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من  الكثري  ومازال  النسيان،  يط  األوائل  األمة  أعالم  من  الكثري  سرية  مازالت 
فُِقَد من تراث األمة اإلسالمية ىلع مّر العصور،   العليم كذلك، ذلك لكرثة ما  نتاجهم 
ومازالت األيام تطالعنا بما هو جديد من هذا الرتاث العظيم، مما يستوجب ىلع املختصني 
أن يهتموا به، وأن يسلطوا عليه الضوء بلّث روح احلياة فيه، -بإذن اهلل- من جديد، ليك 

ينتفع به ابلاحثون املهتمون من أبناء األمة اإلسالمية.
واغية هذا ابلحث املساهمة يف حّل ما تيّس حلّه من آثار تلك املشلكة، من خالل 
املصادر،  ذكره  أغفلت  قد  اكنت  اهلجري،  السادس  القرن  أعالم  من  بَعلٍَم  اتلعريف 
وهو الفقيه املقرئ عبد املجيد بن شداد اتلمييم، واتلعريف بأثرين مهمني من آثاره يف 
القراءات، لم يسبق هلما أن رأيا انلور من قبل، ولم يعّرف بهما أحٌد من ابلاحثني، هما 

اختيار أيب جعفر يزيد من القعقاع املدين، وقراءة أيب عمرو ابلرصي. 
اد،  وقد اقتضت خطته أن تكون يف أربعة مباحث، ترمجت يف األول منها البن شدَّ

وأفردت اثلاين واثلالث دلراسة الكتابني، والرابع لسمات منهج املؤلف.
أما من حيث انلتائج اليت قّدمها هذا ابلحث ألهل العلم فأهمها بناء ترمجة لعالم فّذ 
من علماء القراءات لم يسبق ألحد أن تناول ترمجته من القداىم واملحدثني، ثم اتلعريف 
بأثرين مهمني من آثاره اكنا يف عداد املفقودات إىل وقت قريب، ولم يدرسا من قبل أيضاً، 
إذ وصلُت من خالهلما إىل أهم اخلصائص اليت يمتاز بها منهج املؤلف، يلكون ذلك عوناً 

للباحثني يف الكشف عن املفقود، واإلفادة مما هو موجود.

أستاذ مشارك يف جامعة القصيم- لكية اللغة العربية.  )*(
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املقدمة

آهِل  واملرسلنَي، وىلع  األنبياِء  خاتِم  الُم، ىلع  والسَّ الُة  والصَّ العاملنَي،  ربِّ  احلمُد هلل 
وصحابتِه أمجعني، وبعد.

فإنَّه من املعلوم أّن األّمة اإلسالمية قد أجنبت ىلع مّر العصور ما جيّل ىلع احلرص 
ّن ما خلّفه أوئلك 

َ
من العلماء، وأّن ما أحصته كتب الرتاجم منهم ما هو إال نزر يسري، وأ

العلماء من املصنفات واملؤلفات يف شىت العلوم، يفوق عددهم بكثري، ومعلوم أيضاً أّن 
ما مّرت به األمة من أزمات يف مسريتها خالل هذه القرون، قد تركت أثراً كبرياً ىلع تلك 
املصنفات، فهلك منها ما هلك، وفُِقد ما فُقد، ووصل ما وصل، ومازالت األيام تطالعنا 
بما هو جديد من هذه اآلثار املفقودة اليت تضم بني طياتها الكثري من القضايا واملسائل 
شخصية  معالم  رسم  ىلع  تعيننا  علمية  بيانات  من  تعوّضه  عما  فضاًل  املهمة،  العلمية 

مؤلفيها العلمية، والسيما أوئلك اذلين نّدت أسماؤهم عن كتب الرتاجم.
أو نلُقْل بعبارة أخرى: إن من يُعىن بالرتاث ويهوى تتبع آثاره؛ ال بّد أْن يقع بإذن اهلل 
ن يكشف انلقاب عنه، ويسلِّط 

َ
ىلع ما هو جديد يف مطوي مكنونه، وحينئذ جيُب عليه أ

الضوَء عليه، يلنتظم يف عقد ما وصل إيلنا من ذلك الرتاث العظيم، وما هذا ابلحث اذلي 
يه بـ )خيوط الفجر يف اتلعريف بابن شداد وكتابيه اختيار أيب جعفر وقراءة  سمِّ

ُ
ْن أ

َ
آثرت أ

ثرين مهمني يف 
َ
أيب عمرو( إال خطوة يف هذا الطريق، حاولت فيه إقامَة دراسٍة علميٍة ىلع أ

علم القراءات القرآنية، اكنا يف عداد املفقودات إىل وقت قريب، هما )اختيار أيب جعفر 
يزيد بن القعقاع من رواية عيىس بن وردان عنه، وقراءة أيب عمرو بن العالء من رواييت 
الزييدي وأيب شجاع عنه( كالهما لعالم جليل نبيل لم تتناوهل أقالم املرتمجني، ولم يطلع 
ىلع آثاره بعُد كثرٌي من ابلاحثني، وهو املقرئ الفقيه أبو حممد عبد اهلل بن شداد اتلمييم.

علماِء  من  لعالٍم  ترمجٍة  بناَء  باهلل،  االستعانة  بعد  أيضاً،  ابلحث  هذا  يف  وحاولت 
ْن ترجَم هل 

َ
أ الُقداىم أو املحدثني  حٍد من 

َ
يَسبق أل لم  إذ  بابها،  القراءات، ويه األوىل يف 
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طِر  طَر ونصَف السَّ  ترمجة يسريًة جّداً لم تتجاوز السَّ
ّ
ث عنه، فيما أعلم، امهلل إال أو حتدَّ

من  واحًدا  وذكر  وكنيته،  اسمه  فيها  ذكر   ،466/1 انلهاية  اغية  يف  اجلزري  ابن  أوردها 
نَّه إمام ماهر هل تآيلف، هذا فضاًل عن دراسِة الكتابنِي املذكوريِن إذ 

َ
تالميذه، ووصفه بأ

ث عنهما أيضاً، كما تقّدمت اإلشارُة، ولم تذكرهما  ْن حتدَّ
َ
لم يسبق ألحٍد من ابلاحثني أ

كتُب الرتاجم، ولم يطلع عليهما الكثرُي من ابلاحثني املهتمني. 
أربعِة مباحَث،  ْن تكون يف 

َ
أ اقتىض األمر  أما من حيث خطة هذا ابلحث فقد 

ترمجت يف األّول منها البِن شداٍد، فعّرفت باسمه ونسبه، وحّددُت موِطنَه، وعرَصه اذلي 
اعش فيه، ووقفُت ىلع بعِض شيوخِه وتالميذه، وكشفُت انلقاب عن بعض معالم شخصيته 

رشُت إىل بعِض ما وصَل إيلنا من آثارِه.
َ
العلمية، وأ

فوثّقت  حدة،  ىلع  اًل 
ّ
ك الكتابني،  دلراسة  واثلالث  اثلاين  املبحثني  وخصصت 

عنوانيهما ونسبتهما إىل مؤلفهما، وبيّنت قيمتهما العلمية، وفّصلت القول يف منهجهما، 
اليت  املصادر  أهم  إىل  منهما، وأرشت  اشتمل عليها لك كتاب  اليت  املوضواعت  وذكرت 

اعتمد عليها املؤلف يف بناء مادتهما.
من  كتابيه  يف  املؤلف  منهج  به  تمزي  ما  أبرز  فيه  خلصت  فقد  الرابع  املبحث  أما 

سمات، هذا فضاًل عن املقدمة واخلاتمة.
للكشف عن  فاحتة خري  اهلل  بإذن  لعلّها تكون  ادّلراسة  أقّدم هذه  فإين  وأخرياً، 
ِن اتّضحت نلا معالم شخصيته، وعرفنا األسس 

َ
املزيد من آثار ابن شداٍد العلمية، بعد أ

د عرصه. اليت تقوم عليها منهجيته، وباَن نلا موطنه وُحدِّ
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املبحث األّول
اتلعريف بابن شداد

أوالً: اسمه وكنيته ونسبته
مِد بِن  اٍد بِن الُمَقّدم بِن عبِد الَعزيِز بِن عبِد الصَّ ٍد عبد املجيِد بن َشدَّ بو حُممَّ

َ
هو أ

َسعيٍد اتلَّمييم)1(.

