاطيّب )ت:  444ه(  )ت: 
ملزيد من  هنا  احلديث وعلومه))(. ال حاجة  منظور مصطلح  من  السند  مبدأ صّحة 
حي  تقعد،  ولم  ادلنيا  قامت  ملاذا  هنا:  اتلذكري  يكيف  لكن  لإلطالة،  منعاً  ابليان 
نَُّه اَكَن َيُقوُل: إِنَّ لُكَّ قَِراَءٍة 

َ
ُطِعَن ىلع ابن ِمْقَسم ابلغدادّي )ت: 54)ه( ما »يُْذَكُر َعنُْه أ

كتاب السبعة ))8)( ))7(.  )((
كتاب السبعة ))8)( )77(.  )((

Nasser: “Revisiting Ibn Mujāhid’s position on the seven canonical readings” 85.  )((
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َسنٌَد«))(؟  لََها  يَُكْن  لَم  َوإِْن  َجائَِزٌة  بها  ِقَراَءُة 
ْ
فال َعَربِيَِّة، 

ْ
ال َووَْجهاً يف  ُمْصَحَف 

ْ
ال َواَفَقِت 

نََد َيْهِدُم مثلَّث األراكن اثلالثة، وهو مثلٌّث متساوي األضالع. ذلا ُعقد  فإسقاُطُه السَّ
هل جملٌس))( سنة ))))ه( الْستِتَابَِتِه من ذلك، قد شارك فيه ابن جماهد))(. ثّم يقول ابن 
نَِد َوإِْن َخالََف  إِنَُّه اَكَن َيْعتَِمُد ىلَعَ السَّ

اجلزرّي: »وهذا َغرْيُ َما اَكَن بِنَْحوِهِ اْبُن َشنَبُوَذ، فَ
َفَقا ىلَعَ  ُمْصَحِف َوإِْن َخالََف انلَّْقَل. َواتَّ

ْ
ُمْصَحَف. وهذا ]= ابن مقسم[ َيْعتَِمُد ىلَعَ ال

ْ
ال

َعَربِيَِّة«)4(. أقول: يف هذا داللة قاطعة ىلع حضور ركن السند عند ابن شنبوذ 
ْ
ُمَواَفَقِة ال

)ت: 8))ه( اذلي ُعِقُد هل أيضاً جملٌس)5( سنة ))))ه( لعدم اعتباره موافقة املصحف 
وإشاكَل  شنبوذ  ابِن  إشاكَل  لكّن  جماهد)6(،  ابن  كذلك  فيه  شارك  قد  سابقاً،  رشطاً 
ُمثَلَِّث األراكِن اثلالثِة للقراءة الصحيحة بإسقاط أحد  ابِن مقسٍم يكمنان يف َهْدِم 

أضالعه املتساوية، إذ بتوافرها جيعاً يف آٍن واحٍد يقع اتلواتُر.

 يف ذلك)7(، بل هما كغريهما 
ً
بذلك لم يكن نقد الطربّي وال نقد ابن جماهد بداع

من املتقّدمي واملتأّخرين من علماء القراءات اذلين نهجوا هذا انلهج من باب ضبط 
الرواية وصّحة انلقل)8(؛ فابن جماهد ينقل بدوره يف كتاب السبعة بعض املواضع اليت 

اغية انلهاية ))/4))( )س)) - ))(.  )((
للمزيد عن تفاصيل هذا املجلس ومن شارك فيه، يف ترجته يف املصادر اتلايلة: يُراَجع تاريخ بغداد ))/06) - 08)(   )((
)8)6(، نزهة األبّلاء ))7) - 74)( )08)(، معجم األدباء )6/)50) - 505)( )4)0)(، اغية انلهاية ))/4))(. كذلك 

مقال مصطىف شاه )79 - )8(.
تاريخ بغداد ))/07)( )س)) - 8)(، معجم األدباء )504/6)(.  )((

اغية انلهاية ))/4))( )س4) - 6)(.  )4(
للمزيد عن تفاصيل انعقاد هذا املجلس، يف ترجته يف الفهرست )50 - )5(، تاريخ بغداد ))/80) - )8)( ))))(،   )5(

معجم األدباء )4/5))) - 6)))(، اغية انلهاية ))/54 - 55(. كذلك مقال مصطىف شاه ))8 - )8(.
معجم األدباء )5/5))) و6)))(.  )6(

لقد حتّدث إسماعيل الطّحان عن ظاهرة نقد القراءات يف مرحلة ما قبل الطربّي ويف مرحلته وما بعدها مشفوعة   )7(
بأمثلة يف مقاهل »ظاهرة نقد القراءات ومنهج الطربّي فيها« )))) - 9)).( قال هناك )9))(: »هذه نماذج للقراءات 

املردودة عرب سبعة قرون من الزمان، رّدها أئّمٌة أعالٌم ىلع قّراء أعالٍم من السبعة والعرشة وَمْن فوقَهم«.
يُقابَل ظاهرة نقد القراءات ومنهج الطربّي فيها )0)) - )))(.  )8(
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وّهم فيها َشيُْخه ُقنْبٌُل )95) - )9)ه( شيَخه الَبّّي )70) - 50)ه())(. كذلك ينقل قراءة 
ابن كثري املّكّ ﴿وَِضئَاًء﴾ ]األنبياء: 48[ بهمزتي، فيورد بشأنها: »كذلك قال ُقنْبٌُل عن 
﴾ بهمزٍة واحدٍة بعَد األلِف، مثل سائِر  بَاُه ابُن فُليٍح وغرُيه وقالوا: ﴿

َ
القّواِس، وأ

انلاس، وبذلك قرأ ابلاقون«))(.

من جهة أخرى قد ُغلِّط ابُن جماهد بي احلي واآلخر فيما صدر عنه من أقوال 
وإجابات، بعضها ذكره ابُن مهران )95) - )8)ه( يف »املبسوط يف القراءات العرش« 

هل))(، اكتلايل:

 ﴾ ﴿  =[ احلرف  هذا  اختَلََف يف  قال:  املقرئ،  الصّفار  يلّع  أبو  »حّدثين 
 محزُة، وهذا غلٌط منه«)4(.

ّ
ُه، فقال: ال يُظِهُر إال

َ
ال

َ
]هود: )4[[ رجالِن عند ابن جماهٍد، فَسأ

 ﴾ »قال ابُن جماهد يف َمَسائَِل ُرفعت إيله وأجاب عليها: ال يُْدِغُمُه ]= ﴿
 أبو عمٍرو، وهذا منه أيضاً غلٌط كبرٌي«)5(.

ّ
]املرسالت: 0)[[ إال

انلقد  أسلوب  واألعصار  الطبقات  متلف  يف  القراءات  علماء  نهج  كذلك 
ق إيلهم واحداً واحداً، أمثال ادلايّن )ت: 444ه(  واتلصحيح، ال يسُع املجال هنا اتلطرُّ
واألهوازّي )ت: 446ه( واهلذيّل )ت: 465(، بل يكيف هنا اتلوّقف عند ادلايّن، من 
بتحرٍّ  انلهج  هذا  نهج  فقد  املقرئي؛  مشايخ  وشيخ  عرصه  يف  القراءات  علماء  كبار 

وعناية. من األمثلة ىلع ذلك نقده أبا ُعبيٍد والطربيَّ وابَن جماهٍد ىلع السواء.

»قال   :]76 ]الكهف:   ﴾ ﴿ قوهل:  قراءة  ىلع  كالمه  سياق  يف  فنقده  األّول  أّما 

يُنَظر كتاب السبعة ))45( ))( ]اآلية 4): ) و57: 7)[.  )((
السبعة  للقّراء  احلّجة   ،)6(  )665( السبعة  كتاب  يُراَجع  األمثلة  هذه  من  للمزيد   .)8(  )4(9( السبعة  كتاب   )((

)6/)6)(، جامع ابليان )768(.
املبسوط يف القراءات العرش ))0)( )0)(.  )((

كذلك تطّرق ابن مهران فيه إىل مواضع أخرى من اتلغليط من قبل آخرين، كما يف )87، )7)( )50(، )97)( )))(،   )4(
.)(( )(75( ،)(( )(07(

املبسوط يف القراءات العرش ))0)( )))(.  )5(
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أبو عبيد يف كتاب القراءات))( عنه عن أيب بكٍر يشّم الالم الضّمة مع جزم ادلال؛ 
 منه. وقد قال يف كتاب »املعاين« عن الكسايّئ عن أيب بكٍر بفتح 

ٌ
وإشمام الالم خطأ

الالم، وهو الصواب، غري أنّه لم يَْذُكِر ادلاَل هناك«))(.

من  األّول  املوضع  يف  ايلاء  »أجعوا ىلع  ييل:  كما  انتقاده،  إيله  فوّجه  اثلاين،  أّما 
﴾ ]النساء: 49[  ﴿ :

َ
﴾ ]النساء: 49[، ألّن قوهل هذه السورة، وهو قوهل: ﴿

ِظه وحسِن معرفِته يف هذا  تيقُّ بُن َجريٍر مع  للغيبة ورد عليها. وقد غلط حمّمُد  وهو 
 َ فَصريَّ  ،]77 ]النساء:  اثلاين  دون   ]49 ]النساء:  فيه  االختالَف  جاِمِعه  يف  فجعل  املوضع، 
املختلََف بذلك فيه جمَمعاً عليه واملجَمَع عليه متلَفاً فيه«))(. ثّم ذكره يف موضع آخر 
 ما رواه عبد احلميد 

ّ
﴾ ]طه: 40[ بفتح القاف، إال ن: »لكُّهم قرأ ﴿ بنقد مضمَّ

﴾ بكِس القاِف، وهو  ابن بّكار، عن أيّوَب، عن حيىي، عن ابن اعمٍر أنّه قرأ ﴿تَِقرَّ
عندي وَهٌم من ابن بّكار. والكُس لغٌة معروفٌة، ولم يذكر ابُن جرير هذا احلرَف يف 

جامعه«)4(.

أّما اثلالث، فانتقده يف املوضع اتلايل: »قال ابن جماهد عن اتلغليّب عن أيب عبيد 
عن إسماعيل ﴿ُهْزواً﴾ ]ابلقرة: 67[ باتلخفيف؛ وهو وَهٌم من ابن جماهد؛ ألّن أصحاب 
َرَوْوا ذلك عن أيب عبيد عن إسماعيل باتلثقيل. وكذلك ذكره أبو عبيد عن  اتلغليّب 

إسماعيل باتلثقيل. وكذلك ذكره أبو عبيد يف كتابه«)5(.

جند أبا عمرو ادلاينَّ قد انتقد أيضاً بعض تالميذ ابن جماهد انلجباء املربَّزين، 
 اكملقرئ مسند القّراء يف زمانه عبد اهلل بن احلسي ابلغدادّي، نزيل مرص )ت: 86)ه(.

القراءات: القرآن، كذا يف املطبوع.  )((
جامع ابليان )605(.  )((
جامع ابليان )477(.  )((
جامع ابليان )))6(.  )4(
جامع ابليان )400(.  )5(
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مفردة  يف   ]96 ]األنعام:   ﴾ ﴿ تعاىل:  قوهل  قراءة  يف  ذكره  ما  ذلك  من 
ِكناً(﴾: كذا قرأُت ىلع فارس عن قراءته ىلع عبد اهلل بن  ِْل )َسٰ

َّ
ِعُل ايل يعقوب: »﴿وََجٰ

ا رأى يف كتاِب قراءِة يعقوَب ْحسبُه أنّه لَمَّ
َ
 احلسي، وهو عندي وَهٌم من عبِد اهلل، وأ

ِكناً( باأللف،  ﴾ باأللِف، َظنَّ املراَد بإثبات األلِف فيه يف قوهل: )َسٰ ﴿
ذلك  واكن  فيه  ُمْتَلَفاً  اكن  حيث  من   ]96 ]األنعام:  ِعُل﴾  ﴿وََجٰ قوهل:  بذلك  املراُد  وإنّما 
الشعراء: يف  قوهل  يف  َرْوٍح  رواية  يف  أيضاً  اهلِل  عبُد  وهم  هذا  وألجِل  عليه.   جُمَْمعاً 
ْثبََت األلَف يف احلرفي معاً، وإنّما 

َ
َراِذلُوَن﴾ ]الشعراء: )))[؛ فَحَك عنه أنّه أ

َ
ْتبَُٰعَك األ

َ
﴿َوأ

َراِذلُوَن(. والوَهُم 
َ
ْتبَُٰعَك﴾ خاّصًة دون قوهل: )األ

َ
أراد َرْوٌح أنَّ يعقوَب يُثِْبتُها يف قوهل: ﴿َوأ

))( ِحْفُظُه، وَيرِْجُع إىل املصحف َيَقُع كثرياً«))(. يف ِمثِْل هذا لَِمن خَيْتَلُّ

خيتّل: حيتنك، كذا يف مطبوع مفردة يعقوب )47)( بتحقيق حسي حمّمد العوايج، وهو املعتمد هنا يف هذا ابلحث،   )((
أو مفردة يعقوب بن إسحاق احلضيّم )9))( بتحقيق حاتم صالح الضامن، الرياض، دار ابن اجلوزّي )ط)( )9)4) ـه