: نشأته وموطنه
ً
ثانيا

ابن  سوى  هل  يرتجم  فلم  هذا،  شداد  البن  وافية  برتمجة  الرتاجم  كتب  تسعفنا  لم 
اجلزري، فيما أعلم، ويه ترمجة مقتضبة اقترص فيها ىلع ذكر اسمه، وأحد تالمذته، وبعد 
ابلحث واتلقيص، وانلظر فيما وصل إيلنا من كتبه، وتراجم من ذكرهم من شيوخه، تبنّي 
والقراءات،  الفقه  وتعلم  وترعرع  نشأ  فيها  وأنّه  اإلسكندرية،  أهل  من  مرصي  أنّه  يل 
أكرب منه اسمه  املعروفني، وأّن هل أخاً  فيها لإلقراء، وأّن وادله اكن من فقهائها  وتصّدر 

احلسن، يكىن به وادله.
جاء يف كتاب »مواهب اجلليل رشح خمترص خليل« يف سياق احلديث عن مسألة 
املقدم،  بن  شداد  وهم:  ذلك  خبالف  أفىت  اإلسكندرية  علماء  بعض  أن  »وُذكر  فقهية: 
الرُّعيينُّ وادله من علماء  َعدَّ  ...«))( فقد  الطاهر بن عوف  وعبد السالم بن عتيق، وأبو 
اإلسكندرية، فهذا ديلل ىلع أّن وادله اكن من أهل اإلسكندرية وأنه اكن فقيهاً معروفاً، 
ذلا اشتهر املؤلف بنسبته ألبيه فقيل )ابن شداد(. ويفاد من نّص الرعيين أيضاً أّن وادل 
أقرانه،  الزهري، اإلسكندري، وأنّه اكن من  الطاهر بن عوف  املؤلف اكن معارصاً أليب 
ووالدة أيب طاهر اكنت سنة 485ه، وتويف ، سنة 581ه))(، وىلع هذا يمكن القول 

إِنَّ حياة شداد، وادل املؤلف اكنت يف هذه احلقبة الزمنية.

أثبتُّ اسمه اكماًل من مقدمة كتابيه: اختيار أيب جعفر، وقراءة أيب عمرو بن العالء.وينظر: اغية انلهاية 466/1،   )1(
اذليل  كتاب  من  اخلامس  والسفر   ،(86  ،81 الرموز  وإيضاح   ،76 اإلشارات  ومصطلح   ،170(  ،1940 9)4،رقم 

واتلكملة لكتايب املوصول والصلة ص 417، ذكره يف ترمجة تلميذه يلع بن هشام. 
مواهب اجلليل 949.  )((

ينظر: ادليباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب 94/1)-95).  )((
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أيضاً ىلع  القرآن  وقرأت   ...« ادلوري  طريق  الزييدي  إسناد  باب  يف  املؤلف  وقال 
الشيخ الفقيه املقرئ أيب حيىي اليسع بن عيىس بن حزم بن عبد اهلل اليسع، والشيخ أيب 
يدّل  فهذا  باإلسكندرية«)1(.  قدما علينا  األندليس،  بن يلع  يوسف  بن  إبراهيم  إسحاق 

داللة واضحة ىلع أنه من اإلسكندرية. 
هما:  اإلسكندرية  أهل  من  اثنني من مشاخيه  أّن  اإلسكندرية،  من  أنه  يؤّكد  ومما 
أبو الغنايم سالم بن إبراهيم بن عبد اهلل بن خلف األموي اإلسكندري، ت 564ه، وأبو 
يدي احلسين، ت )56ه، واألخريان قَِدما  الفتوح نارص بن احلسن بن إسماعيل بن زيد الزَّ
اإلسكندرية كما تقّدم وهما: أبو حيىي اليَسع بن أيب األصبغ عيىس بن حزم بن عبد اهلل بن 
اليَسع الغافيق، املتوىف بعد سنة 5)5ه، وأبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن يلع األندليس، 
ت 560ه. وتلميذه عبداهلل بن عبد املحسن، ت 1)6ه، اكن من أهل اإلسكندرية أيضاً،، 

وتلميذه اآلخر يلع بن هشام اإلشبييل، ت 610ه، قرأ عليه باإلسكندرية.
ومما يمكن إفادته من تراجم مشاخيه وتالميذه أنهم اكنوا مجيعاً من العلماء الكبار 
رين يف وقتهم يف اإلسكندرية، وأنهم اكنوا أحياء يف منتصف القرن السادس اهلجري. املتصدِّ

 وهذا يؤّكد أن حياة ابن شداد اكنت يف هذه احلقبة الزمنية، وعليه فهو من علماء 
القرن السادس اهلجري.

: شيوخه
ً
ثاثلا

تقدم القول: إنَّ كتب الرتاجم قد أغفلت ذكر ابن شداد، ذلا ال سبيل للوقوف ىلع 
بعض مشاخيه إال من خالل ما وصل إيلنا من كتبه، ومن خالل انلظر يف ذلك وجدته قد 

ذكر أربعة منهم، يف باب األسانيد، وهم:
إِْسَحاق بن إبراهيم بن اعمر، أبو إبراهيم األندليس اهلمذاين الّطويس، ت 560ه. نّص . 1

وري،  املؤلف يف كتابه »قراءة أيب عمرو« ىلع أنه قرأ عليه رواية الزييدي طريق ادلُّ
باإلسكندرية))(. 

قراءة أيب عمرو البن شداد: ق ).  )1(
ينظر: قراءة أيب عمرو للمؤلف: ق)، واغية انلهاية155/1، رقم 1)7.  )((
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سالم بن إبراهيم بن عبد اهلل بن خلف، أبو الغنايم األموي اإلسكندري، ت 564ه، . 2
قرأ عليه املؤلف طريَق ابن الفحام)1(.

ت . 3 اخلطيب،  احلسين  يدي  الزَّ الفتوح  أبو  زيد،  بن  إسماعيل  بن  احلسن  بن  نارص 
)56ه، قرأ عليه املؤلف طريَق األهوازي))(، قال ابن اجلزري يف ترمجته: »املعروف 
رئاسة  إيله  انتهت  اذلهيب  قال  ومقرئها...  املرصية  ادليار  شيخ  اخلطيب  بالرشيف 
الفطر سنة  يوم عيد  العلماء يف زمانه، تويف  يار املرصية واكن من جلة  بادلِّ اإلقراء 

ثالث وستني ومخس مئة.«))(.
اليَسع بن عيىس بن حزم بن عبد اهلل بن اليَسع الغافيق، أبو حيىي، املتوىف بعد سنة . 4

575ه، قرأ عليه املؤلُف طريَق أيب معرش الطربي، وطريق املعدل)4(. قال ابن اجلزري 
يف ترمجته: »مقرئ، حاذق، جليل، صحيح اتلالوة... دخل مرص وأقبل عليه السلطان 
صالح ادلين يوسف بن أيوب، ... قلت: هو أّول من جتارس وخطب بمرص ىلع منابر 
الُعبيديني بادلعوة العباسية ولم جيس ىلع ذلك أحد سواه، فاكن السلطان صالح 
ادلين يرى هل ذلك، ويسمع قوهل وشفاعته، وقال األبّار: اكن فقيهاً، مشاوراً، مقرئاً، 
ابة، من أبدع انلاس خطاً ونرثاً ونظماً، ... مات يف رجب سنَة مخٍس  حمّدثاً، حافظاً، نسَّ

وسبعنَي ومخِس مئة بمرص«)5(.
بن  شداد  هو  يديه،  ىلع  املؤلف  تتلمذ  قد  يكون  أن  أرّجح  خامس  شيخ  وثمة 
املؤلِّف. ذلك ألنه اكن  مد بن سعيد اتلمييم، وادل  الصَّ العزيز بن عبد  م بن عبد  املقدِّ
فقيهاً، ووِصَف املؤلف بأنه اكن فقيهاً أيضاً، فهذا يرجح أن يكون قد أخذ ابن شداد 
املتوىف  الزهري  بن عوف  وادله اكن معارصاً أليب طاهر  أّن  وادله، وال سيما  الفقه عن 
سنة 581ه، ومن أقرانه، كما تقّدم، واكن ابن شداد يأخذ العلم عن علماء تويف بعضهم 

ينظر: اختيار أيب جعفر طريق ابن الفحام، وقراءة أيب عمرو: ق ) ظ، واغية انلهاية 00/1)، رقم )1)1.  )1(
ينظر: اختيار أيب جعفر طريق األهوازي: ق 1)1و، وقراءة أيب عمرو: ق1ظ.  )((

اغية انلهاية )/9))، رقم 714). وينظر: طبقات القراء )/)100، رقم 4)7.  )((
ينظر اختيار أيب جعفر البن شداد: ق 0)1ظ . وقراءة أيب عمرو البن شداد: ق 1ظ.  )4(

اغية انلهاية )/85)، رقم 887). وينظر: معرفة القراء )/)104. رقم 759.  )5(
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قبل أيب طاهر بعرشين سنة كما سبقت اإلشارة، ذلا أرجح تلمذته ىلع وادله ألنه أدركه 
للعلم.  طابلاً 

: تالميذه
ً
رابعا

فيه، وموطنه اذلي  العلمية، وعرصه اذلي اعش  ابن شداد  فإّن ماكنة  ما من شّك 
ترعرع فيه، لّك ذلك يقيض بأن يكون قد تتلمذ عليه أناٌس ُكرث، غري أن كتب الرتاجم، 
كما سبقت اإلشارة، قد أغفلت ترمجة األصل، ومن باب أوىل أال تذكر الفرع، ذلا فلم 

أتمكن من معرفة إال اثنني من تالميذه هما: 
اإلسكندراين،  حممد  األحد،أبو  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد   -

املعروف بابن الربيب، ت 1)6ه، ذكره ابن اجلزري، يف »اغية انلهاية«)1(.
اإلشبييل،  الرشييش  اللخيم  احلسن  أبو  الصعب،  بن  حجاج  بن  هشام  بن  يلع   -
يف  شداد  ابن  ليق  أنه  ترمجته  يف  ونّص  املراكيش،  اهلل  عبد  أبو  ذكره  610ه))(.  ت 

اإلسكندرية وتال عليه بالسبع وغريها، والزمه حنو مخس سنني))(.

: شخصيته العلمية
ً
خامسا

 وُِصَف ابن شداد يف مطلع كتابه )قراءة أيب عمرو( بأنه »فقيه، إمام، مقرئ، جموّد، 
عدٌل«)4( وهذه األوصاف، من وجهة نظري صحيحة غري بعيدة عن شخصيته، أما كونه 
فقيهاً، فوادله من فقهاء اإلسكندرية، ومشاخيه من كبار الفقهاء يف عرصهم، وال سيما 

اليسع بن حيىي. 
ا اإلمامة فقد أثبتها أيضاً ابن اجلزري، فقال: »إمام ماهر«)5(.  وأمَّ

وأما األوصاف األخرى فتشهد عليها مادة كتابَيه، إذ لم يبُد فيهما املؤلف جمّرد راٍو 
ال رأَي هل وال اعتبار، أو ناقٍل ال ِعلم هل إال بما يُمىل عليه، وإنما هو صاحب شخصية 

ينظر: اغية انلهاية 9/1)4، رقم )180.   )1(
تنظر ترمجته يف: اتلكملة لكتاب الصلة )/9)). رقم 575.  )((

ينظر: السفر اخلامس من كتاب اذليل واتلكملة لكتايب املوصول والصلة 417/1.  )((
ينظر: مطلع كتابه قراءة أيب عمرو بن العالء: ق 1  )4(

ينظر: اغية انلهاية 466/1.  )5(
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اجلمهور،  ىلع  حىت  جبرأة  ويعرتض  ويصّحح،  ويعلّل،  وخيتار،  ويستدّل،  ح  يرجِّ علمية 
ويبدي رأيه إِْن وجَد إىل ذلك سبياًل مستنداً إىل ادليلل، وهل علم ودراية بمذاهب انلحاة.
اِق  فمن أمثلة الرتجيح واالستدالل عنده قوهل يف باب االستعاذة: »املختاُر َعِن احلُذَّ
يَْطاِن الرَِّجيِم(،  ُعوُذ بِاهلِل ِمَن الشَّ

َ
داِء يف لَْفِظ االسِتَعاَذِة: )أ

َ
ْهِل األ

َ
اِء واجلُمُهور ِمْن أ ِمَن الُقرَّ

ُ َتَعاىل: ﴿
ُ

ا الكتاُب فَقوهل مَّ
َ
نَِّة. أ اقِتداًء بالِكتاِب َوالسُّ

نَُّة: فما َرواُه نافُِع بُن ُجبَرِي بِن ُمْطِعٍم،  ا السُّ مَّ
َ
رَْدَت الِقراَءَة. وأ

َ
﴾ ]انلحل: 98[، يَعين إِذا أ

ُعوُذ باهلِل ِمَن 
َ
بيِه، قاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اهلِل، َصىلَّ اهلُل َعلَيِه وََسلََّم، َيْفتَِتُح الِقراَءَة بـ )أ

َ
َعن أ

ُت ِمن هذهِ الُطُرِق، َوبِه آُخُذ«)1(. 
ْ
يطاِن الرَِّجيِم(. َوبِه قََرأ الشَّ

 ، هوازِيُّ
َ
وقوهل عند بيان ما روي عن أيب جعفر يف إداغم اثلاء يف اذلال: »َوَروى األ

داِء، هل َولَِسائِر 
َ
ْهِل األ

َ
: باإِلظهاِر. َغرُيُهما باإلِداغِم، وهو االختياُر ِعنَد احلُّذاِق أ بو َمْعرَشٍ

َ
وأ

اِء«))(.  الُقرَّ
 يف الفصل رقم))( يف مّد احلروف اليت تقع 

ُ
ومن أمثلِة االختيار واتلعليِل عنده قوهل

﴾ ]الشورى: 1-)[:  ﴾ ]مريم: 1[، و﴿ ا )الَعنُي( ِمْن ﴿ مَّ
َ
ور: »َوأ يف أوائل السُّ

طًة  خواتِها، َوِمنُهم َمْن يَراَها ُمتَوسِّ
َ
نِي، وانلُّوِن، َوأ فَِمنُهم َمْن يَرى ِزياَدَة اتلَّمِكنِي ِفيها اكلسِّ

.)((»
ً
اك وَسِط ِمنها ُمتََحرِّ

َ
ها؛ لكوِن األ ِلُف فاَل ُيْمِكُن َمدُّ

َ
ا األ مَّ

َ
ُدوَن َذلَِك، وُهو االخِتياُر. َوأ

باتلقديم قوهل يف  ْوىل 
َ
بيان األشهر واأل الروايتني مع  أّكد فيه صحة  أمثلة ما  ومن 

وىل ِمْن َغرِي 
ُ
ُل، خِبالٍف َعنُه: َحْذَف األ باب اهلمزتني املضمومتني من لكمتني: »روى الُمَعدَّ

املكسوَرتنِي  ِمَن  اثلَّاِنيَِة  قيَق 
َ

َوحت وىل، 
ُ
األ َوتَلينَي  اثلَّاِنيَِة،  ِقيَق 

َ
املفتوَحتنِي، وحت ِمَن  ِعوٍَض 

ٍة َكورٍش.  ، َوتَسهيَل اثلَّانيِة ِشبَْه َمدَّ وىل ِفيِهنَّ
ُ
ِقيَق األ

َ
واملضموَمتَنِي كَقالون. َوَروى غرُيُه حت

خوٌذ بِهما، َوِرواَيتُهما يف َكثرٍي ِمْن ُكتِب الُمصنِِّفنَي َوبِهما قََرأُت، 
ْ
وايتاِن َصِحيَحتاِن َمأ والرِّ

الُقرَّاءِ«)4(. وقوهل: »واإِلَمالَُة بنَي  َداءِ، وَعليها الَعمُل ِعنَد مجيِع 
َ
شَهُر يف األ

َ
أ نَّ اثلَّانَِيَة 

َ
أ  

َّ
إاِل

اختيار أيب جعفر: ق 1)1ظ.  )1(
اختيار أيب جعفر: ق ))1و.  )((
اختيار أيب جعفر: ق 5)1و.  )((
اختيار أيب جعفر: ق 4)1و.  )4(
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الَفْتِح،  ِمَن   
َ

ول
َ
أ ، فَِه ىلَع هذا 

ً
إِْضَجااع اللَُّغُة  هِل املِدينَِة وتَُسمَّ هذهِ 

َ
أ لَُغُة  اللَّفَظنِي يه 

وبِالوَجهنِي آخُذ«)1(.
انلون  فيها  تدغم  اليت  احلروف  َجْعلُهم  القّراء  مجهور  ىلع  اعرتاضه  أمثلة  ومن 
الساكنة واتلنوين، ستة حروف ومجعهم إياها يف لكمة )يرملون(، ويف رأيه جيب أن تكون 
مخسة حروف فقط، أسقط منها حرف انلون، ومجعها يف لكمة )لم يرو(، ذلك ألّن إداغمها 
حُرِف انلُّوَن، 

َ
اِء يَزيدوَن ىلع هذهِ األ كرَثُ الُقرَّ

َ
يف انلون من باب إداغم املتماثلني، فقال: »َوأ

وال  )يرملون(  َوجَيَمُعَها يف حروِف  ]الغاشية: 8[،   ﴾ ]احلج: 19[، و﴿  ﴾ ُْو ﴿
َ

حن
ُكِّ  ُمّطرٌِد يف  بَْل هو  بانلُّوِن،  َيَتصُّ  ذلَِك ال  اإِلداغُم يف  إِِذ   ، َمَعُهنَّ لِزياَدتِها  ِعندي  معىن 

ُه«))(.
َ
ِقَ ِمْثل

َ
َحرٍف َساِكٍن ل

ومن أمثلة عرضه بلعض مذاهب انلحاة قوهل يف سياق حديثه عن كيفية تسهيل 
 ﴾ تعاىل ﴿ قوهل  بأخرى مضمومة، يف حنو  ُسبقت  إذا  املكسورة  للهمزة  أيب جعفر 
داِء 

َ
ْهِل األ

َ
َل اثلَّانيََة، واْختُِلَف يف َكيِفيَِّة تَسِهيِلها، فِمْن أ وىل وََسهَّ

ُ
َق األ ]احلج: 5[، قال: »َحقَّ

اِء، وهو  لَها بنَي اهلمزِة وايلاء، وهو َمذَهُب ابَلرِصيِّنَي َوَبْعِض الُقرَّ من اْعتَرَب َحَرَكتَها فََسهَّ
خَفِش 

َ
لَها بنَي اهلمزِة والواِو، وهو َمْذَهُب األ الِقياُس. َوِمنُهم من اعتَرَب َحَرَكَة ما قَبلَها فََسهَّ

ِتِه ىلع اللِّساِن، َوبالوَجَهنِي آُخُذ«))(. اِء؛ خِلفَّ ومُجهوِر الُقرَّ
وثمة أمثلة كثرية يف كتابيه تدّل ىلع سعة علمه وإتقانه لفّن القراءات رواية ودراية، 

نعرض عن رسدها هنا إجيازاً واختصاراً، وحنيل القارئ للنظر فيها يف سياقها.