- 008)م( ))5)ص(.
الفتح أيب  ىلع  قرأُت  كذا  السي،  بعد  »بألٍف   ]96 ]األنعام:   )80( يعقوب  مفردة  كذلك   .)(47( يعقوب  مفردة   )(( 
احلسن أيب  ىلع  وقرأُت  غلٌط.  وهو  احلسي[؛  بن  اهلل  عبد  ىلع   =[ قراءته  عن  )40ه([  )ت:  أمحد  بن  فارس   =[ 
]= ابن غلبون )ت: 99)ه([ بغري ألف؛ وهو املعروف عند اتلاِلَي بقراءة يعقوب« )05)( ]الشعراء: ))[ »َرَوى يل 
َراِذلُوَن( بفتح الراِء وألٍف بعدها 

َ
فارس بن أمحد عن عبد اهلل بن احلسي عن أصحابه عن َروٍح عن يعقوَب )األ

الصواب. وما رواه  ألٍف؛ وهو  بغري  أنا عليه وىلع أيب احلسن  بذلك عليه. وقرأُت   
ْ
أقرأ ولم  قال يل:  اذلال.  وكِس 

عبُد اهلل غلٌط منه، ال يعرفُه أحٌد من أهل األداء وال يأُخُذ به«. ثّمة مواضع أخرى من هذا القبيل يف مفردة يعقوب 
))7( ]آل عمران: 54)[، )5))( ]يس: )8[.
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املبحث اثلاين

روايات الطربّي يف القراءات

كما تقّدم ذكره، فقد اكن الطربّي يقرأ قديماً حلمزة بن حبيب الزّيات )ت: 56)ه( 
قبل أن خيتار نلفسه اختياراً يف القراءة. هنا ال بّد من اتلوّقف عند مسألة جديرة، يه 
لَِم اكن يقرأ قديماً حلمزة، ال لغريه من أئّمة الكوفة مثل اعصم والكسايّئ، أو لغريه من 

أئّمة ابلرصة مثاًل مثل أيب عمٍرو ويعقوب احلضيّم؟

كنُت قد أرشُت عند كاليم ىلع أيب حاتم أّن الطربّي لم يرغب يف أيب حاتم شيخاً 
وىل بعد ما اغدر 

ُ
َماَمُه، وقد اكنت ابلرصة وجهته األ

َ
فات صدرت عنه أ وأستاذاً تلرصُّ

ابِْن حنبٍل )ت: )4)ه(،  ِمِن  يَْسَمَع  ْن 
َ
أ بغداد اليت دخلها سنة ))4)ه( واكن يف نفسه 

بعض  دروس  أشهٍر، حيض  عّدة  فيها  فأقام  إيلها،  ُدُخوهِلِ  ُقبَيَْل  لَمْوتِِه  ذلك  يّتفق  فلم 
علمائها ويكتب عنهم، ثّم احندر إىل ابلرصة سنة ))4)ه(، ثّم توّقف قلياًل بواسط ثّم 

الكوفة))(. ثّم رجع بعد أقّل من سنتي إىل بغداد حنو )44)ه(.

القراءات، فال  أنّه لم يكن هل يف ابلرصة نصيٌب من حتصيل  واضح مّما تقّدم 
إقامته  بعد  اثلاثلة  حمّطته  اكنت  اليت  الكوفة  خبالف  ابلرصّيي،  عن  فيها  هل  رواية 
بيانه،  ِحّ )ت: )5)ه())(، كما سيأيت 

ْ
ل الطَّ بالقراءة ىلع  القصرية بواسط، وحظي فيها 

فاكنت قراءة محزة الزّيات ذات َسبٍْق وَحْظَوٍة عند الطربّي قبل غريها من القراءات يف 
رحالته يف طلب العلم، ويه املأخوذ بها عرصئٍذ عند أهل الكوفة. أّما قراءة الكسايّئ 
أئّمتهم؛ ألّن اختياره ُعرف بادئ ذي  أنّه يف عداد  )ت: 89)ه(، فلم تشتهر بها رغم 
7))ه(،  )ت:  اعصم  قراءة  أّما  بيانه.  مىض  كما  وقته  أواخر  يف  السالم  بمدينة  بدٍء 
 بُشْعبََة 

ّ
وَن يف قراءتها بأحٍد مّمن يثبتونه يف القراءة عليه إال فاكن أهل الكوفة ال يأَتمُّ

معجم األدباء )447/6)(.  )((
اغية انلهاية ))/4))( ))8))(.  )((
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)95 - )9)ه(، واكن ال يكاُد يمّكُن ِمْن َنْفِسه َمْن أرادها منه، َفَقلَّْت بالكوفة من 
أجل ذلك، وَعزَّ َمْن حُيِْسنَُها))(.

اكنت قراءُة محزة الزّيات عند الطربّي برواية ُسلَيِْم بِن عيىس احلنيّف )ت: 88)ه( 
من طريقي:

ِحّ )ت: 252ه(:
ْ
ل طريق الطَّ

 قال األهوازّي )ت: 465ه(: »قرأ أبو جعفر حمّمد بن جرير الطربّي ىلع سليمان بن
د 

ّ
د بن خادل الصرييّف، وقرأ خال

ّ
، وقرأ سليمان ىلع خال ِحّ

ْ
ل عبد الرمحن بن مّحاد الطَّ

ّح أحد 
ْ
ل ىلع ُسليم بن عيىس احلنيّف؛ وقرأ ُسليم ىلع محزة بن حبيب الزّيات«))(، فالطَّ

شيوخ الطربّي يف القراءة، قرأ عليه القرآن مراراً))(. قال ابن اجلزرّي عنه: »اكن ثقًة، 
ضابطاً، جلياًل، متصّدراً«)4(.

طريق ابن كِيَسَة الكويّف نزيل مرص )ت: 202ه(:
قال الفراغيّن ))8) - )6)ه(: »ثّم أخذها أبو جعفٍر، عن يونس بن عبد األىلع، 
عن يلعِّ بِن ِكيَسَة، عن ُسلَيٍْم، عن محزة«)5(؛ فيونس بن عبد األىلع )ت: 64)ه( فقيه 
كبري، حمّدث مقرئ، ثقة. قد انتهت إيله رئاسة العلم وعلّو اإلسناد يف الكتاب والسّنة 
بمرص. اكن الطربيُّ روى القراءة عنه وتفّقه عليه وحّدث عنه يف أثناء إقامته يف مرص)6(.

كتاب السبعة ))7( بترصُّف طفيف.  )((
يُنَظر هنا امللحق، كتاب اإلقناع )40) - )4)(. يُقابَل كتاب الاكمل يف القراءات اخلمسي ))/78) - 79)( طريق   )((
ّح، تاريخ مدينة دمشق ))04/5)(، معجم األدباء )455/6)(، معرفة القّراء الكبار ))/7)5(: »قرأ القرآن ىلع 

ْ
ل الطَّ

د«. كذلك يُقابَل الطربّي جليليو )0)( )ش))(. اإلسناد: الطربّي < 
ّ

ّح، صاحب خال
ْ
ل سليمان بن عبد الرمحن الطَّ

د < ُسليم < محزة.
ّ

الطلّح < خال
كتاب الاكمل يف القراءات اخلمسي ))/78) - 79)(. يُقابَل اغية انلهاية ))/07)( »أخذ القراءة عن سليمان بن   )((

د«.
ّ

عبد الرمحن بن مّحاد عن ]يف املطبوع )حامد بن([ خال
إىل  ّح( 

ْ
ل )الطَّ النسبة  ثقة«. هذه  »مقرئ   )((8(( ((4/( انلهاية  نظريه اغية   .)(67/(( العرش  القراءات  النرش يف   )4(

َحة بن ُعبيد اهلل . يُنَظر: األنساب للسمعايّن )46/8) - 47)(.
ْ
َطل

تاريخ مدينة دمشق ))04/5)(، معجم األدباء )455/6)( اللفظ هل. يُقابَل الطربّي جليليو )4)(.  )5(
اغية انلهاية ))/406 - 407( )949)(.  )6(
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بن  يونس  طريق  من  97)ه(  )ت:  ورٍش  برواية  عنده  فاكنت  نافع،  قراءة  أّما 
عبد األىلع )70) - 64)ه())( اذلي سمعها الطربيُّ منه))( ورواها عنه. قال ابن اكمل: 
»واكن عند أيب جعفٍر روايُة ورٍش عن نافٍع، عن يونس بن عبد األىلع عنه، واكن ُيْقَصُد 
فيها، فَحَرَص ىلع ما بَلََغيِن أبو بكر بُن جماهٍد َمَع َموِْضِعه يف َنْفِسِه وعند أيب جعفٍر 
ثََّر ذلك يف َنْفِس

َ
ْن يَْسَمَعَها َمَع انلاس، فما أ

َ
 أ

ّ
 أن يَْسَمَع منه هذه القراءَة ُمنَْفرِداً، فأَب إال

العلم. واكن يف  من  بيشٍء  أحداً  خَيُصَّ  أْن  أيب جعفٍر  من  ذلك كرهاً  أيب بكٍر. واكن 
أخالقه ذلك«))(.

عن  السند  بهذا  نافع  قراءَة  َرَوى  فقد  جماهد؛  ابن  نفس  يف  أثّر  ذلك  أّن  يبدو 
شيخه الطربّي مدلّساً، »غري أنّه دلّس اسَمه. قال يف إسناده قراءة نافع: حّدثين حمّمد 
ابن عبد اهلل، قال: حّدثنا يونس، عن ورٍش وسقالب، عن نافٍع. قال صالح بن إدريس: 

حمّمد بن عبد اهلل هذا هو حمّمد بن جرير«)4(.

أّما قراءة ابن اعمر )ت: 8))ه(، فقرأ بها القرآن من أّوهل إىل خاتمته ىلع العّباس 
ابن الويلد بن َمْزَيد ابلريويّت )69) - 70)ه( ىلع عبد احلميد بن بّكار ابلريويّت ىلع 
أيّوب بن تميم ادلمشّق )ت: 98)/9))ه( ىلع حيىي بن احلارث اذلمارّي )ت: 54)ه( 
عليه، كما قال األهوازّي )ت: 465ه()5(، زاد الذهبّي )ت: 748ه( املاكن واملّدة: »تال 
َختَْمًة عن تالوته ىلع  يلاٍل  ببريوت يف سبِع  الويلد  بن  العّباس  ابِن اعمٍر ىلع  حبرِف 

طريقه من طرق الهذلّي يف كتاب الاكمل يف القراءات اخلمسي ))/4))( طريق يونس بن عبد األىلع.  )((
معرفة القّراء الكبار ))/7)5( »سمع حرف نافع من يونس بن عبد األىلع«.  )((

معجم األدباء )455/6)(. اإلسناد: الطربّي < يونس بن عبد األىلع < ورش < نافع.  )((
اغية انلهاية ))/07)( نقاًل من جامع ابليان لدلايّن. كذلك ذكر ذلك يف ترجة ابن جماهد يف اغية انلهاية ))/40)(   )4(
))66( »)ج( حمّمد بن جرير الطربّي - ودلّسه، فقال فيه: حمّمد بن عبد اهلل« ]حرف )ج( رمز جلامع ابليان[. أّما 
ادلايّن، فقال بعد ذكر اإلسناد يف جامع ابليان )08)(: »قال أبو عمرو ]= ادلايّن[: حمّمد بن عبد اهلل هذا هو اذلي 

يروي عنه ابُن جماهٍد هو حمّمد بن جرير بن يزيد الطربّي. دلّسه ابُن جماهد«.
القراءات اخلمسي  الاكمل يف  ابليان )5))(، كتاب  يُقابَل جامع  امللحق، كتاب اإلقناع ))4) - )4)(.  يُنَظر هنا   )5(

))/0)4( رواية عبد احلميد بن بّكار. كذلك يُقابَل الطربّي جليليو )))(.
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عبد احلميد بن بّكار عن أيّوب بن تميم«))(. ما ذكره األهوازيُّ واذلهيبُّ بهذا الصدد 
قد تقّدم عليهما بانلّص عليه أبو يلّع األصبهايّن )ت: )9)ه())(، شيخ القّراء بدمشق 
يف وقته، يف كتاب تلخيص قراءات الشامّيي هل »أّن أبا جعفٍر - يعين حمّمد بن جرير 
الطربّي - أقام ببريوت أيّاماً، منها تسع يلاٍل، يَِبيُت يف املسجد اجلامع بها حّت ختم 
القرآن بهذه الرواية تالوًة ىلع العّباس بن الويلد«))(. أقول: هذه هّمة اعيلة من طرف 

الطربّي، سواء اكن ذلك يف سبع يلاٍل أو تسع يلال.

هذه الروايات اثلالث اليت حتّدثت عنها املصادر يه جممل روايات الطربّي يف 
نّص  بعدما  اجلزرّي،  ابن  ذكره  ما  يُفَهُم  قد  ذلا  َنَفاَسِتَها.  العدد ىلع  قليلة  القراءات، 
ّح وعن العّباس بن الويلد، من أنّه »َرَوى احلروَف 

ْ
ل ىلع أخِذ الطربيِّ القراءَة عن الطَّ

 عن العّباِس بِن الويلِد، ويونَس بِن عبِد األىلع، وأيب ُكَريب حمّمِد بِن الَعاَلء، 
ً
سمااع

«)4( ىلع أنّه بعض تقوية لالنطباع الصادر عن ضعف اشتغال  وأمحَد بِن يوسَف اتلَّْغِليِبّ
الطربّي بالقراءات ورواياتها.