: آثاره
ً
سادسا

ومن  منها،  يشء  باسم  يرصح  ولم  القراءات،  يف  تآيلف  هل  ّن 
َ
أ اجلزري  ابن  ذكر 

خالل ابلحث تبنّي يل أنه قد أفرد قراءة عدد من القراء، ذكر ابن القاصح)4( يف مصطلح 
اإلشارات أنه مجع قراءة أيب جعفر من ثالثة كتب منها مفردات أيب حممد عبد املجيد 

اختيار أيب جعفر: ق 5)1ظ.  )1(

اختيار أيب جعفر: ق ))1ظ.  )((

اختيار أيب جعفر: ق 4)1ظ.  )((
ينظر: مصطلح اإلشارات 76.  )4(
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ابن شداد، وذكر القباقيب)1( أيضاً يف إيضاح الرموز أنه قرأ القراءة ىلع شيخه من مفردات 
ابن شداد.

فيف ذلك إشارة إىل أّن ابن شداد قد أفرد عدداً من القراءات، ولعله أفرد القراءات 
آثاره مفردتان، إحداهما عرشية واألخرى سبعية،  إيلنا من  العرش، ذلك ألنه قد وصَل 

وعليهما قامت هذه ادلراسة، وهما:
اختيار أيب جعفر يزيد بن القعقاع))(.. 1
قراءة أيب عمرو بن العالء))(.. 2

: وفاته
ً
سابعا

لم أتمكن من معرفة تاريخ وفاة ابن شداد، ولكُّ ما استطعت اتلوصل إيله هو أنه 
هذا  يف  يفيدنا  عما  نلا  يكشف  املستقبل  ولعل  اهلجري،  السادس  القرن  علماء  من 

الشأن.

ينظر: إيضاح الرموز81.  )1(
انتهيت واحلمد هلل من حتقيقه وأرسلته للنرش.   )((

تعمل ىلع حتقيقه طابلة يف جامعة طيبة يف املدينة املنورة، حتت إرشاف األخ ادلكتور سالم اجلكين.  )((
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املبحث اثلاين

اتلعريف بكتاب اختيار أيب جعفر املدين

أوالً: توثيق عنوان الكتاب
َك  َ لَت يَسَّ

َ
لم يسمِّ ابُن شداد كتابه باسم رصيح يف مقدمته وإنما اكتىف بالقول: »َسأ

يب َجعَفٍر 
َ
أ الَقارِئ  املَديِن  اختِياَر اإِلماِم  لََك  رُْسَم 

َ
أ ْن 

َ
أ داِد،  السَّ َمنَْهَج  لِلرَّشاِد، وَهداَك  اهلُل 

تباِع...« )1(. 
َ
يب احلارِِث عيىس بِن َوْرداَن عنه، دوَن سائِِر األ

َ
يَِزيَد بِن الَقعقاِع، ِمْن رِوايَِة أ

يف  القاصح))(  ابن  وسماه  )املفردة(،  باسم  كتابه  من  القباقيب))( يف موضعني  وذكره 
مواضع كثرية من كتابه باسم )املفردة( أيضاً، وهذه اللفظة ليست من وضع املؤلف كما 

هو واضح، وإنما يه لكمة تطلق ىلع لك كتاب يشتمل ىلع قراءة واحدة مفردة.
ابن  طريق  من  جعفر  أيب  )رواية  األصل  النسخة  من  العنوان  صفحة  يف  وُكتَب 
إذ  املخطوط،  نهاية  من  الاكتب  أفادها  جداً،  حديث  خبط  مكتوبة  عبارة  ويه  وردان( 

 .) ختمها انلاسخ بقوهل: )جنزت رواية أيب جعفر
وكتب يف ورقة العنوان من النسخة اثلانية )رواية الشيخ اإلمام يزيد بن القعقاع 

املدين ويكىن بأيب جعفر( ويه عبارة مفادة أيضاً من بداية املخطوط ونهايته.
هذا ما وقفت عليه من معلومات يف هذا األمر؛ ذلا آثرت أن أضع هل عنواناً مناسباً 
خمترصاً من عبارة مؤلفه، فسميته )اختيار أيب جعفر يزيد بن القعقاع املدين من رواية 

أيب احلارث عيىس بن وردان عنه(. 

: توثيق نسبة كتاب اختيار أيب جعفر إىل ابن شداد
ً
ثانيا

نسبة هذا الكتاب لعبد املجيد بن شداد، صحيحة، ال شّك فيها، إن شاء اهلل، وذلك 
لألدلة اآلتية:

اختيار أيب جعفر، مقدمة الكتاب: ق 1)1ظ.  )1(
إيضاح الرموز، 81، 86).  )((

مصطلح اإلشارات 76، 159، 171، 176، 177.  )((
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القاصح)1(،  اإلشارات البن  املخطوط، ويف مصطلح  إيله يف مقدمة  الكتاب  نُسِب   -
وإيضاح الرموز للقباقيب))(.

مجيع ما نقله ابن القاصح من هذا الكتاب ونسبه إيله وارٌد فيه حرفياً.  -
أحال إيله القباقيب يف موضع من كتابه وانلص وارٌد فيه))(.  -

توافق منهج هذا الكتاب وأسلوبه مع كتابه اآلخر »قراءة أيب عمرو«، وهو منسوب   -
هل، وسوف نبني ذلك أيضاً يف موضعه إن شاء اهلل.

توافق الكتابني ىلع بعض املشايخ اذلين روى عنهم املؤلف مادة كتابيه.  -

: قيمُة كتاب اختيار أيب جعفر العلمية
ً
ثاثلا

 أن الكتب تتفاوت فيما بينها من 
ّ

معلوم أنه ما من كتاب إال وهل قيمة علمية، إال
حيث هذه القيمة، وهذا الكتاب تكمن قيمته يف أمور عدة منها:

كونه أّول كتاب ترايث يصل إيلنا يشتمل ىلع قراءة أيب جعفر املدين مفردًة، حسب   -
عليم، وإنَّ طالب هذه القراءة ال حيتاُج إىل انلظر يف كتاٍب غريه، ألّن مؤلفه قد بنّي 
مذهَب أيب جعفر يف مجيع احلروف اليت وقع فيها خالف بني القّراء السبعة، حىت لو 

اكن املخالف راوياً واحداً.
اد يصل إيلنا، إذ من خالهل يمكننا معرفة مدى  كونه أحد أثرين من آثاِر ابن شدَّ  -

علمية مؤلفه اليت أغفلت ذكرها كتب الرتاجم.
كون مشاخيه اذلين روى عنهم القراءة من مشاهري القراء يف عرصهم، وهم ثقات   -

عدول.
كونه يشتمل ىلع روايات مهمة، لعلماء مازالت كتبهم مفقودة لم تصل إيلنا، مثل   -
مفردة أيب جعفر أليب يلع األهوازي، ومفردة أيب جعفر البن الفحام، وأخرى مازالت 

خمطوطة كروضة املعدل، واجلامع أليب معرش الطربي.

ينظر: مصطلح اإلشارات 76.  )1(
ينظر: إيضاح الرموز 81، 86).  )((

ينظر: إيضاح الرموز 86).  )((
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اذلين  املؤلفني  من  عدد  عند  جعفر  أيب  قراءة  مصادر  من  مهماً  مصدراً  اعتماده   -
جاءوا بعد ابن شداد، اكلقباقيب، وابن القاصح. 

: أثر كتاب اختيار أيب جعفر فيمن بعده
ً
رابعا

سبقت اإلشارة إىل أنَّ هذا الكتاب الىق قبواًل بني العلماء وأفادوا منه، وقد ظهر أثره 
يف بعض الكتب اليت جاءت بعده منها: 

مصطلح اإلشارات البن القاصح ابلغدادي، ت 801ه، اذلي اعتمد ىلع هذا الكتاب 
إذ قال يف سياق رسد  رئيساً بليان قراءة أيب جعفر املدين،  تاماً، واختذه مصدراً  اعتماداً 
مصادره: »أما قراءة أيب جعفر فمن ثالثة كتب: اإلرشاد، واملستنري، ومفردات أيب حممد 
عبد املجيد بن شداد«)1(، ثم قال يف سياق بيان منهجه يف انلقل من هذه الكتب واالعتماد 
فكأنما  منه  ونقل  املخترص،  هذا  نظر يف  من  الرتتيب يلكون  هذا  رتبُت  »وإنما  عليها: 

شاهَد أوئلك الكتب ونقل منها«))(. 
الرموز للقباقيب، ت 849ه، ذكره القباقيب يف مجلة الكتب اليت قرأها ىلع  إيضاح 
شيخه، فقال: »قرأت القرآن من أوهل إىل آخره مجعاً بالقراءات املذكورة وبما وافقها من 
العنوان، واتليسري، والشاطبية، وغريها وبما زاد عليها من املبهج واملستنري، واجلامع، ... 
ومفردات ابن شداد«))(. وذكرها رصاحة يف سياق بيانه لقراءة أيب جعفر ألحد احلروف 
﴾ يف األنبياء،  فقال: »... وافقه أبو جعفر من رواية صاحب املستنري، واإلرشاد يف ﴿

ووافقه من رواية صاحب املفردة أعين ابن شداد ...«)4(. 