َخَذ القراءَة ]= قراءة ابن اعمر[ عنه 
َ
أّما العّباس بن الويلد، فقد تقّدم أّن الطربيَّ أ

 ختمًة باتلالوة. »ثّم َسِمَع منه الِكتَاَب بعد القراءة. وأخربه أنّه قرأ به ىلع عبد احلميد بن
بّكار القرآَن مّرتي«، كما نّص ىلع ذلك أبو يلّع األصبهايّن املقرئ )ت: )9)ه( يف 
كتاب تلخيص قراءات الشاميِّي هل)5(. هذا يظهر حرص الطربّي الشديد ىلع أخذها 
تالوًة، كما مىض، وكتابًة، مثلما حرص العّباس بن الويلد، صاحب الكتاب، ِمْن َقبِْلِه.

معرفة القّراء الكبار ))/7)5(. يُقابَل اغية انلهاية ))/55)( )))5)(، ))/07)( »أخذ القراءة ]...[ عن )ج ك( العّباس   )((
ابن الويلد بن مزيد ببريوت عن عبد احلميد بن بّكار«. عنه تاريخ مدينة دمشق )6)/449 - )45( )8)))(.

عنه معرفة القّراء الكبار ))/706( )))4(، اغية انلهاية ))/)0)( )464(.  )((
تاريخ مدينة دمشق ))5/)9)(.  )((

اغية انلهاية ))/07)(.  )4(
تاريخ مدينة دمشق ))5/)9)(.  )5(
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قراءَة محزَة  َخَذ عنه 
َ
أ الطربّي  أّن  تقّدم كذلك  فقد  بن عبد األىلع،  يونس  أّما 

وقراءَة نافٍع.

أّما أبو ُكَريب الكويّف )ت: )4)ه())(، فهو من كبار أصحاب احلديث اذلين كتب 
عنهم يف الكوفة، حي صار إيلها، فعرف قدرَه ىلع َحَداثَِته ومّكنه من حديثه، فأَكرْثَ 
عنه))(. أّما يف القراءة، فاكن أبو ُكَريب من املقلّي، فَرَوى احلروَف عن أيب بكر عن 

 عنه، كما ذكر ابن اجلزرّي.
ً
اعصم؛ فباتلايل يكون الطربيُّ رواها سمااع

أّما اتلَّْغِليِبُّ )ت: )7)ه())( صاحب أيب ُعبيد، فهو من أهل بغداد، أحُد شيوخ 
الطربّي )ت: 0))ه( وابن جماهد )ت: 4))ه( واخلاقايّن )ت: 5))ه( وغريهم يف القراءة. 

يظهر دوره عند الطربيِّ يف سياقي:

رواية الطربّي كتاَب القراءات أليب ُعبيٍد عنه. قال ياقوت احلموّي )ت: 6)6ه( . 1
م؛ 

ّ
يَْشتَِمُل ىلع كتاب أيب عبيد القاسم بن سال بهذا الصدد: »كتابُه يف القراءات 

ألنّه اكن عنده عن أمحد بن يوسف اتلغليّب)4( عنه، وعليه َبَن كتابَه«)5(.
 عنه، كما . 2

ً
أْخُذ الطربيِّ القراءَة عنه، كما يف ترجة اتلغليّب، وروى احلروَف سمااع

يف ترجة الطربّي. لعّل األمر هنا يتعلّق برواية ابن ذكوان.
أّما َمن أخذ القراءة عن الطربّي، فليسوا بُكرٍث، هم: ابن جماهد )ت: 4))ه(، 
وادلاجويّن الكبري )ت: 4))ه(، وأبو طاهر بن أيب هاشم )ت: 49)ه()6(، وعبد اهلل بن 

عنه اغية انلهاية ))/97)( )5)))(. يُقابَل الطربّي جيليو )9( )ش6)(.  )((
معجم األدباء )447/6)(.  )((

روزنتال  قد ضبطه  للتنبيه:  ))( )ش))(.   -  ((( الطربّي جليليو  يُقابَل   .)7(0(  )(5(  -  (5(/(( انلهاية  عنه اغية   )((
)اثلعليّب( مقّدمة اعّمة )97( وقال ُقبَيْلَها ]مقّدمة اعّمة )96(، حاشية )9))([: نسبته املذكورة أيضاً )اتلغليّب( من 

املحتمل أنّها غري صحيحة. أقول: بذلك حاد مّرتي عن الصواب.
اتلغليّب: اثلعليب، كما يف املطبوع.  )4(

معجم األدباء )456/6)(.  )5(
ّح )ت: )5)ه(، كما يف 

ْ
ل روى عن الطربّي قراءَة محزة برواية ُسليم بن عيىس احلنيّف )ت: 88)ه( من طريق الطَّ  )6(

بن  برواية عبد احلميد  ابِن اعمٍر  قراءَة  القراءات اخلمسي ))/78) - 79)(. كذلك روى عنه  الاكمل يف  كتاب 
بّكار، كما يف كتاب الاكمل يف القراءات اخلمسي ))/0)4(.
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قرأ  ))(، شيخ األهوازّي اذلي  الَكريجُّ الفراغيّن )ت: )6)ه())(. كذلك قرأ عليه  أمحد 
عليه باألهواز برواياٍت، فقد »ذكر األهوازيُّ أنّه تال ىلع ابن فريوز الَكريّج عن قراءته 
ار)4(، »َشيٌْخ اكن ببغداد يف  فَّ ىلع ابن جرير«))(. يَُضاُف إىل هؤالء حمّمد بن القاسم الصَّ

اجلانب الرشيّق، يقرُئ عنه برواية عبد احلميد بن بّكار عن ابن اعمر«)5(.

كتاب  يف  األهوازيُّ  قال  كما  انلاس،  من  آحاٌد   
ّ

إال عليه   
ْ
َيْقَرأ لم  أنّه  فاحلاصل 

اإلقناع)6(.

معرفة القّراء الكبار ))/8)5(، اغية انلهاية ))/07)( )س9 - ))( ]األخري، وهو الفراغيّن، ذكره ابن اجلزرّي فقط[.  )((
 )(47/(( انلهاية  اغية   ،)(68(  )647/(( الكبار  القّراء  معرفة  عنه  فريوز.  بن  حمّمد  بن  حمّمد  اهلل  عبيد  أبو  هو   )((

)))4)(، األهوازيُّ وجهوده يف علوم القراءات )7) - 8)(.
معرفة القّراء الكبار ))/8)5(، اغية انلهاية ))/07)( )س)) - 4)(.  )((

هنا امللحق »اكلّصفار«، معرفة القّراء الكبار ))/9)5( »تال عليه حمّمد بن القاسم الّصفار«.  )4(
يُنَظر هنا امللحق.  )5(
يُنَظر هنا امللحق.  )6(
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املبحث اثلالث

اختيار الطربّي يف القراءة)1(

اختار الطربّي من القراءات املشهورات دون الشواذِّ اختياراً يف القراءة، قد دّونه 
يف كتابه يف القراءات، كما قال األهوازّي )ت: 465ه(: »َذَكَر فيه جيَع القراءاِت من 
َواذِّ، وَعلََّل ذلك ورَشََحُه، واْختَاَر ِمنَْها قَِراَءًة لَْم خَيُْرْج بها َعِن املشهور«))(.  َمْشُهوِر والشَّ

ْ
ال

واكن يقرأ قديماً حلمزة قبل أن خيتار نلفسه اختياراً يف القراءة، كما مىض ذكره.

القراءة  أّن ما اختاره يف  بّد من اإلشارة إىل مسألة يف اغية األهّمّية، يه  هنا ال 
َتمَّ هل بعد جتربٍة واسعِة املدارك واملعارف العلمّية وإحاكِمه َشتَّ العلوم والفنون اليت 
أيب بكر  القايض  من كالم  يُستََفاُد  ما  هذا  العلم.  أثناء رحالته يف طلب  اكتسبها 
ادلينورّي )ت: )))ه())(، صاحب األمايل املوسومة باملجالسات وجواهر العلم )ط(: 
وروايِة  وانلحِو  والعربّيِة  القرآِن  إِْحاَكمه من علِم  أمَكنَه  ما  ْحَكَم 

َ
أ ما  بعد   

َ
»فاْبتََدأ

الصحابِة  ُروي عن  وما   ، للنيّب  ومسنِد حديٍث  واإلسالِم  اجلاهلّيِة  شعِر 
واتلابعي من علِم الرشيعِة وعلِم اختالِف علماِء األمصاِر وِعلَِلِهْم وُكتُِب أصحاِب 
ُكتُِبِه. واكن  بِتَْصِنيِف  الطبائِع وغريِهم  الفالسفِة وأصحاِب  الكالِم وُحَجِجِهْم وكالِم 

 َوجُيَوُِّد حبَرِْف مَحَْزَة الزّياِت«)4(.
ُ
َقبَْل تَْصِنيِفِه ُكتُبَُه َيْقَرأ

إّن هذا االختيار - اختياره يف القراءة - لَْم حَيَْظ بُشْهَرٍة وُشيُوٍع؛ ألّن الطربيَّ لم 
 بعُض األفراد، كما ذكر 

ّ
يَْشتَِغْل بالقراءات ولم يَنْتَِصْب لإلقراء بها، فلم يقرأ عليه إال

يُقابَل:  )((
Exégèse, langue, et théologie en Islam (154-155) (3).

كتاب اإلقناع )45)(.  )((
هو أمحد بن مروان املالّك، قاٍض، من رجال احلديث. اكن ىلع قضاء القلزم. ثّم ويل قضاء أسوان بمرص عّدة سني.   )((

عنه األعالم للزريلّك ))/56)(.
تاريخ مدينة دمشق ))5/)0) - 04)(.  )4(
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 آحاٌد من انلاس، 
ّ

ذلك األهوازّي بقوهل: »ولم يكن ُمنْتَِصباً لإلقراء، وال قرأ عليه إال
اكلصّفار، شيخ اكن ببغداد يف اجلانب الرشيّق، يُقِرُئ عنه بروايِة عبِد احلميِد بِن بّكاٍر 
ـُجبِّـيِّ )ت: )8)ه())( اذلي اكن يضّن 

ْ
َعِن ابِْن اَعِمٍر«))(، فلم يُقِرئْ باختياره أحٌد غري ال

 به غري 
َ
قَْرأ

َ
به ىلع ما قاهل األهوازّي: »وأّما القراءة عليه باختياره، فإيّن ما رأيُت أحداً أ

ـُجبِّـيُّ باختيار الطربّي 
ْ
، واكن َضِنيناً به«))(، فُمْجَمُل َمْن قََرأ ىلع ال أيب احلسي اجليُّبّ

ثالثة فقط، آخُرهم األهوازّي، وذلك بعد إحلاٍح وإرصاٍر شديدين من قبله. قال: »ولقد 
 ُ

ُ
هل

َ
ْسأ

َ
ْواً ِمْن َسنٍَة أ

َ
[: ترّددُت إىل أيب جعفٍر حن ُّ يُبِّ

ْ
َّ بِِه وقال ]= اجل َخَذ يلَعَ

َ
ُُه َزَماناً َحتَّ أ تلْ

َ
َسأ

َخَذُه 
َ
ُُه. وُكنُْت قَْد َسِمْعُت منه َصْدراً ِمْن ُكتُِبِه، فأ تلْ

َ
بَاُه َحتَّ أْجَرْمُت عليه وََسأ

ْ
ذلك َوَيأ

َحداً َحتَّ َماَت 
َ
ُت به أ

ْ
قَْرأ

َ
! فما أ نَا َحٌّ

َ
َّ َوأ  تَنُْسبَْها إِيلَ

َ
َّ ىلَعَ َجْهٍد وقال ]= الطربّي[: ال يلَعَ

َّ به  : ما قرأ يلَعَ ّ يُِبّ
ْ
اٍل من َسنَِة عرٍش ]46)[ وثالثمائة. وقال أبو احلسي اجل  يف َشوَّ

َحٌد َبْعِدي 
َ
 َعلَيِْه بِِه أ

َ
ْدرِي َكيَْف نَِشْطُت هل؟ وال قََرأ

َ
 أ

َ
 اثناِن وأنَت ثاثلُهم. وقال يل: ال

ّ
إال

إىل أن مات سنة إِْحَدى وثماني وثالثمائة«)4(.

: لَْم يَُكْن  واضح مّما تقّدم أّن وراء عدم اشتهاِر اختيار الطربّي وشيوعه َسبَبَْيِ
ُّ )ت: )8)ه(  يُبِّ

ْ
فَْراٌد من جهة، كما مىض، وّضنَّ اجل

َ
 أ

ّ
 عليه إال

ْ
ُمنْتَِصباً لإلِقَْراِء، فَلَْم َيْقَرأ

 
ّ

إال به   ّ يُبِّ
ْ
اجل  ىلع هذا 

ْ
َيْقَرأ فَلَْم  الطربّي،  َوفَاِة  َبْعِد  ِمْن  َسنًَة  َواِحَدٍة وسبعي  ِطَواَل  به 

 األهوازّي )ت: 446ه( اذلي حتّدث عن نفسه بهذا 
ّ

َحٌد إال
َ
ثالثٌة فقط، ال ُيْعَرُف ِمنُْهْم أ

، فإيّن قرأُت به  الصدد، فأسند قراءتَه َعلَيِْه بِِه فيما ييل: »أّما اختياُر ابِن جريٍر الطربيِّ

كتاب اإلقناع )45)(. يُنَظر الطربّي املفّس لألسعد )47)(.  )((
هو أبو احلسي أمحد بن عبد اهلل بن احلسي بن إسماعيل املقرئ، شيخ األهوازّي اذلي قرأ عليه باألهواز. عنه   )((
كتاب الاكمل يف القراءات اخلمسي ))/)8)(، معرفة القّراء الكبار ))/645 - 646( )65)(، اغية انلهاية ))/)7( 

)8))(، األهوازيُّ وجهوده يف علوم القراءات )9) - ))(.
كتاب اإلقناع )45)(.  )((

يُنَظر هنا امللحق، كتاب اإلقناع )45) - 46)(.  )4(
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القرآَن من أّوهِلِ إىل خاتمِتِه ىلع أيب احلسي أمحد بن عبد اهلل بن احلسي بن إسماعيل 
خاتمِتِه  إىل  أّوهِلِ  من  القرآَن  قرأ  أنّه  وأخربين  وثالثمائة؛  ثماني  سنَة  باألهواز  اجليُّبّ 
َثَماٍن وثالثمائة  َسنََة  الفقيِه يف داره  الطربيِّ  ىلع أيب جعفٍر حمّمد بن جرير بن يزيد 

باختياره«))(.