: منهج ابن شداد يف كتابه اختيار أيب جعفر
ً
خامسا

َك  َ يَسَّ لَت، 
َ
»َسأ فقال:  الرئيسة يف مقدمة كتابه  إىل معالم منهجه  ابن شداد  أشار 

يب َجعَفٍر 
َ
رُْسَم لََك اخِتياَر اإِلماِم املَديِن الَقاِرئ أ

َ
أ ْن 

َ
أ داِد،  اهلُل لِلرَّشاِد، وَهداَك َمنَْهَج السَّ

مصطلح اإلشارات 76.  )1(

مصطلح اإلشارات 77.  )((
إيضاح الرموز 81.  )((

إيضاح الرموز 86).  )4(
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تباِع، 
َ

َورْدان)1( عنه، دوَن سائِِر األ بِن  يب احلارِِث عيىس 
َ
أ ِروايَِة  ِمْن  الَقعقاِع،  ابِن  يَِزيَد 

ُسَؤالََك؛ طابًلا  َجبُْت 
َ
فَأ الَمسُطوَرِة،  الُمستَْعَملَِة  ُطُرقِهُم  ِمْن  املشهوَرِة،  بعِة  السَّ ِخالفاً عن 

ىلع  منُه  ُمْقتَرِصاً  نَِد،  السَّ ِر 
ْ
بِذك ُمبْتَِدئًا  اآلِخَرِة،  ثَواِب  ُحسِن  يف  راِغبًا  واملْغِفَرَة،  الَعفَو 

ْصلَُه 
َ
بًا، ذاِكًرا أ راً ُمَهذَّ رُِد ُمَسوَّ باً، ُثمَّ ]ما[ ال َيطَّ صوِل ُمبَوَّ

ُ
َرَد ِمَن األ الُمْعتََمِد، ُمتِْبعاً هُل ما اطَّ

 َسبيَل اإِلجياِز واتلَّْقليِل، تاِراًك 
ً
اًل، ساِلاك واِخَر ُسَورِها ُمَفصَّ

َ
اً هلا أ يف ايلاَءاِت جُمَماًل، ُمَفسِّ

خَذ 
ُ
اِغبنَي، َحْسَب َما أ ى الرَّ

َ
ابِلنَي، وتَْسهياًل دل َطِريَق اإلِْسهاِب واتلَّطويِل، تَقريباً ىلع الطَّ

ْعتَِمُد، َوبِتَوِفيِقِه 
َ
يلعَّ تالوًة، دوَن ما صاَر إِيلَّ إِجاَزًة وِروايًَة، وىلع اهلِل ِفيما اتُلِمَس ِمينِّ أ

ْعتَِضُد«))(.
َ
ْعتَِصُم َوأ

َ
أ

يفهم من نّصه هذا أّن معالم منهجه الرئيسة تقوم ىلع األسس اآلتية:
أنه قرَص هذا الكتاب ىلع قراءة أيب جعفر املدين، من رواية راٍو واحٍد هو أبو احلارث . 1

عيىس بن وردان.
أنه بنّي قراءة أيب جعفر يف مجيع احلروف اليت وقع فيها خالف بني القراء السبعة أو . 2

أحد رواتهم املشهورين.
أنه قد بدأ كتابه بعد املقدمة بذكر األسانيد، فاألصول، فالفرش ىلع ما جرت عليه . 3

العادة يف أكرث كتب القراءات.
ل القول فيها أواخر لّك سورة، وقد . 4 أنه أفرد باباً ذلكر ايلاءات بشلك جممل، ثم فصَّ

سمَّ هذا ابلاب )أصله يف ايلاءات املحذوفات من الرسم( حرص فيه مجيع ايلاءات 
يف  عليه  يه  ما  ىلع  مرتبة  ذكرها  آية،  وستون  إحدى  ويه  الرسم،  من  املحذوفة 
املصحف سورة فسورة، وقال يف أوهل: إنَّ أبا جعفر اكن يثبت هذه ايلاءات يف الوصل 

دون الوقف))(.

الستني ومئة. )اغية  فيما أحسب يف حدود  اجلزري: مات  ابن  قال  نافع،  احلذاء، وهو من جلة أصحاب  املدين   )1(
انلهاية 616/1، وينظر: معرفة القراء 111/1، ونهاية الغاية )/5)(.

اختيار أيب جعفر: مقدمة املخطوط ق 0)1ظ.  )((
ينظر: اختيار أيب جعفر: ق 6)1ظ.)باب أصله يف ايلاءات املحذوفات من الرسم(  )((
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أنه سلك فيه طريق اإلجياز واالختصار ليسهل حفظه ىلع طابليه.. 5
أنه لم يذكر فيه إال ما أخذه تالوة ىلع مشاخيه، دون ما صار إيله إجازة أو رواية.. 6

ثم إين ومن خالل قراءيت للنَّص ؛ وقفت ىلع معالم منهجية أخرى بعضها حيسب هل 
وأخرى عليه، أما اليت هل فه:

إبداء رأيه يف بعض املسائل والروايات، واحلكم عليها، وإبراز شخصيته العلمية، . 1
كقوهل عند عرض بعض الوجوه املختلف فيها: »وبه آخذ«)1(، »وهو االختيار«))(، و»هو 
الصحيح وبه قرأت«، »والروايتان صحيحتان وبهما آخذ«))(، وغري ذلك من األلفاظ 

اليت تربز شخصيته العلمية، وهو أمر بيّنته فيما تقدم.
االلزتام يف عرض احلروف املختلف فيها يف باب الفرش برتتيب املصحف الرشيف.. 2
الفرش، . 3 باب  إىل  األصول  باب  يف  تذكر  أن  ها  َحقِّ ِمْن  اليت  املسائل  بعض  أرجأ 

وكذلك  الرعد،  اخلامسة من سورة  اآلية  فقد ذكرهما يف  املجتمعني  اكالستفهامني 
يف  ترد  حيث  إىل  احلروف  بعض  أرجأ  إذ  اخلط،  مرسوم  ىلع  الوقف  باب  يف  َفَعل 
مواضعها من باب الفرش، وقد رّصح بذلك فقال: »َونَْذُكُر االسِتفهاَمنِي الُمجتَِمَعنِي 
«)4(، وقال يف باب مرسوم اخلط: »لُكُّ ذلَِك ىلع  يف ُسوَرِة الرَّعِد، إِْن َشاَء اهلُل، عزَّ وجلَّ
ذُكُرها يف مواِضِعها إِذا َمَررُت بِها، إِْن َشاَء 

َ
رَْسِمِه، وقَد بيَق من هذا ابلاِب ُحروٌف أ

اهلُل«)5(.
لم يرش إىل السور اليت لم يقع فيها خالف، كأن يقول: ال خالف فيها, وإنما اكتىف . 4

 ،101 والقارعة   ،100 والعاديات   ،9( والضىح   ،6( اجلمعة  سورة:  ويه  ذكرها،  بعدم 
والعرص )10، والفيل 105، واملاعون 107، وانلرص 110، والفلق )11، وانلاس 114.

ورد هذا اتلعبري يف أربعة مواضع من كتابه اختيار أيب جعفر: ق 1)1ظ، ))1ظ، 5)1و، 6)1و.  )1(
ينظر: اختيار أيب جعفر: ق 5)1، ))1و.  )((

ينظر: اختيار أيب جعفر: ق 4)1و.  )((
اختيار أيب جعفر: ق 4)1و.  )4(

اختيار أيب جعفر: ق 6)1 و.   )5(
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نّه كثرياً ما يذكر احلروف املتماثلة عندما يرد أول حرف منها، ثم يقول: ويف سورة . 5
َ
أ

كذا، وكذا. وقد يكرر احلرف يف موضعه من السورة، وقد يهمل ذلك من غري إشارة 
إىل أنه ُذكر. 

عّرف بما يقتيض اتلعريف من املصطلحات اليت تستوجب ذلك، اكلروم، واإلشمام، . 6
واإلشارة)1(. 

أّما ما يُؤخذ ىلع املؤلف من ملحوظات منهجية: فشّدة االختصار اذلي أفىض يف 
القراء( فقد حذف  يريد )أمجع  املراد، كقوهل: »أمجع« وهو  املواضع إىل عدم فهم  بعض 
الفاعل، حبيث أصبحت اجلملة ال حيسن السكوت عليها، كما يقول انلحاة، وقد كرر 

ذلك ستَّ عرشة مرة))(.
َخِبرًيا  َتْعَملُوَن  »)بَِمـا  األحزاب  سورة  أول  يف  قوهل  املخّل  االختصار  مواضع  ومن 
اليت   ﴾ لكمة ﴿ أيضاً  يريد  وهو  ِفيهما«))(.  ىلع 

َ
األ ُمعَجَمِة  باتلاِء  وَبِصرًيا(: 

وردت يف اآلية اتلاسعة، فقد حذف احلرف املختلف فيه من اآلية اثلانية. وكذلك فعل يف 
ىلع«)4(. يريد بقوهل: وما بعده. 

َ
﴾ وما بَعَده بتاٍء ُمعَجَمِة األ أول سورة الفتح فقال: »﴿

معنية  احلروف  هذه  ومجيع  نفسها،  اآلية  من   ﴾ ﴿ تعاىل:  قوهل 
باخلالف. فهذا اختصار خمّل، ثم إنه يف كثرٍي من املواضع يقترص ىلع ذكر اللكمة املختلف 

فيها من اآلية فقط.

: مصادر ابن شداد يف كتابه اختيار أيب جعفر
ً
سادسا

اعتمد ابن شداد يف تدوين مادة كتابه يف ادلرجة األوىل ىلع ما اكن قرأه ىلع مشاخيه 
مشافهة، وهم ثالثة كما تقّدم، إذ رّصح أنه قرأ طريق أيب معرش الطربي، واملعدل، ىلع 

ينظر: اختيار أيب جعفر: ق 5)1ظ.  )1(
اختيار أيب جعفر: ق 6)1ظ، 8)1ظ، 0)1ظ، 1)1و، ))1و، ))1ظ، 4)1و، 6)1ظ، 7)1و، 7)1ظ، 8)1و، 8)1ظ،   )((

9)1و، )14و، )14ظ، )14و.
اختيار أيب جعفر: ق 9)1ظ.  )((
اختيار أيب جعفر: ق 140ظ.   )4(
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شيخه أيب حيىي اليسع بن عيىس، وطريق األهوازي ىلع أيب الفتوح نارص بن احلسن بن 
إسماعيل، وطريق ابن الفحام ىلع أيب الغنايم سالم بن إبراهيم بن عبد اهلل، والظاهر أنه 
اعتمد ىلع عدد من الكتب، نسب األقوال إىل مؤلفيها ولم يذكر الكتب، ككتاب اجلامع 
أليب معرش الطربي، ت 478ه، وروضة املعدل)1( موىس بن احلسني بن إسماعيل، ت 500ه، 
ومفردة أيب جعفر أليب يلع األهوازي ت 446ه، ومفردة أيب جعفر البن الفحام، ت 516))(. 

: املوضواعت الرئيسة اليت اشتمل عليها كتاب )اختيار أيب جعفر(
ً
سابعا

م املؤلف موضواعت كتابه ىلع مخسة عرش باباً، ويه اكآليت: قسَّ
الفحام، . 1 وابن  ل،  واملعدَّ معرش،  أيب  طريق  يه:  طرق  أربعة  ويشمل  اإلسناد  باب 

واألهوازي.
باب االستعاذة.. 2
باب البسملة.. 3
باب اإلداغم واإلظهار للحروف السواكن.. 4
باب مذهب أيب جعفر يف اهلمزة وتركها.. 5
باب اجتماع اهلمزتني.. 6
باب اجتماع اهلمزة بعد السواكن.. 7
باب املّد والقرص.. 8
حروف اهلجاء الواقعة يف فواتح السور.. 9
باب الفتح واإلمالة.. 10
باب الوقف ىلع أواخر اللكم.. 11
باب الوقف ىلع مرسوم اخلط.. 12
باب أصله يف فتح ياء اإلضافة وإساكنها.. 13

هذا الكتاب خمطوط أيضاً، ودلي صورة عنه، وثقت منها ما نسب إىل مؤلفه.  )1(
هاتان املفردتان مفقودتان حسب عليم.  )((
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باب أصله يف ايلاءات املحذوفات من الرسم.. 14
نَّ أبا . 15

َ
باب فرش احلروف. ويشمل مجيع سور القرآن الكريم، ما عدا عرش سور، أل

جعفر وافق فيها مجيَع القراِء. ويه: )اجلمعة، والضىح، واتلني، والقارعة، والعرص، 
والفيل، واملاعون، وانلرص، والفلق، وانلاس(.
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املبحث اثلالث
اتلعريف بكتاب قراءة أيب عمرو بن العالء

أوالً: توثيق عنوان الكتاب 
لم يسم ابن شداد كتابه هذا باسم معني يف مقدمته كما فعل يف الكتاب األول، وإنما 
إذ قال: »سألت هداك اهلل الرصاط  تأيلفه،  بيانه لسبب  اكتىف بوصف حمتواه، يف سياق 
السوي، وجنبك الشيطان الغوي، أْن أخّرج لك حرف اإلمام أيب عمرو زيان)1( بن العالء 

ابن عمار اتلمييم املازين ابلرصي...«))(.
وجاء يف مطلعه وهو من تعبري انلاسخ »هذا كتاب فيه قراءة أيب عمرو بن العالء 

املازين اتلمييم« ويه عبارة مستفادة من عبارة املؤلف كما هو بنّي.
ترمجة هذا  يف  مفرطاً  تقصرياً  قد قرّصت  بأنها  القول  تقدم  فقد  الرتاجم  أما كتب 
اإلمام، هذا فضاًل عن ذكِر كتبه، وقد جرت اعدة املشتغلني بالقراءات ىلع وسم مثل هذه 
إيلها اسم  الكتب، أي: ما يشتمل منها ىلع قراءة قارئ واحٍد، بكلمة )مفردة( مضافاً 
القارئ، ومنسوبة إىل املؤلف، فيقولون مثاًل: )مفردة أيب عمرو البن شداد( ىلع أين لم 
أقف ىلع تسمية رصحية هل بهذا االسم يف كتب القراءات، ولكنها تفاد من عباريت القباقيب 
وابن القاصح إذ أشارا إىل جمموع ما ألَّفه ابن شداد من قراءات القراء بـ )مفردات ابن 
شداد( وقد تقدم ِذكُر ذلك أثناء حديثنا عن آثار املؤلف، وعند كالمنا ىلع أثر كتابه 

السابق اختيار أيب جعفر فيمن بعده.
وبناًء ىلع ذلك فإيّن أميل إىل تسمية انلاسخ للكتاب بـ )قراءة أيب عمرو بن العالء(، 

ويه تسمية مستفادة من عبارة املؤلف، وأثبتها انلاسخ يف مطلع املخطوط. 

: توثيق نسبة كتاب )قراءة أيب عمرو( إىل ابن شداد
ً
ثانيا

إِّن مما يؤّكد نسبَة هذا الكتاب البن شداد أموراً منها:

وكذا ورد اسمه يف املخطوط، بايلاء املثناة، واملشهور )زّبان( بابلاء املوحدة.  )1(
قراءة أيب عمر البن شداد: ق: 1و.  )((
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كون املخطوط نُِسَب إيله يف مقدمته، إذ جاء فيه بعد البسملة »قال الشيخ اإلمام . 1
العالم العالمة اجلليل املقرئ املجود أبو حممد عبد املجيد ابن الشيخ الفقيه املفيت 

.)1( ».. ،أيب احلسن شداد بن عبد العزيز بن عبد الصمد اتلمييم
اذلي . 2 أيب جعفر  اختيار  كتابه  مع  ومنهجه  الكتاب، وعباراته،  أسلوب هذا  تطابق 

أّكدنا نسبته إيله، والسيما يف مقدمتيهما. 
املشايخ اذلين قرأ عليهم قراءة أيب عمرو ورواها عنهم، هم أنفسهم اذلين قرأ عليهم . 3

اختيار أيب جعفر ورواها عنهم.
فهذه األمور تقطع بنسبة الكتاب إىل أيب حممد عبد املجيد بن شداد، وتدفع نسبته 

إىل غريه، واهلل أعلم. 

: القيمُة العلمية لكتاب )قراءة أيب عمرو( البن شداد
ً
ثاثلا

هلذا الكتاب أيضاً قيمة علمية متمزية، تتجىل يف عدة نقاط ويه اكآليت: 
كونه من كتب القراءات املتقدمة، فهو بال شّك يرثي املكتبة القرآنية، ويقّدم هلا   -

إضافة جديدة يف سياق تواتر قراءة أيب عمرو إىل عرص مؤلفه.
كونه من كتب القراءات املفردة، اليت مازالت تفتقر إيلها مكتبة القراءات القرآنية.  -
كونه يرثي ترمجة مؤلفه اليت أغفلت ذكرها املصادر، إذ من خالهل يمكننا معرفة   -
القراءات،  علم  من  تمكنه  ومدى  القراءات،  عليهم  قرأ  اذلين  مشاخيه  بعض 

ومنهجه يف اتلصنيف واتلأيلف. 
بطون  من  جتمع  ولم  عرصهم،  مشاهري  من  أجالء  علماء  عن  مروية  مادته  كون   -

الكتب.
كون مؤلفه يعتمد أسلوب اتلعليل والرتجيح عند اختالف الروايات، وبنّي ما عليه   -
اجلمهور، والوجه اذلي قرأ به، وما خيتار من ذلك، حبيث ال يدع القارئ حائراً ال 

يدري ماذا يأخذ من ذلك.

قراءة أيب عمرو: ق 1و.   )1(
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كونه يذكر مجيع احلروف اليت قرأ بها أبو عمرو من أربعة طرق عنه، وال يهمل إال   -
ما هو جممع عليه عند القراء السبعة من طرقهم املشهورة.