. ذللك لم يذكر ابُن اجلزري يف  ّ يُبِّ
ْ
 اجل

ّ
 ىلع الطربّي باختياره إال

ْ
فاحلاصل أنّه لم َيْقَرأ

.)((» ُّ يُبِّ
ْ
ترجة الطربّي غريه، فقال: »قرأ عليه باختيارِه )ك( أمحد بن عبد اهلل اجل

إنّه يف ظّل هذه انلتيجة )واحد أخذ عنه اختياره( والسابقة هلا )مخسة أخذوا 
أربعِة  من  رواياٍت  بثالِث  قراءاٍت  ثالِث  ىلع  القرآن  )قراءته  وأخرى  القراءة(  عنه 
ُطُرٍق))(: ))( قراءة محزة برواية ُسليم من طريق الطلحّي وطريق ابن كيسة، ))( قراءة 
نافع برواية ورٍش من طريق ابن عبد األىلع ))( وقراءة ابن اعمر برواية ابن بّكار 
من طريق العّباس بن الويلد( ال يمكن االّداعء، كما اّدىع شادي نارص »أّن الطربّي 
قارن  إنّما  مرجيّع،  جمموع  يف  عددها  حتديد  أو  القرآنّية  القراءات  تقني  حياول  لم 
بي القراءات املختلفة حماواًل اختيار أفضلها بناًء ىلع موافقة رسم املصحف وإجاع 
وال  الاكيَف  السيايسَّ  انلُُّفوَذ  َيْمِلِك  لَْم  )ألنّه(  العربّية،  وموافقة  القّراء  من  احلّجة 
اِء َعرْصِه«)4(. ثّم  قُرَّ ة اختيارَه ىلع جهوِر  العالقات االجتماعّية يلَُحاِوَل وَيْفرَِض بالُقوَّ
بَاسه يف داره بعد اتّهاِمِه بالتشيُّع صاغت  ِ

ْ
اّداعؤه أيضاً: »لعّل خالفه مع احلَنَابِلَِة واحن

ََح تلميُذُه ابُن جماهٍد  األسباب اليت وقفت وراء فََشِلِه يف وضع )قانون( القراءات اذلي جنَ
يف تأسيِسِه«)5(.

يُنَظر هنا امللحق، كتاب اإلقناع )40)(.  )((
اغية انلهاية ))/07)( )س4) - 5)(.  )((

يف ضوء هذه انلتيجة جيب أن يُؤَخَذ بعي احلسبان، بل َوْفَق اختيارِه، َضبُْط آي القرآن يف تفسريه، ال نقلها آيلاً فيه   )((
ىلع قراءة اعصم برواية حفص.

Nasser: The Transmission of  the variant readings of  the Qur’ān 47.  )4(
يُنَظر هنا احلاشية السابقة.  )5(
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مثل هذا الكالم ال يّتفق وانلتائج املطروحة هنا، فيه تدحضه جلًة وتفصياًل. ذلا 
ال حاجة ملزيد من الرّد ىلع ذلك، غري أنّه جيب اتلنبيه هنا أّن وجه مقارنة الطربّي مع 
ابن جماهد يف علم القراءات حتديداً ال يستقيم تماماً؛ فاألخري شيخ الصنعة فيها، كما 
قال ابن انلديم: »آخُر َمن انتهت إيله الرئاسة بمدينة السالم«))(، يعين رئاسة اإلقراء، فقد 
ْخَرم ادلمشّق 

َ
تصّدر لإلقراء واكنت هل حلقة إقراٍء عظيمة يف مسجده؛ فقد ذكر ابُن األ

)60) - )4)ه())(، شيخ اإلقراء بالشام، أنّه دخل بغداد، فرأى يف أحد مساجدها حنواً 
من ثالثمائة مقرٍئ))( - يف رواية أكرث تفصياًل: »قدمُت بغداَد سنة عرشين وثالثمائة 
يف وفد ادلمشقّيي، فأتيُت مسجد ابن جماهد، فَحَزرُْت أّن فيه ثالثمائة متصّدر، ولم 
ِجْد فيه موضعاً، فجلسُت يف أقصاه«)4(. كذلك وضع ابن جماهد جمموعة من اتلوايلف 

َ
أ

مفردات  منها يف  كتاباً)5(، سبعة   )((( منها  انلديم  ابن  ذكر  القراءات،  املتخّصصة يف 
السبعة، تمّخض عنها كتاب السبعة يف القراءات )ط( هل وهو عمل التسبيع. باملقابل لم 
يشتغل الطربيُّ باإلقراء ولم تكن هل حلقة إقراء، بل حلقة تدريس، ولم يؤلّف يف هذا 
 جامعه اذلي بناه ىلع كتاب القراءات أليب عبيد، وهو حلقة ضمن حلقات 

ّ
الفّن إال

سلسلة الكتب اجلوامع يف القراءات، املشهور منها والشاّذ، مثل جامع ابن جماهد وغريه.

جيب اتلذكري هنا بكالم ادلايّن ىلع اختيار الطربّي يف األرجوزة املنّبهة:

اتلَّْفِســريِ َصاِحــُب  ــرَبِيُّ  ــِهريَِوالطَّ بِالشَّ يْــَس 
َ
ل اْختَِيــاٌر   ُ

َ
ل

ــوُر
ُ
َمْذك َجاِمِعــِه  يِف  َمْشــُهوُر)6(َوهــَو  َصْحبِــِه  ُكِّ  َوِعْنــَد 

الفهرست )50(.  )((
َبيّع املقرئ. عنه معرفة القّراء الكبار ))/)57 - 575( )95)(، اغية انلهاية ))/70) - )7)( ))50)(. هو حمّمد بن انلض الرَّ  )((

معرفة القّراء الكبار ))/7)5(.  )((

معرفة القّراء الكبار ))/)57(.  )4(
الفهرست )50( »هل من الكتب: كتاب القراءات الكبري، كتاب القراءات الصغري، كتاب ايلاءات، كتاب اهلاءات،   )5(
كتاب قراءة أيب عمرو، كتاب قراءة ابن كثري، كتاب قراءة اعصم، كتاب قراءة نافع، كتاب قراءة محزة، كتاب قراءة 

.» الكسايّئ، كتاب قراءة ابن اعمر، كتاب قراءة انليّب
األرجوزة املنّبهة ))6)( ابليتان ))45 - )45(.  )6(
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فهو هنا ينّص ىلع ثالث حقائق: ))( يف عجر ابليت األّول أّن اختيار الطربّي 
ليس شهرياً. ))( يف صدر ابليت اتلايل أنّه منصوص عليه يف جامعه. ))( يف عجزه 
ذاك  إىل  يؤّدي  هذا  ألّن  اختيارَُه؛  أو  جامَعُه  قََصَد  سواء  أصحابه،  بي  مشهور  أنّه 
وبالعكس، لكّنها تستوجب مزيداً من اتلحقيق، فها هو ابن انلديم خيّصص الكالم 
ىلع )الطربّي وأصحابه( يف الفّن السابع من املقالة السابعة))(، فيذكر اْثنَْي عرَش من 
بن  علّي  القراءات:  علم  يف  اهتماٌم  منهم  الثنَيِْن  مذهبه))(.  ىلع  املتفّقهي  أصحابه 
بن  الُمَعافَى  والقايض  القراءات))(،  كتاب  كتبه  من  واليّب،  ادلُّ حمّمد  ابن  عبد العزيز 
زكرّيا انلَّْهَروايّن ))0)/5 - )9)ه(، من كتبه الكثرية كتاب القراءات)4(. قد سبق هل ذكر 
 اثني آخرين من أصحابه يف الفّن اثلالث من املقالة األوىل، هما أبو بكر أمحد بن
هاشم  أيب  بن  طاهر  وأبو  يتّمه)5(،  لم  القراءات،  كتاب  كتبه  من  )ت: 50)ه(،  اكمل 
نُوا اختياَر الطربّي  )ت: 49)ه(، هل كتاب القراءات)6(. ال شّك أّن هؤالء األربعة قد َضمَّ

يف كتبهم يف القراءات، إن لَْم يَُكْن قَِد اْعتََمُدوا جاِمَعُه باللكّّية وضّمنوه كتبهم.

كذلك اختيار الطربّي مذكور يف كتاب اإلقناع أليب يلّع األهوازّي )ت: 446ه( 
بسنده، منصوص ىلع حروفه فيه، كما تقّدم ذكره. هذا الكتاب بمزنلة موسوعة قَِراِئّية، 
يشمل إحدى عرشة قراءة وعرشة اختيارات، لكّنه يف عداد الكتب املفقودة باستثناِء 
قطعٍة منه حّققتُها)7(. من هنا يربز دور األهوازّي يف روايِتِه اختياَر الطربّي وتظهر قيمة 

كتاب اإلقناع الشتماهل عليه يف جلِة ما َحَوى.

الفهرست )87) - 89)(.  )((

الفهرست )88) - 89)(.  )((
الفهرست )88)(.  )((
الفهرست )89)(.  )4(

الفهرست ))5 و55( الكتب املؤلَّفة يف القراءات.  )5(
الفهرست )55( الكتب املؤلَّفة يف القراءات.  )6(

فيها ذكر أسانيد األهوازّي إىل أصحاب االختيارات ثّم بعض األبواب ]باب ذكر مذاهبهم يف االستعاذة، باب كيف   )7(
علوم  يف  وجهوُده  األهوازيُّ  يُراَجع  الكتاب  هذا  عن  للمزيد  واإلظهار[.  اإلداغم  باب  التسمية،  باب  االستعاذة، 

القراءات )06) - ))) و77) - 64)(.
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من أجل الوقوف ىلع اختياره ال بُدَّ ِمْن َمْعِرفَِة َمِن اْعتََمَد ىلع كتاِب اإلقناع ونقل 
منه؛ ألّن القطعة املتوافرة منه ال تيف بهذا الغرض. من هؤالء أبو إسحاق إبراهيم بن 
حمّمد بن يلّع القّوايّس، يُعَرف بالَمَرنِْدّي، من علماء القرن السادس اهلجرّي، صاحب 
 نسخة واحدة ىلع حّد 

ّ
اء يف القراءات )خ( اذلي ال يتوافر منه إال ة َعْي الُقرَّ كتاب قُرَّ

عليم القارص، يه نسخة مكتبة اإلسكوريال )رقم 7)))(. قال فيه:

»أّما لفُظ كتاب اإلقناع، وهم أحَد عرَش إماماً: أبو جعفر يزيد بن القعقاع املديّن، 
وشيبة بن نَِصاح، وحمّمد بن حميصن، ومُحَيد بن قيس، وابن شهاب الزهرّي، واحلسن 
ابن أيب احلسن ابلرصّي، وسليمان بن ِمْهران األعمش، وحمّمد بن عبد الرمحن بن أيب 
يلىل، وطلحة بن مرّصف، وأبو حبرّية السكويّن، وابن مناذر املديّن، وذلك معهم اختيار 
عرشة أئّمة من املختارين، وهم يعقوب بن إسحاق احلضيّم، وأيّوب بن املتوّك القارئ، 
م اخلراسايّن، وخلف 

ّ
وأبو حمّمد حيىي بن املبارك الييدّي، وأبو عبيد القاسم بن سال

ابن هشام الّبار، وأبو جعفر حمّمد بن َسْعدان انلحوّي، وحمّمد بن عيىس األصفهايّن، 
وأبو حاتم سهل بن حمّمد السجستايّن، وأبو بكر أمحد بن ُجبري األنطايّك، وأبو جعفر 
من  اإلقناع  كتاب  من  اختياراً  َو[  ]قراءًة  إحدى وعرشين  الطربّي،  بن جرير  حمّمد 

تصانيف األهوازّي« ]هناك ))ب[.

يزيد هذا السد من اتلفاصيل صّحة وتوكيداً ما أورده الرافيّع )ت: ))6ه( من 
املقرئ  الضير  الفرج  أيب  بن  احلسن  بن  أمحد  ترجة  يف  الكتاب،  هذا  حمتوى  بيان 
الزجنايّن يف كتابه اتلدوين: »قرأ القرآَن بالقراءاِت واالختياراِت اليت تضّمنها كتاُب 
ىلع  كتابُه  ويشتمل  األهوازّي.  املقرئ  إبراهيم  بن  يلّع  بن  احلسن  يلّع  أليب  اإلقناع 
إحدى عرشة قراءًة وعرشة اختيارات. القراءات يه قراءة أيب جعفر املديّن، وشيبة بن 
نصاح، وحمّمد بن حُميصن، ومُحيد بن قيس، وابن شهاب الزهرّي، واحلسن ابلرصّي، 
وسليمان بن مهران األعمش، وحمّمد بن عبد الرمحن بن أيب يلىل، وطلحة بن مرّصف، 
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وأيب حبرّية السكويّن، وحمّمد بن مناذر املديّن. االختيارات: اختيار يعقوب بن إسحاق 
احلضيّم، وأيّوب بن املتوّك، وأيب حمّمد حيىي بن املبارك الييدّي، وأيب عبيد القاسم 
م، وخلف بن هشام الّبار، وأيب جعفٍر حمّمد بن سعدان انلحوّي، ]و[حمّمد بن 

ّ
ابن سال

عيىس األصبهايّن، وأيب حاتم سهل بن حمّمد السجستايّن، وأيب بكر أمحد بن ُجبري 
.)((» األنطايّك، وأيب جعفر حمّمد بن جرير الطربّي

عليها  املنصوص  االختيارات  آِخُر  واختياره  املختارين،  األئّمة  أحد  فالطربّي 
وابلالغ عددها أحد عرش اختياراً يف كتاب »اإلقناع« لألهوازّي.

القرن  علماء  من  الَمَرنِْدّي،  أورده  حسبما   )(( الطربيِّ اختيار  بعض  ييل  فيما 
السادس للهجرة، يف كتاب قّرة عي القّراء يف القراءات )خ( َنْقاًل ِمْن كتاِب اإلقناع 

لألهوازّي، وذلك من أجل حتديد بعض خصائصه ولو ىلع ُعَجالٍَة:

 أباَن . 1
ّ

﴾ ]ابلقرة: 0)[ قرأ محزُة والكسايئُّ وخلٌف واعصٌم إال »قوهل: ﴿
ٌم واجلحدريُّ وقتادُة واحلسُن والزعفراينُّ يف اختياره وابُن صالٍح وأبو حبرّية 

ّ
وسال

سعدان  وابُن  وأيّوُب  مناذر  وابُن  يلىل  أيب  وابُن  وطلحُة  واألعمُش  والزهريُّ 
وابُن عيىس وابُن جريٍر بتخفيف الاكف« ])4ب[.

 لِلنَّاِس َحَسناً﴾ ]ابلقرة: )8[ قرأ محزُة والكسايئُّ غري الشيريِّ وُرويٌس . 2
ْ
»قوهل: ﴿َوقُولُوا

عن يعقوَب والزعفراينُّ يف اختياره وابُن مقسم ويلعُّ بُن نرص واألعمُش وطلحُة 
وابُن أيب أويس عن نافٍع وأبو ُعبيٍد وابُن سعدان وابُن عيىس وابُن جريٍر وابُن أيب 

يلىل وخلٌف بفتح احلاء والسي« ]49أ[.

اتلدوين يف أخبار قزوين ))/59)(.  )((
جبامع  املوسوم  تفسريه  يف  القراءات  من  أورده  ما  خالل  من  القراءة  يف  اختياره  متابعة  تماماً  يمكن  ال  بالطبع   )((
ابليان عن تأويل آي القرآن )ط(؛ ألنّه ذكر فيه فقط »ُجَاًل من القراءات واختالف القراءة فيما فيه من املصادر 
واللغات واجلمع واتلثنية«. معجم األدباء )6/)45)( وألنّه قال فيه: »إْذ اكن اذلي قََصْدنَا هل يف كتابنا هذا ابلياَن عن 
وجوه تأويل آي القرآن دون وجوه قراءتها« جامع ابليان ))/95(. يُراَجع ظاهرة نقد القراءات ومنهج الطربّي فيها 

)46) - 54)(، اإلمام الطربّي للزحييّل )75) - 77)(.
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﴾ ]ابلقرة: 85 [ قرأ محزُة والزهريُّ وشيبُة واحلسُن وأبو حبرّية واألعمُش . 3 »قوهل: ﴿
رْسَى﴾ بغري ألٍف وجزم 

َ
وطلحُة وابُن أيب يلىل وابُن مناذر وأبو ُعبيٍد وابُن جريٍر ﴿أ

﴾ ]ابلقرة: 85 [ قرأ   أبا رزين بغري األلف. قوهل: ﴿
ّ

السي. اآلخرون بألٍف، إال
وأبو جعفٍر وشيبُة  أيب عمٍرو  واللؤلؤيُّ عن  والكسايئُّ  بَاَن عنه 

َ
أ  

ّ
إال نافٌع واعصٌم 

﴾ بألف.  ويعقوُب وأيّوُب واحلسُن وابُن عيىس وابُن جريٍر وأبو حاتٍم ﴿
﴾ ]ابلقرة: 85 [ بغري ألٍف« ]49ب[. اآلخرون ﴿

4 . 
ّ

إال وابُن اعمٍر  قرأ كرداب  ]ابلقرة: 6))[   ﴾ ﴿ »قوهل: 
هشاماً عنه ومحزُة والكسايئُّ وحفٌص عن اعصٍم وابُن أيب عبلة وأبو جعفٍر وخلٌف 
واألعمُش وطلحُة وابُن سعدان وابُن عيىس وابن ُجبرٍي وابُن جريٍر وابُن مقسٍم 

والقارُئ واجلوينُّ وابُن احلصي بفتح ادلال فيهما« ]60ب[.
﴾ ]آل . 5 ﴾ ]آل عمران: 79[ وقٌف اكٍف لَِمن قرأ ﴿ »قوهل: ﴿

 
ّ

عمران: 80 [ برفع الراء. وَمن َفتََح، لَم يقف؛ ويه قراءُة ابِن اعمٍر ومحزة واعصم إال

 القصيّب 
ّ

األعش وحسيناً عن أيب بكٍر عنه، ويونس وحمبوب وعبد الوارث إال
عنه عن أيب عمٍرو، وأبو حبرّية واحلسن والزهرّي واألعمش وابن مناذر ويعقوب 
برفع  الراء. اآلخرون  بفتح  وابن جريٍر لكّهم  ُجبرٍي  وابن  وأبو حاتم  وابن سعدان 

الراء« ])7ب[.
فقراءُة . 6 فيهما،   ] 8( عمران:  ]آل   ﴾ و﴿  ]8( عمران:  ]آل   ﴾ ﴿ يف  اتلاء  »أّما 

يلىل  أيب  وابن  وطلحة  واألعمش  حميصن  وابن  وشيبة  جعفٍر  وأيب  أيب حبرّية 
ونافع  كثري  وابن  اعمر  وابن  والكسايّئ  ومحزة  وأيّوب  مناذر  وابن  وابن احلصي 

وأيب بكر وخلف وابن عيىس وأيب ُعبيٍد وابن جريٍر وغريهم« ])7أ[.
»قـوهل: ﴿َتْغـَش َطائَِفـًة﴾ ]آل عمـران: 54)[ باتلـاء محـزُة والكسـايئُّ واألزرُق عـن . 7

أيب بكـٍر وخلـٌف واألعمـُش وطلحـُة وابـُن أيب يلىل وابـُن عيىس وابـُن جريٍر. 
]74أ[. بايلـاء«  اآلخرون 
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ومُحيٌد . 8 وخلٌف  والكسايئُّ  ومحزُة  نافٌع  قرأ  وبابه:   ](57 عمران:  ]آل   ﴾ ﴿ »قوهل: 
ُجبرٍي  وابُن  جريٍر  وابُن  عيىس  وابُن  ُعبيٍد  وأبو  وطلحُة  واألعمُش  وابُن حُميصٍن 

بكِس امليم. اآلخرون برفع امليم« ]74ب[.
ٍ َغرْيِهِ﴾ ]األعراف: 59[ بكس الراء، حيث جاء، الكسايئُّ واللؤلؤيُّ . 9

ٰ َ
»قوهل: ﴿ِمن إِهل

بُن  ويلعُّ  الشيريِّ  غري  جعفٍر  وأبو  ومحيٌد  مقسم  وابُن  عمٍرو  أيب  عن  ومغيٌث 
يف  والزعفراينُّ  واألعمُش  وجريٌر  كالهما  حميصٍن  ابن  عن  وانلهاونديُّ  احلسِي 

اختياره وابُن أيب يلىل وأبو ُعبيد ]98ب[ وابُن عيىس وابُن جرير« ]98ب - 99أ[
ِل عن اعصٍم والكسايّئ عنه وأبو جعفٍر . 10 »قرأ ابُن كثرٍي وأبو عمٍرو وجبلُة عن املفضَّ

ويعقوُب واحلسُن والييديُّ يف اختياره وابُن جريٍر ومُحيٌد وأبو حبرّية وابُن حُميصٍن 
﴾ ]ابلقرة: 97)[ بالرفع مع اتلنوين« ]58أ[. ﴿

وطلحُة . 11 واألعمُش  وخلٌف  محزُة  ألٍف  بغري   ](( ]احلجر:  يَح﴾  الرِّ نَا 
ْ
رَْسل

َ
﴿َوأ »قوهل: 

وابن خثيم واجلوينُّ وابُن جريٍر وابُن احلصي« ]6))أ[.
ابِن . 12 عن  وانلهاونديُّ  ويعقوُب  محزُة  قرأ   ]((  ،(0 ]القارعة:   ﴾  *  ﴿ »قوهل: 

حُميصٍن واحلسُن وأبو حبرّية وابن جرير وعبد الرمحن بفتِح ايلاِء من غرِي هاٍء يف 
الوصل« ]8))أ[.

للقراءات  موافق  أنّه  الطربّي  اختيار  يف  احلروف  بعض  من  تقّدم  مّما  يّتضح 
أّكد ذلك  الشواّذ منها، كما  يعّول إطالقاً ىلع  فلم  ابلّتة،  به عنها  خَيُْرْج  لَْم  املشهورات، 
األهوازيُّ بقوهل: »واختار منها قراءًة لَْم خَيُْرْج بَِها َعِن الَمْشُهوِر«))(. باتلايل ما يسي حبّق 
املستفيض. )( وموافقة  انلقل   )( الرشوط اثلالثة:  أو  املقبوالت من األراكن  القراءات 
ي بدوره ىلع اختياره))(. الرسم )رسم أحد املصاحف العثمانّية(. )( وموافقة العربّية))(، يَْسِ

كتاب اإلقناع )45)(.  )((
يُنَظر النرش يف القراءات العرش ))/9(. كذلك القراءات القرآنّية لقابة )55) - 70)(.  )((

يُقابَل ظاهرة نقد القراءات ومنهج الطربّي فيها )46) - 54)(، اإلمام الطربّي )75) - 77)(.  )((
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ِعنَْدُه، حمّل احتجاج لألخذ بالقراءة))(.  ُمْعتََمٌد  فاتّفاُق رسوِم املصاِحِف ضابٌِط 
وََّف بِِهَما(:   َيطَّ

َّ
ن ال

َ
من األمثلة ىلع ذلك ما قاهل راّداً قراءَة َمْن قرأ: )فَاَل ُجنَاَح َعلَيِْه أ

»فكيف وهو ِخاَلُف رُُسوِم َمَصاِحِف املسلمي، ومّما لو قرأه ايلوَم قارٌئ اكن ُمْستَِحّقاً 
العقوبَة لزيادتِِه يف كتاِب اهلل  ما ليس فيه«))(.

ُة األمصاِر، وبه 
َ
﴾ ]املؤمنون: 60[ قََرأ »ىلع هذه القراءة، أعين ىلع ﴿

مصاحف  خّط  ووفاقه  عليه  القّراء  من  احلّجة  إلجاع  نقرأ  وبه  مصاحفهم،  رُُسوم 
املسلمي«))(.

يُستفاد من هذا املثال باإلضافة إىل موافقة الرسم كذلك رشط انلقل املستفيض 
اذلي عرّب عنه هنا بإجاع احلّجة من القّراء. نظريه ما قاهل يف اختالف القّراء يف قراءة 
ذلك  قرأ  َمْن  قراءُة  بالصواب  ذلك عندي  القراءتَي يف   

َ
ْوىل

َ
»أ  :]8 ]اتلكوير:   ﴾ ﴿

]اتلكوير: 9[ ىلع وجه اخلرب إلجاع   ﴾ ﴿ السي  ]اتلكوير: 8[ بضّم   ﴾ ﴿
احلّجة من القّراء عليه«)4(.