: حمتوى كتاب )قراءة أيب عمرو( وموضواعته الرئيسة:
ً
رابعا

أما من حيث املادة اليت اشتمل عليها الكتاب فقد بينها املؤلف بدقة يف مقدمته 
يف سياق ذكره لسبب اتلأيلف فقال: »سألت هداك اهلل الرصاط السوي، وجنبك الشيطان 
الغوي، أن أخّرج لك حرف اإلمام أيب عمرو زيان)1( بن العالء بن عمار اتلمييم املازين 
بالزييدي،  املعروف  العدوي  املغرية  بن  املبارك  بن  أيب حممد حيىي  ابلرصي، من رواييت 
وأيب شجاع ابن أيب نرص ابلليخ كالهما عنه، وأن أذكر لك عنهما طريقني عن لّك واحٍد 
منهما، وأن تكون رواية الزييدي من طرييق أيب عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز 
عنه.  كالهما  الّسويس،  اهلل  عبد  بن  زياد  بن  صالح  شعيب  وأيب  ادلوري،  صهبان  ابن 
ورواية أيب شجاع من طرييق أيب يلع احلسن بن احلسني بن يلع الصواف، وأيب عبد اهلل 
حممد بن املعىل بن احلسني الشونزيي، كالهما عن أيب جعفر حممد بن اغلب بن حرب 
األنمايط املعروف بتمتام عنه))( خالفاً ىلع السبعة القّراء من طرقهم اليت اشتهرت دون 
ثواِب  ُحسن  إيله يف  راغباً  املغفرة،  اهلل  من  طابلاً  سؤالك  فأجبت  وندرت،  اليت شّذت 

اآلخرة«))(.
يفهم من هذا الكالم أّن املؤلف قد مجع يف كتابه قراءة أيب عمرو بن العالء مروية 
وطريق  عمرو،  أيب  عن  الزييدي  عن  والسويس  ادلوري،  طريق  يه:  طرق،  أربعة  من 

الصواف والشونزيي عن شجاع عن أيب عمرو أيضاً، وذلك ىلع الشلك اآليت:

وكذا ورد اسمه يف املخطوط، بايلاء املثناة، واملشهور )زّبان( بابلاء املوحدة.  )1(
ذكر ابن اجلزري أنّه قد وقع خلط يف اسم هذا الراوي، عند أيب يلع األهوازي، وأيب الفضل الرازي وغريهما، إذ   )((
، ولم يكن مقرئاً أصاًل، وصاحب شجاع هو حممد بن اغلب أبو 

ً
يرى ابن اجلزري أّن تمتاماً هذا لم يدرك شجااع

جعفر األنمايط ابلغدادي، فهو تشابه يف األسماء. ينظر: اغية انلهاية )/6))، ترمجة 51)).
قراءة أيب عمرو: ق 1و.  )((
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رواية
حيىي بن املبارك

الزييدي
رواية

شجاع بن أيب نرص

طريق الشونزييطريق الصواف طريق السويسطريق ادلوري

قراءة
أيب عمرو بن العالء

وبهذا يمكننا القول: إّن كتاب ابن شداد هذا يمتاز عن غريه من كتب القراءات 
ادلاين،  عمرو  أليب  العالء،  بن  عمرو  أيب  مفردة  ككتاب  عمرو،  أيب  قراءة  ذكرت  اليت 
املبارك  بن  برواية حيىي  أيب عمرو  قراءة  إيراد  ادلاين ىلع  اقترص  إذ  مثاًل،  444ه(،  )ت 
قالون  رواية  من  نافعاً  فيه  خالف  وفيما  عنه،  الزييدي  عن  ادلوري  برواية  الزييدي، 
العالء  بن  قراءة أيب عمرو  تعاىل،  إن شاء اهلل  فيه،  أرسم  فقال »هذا كتاب  عنه فقط. 
املازين ابلرصي، ، ريض عنه، من رواية أيب حممد حيىي بن املبارك الزييدي عنه، 
فيما خالف فيه نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم املدين، ، من رواية عيىس بن 
مينا قالون عنه، دون ما اتفقا عليه، وأفرد ذلك بلفظ أيب عمرو خاصة، من طريق أهل 
الزييدي عنه، وأرضب عن  العراق، ويه رواية أيب عمر حفص بن عمر ادلوري، عن 

.)1(» ،لفظ نافع
 وعليه فكتاب ادلاين يشتمل ىلع رواية واحدة عن أيب عمرو ليس إال، ويه رواية 
ادلوري عنه، وفيما خالف فيه راوياً واحداً من رواة القراء السبعة هو قالون، ذلا اكن من 
األوىل أن يسم كتاب ادلاين )رواية ادلوري عن أيب عمرو، فيما خالف فيه قالون عن نافع(.

أما كتاب ابن شداد، فهو يشتمل ىلع روايتني عن أيب عمرو ومن أربعة طرق، وفيما 
خالفوا فيه رواة القراء السبعة، ذلا فهو أشمل من كتاب أيب عمرو، هذا فضاًل عما يشتمل 

مفردة أيب عمرو لدلاين 5).  )1(
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لكيال  عرضها  موطن  هذا  ليس  أخرى  أمور  وثمة  واتلعليالت،  الرتجيحات  من  عليه 
خيرج ابلحث عن هدفه، وهو اتلعريف باملؤلف وكتابيه.

باباً،  عرش  أربعة  فه  الكتاب  هذا  عليها  يشتمل  اليت  املوضواعت  حيث  من  أما 
فضاًل عن املقدمة، ويه اكآليت:

املقدمة. 1
باب اإلسناد. 2
باب االستعاذة. 3
باب البسملة. 4
باب اإلداغم. 5
باب مذهبه يف اهلمز وتركه. 6
باب اجتماع اهلمزات. 7
باب حتقيق اهلمزات بعد السواكن. 8
باب املّد. 9
باب اإلمالة. 10
باب أصله يف فتح ياء اإلضافة وإساكنها. 11
باب أصله يف ايلاءات املحذوفات من الرسم. 12
باب الوقف ىلع أواخر اللكم. 13
باب الوقف ىلع مرسوم اخلط. 14
باب فرش احلروف.. 15

وثمة عناوين فرعية تندرج حتت هذه األبواب. 

: منهج ابن شداد يف كتابه )قراءة أيب عمرو بن العالء(
ً
خامسا

واختصار،  بإجياز  الرئيسة  منهجه  معالم  بعض  كتابه  مقدمة  يف  شداد  ابن  ذكر 
تأيلفه، وذلك ىلع اعدته يف اتلأيلف، فقال » سألت هداك اهلل الرصاط  مع بيان سبب 
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بن  زيان)1(  عمرو  أيب  اإلمام  حرف  لك  ج  خرِّ
ُ
أ أن  الغوي،  الشيطان  وجنبك  السوي، 

املبارك...  بن  حيىي  حممد  أيب  رواييت  من  ابلرصي،  املازين  اتلمييم  عمار  بن  العالء 
املعروف بالزييدي، وأيب شجاع بن أيب نصري ابلليخ كالهما عنه... خالفاً ىلع السبعة 
القراء من طرقهم اليت اشتهرت دون اليت شذت وندرت، فأجبت سؤالك طابلاً من اهلل 
املعتمد،  ىلع  منه  مقترصاً  السند،  بذكر  مبتدئاً  اآلخرة،  ثواب  حسن  يف  راغباً  املغفرة، 
أصل  ذاكراً  مسّوراً،  مهّذباً  يّطرد  ال  ما  ثم  حمرراً،  مبوباً  األصول  من  اطرد  ما  هل  متبعاً 
الروايات،  باختالف  مفصاًل  احلروف  خمارج  ترتيب  ىلع  مبيناً  جمماًل  الكبري  إداغمه 
 طريق اإلكثار، 

ً
 سبيل االختصار، تاراك

ً
باسطاً حروفه أواخر السور بعد ايلاءات، سالاك

أخذته  ما  دون  تالوة  نقلته  ما  حسب  ىلع  الراغب  إىل  وتقريباً  الطالب  ىلع  تسهياًل 
اتلمس  ما  ىلع  ونستعينه  واتلقصري،  الزلل  يف  عين  اتلجاوز  نسأل  واهلل  ورواية،  إجازة 

مين فهو نعم املوىل ونعم انلصري«. 
وعليه يمكن تلخيص أبرز معالم منهج ابن شداد يف هذا الكتاب بما يأيت:

أنه أفرد كتابه لقراءة أيب عمرو بن العالء، من روايتني، ولّك رواية من طريقني.. 1
لم يذكر احلروف اليت ال خالف فيها بني القراء أو أحد رواتهم، وإنما اقترص ىلع ذكر . 2

ما وقع فيه خالف، ولو اكن املخالف راوياً واحداً، فإنه يبني قراءة أيب عمرو فيه.
سار يف تبويبه ىلع منهج مؤلِّيِف كتب القراءات إذ بدأه بعد املقدمة باألسانيد، ثم . 3

األصول، ثم فرش احلروف.
أنه ذكر ايلاءات يف آخر لّك سورة، وأعقبها بذكر اإلداغم الكبري مرتباً إياه ىلع خمارج . 4

احلروف، هذا باإلضافة إىل إفراده باباً خاصاً للياءات يف قسم األصول إذ ذكر منهج 
أيب عمرو فيه جمماًل ثم ذكر ذلك عقب لّك سورة، وكذا فعل يف باب اإلداغم.