قاهل يف  ما  فيها، فمن األمثلة ىلع ذلك  الوجه  قّوة  العربّية مع  أّما رشط موافقة 
 

َ
ْوىل

َ
»أ وتشديدها:  ادلال  بتخفيف   ]7 ]االنفطار:   ﴾ ﴿ قراءة  يف  القّراء  اختالف 

ِة األمصار، 
َ
األقوال يف ذلك عندي بالصواب أْن ُيَقاَل: إنّهما قراءتان معروفتان يف قََرأ

 به، قراءُة 
َ
قَْرأ

َ
ْن أ

َ
َّ أ ْعَجبَُهما إِيلَ

َ
صحيحتا املعن؛ فبأيّتهما قرأ القارُئ فمصيٌب، غري أّن أ

نَّ ُدُخوَل )يِف( للتعديل أحسُن يف العربّية من دخوهلا للعدل. 
َ
َمْن قرأ ذلك بالتشديد؛ أل

َُك إىل كذا  ْفتُك إيله، وال تكاُد تقول: َعَدتلْ َُك يف كذا ورَصَّ تلْ  تََرى أنّك تقوُل: َعدَّ
َ

ال
َ
أ

ْفتَُك ِفيِه؛ فذللك اخرتُت التشديد«)5(. ورَصَ

تفسري الطربّي ))/54 - 55( ]اآلية ): 58)[.  )((
تفسري الطربّي ))/55( ]اآلية ): 58)[.  )((

تفسري الطربّي )5/9))(.  )((
تفسري الطربّي )))/464(.  )4(
تفسري الطربّي )))/479(.  )5(



185

اخلالصة

نتائج  إىل  فيها  القضايا واملسائل، وخلصُت  العديد من  اعجلُت يف هذا ابلحث 
األربع  انلقاط  بإجال  أكتيف هنا يف هذه اخلالصة  حيثّية مطروحة يف مواضعها؛ ذلا 

فيما ييل:

يف  اجلوامع  الكتب  سلسلة  ضمن  يندرج  القراءات  يف  الطربّي  كتاب  أّوالً: 
القراءات اليت ساهمت بشلك ملحوظ وبارز يف حماور أربعة:

ذكر جيع القراءات من املشهور والشاّذ؛ وهذا أقرب ما يكون إىل جع القراءات . 1
ها يف جمموع، وذكر اختالفهم فيها مرتّبة ىلع أصول وفرش  املروّية عن القّراء، وضمِّ
أحد  وهو  جامعاً،  القراءات  يف  الطربّي  كتاب  ىلع  يُطلق  أن  يصّح  ذلا  حروف، 
طِلَق ىلع غريه من كتب القراءات من انلمط ذاته، 

ُ
العناوين اليت ُعرف بها، كما أ

أمثال جامع خلف القارئ )ت: 9))ه(، وجامع ابن سعدان )ت: )))ه(، وجامع 
حمّمد بن عيىس األصبهايّن )ت: )4)ه(، وجامع الرفايّع )ت: 48)ه(.

تعليل القراءات بالوقوف ىلع وجوهها وعللها.. 2
رشح القراءات وبيان معانيها، وهو اتلأويل وفق عبارته.. 3
والرصف . 4 انلحو  من  اللغة  وعلوم  واألخبار  باألحاديث  للقراءات  االحتجاج 

والشواهد الشعرّية.
: أّكد الطربّي بكتابه يف القراءات حضور ثالث ظواهر يف علم القراءات:

ً
ثانيا

االختيار يف القراءة، فإنّه لم يكن حكراً ىلع اعلم دون آخر، ولم يكن الطربيُّ . 1
أّوَل من اختار اختياراً، بل اختياره يندرج ضمن سلسلة أصحاب االختيارات، 
احلضيّم،  يعقوب  باختيار  بدءاً  اإلقناع  كتاب  يف  األهوازّي  ذكرها  اليت  كتلك 
ومروراً باختيار أيب عبيد، وانتهاء باختيار الطربّي. جيب أن يؤَخذ بعي االعتبار 
مواضع  فثّمة  اخلصوص،  وجه  ىلع  تفسريه  يف  القرآنّية  اآليات  ضبط  يف  اختيارُُه 
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قراءة  ىلع  حاسوبّياً  بنقلها  االكتفاء  ال  عقديّة،  وقضايا  فقهّية  بمسائل  متعلّقة 
اعصم برواية حفص.

القراءة املقبولة اليت طّورها واعتمدها علماء القراءات . 2 ْخذه بما ُعرف بأراكن 
َ
أ

يف كتبهم.
نقد الروايات واألسانيد يف القراءة اذلي لم يكن حمصوراً يف الطربّي، وال مقصوراً . 3

املتقّدمي  من  القراءات  علماء  عليه  نهج  ما  هذا  بل  جماهد،  ابن  شيخه  ىلع 
واملتأّخرين يف حتّري ادلّقة يف سالمة انلقل وضبط الرواية.

: فكرة تقسيم القراءات ىلع مخسة أمصار تعود أدراجها إىل مرحلة مبّكرة 
ً
ثاثلا

يف تاريخ تدوين القراءات، فديباجة أيب عبيد يف كتابه يف القراءات تظهر أنّه اعتمد 
مسألة ختميس األمصار، فإْن لم يكن هو السّباق يف ذلك، فيكون قد أخذ بذلك مّمن 

تقّدمه، كما أخذ بذلك أيضاً من جاء بعده، وأصبح انلظام املعتمد عليه باإلجاع.
اشتهارِهم  حسب  فيها  القّراء  األئّمة  اختياُر  األمصار  ختميس  فكرة  تَِبَع   :

ً
رابعا

باثلقة والعدل، ومالزمتهم القراءَة واإلقراَء، واتّفاِق أهايل األمصار اخلمسة ىلع األخذ 
عنهم. لقد أفرزت هذه املقاييس اليت اعتمدها أبو عبيد يف اختياره األئّمة القّراء إماماً 
َخَذ َمْن جاء َبْعَده من علماء القراءات 

َ
قارئاً عن لّك مرص وثالثة آخرين من الكوفة؛ فأ

يف القرن اثلالث اهلجرّي بهذه انلتيجة مع تعديل فيها، إضافة يعقوب احلضيّم )من 
بي  للمقاربة  وذلك  اختيار،  صاحب  فكالهما  الكوفة(،  )من  والكسايّئ  ابلرصة( 
األمصار اخلمسة من جهة، وللموازنة بي الكوفة وابلرصة من جهة أخرى. بق احلال 
ىلع ذلك إىل أن جاء ابن جماهد، فعمل بعمل أيب عبيد يف ختميس األمصار، واختياره 
نِساً بَشيَْخه الطربّي )ابلغدادّي(، َعلَم زمانه، اذلي وجده قد أخذ 

ْ
األئّمة القّراء، ُمْستَأ

بصنيع أيب عبيد، وتبّناه يف كتابه اجلامع يف القراءات، فأّكده ووّكد حبّق أهل الكوفة 
يعقوب  دون  بالكسايّئ  وأخذ  واألعمش(  اآلخرين )حيىي  االثني  دون  ومحزة  اعصماً 
ة عن جهود علماء القرن

ّ
 نلتيجة دائرة اتلقاطع املتودل

ً
لَي ىلع عمل أيب عبيد؛ تبااع  املعدَّ

اثلالث يف القراءات، فثبت عنده سبعٌة من األئّمة القّراء، وهو ما يُعَرف بظاهرة التسبيع.
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كتاب اإلقناع لألهوازّي
بعض الصور من نسخة الظاهرّية)1(

ظهر الورقة ]29ب[ ع اجلانب األيمن
يف آخرها بداية اختيار ابن جرير الطربّي

ووجه الورقة ]30أ[ ع اجلانب األيس

يه قطعة خبّط النسخ، قليلة اإلعجام، حمفوظة ضمن جمموع يف دار الكتب الظاهرّية، رقمه ))4)(، عدد أوراقها   )((
فهرس   ،)((  )(84  -  (8(/(( »املجاميع«  الظاهرّية  الكتب  دار  مطوطات  فهرس  يُراَجع   .)(4  -  (5( ورقة   )(0(
مطوطات دار الكتب الظاهرّية: علوم القرآن الكريم ))/)44(. يف الفهرسي عنوان الكتاب غري مضبوط ]كتاب 

يف القراءات[ واملؤلِّف جمهول.
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ظهر الورقة ]30ب[ ووجه الورقة ]31أ[
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ظهر الورقة ]31ب[
فيها ]السطر السابع[ ينتيه انلّص املعاد حتقيقه ألجل هذا ابلحث
قبل )باب ذكر مذاهبهم يف االستعاذة( ]السطر اثلامن واتلاسع[

ووجه الورقة ]32أ[
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امللحق

أّما اختيار ابن جرير الطربّي، ]0)أ[ فإيّن قرأُت به القرآَن من أّوهل إىل خاتمته 
ِّ باألهواز سنَة ثماني  ىلع أيب احلسي أمحد بن عبد اهلل بن احلسي بن إسماعيل اجليُبِّ
وثالثمائة، وأخربين أنّه قرأ به))( القرآَن من أّوهل إىل خاتمته ىلع أيب جعفٍر حمّمد بن 
جرير بن يزيد الطربيِّ الفقيِه يف داره سنة ثماٍن))( وثالثمائة باختياره، وقرأ أبو جعفٍر 
ّح، وقرأ 

ْ
ل حمّمد بن جرير بن يزيد))( الطربّي ىلع سليمان بن عبد الرمحن بن محَّاد الطَّ

وقرأ  احلنيّف،  بن عيىس  ُسلَيْم  د ىلع 
ّ

وقرأ خال رْييّف،  الصَّ بن خادل  د 
ّ

سليمان ىلع خال
ُسليٌم ىلع محزة بِن َحِبيٍب الزّيات، وقد مىض)4( إسناُده.

وقرأ ابُن جرير القرآَن من أّوهل إىل خاتمته ىلع أيب الفضل العّباس بن الويلد بن 
مزيد ابلريويّت العذرّي ببريوت)5(؛ وقرأ العّباُس ىلع أيب عبد اهلل عبد احلميد بن بّكار 
ابلريويّت، وقرأ عبد احلميد ىلع أيّوب بن تميم اتلمييّم، ]0)ب[ وقرأ أيّوُب ىلع حيىي بن 

احلارث اذلمارّي، وقرأ حيىي ىلع عبد اهلل بن اعمر ايلحصيّب.

يَزِْد  لَْم  يقرؤونها.  اليت  الشام  أهِل  ُحُروُف  وهذه  بّكار:  بن  احلميد  عبد  قال 
وقرأ   ، عّفان  بن  عثمان  ابُن اعمر ىلع  قرأ  مسلم:  بن  الويلد  وقال  ذلك.  ىلع 
)6(. وقال عبد اهلل بن ذكوان: قرأ ابُن اعمٍر ىلع رجٍل قرأ 

 عثماُن ىلع انليّب
ابُن اعمٍر ىلع املغرية بن أيب شهاب  ان. وقال هشام بن عّمار: قرأ  ىلع عثماَن بِن عفَّ
ِعَراك بن خادل  َرَوى ذلك عن   . بِن عّفان  املغريُة ىلع عثماَن  املخزويّم؛ وقرأ 

ُمّرّي عن أيّوب بن تميم.
ْ
ال

به: ساقط يف املطبوع.  )((
ثماٍن: ىماىى، كما يف األصل.  )((
ساقط يف املطبوع: بن يزيد.  )((
مىض: مصا، كما يف األصل.  )4(

ببريوت: روى، كما يف املطبوع.  )5(
وسلّم: ليس يف األصل.  )6(
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واللغة  وانلحو  واتلفاسري  واحلديث  الِفْقِه))(  يف  َعلَماً  الطربّي  أبو جعفر  واكن))( 

والَعُروِض. هل يف جيع ذلك تصانيُف، فاق بها ىلع َسائِِر املصنِّفي. ]))أ[ وهل يف القراءات 

 أنّه اكن خُبُطوٍط ِكبَاٍر. َذَكَر فيه 
ّ
ِكتَاٌب َجِليٌل كبرٌي، رأيتُه يف ثمايَن))( عرشَة جمدلًة، إال

ُرْج  َواذِّ وَعلََّل ذلك ورَشََحُه، فاختار)4( منها قراءًة لَْم خَيْ جيَع القراءاِت من املشهوِر والشَّ

َمْشُهوِر.
ْ
بها َعِن)5( ال

ار، َشيْخ)7(  فَّ  آحاد من انلاس، اكلصَّ
ّ
ولم يكن ُمنْتَِصباً لإلقراء وال قرأ عليه)6( إال

عن  بّكار  بن  احلميد  عبد  برواية)9(  عنه  ُيْقِرُئ)8(   ، الرشيقِّ اجلانِب  يف  ببغداد  اكن 

ابن اعمر.

يّبّ 
ُ
 بِِه)0)( غري أيب احلسي اجل

َ
قَْرأ

َ
وأّما القراءة عليه باختياره، فإيّن ما رأيُت أحداً أ

َخَذ علـيَّ به وقال: ترّددُت إىل أيب جعفٍر 
َ
تُُه َزَماناً َحتَّ أ

ْ
ل
َ
واكن َضِنيناً به)))(. ولقد َسأ

ُه. وكنُت قد َسِمْعُت منه  تلُْ
َ
ْجَرْمُت)))( عليه وََسأ

َ
بَاُه)))( حّت أ

ْ
حنواً من َسنٍَة أسأهل ذلك َوَيأ

من هنا يبدأ انلّص املنقول يف معجم األدباء من كتاب اإلقناع لألهوازّي: »وحّدث أبو يلّع احلسن بن يلّع األهوازّي   )((
املقرئ يف كتاب اإلقناع يف إحدى عرشة قراءًة. قال: اكن أبو جعفر الطربّي« إلخ.

َعلَماً يف الفقه: اعملِاً يف الفقه، كما يف املطبوع، اعملِاً بالفقه، كما يف مطبوع معجم األدباء.  )((
ثماين: ىماں، كما يف األصل.  )((

فاختار: واختار، كما يف املطبوع ومطبوع معجم األدباء.  )4(
عن: ىلع، كما يف املطبوع.  )5(

عليه: أحد، كما يف مطبوع معجم األدباء.  )6(
اكلصفار شيخ: قال، كما يف املطبوع.  )7(

يقرئ: تُعَزى، كما يف املطبوع، يَْروِى، كما يف مطبوع معجم األدباء.  )8(
برواية: رواية، كما يف املطبوع ومطبوع معجم األدباء.  )9(

أقرأ به: أقرأه، كما يف املطبوع.  )(0(
ضنيناً به: نََسّياً، كما يف املطبوع.  )(((

ويأباه: زماناً، كما يف مطبوع معجم األدباء.  )(((
وأجرمت: احزمت، كما يف األصل، أخذُت، كما يف املطبوع.  )(((
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! فما أقرأُت  نَا َحـيٌّ
َ
 َوأ

َّ
))( ىلَعَ َجْهٍد))( وقال: ال تَنُْسبَْها إِيَل َّ َخَذُه يلَعَ

َ
َصْدراً من كتبه، فأ

اٍل من)4( َسنَِة َعرْشٍ َوثاََلثمائٍة. به))( أحداً حّت مات  يف َشوَّ

نَْت ثاثُلُهْم. ]))ب[ وقال 
َ
 اْثنَاِن)6( وأ

ّ
)5( به إال َّ : ما قرأ يلَعَ وقال أبو احلسي اجليُّبّ

َحٌد بعدي)7( إىل أن مات سنة إحدى 
َ
 عليه به أ

َ
ْدرِي َكيَْف نَِشْطُت هل. وال قََرأ

َ
يل: ال أ

وثماني)8( وثالثمائة)9(.

ْطتُه  ِح ما رَشَ نَا ذا ُمبْتَِدٌئ برَِشْ
َ
فهذه األسانيُد ىلع ما قرأُت به عنهم قد رََسْمتُها. وٰهأ

ِر مذاهِبهم يف املواضِع املختلَِف فيها بعد إيراِد أصوهلم جُمْماًل يف أبواٍب تكون 
ْ
من ِذك

نُُه)))(.
ْ
حارصًة ما كرث ترداُده من احلروِف، فَليُْعَرْف)0)( ذلك، فَيَْسُهل َشأ

فأخذه يلع: فأخذتها، كما يف املطبوع.  )((
جهد: ِجَهِتِه، كما يف مطبوع معجم األدباء.  )((

به: بها، كما يف مطبوع معجم األدباء.  )((
من: ليس يف مطبوع معجم األدباء.  )4(

يلّع: عليه، كما يف مطبوع معجم األدباء.  )5(
اثنان: اىىىن، كما يف األصل.  )6(

به أحد بعدي: أحد، كما يف مطبوع معجم األدباء.  )7(
إحدى وثماني: ثماني، كما يف مطبوع معجم األدباء.  )8(

إىل هنا ينتيه انلّص املنقول يف معجم األدباء.  )9(
فليعرف: ڡلعرف، كما يف األصل، يلعرف، كما يف املطبوع.  )(0(

. من املتوّقع )ِحْفُظُه(، 
ً

شأنه: ساقط يف املطبوع. للتوكيد: ما ضبطته يتوافق مع األصل، دون ذلك )َنيْلُُه( احتماال  )(((
لكّنه ال يتماىش مع األصل.
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ثبت املصادر واملراجع

القرآن الكريم: مصحف املدينة انلبوّية املضبوط ىلع قراءة أيب بكر اعصم بن  •
بن  سليمان  بن  حفص  عمر  أيب  برواية   )745/((7( األسدّي  الكويّف  انلَُّجود  أيب 
ع امللك فهد لطباعة  املغرية األسدّي )90 - 80)/709 - 796(، املدينة املنّورة، جُمَمَّ

املصحف الرشيف )))4) ـه- 990)م( )604ص( »ن« ص.
أحاسن األخبار يف حماسن السبعة األخيار أئّمة اخلمسة األمصار اذلين انترشت  •

قراءتهم يف سائر األقطار: ابن وهبان، أمي ادلين عبد الوّهاب بن أمحد بن وهبان 
دار  بريوت،  السلّوم،  فارس  بن  أمحد  حتقيق:   ،)((67/768( ادلمشّق  احلاريّث 

ابن حزم )ط)( )5)4) ـه- 004)م( )0)5ص(.
ادليانات  • وعقد  القراءات  وأصول  والرواة  القّراء  أسماء  ع  املنّبهة  األرجوزة 

 -  (7(( عثمان  بن  سعيد  بن  عثمان  ادلايّن،  عمرو  أبو  وادلالالت:  باتلجويد 
444/)98 - )05)(، حّققه وعلّق عليه: حمّمد بن جمقان اجلزائري، الرياض، دار 

املغين )ط)( )0)4) ـه- 999)م( )46)ص(.
إعراب القرآن: أبو جعفر انلّحاس، أمحد بن حمّمد بن إسماعيل املرادّي املرصّي  •

انلهضة  مكتبة  الكتب،  اعلم  م.[،  ]د.  زاهد،  اغزي  زهري  حتقيق:   ،)950/((8(
العربّية )ط)( )405) ـه- 985)م( )5ج/5مج(.

مفهرس  • )ديلل  واذلخائر  الكنوز  من  اجلزرّي  ابن  أورده  بما  ابلصائر  أهل  إعالم 
لكتب علوم القرآن الواردة يف اغية انلهاية(: محدان، عمر يوسف عبد الغيّن، جملّة 

معهد اإلمام الشاطيّب لدلراسات القرآنّية ))/5( )9)4) ـه- 008)م( )97) - 444(.
ثني  • املحدِّ الفقهاء  م  وُمقدَّ املؤرِّخني  وُعمدة  املفّسين  شيخ  الطربّي  اإلمام 

القلم  دار  دمشق،  حمّمد،  الزحييّل،  310ه(:  )224 ـه-  اجلريرّي  املذهب  صاحب 
)ط)( )0)4) ـه- 990)م( ))))ص( ]أعالم املسلمي: ))[.
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األنساب: السمعايّن، أبو سعيد عبد الكريم بن حمّمد بن منصور اتلمييّم )506 -  •
)56ه/)))) - 67))م(، حّقق نصوصه وعلّق عليه: عبد الرمحن بن حيىي املعليّم 
ايلماين ]وغريه[، القاهرة، مكتبة ابن تيمية )ط)( )0)4) ـه- 009)م(، )))ج/))مج(.

األهوازّي وجهوده يف علوم القراءات ومعه قطعة من كتاب اإلقناع وقطعة من  •
عمر  محدان،  055)م(:   - 446ه/)97   -  (6(( لألهوازّي  واالتّفاق  اتلفرُّد  كتاب 
)ط)(  الرّيان  مؤّسسة  اإلساليّم،  املكتب  بريوت،  عّمان،  الغيّن،  عبد  يوسف 

)0)4) ـه- 009)م( )440ص(.
ْنَباهِ انلَُّحاةِ: القفطّي، أبو احلسن جال ادلين يلّع بن يوسف بن  •

َ
َواةِ ع أ إِْنَباهُ الرُّ

إبراهيم الشيبايّن )568 - 646/)7)) - 48))(، حتقيق: حمّمد أبو الفضل إبراهيم، 
)406) ـه-  )ط)(  اثلقافّية  الكتب  مؤّسسة  العريّب،  الفكر  دار  بريوت،  القاهرة، 

986)م( )4ج/4مج(.
•  (7(( بن عثمان  بن سعيد  ادلايّن، عثمان  أبو عمرو  القرآن:  ابليان يف عّد آي 

مركز  منشورات  الكويت،  احلمد،  قّدوري  اغنم  حتقيق:   ،)(05(  -  98(/444  -
املخطوطات والرتاث والوثائق )ط)( )4)4) ـه- 994)م( )78)ص(.

ادلين  • اهلل شمس  أبو عبد  اذلهيّب،  واألعالم:  املشاهري  وَوَفَيات  اإلسالم  تاريخ 
حمّمد بن أمحد بن عثمان ))67 - 74/748)) - 48))(، حتقيق: عمر عبد السالم 
تدمري، بريوت، دار الكتاب العريّب )ط)( )407) - 4)4)ه/987) - 004)م( )طبقة 

) - 75( ))5مج(.
•  -  (9(( ثابت  بن  يلّع  بن  أمحد  بكر  أبو  ابلغدادّي،  اخلطيب  بغداد:  تاريخ 

)46ه/)00) - )07)م(، بريوت، دار الكتب العلمّية، ]د. س.[ )4)مج(.
ها من األماثل واجتاز بنواحيها  •

ّ
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية َمن حل

من وارديها وأهلها: ابن عساكر، أبو القاسم يلّع بن احلسن بن هبة اهلل الشافيّع 
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سعيد  أيب  ادلين  حمّب  وحتقيق:  دراسة   ،)((76  -  ((05/57(  -  499( ادلمشّق 
عمر بن غرامة العمروي، بريوت، دار الفكر )5)4) ـه- ))4)ه/995)م - )00)م( 

)80ج/80مج(.
اتلدوين يف أخبار قزوين: الرافيّع، أبو القاسم عبد الكريم بن حمّمد بن عبد الكريم  •

القزوييّن )557 - ))6/)6)) - 6)))(، حتقيق: عزيز اهلل العطاردي، بريوت، دار 
الكتب العلمّية )407) ـه- 987)م( )4ج(.

تفسري ابن املنذر ]= كتاب تفسري القرآن[: ابن املنذر، أبو بكر حمّمد بن إبراهيم  •
ابن املنذر انليسابورّي ))4) - 8))/856 - ))9(، حّققه وعلّق عليه: سعد بن 

ْعد، املدينة انلبوّية، دار املآثر )ط)( )))4) ـه- )00)م( ))ج/)مج(. حمّمد السَّ
•  (8(( اهلروّي  األزهر  بن  أمحد  بن  حمّمد  األزهرّي،  منصور  أبو  اللغة:  تهذيب 

عليها: عمر ساليم،  علّق  مرعب،  )98(، إرشاف: حمّمد عوض   -  895/(70  -
الرتاث  إحياء  دار  بريوت،  أصالن،  حمّمد  فاطمة  تقديم:  حامد،  عبد الكريم 

العريّب )ط)( )))4) ـه- )00)م( )5)مج(.
جامع ابليان يف القراءات السبع املشهورة: أبو عمرو ادلايّن، عثمان بن سعيد بن  •

عثمان ))7) - 444/)98 - )05)(، حتقيق: حمّمد صدوق اجلزائري، بريوت، دار 
الكتب العلمّية )ط)( )6)4) ـه- 005)م( )807ص(.

مجال القّراء وكمال اإلقراء: السخاوّي، أبو احلسن يلّع بن حمّمد بن عبد الصمد  •
املرصّي الشافيّع )558 - )64/)6)) - 45))(، حتقيق: يلع حسي ابلّواب، مّكة 

املكّرمة، مكتبة الرتاث )ط)( )408) ـه- 987)م( ))ج/)مج(.
مجيلة أرباب املراصد يف رشح عقيلة أتراب القصائد )خ(: اجلعربّي، أبو إسحاق  •

برهان ادلين إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الشافيّع )640 - ))7/)4)) - ))))(، 
نسخة األزهر، رقمها )89)7))( )55)( ورقة، ال تاريخ للنسخ.
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م يف علوم القراءات وحتقيق اختياره يف  •
ّ

جهود اإلمام أب عبيد القاسم بن سال
القراءة: السلُّوم، أمحد بن فارس. بريوت: دار ابن حزم )ط)( )7)4) ـه- 006)م( 

)56)ص(.
حّجة القراءات: ابن زجنلة، أبو زرعة، عبد الرمحن بن حمّمد بن زجنلة )ق5/))(،  •

حمّقق الكتاب ومعلّق حواشيه: سعيد األفغاين، بريوت، مؤّسسة الرسالة، )ط4( 
)404) ـه- 984)م( )4)8ص(.

)عرض  • ادلمشيّق  اعمر  ابن  قراءة  اتّصال  عدم  يف  الطربّي  جرير  ابن  »دعوى 
أوضاع  اإلساليّم:  العالم  يف  القرآنّية  القراءات  حيىي،  الفييف،  ومناقشة(«: 
ومقاصد ])/)8) - 8))[، مّراكش، مركز اإلمام أيب عمرو لدلراسات وابلحوث 

القرائّية املتخّصصة، )ط)( )4)4) ـه- ))0)م( ))مج(.
: يوسف أفندي زاده، أبو حمّمد، عبد اهلل •

ّ
 رسالة يف حكم القراءة بالقراءات الشواذ

 - 67))ه/674)   -  (085( احلنيّف،  اإلسالمبويّل،  األمايّس،  يوسف  بن  حمّمد  ابن 
754)ه(، تصدير وتقديم وحتقيق: عمر يوسف عبد الغيّن محدان، تغريد حمّمد 

عبد الرمحن محدان، عّمان، دار الفضيلة، )ط)( )5)4)- 004)( )50)ص(.
بن  • أمحد  بن  حمّمد  ادلين،  شمس  اهلل،  عبد  أبو  اذلهيّب،  انلبالء:  أعالم  ِسرَي 

عثمان، ))67 - 74/748)) - 48))(، حّققه وخّرج أحاديثه وعلّق عليه: شعيب 
األرنؤوط، ]وآخرون[، بريوت، مؤّسسة الرسالة )ط)( ))40) ـه- 409)ه/)98)م - 

988)م( )5)مج(.
 رشح ادلرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمام نافع: الِمنْتَْورِّي، أبو عبد اهلل، حمّمد بن •

سيدي  الصّديق  وحتقيق:  تقديم   ،)(4((/8(4( القييّس،  يلّع  بن  امللك  عبد 
فوزي، ]د. م.[، ]د. ن.[ )ط)( )))4) ـه- )00)م( ))ج(.

•  -  ((9( َساَلمة  بن  حمّمد  بن  أمحد  جعفر،  أبو  حاوّي،  الطَّ اآلثار:  مشلك  رشح 
)))ه/)85 - ))9م(، حّققه وضبط نّصه، وخّرج أحاديثه، وعلّق عليه: شعيب 

األرنؤوط، بريوت، مؤّسسة الرسالة، )ط)( )5)4) ـه- 994)م( )8)ج/8)مج(.
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شمول اتلعاريف ملا أورده ادلايّن من نقول اتلصانيف: محدان، عمر يوسف عبد الغيّن،  •

جملّة ابلحوث وادلراسات القرآنّية، )8/4( )0)4) ـه- 009)م( )07) - 77)(.

الطربّي املفّس: األسعد، عمر، ]اإلمام الطربّي يف ذكرى مرور أحد عرش قرناً ىلع  •

))99)م(  إيسيسكو، )ج)(  دمشق،  ومفّساً«[،  »مؤرّخاً  0)4)ه(  )0)) ـه-  وفاته، 
.)(57 - ((9(

•  ،(Gilliot Claude) ،ه اثلقايّف، )224 - 310ه/839 - 923م(: جيليو، لكود
ُ
: حتصيل الطربيُّ

ترجة: حمّمد خري ابلقايع، املورد )9)/)( )990)م( )5 - 9)(.

 طبقات الشافعّية الكربى: السبّك، أبو نرص، تاج ادلين، عبد الوّهاب بن يلّع بن •

70))م(. حتقيق: حممود حمّمد الطناح،  -  (((7 )77ه/  -  7(7  عبد الاكيف، )
عبد الفّتاح احللو، القاهرة، دار إحياء الكتب العربّية، ]د. س.[ )0)ج/0)مج(.

]اإلمام  • أمحد،  إسماعيل  الطّحان،  فيها:  الطربّي  ومنهج  القراءات  نقد  ظاهرة 

»مؤرّخاً  0)4)ه(  )0)) ـه-  وفاته،  ىلع  قرناً  عرش  أحد  مرور  ذكرى  يف  الطربّي 
ومفّساً«[، دمشق، إيسيسكو )ج)( ))99)م( )9)) - 59)(.

اَلح، أبو عمرو، تّق ادلين، عثمان بن عبد الرمحن بن  • علوم احلديث: ابن الصَّ

ادلين  نور  ْهَرُزورّي، )577 - )64ه/)8)) - 45))م(، حتقيق ورشح:  الشَّ عثمان 
عرت، دمشق، بريوت، دار الفكر، دار الفكر املعارص )ط5)( )0)4)م - 009)م( 

)469/48ص(.

الغاية يف القراءات العرش: ابن مهران، أبو بكر، أمحد بن احلسي بن مهران،  •

 األصبهايّن، انليسابورّي، )95) - )8)ه/908 - )99م(، حتقيق: حمّمد غياث اجلنباز،
)405) ـه-  )ط)(  العبياكن،  رشكة  الرياض،  اهلل،  العبد  اهلل  عبد  سعيد  راجعه: 

985)م( )75)ص(.
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اغية انلهاية يف طبقات القّراء: ابن اجلزرّي، أبو اخلري حمّمد بن حمّمد بن حمّمد الشافيّع،  •
- )5)) ـه  ((0(( برگشرتيس  گ.  بنرشه:  - 9)4)م(، عن  - ))8ه/50))   75(( 
/886) - ))9)م(. القاهرة، مطبعة السعادة، )ج)( ))5)) ـه- ))9)م( )ج) - )( 

))5)) ـه- ))9)م( ))ج/)مج(.
فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري: ابن حجر العسقاليّن، أبو الفضل، شهاب  •

ادلين، أمحد بن يلّع بن حجر، ))77 - )85/)7)) - 449)(، بريوت، دار املعرفة، 
]د. س.[ )4)ج/4)مج(.

فهرس خمطوطات درا الكتب الظاهرّية )علوم القرآن الكريم(: اخلييم، صالح  •
حمّمد، دمشق، جممع اللغة العربّية، ))40) ـه- 404)ه/)98)م - 984)م( ))ج(.

حمّمد،  • ياسي  السّواس،  )املجاميع(:  الظاهرّية  الكتب  درا  خمطوطات  فهرس 
)407) ـه-   )(( قسم  )98)م(،  ))40) ـه-   )(( قسم  العربّية،  اللغة  دمشق، جممع 

986)م( ))ق(.
الفهرست: ابن انلديم، أبو الفرج، حمّمد بن إسحاق بن حمّمد، )80)/990(، اعتن  •

بها وعلّق عليها: إبراهيم رمضان، بريوت، دار املعرفة، )ط)( )5)4) ـه- 994)م( 
)464ص(.

فهرسـة مـا رواه عـن شـيوخه مـن ادلواويـن املصنَّفـة يف رضوب العلـم وأنـواع  •
املعـارف: ابـن خـري اإلشـبييّل، أبـو بكـر، حمّمـد بـن خري بـن عمر بـن خليفة 
األموّي، ))50 - 575ه/09)) - 97))م(، وقف ىلع نسـخها وطبعها. ومقابلتها ىلع 
أصـل حمفـوظ يف خزانـة اإلسـكوريال: فرنسشـكه قـدار زيدين، خليـان ربارة 

طرغـوه، القاهـرة، مكتبـة احلانـي، )ط)(، )7)4) ـه- 997)م( )579ص(.
القـراءات الـي حكـم عليهـا ابـن جماهد بالغلـط أو اخلطـأ يف كتابه السـبعة  •

)عـرٌض ودراسـٌة(: اجلكين، السـالم حمّمد حممود أمحـد، املدينة املنـّورة، جامعة 
طيبـة، ]د. س.[ )))ص(.
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قراءات القّراء املعروفني بروايات الرواة املشهورين: األندرايّب، أبو عبد اهلل أمحد  •
ابن أيب عمر اخلراسايّن املقرئ )بعد 077/470)(، حّققه وقّدم هل: أمحد نصيف 

اجلنايب، بريوت، مؤّسسة الرسالة )ط)( )405) ـه- 985)م( )67)ص(.
بن  • احلليم  عبد  قابة،  وأحاكمها:  حّجّيتها  ثبوتها،  تارخيها،  القرآنّية:  القراءات 

حمّمد اهلادي، بريوت، دار الغرب اإلساليّم )ط)( )9)4) ـه- 999)م( )8))ص(.
بن أيب طالب  • مّكّ  أبو حمّمد  القييّس،  مّكّ  القراءات:  اإلبانة عن معاين  كتاب 

حميي  هل:  وقّدم  حّققه   ،)(045  -  966/4(7  -  (55( األندليّس  حمّمد  بن  مّحوش 
ادلين رمضان، دمشق، دار املأمون للرتاث )ط)( )99)) ـه- 979)م( )0))ص(.

كتاب اإلقناع = األهوازّي وجهوده يف علوم القراءات. •
عمر  • أيب  بن  أمحد  اهلل  عبد  أبو  األندرايّب،  )خ(:  القراءات  يف  اإليضاح  كتاب 

اخلراسايّن املقرئ )بعد077/470)(، مكتبة معهد ادلراسات الرشقّية اتلابع جلامعة 
)7))م(. )566 ـه-  النسخ  سنة   ،)(05( األوراق  عدد   ،)((50( رقمه   إستانبول، 
]القسم املطبوع منه بعنوان: قراءات القّراء املعروفي بروايات الرواة املشهورين[.

بكر  • أبو  األنبارّي،  ابن   : اهلل  كتاب  يف  واالبتداء  الوقف  إيضاح  كتاب 
حمّمد بن القاسم بن بّشار انلحوّي ))7) - 8))/884 - 940(، حتقيق: حميي ادلين 
عبد الرمحن رمضان، دمشق، جممع اللغة العربّية )90)) ـه- )97)م( ))ج/)مج(.

العّباس  • بن  بن موىس  أمحد  أبو بكر  ابن جماهد،  القراءات:  السبعة يف  كتاب 
ابلغدادّي )45) - 4))/859 - 6)9(، حتقيق: شويق ضيف، القاهرة، دار املعارف 

)ط)( ]د. س.[ )786ص(.
كتاب قّرة عني القّراء يف القراءات )خ(: املرندّي، أبو إسحاق إبراهيم بن حمّمد  •

الرقم )7)))(، عدد  القّوايّس )ق6/))(، مطوطة مكتبة اإلسكوريال،  ابن يلّع 
األوراق )0))( ورقة.



200

كتاب الاكمل يف القراءات اخلمسني: اهلذيّل، أبو القاسم يوسف بن يلّع بن جبارة  •
الغيّن  - )07)(، حتقيق: عمر يوسف عبد   (0((/465 - املغريّب ))40  البسكرّي 
محدان، تغريد حمّمد عبد الرمحن محدان، بريوت، دار ابن حزم )ط)( )6)4) ـه

- 5)0)م( )7مج(.

كتـاب الكشـف عـن وجوه القـراءات السـبع وعللهـا وحججها: مـّكّ القييّس،  •
أبو حمّمـد مـّكّ بـن مّحـوش بـن حمّمـد األندلـيّس )55) - 7)966/4 - 045)(، 
حتقيق: حمـيي ادلين رمضان، بريوت، مؤّسسـة الرسـالة )ط4( )407) ـه- 987)م( 

))ج/)مج(.

ق بالكتاب العزيز: أبو شامة املقديّس، شهاب  •
ّ
كتاب املرشد الوجزي إىل علوم تتعل

آليت  طّيار  حّققه:   ،)((67/665( إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  الرمحن  عبد  ادلين 
قوالج، أنقرة، وقف ادليانة الرتيّك )ط)( )406) ـه- 986)م( )88)ص/40ص(.

كشف الظنون عن أسايم الكتب والفنون: حايج خليفة، مصطىف بن عبد اهلل  •
العريّب،  الرتاث  إحياء  دار  بريوت،   ،)(657  -  (609/(067  -  (0(7( چليب  اكتب 
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الفتح  • أبو  ابن جيّن،  القراءات واإليضاح عنها:   
ّ
تبيني وجوه شواذ املحتَسب يف 

ناصف  انلجدي  يلّع  حتقيق:   ،)(00(/(9(( املوصيّل  األزدّي  جيّن  بن  عثمان 
وعبد احلليم انلّجار وعبد الفّتاح إسماعيل شليب، القاهرة، مؤّسسة دار اتلحرير 
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ر واملؤنَّث: ابن األنبارّي، أبو بكر حمّمد بن القاسم بن بّشار انلحوّي ))7)  •
َّ
املذك
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وقف ادليانة الرتيّك )ط)( )6)4) ـه- 995)م( )4مج(.

مفردة يعقوب: أبو عمرو ادلايّن، عثمان بن سعيد بن عثمان ))7) - 444/)98 -  •
)05)(، دراسة وحتقيق: حسي بن حمّمد العوايج، الرياض، كنوز إشبيليا )ط)( 

)9)4) ـه- 008)م( )75)ص(.

مقاييس ابن جماهد يف اختيار القّراء السبعة: العالين، حمّمد احلبيب، القراءات  •
القرآنّية يف العالم اإلساليّم: أوضاع ومقاصد، ]مّراكش[ ))( )4)4) ـه- ))0)م( 

.)((4 - (9((



202

مقّدمـة يف أصـول اتلفسـري: ابـن تيميـة، أبـو العّبـاس أمحد بـن عبـد احلليم بن  •
عبد السـالم ادلمشـّق احلنبـيّل ))66 - 8)7/)6)) - 8)))(، حتقيق: حممود حمّمد 

حممـود نّصـار، القاهرة، مكتبة الـرتاث اإلسـاليّم ]د. س.[ ))))ص(.

منجد املقرئني ومرشد الطابلني: ابن اجلزرّي، أبو اخلري شمس ادلين حمّمد بن  •
حمّمد بن حمّمد الشافيّع ))75 - ))50/8)) - 9)4)(، بريوت، دار الكتب العلمّية 

)400) ـه- 980)م( )79ص(.

نزهة األبّلاء يف طبقات األدباء: أبو الرباكت األنبارّي، عبد الرمحن بن حمّمد بن  •
 Almqvist :عبيد اهلل )))5 - 9/577))) - )8))(، حتقيق: عطّية اعمر، استكهولم

Wiksell &، ))96)م( )78)ص(/XXXVIص.

النرش يف القراءات العرش: ابن اجلزرّي، أبو اخلري حمّمد بن حمّمد بن حمّمد الشافيّع  •
))75 - ))50/8)) - 9)4)(، أرشف ىلع تصحيحه ومراجعته للمّرة األخرية: يلّع 

حمّمد الضّباع، بريوت، دار الفكر ]59)) ـه- 940)م[ ))ج/)مج(.
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املؤل أسماء   - العارفني  هديّة 
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بريوت، دار إحياء الرتاث العريّب، ))مج(، ]تصوير طبعة إستانبول، مطبعة واكلة 

املعارف )60)) ـه- )6))/)94) ـه- )94)ه( ))مج(.
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