أنه عمد إىل االختصار يلكون قريب املأخذ ىلع الطالب.. 5
أنه لم يثبت يف كتابه إال ما اكن قد قرأه ىلع شيوخه، دون ما سمعه أو رواه.. 6

وكذا ورد اسمه يف املخطوط، بايلاء املثناة، واملشهور )زّبان( بابلاء املوحدة.  )1(



73

لم  أخرى  منهجية  أمور  وثمة  املؤلف،  عليها  نّص  اليت  املنهجية  املعالم  أبرز  هذه 
يذكرها املؤلف، تضيف ىلع الكتاب قيمة علمية كبرية، وتعطينا تصوراً واضحاً نستطيع 
من خالهل احلكم ىلع مزنلة املؤلف العلمية، ويه أنه إذا عرضت هل مسألة خالفية عن 
بينها، وقد حيكم  يناقشها ويفاضل  بل  فإنه ال يقترص ىلع روايتها فحسب،  أيب عمرو 
عليها بعدم الصحة، وخيتار نلفسه ما يراه قوياً وصحيحاً، مع اتلعليل، وال يكون ذلك 

منه إال بعد أن يسد املسألة اخلالفية عن أيب عمرو اكملة منسوبة إىل رواتها.
ومن أمثلة ذلك قوهل يف باب التسمية: » أمجع القراء ىلع اجلهر بها يف أول الفاحتة، 
ويف أول لك سورة ابتدأ بها ولم توصل بما قبلها، وىلع تركها أول اتلوبة يف االبتداء بها 

 إلمجاعهم ىلع سقوط رسمها يف أوهلا.
ً
والوصل بما قبلها اتبااع

ثم اختلف أهل األداء عنه إذا وصل السورة بالسورة، فروى األهوازي عن الزييدي 
والصواف تركها، وعن الشونزيي بالتسمية. وروى ابن الفحام للزييدي تركها ولشجاع 
بالتسمية. وروى أبو معرش لدلوري والصواف تركها وللسويس والشونزيي التسمية«)1(، ثم 
بعد ذلك يعلل سبب وقوع ذلك اخلالف، ويبني املعمول به عند احلذاق من أهل األداء، 
فيقول: »وإنما وقع االختالف يف ذلك لعدم انّلص فيه عن أيب عمرو، والعمل عند حذاق 

أهل األداء يف رواية الزييدي ىلع ترك التسمية، ويف رواية شجاع باتلخيري«))(.
ثم خيتار نلفسه وجهاً من هذه الوجوه، فيقول: »واختلف تاركو التسمية يف كيفية 
ور، فمنهم من يسكت بينهما سكتة لطيفة يعلم بها انقضاء السورة، وهم  الوصل بني السُّ
األكرثون، وبه آخذ، ويه رواية ابن الفحام، ومنهم من يصل آخر السورة بأول األخرى، 

ويبني إعرابها، والوجهان مرويان عن ابن جماهد«))(.
ومن ذلك قوهل يف سياق حديثه عن مذهب أيب عمرو يف الراء املتطرفة: »واختُِلف 
﴾، يف الوصل حال  ﴾، وبـ﴿ ﴾ و﴿ يف الوقف ىلع هذه الراء املتطرفة، حنو ﴿

قراءة أيب عمرو: ق ).  )1(

قراءة أيب عمرو: ق ).  )((

قراءة أيب عمرو: ق ).  )((
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﴾، وشبهه فمن أهل األداء من أخذ ذلك  ﴾، و ﴿ اإلداغم خاصة حنو ﴿ * 
بالفتح ذلهاب موجب اإلمالة، ومنهم من أخذ باإلمالة اكلوصل واإلظهار، وهو اختيار ابن 

جماهد وحذاق أهل األداء، وبه آخذ وذلك ملعان مخسة:
أحدها: اإلعالم أن مذهبه حال الوصل واإلظهار]اإلمالة[   -

اثلاين ]ساقط من املخطوط[  -
اثلالث: اتلفرقة بني ما جيوز إماتله عنده، واإلداغم حال الوصل واإلظهار وما ال جيوز.  -

الرابع: أن الوقف واإلداغم اعرضان والعارض ال يعتد به يف تعبري األلفاظ.  -
ضعفت،  وإن  حركة  والروم  واإلداغم  الوقف  يف  احلركة  روم  مذهبه  أن  اخلامس:   -

فاملوجب لإلمالة حينئذ باق وهو الكس، فوجبت اإلمالة«)1(.
انظر هنا كيف بنّي وجه االختالف عن أيب عمرو يف هذه املسألة، مع اإلشارة إىل 
ما أخذ به احلذاق، وما اختاره نلفسه، مع تسويغ ذلك بما يفيده الوجه املختار من املعاين.
﴾: »... وقد اكن  ومن ذلك قوهل يف سياق حديثه عن مذهب الرواة يف همزة ﴿
﴾ ألّن اهلمزة تسكن يف الوقف لكونها  بعضهم يرى ترك اهلمزة يف اتلوقف يف قوهل ﴿

مفتوحة، وذلك غلط من وجهني: 
أحدهما: أنه يلتبس بما ال يهمز/8ظ/ إذ هو عنده من االبتداء اذلي أصله اهلمز ال 

من الظهور اذلي ال أصل هل فيه.
﴾ وشبههما، ال أعلم هل خالفاً  ﴾ و﴿ أنه يلزمه ذلك يف قوهل ﴿ واثلاين: 
عنه يف همز ذلك، واملعروف من مذهبه اهلمز فيه، وبه األخذ، وعليه العمل، وبه قرأت 

قرئ«))(.
ُ
وأ

انظر كيف غلّط رأي اآلخذين برتك اهلمز يف هذه اللكمة عند الوقف، ورّد مذهبهم 
وبنّي املذهب احلّق معتمداً ىلع القياس، وما عليه العمل فعاًل، إذ قال يف خاتمته: »وبه 

األخذ، وعليه العمل، وبه قرأت وأقرئ«.

قراءة أيب عمرو: ق 9.  )1(
قراءة أيب عمرو: ق 8 و، 10ظ، 11ظ،   )((
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واألمثلة ىلع ذلك كثرية)1(، وأحسب أن ما قدمناه يعطينا تصوراً جيداً عن قيمة 
الكتاب، ومدى تمّكن مؤلفه يف العلم، فهو ليس جمرد ناقل ال علم هل بما ينقل، وإنما 
هو اعلم ثبت يبرّص القارئ بما هو أفضل وأقوى إذا ما وقع اخلالف، وال يرتكه ىلع مفرتق 

الطرق.

: مصادر ابن شداد يف كتابه قراءة أيب عمرو.
ً
سادسا

إن انلاظر يف كتاب ابن شداد هذا يالحظ أنه مجع مادته من مصدرين اثنني:
 األول: االعتماد ىلع الرواية املبارشة عن العلماء، ويمثل هذا املصدر مشاخيه اذلين 

قرأ عليهم القراءة وذكرهم يف باب اإلسناد وهم))(:
أبو الفتوح نارص بن احلسني بن إسماعيل بن زيد احلسيين.  -

حيىي بن اليسع بن عيىس بن حزم بن عبد اهلل بن اليسع.  -
أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن يلع األندليس.  -

أبو الغنايم سالم بن إبراهيم بن عبد اهلل بن خلف األموي.  -
من  ثالثة  كتب  ىلع  ابلاب  هذا  يف  اعتماده  أكرث  واكن  الكتب،  يف  انلظر  واثلاين: 

العلماء ألّن قراءة أيب عمرو وصلت إيله من طرقهم، وهم:
أبو يلع األهوازي))(، احلسن بن إبراهيم، ت 446ه، مؤلف كتاب الوجزي.  -

كتاب  مؤلف  478ه،  ت  الصمد،  عبد  بن  الكريم  عبد  الطربي)4(،  معرش  وأبو   -
اتللخيص يف القراءات اثلمان.

كتاب  مؤلف  516ه،  ت  الصقيل،  عتيق  بن  الرمحن  عبد  الصقيل)5(،  الفحام  وابن   -
اتلجريد بلغية املريد يف القراءات السبع. 

ينظر: ق 7 ظ، 8 ظ، 9و، 9ظ.  )1(
ينظر: قراءة أيب عمرو: ق 1ظ، وما بعدها.  )((

ينظر: قراءة أيب عمرو: ق )ظ، 4و، 4ظ،5و، 5ظ، 7و، 8وـ 9و...وغريها.  )((
ينظر: قراءة أيب عمرو: ق )ظ، 4ظ، 5ظ.. وغريها.  )4(

ينظر: قراءة أيب عمرو: ق )ظ، 4وـ 4ظ، 5و... وغريها.  )5(
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يف  السبعة  كتاب  مؤلف  4))ه،  ت  جماهد)1(،  اكبن  آخرين،  علماء  إىل  وأشار 
القراءات، والطاهر بن غلبون))(، ت 99)ه، مؤلف كتاب »اتلذكرة يف القراءات اثلمان«، 
وأيب عمرو ادلاين، عثمان بن سعيد، ت 444ه. مؤلف كتاب »اتليسري يف القراءات السبع«، 

و»جامع ابليان«))( وغريهما.
 أنه لم يذكر أسماء 

َّ
ثم إّن بعض عبارات ابن شداد تويح أنّه اطلع ىلع كتب أخرى إال

مؤلفيها نظراً ملوافقتهم ملن يذكره أّواًل، كقوهل يف سياق حديثه عن همزة )بارئكم(: »... 
وكذا نّص عليه طاهر بن غلبون وغريه، ... وكذا نّص عليه األهوازي وغريه، وهو املشهور، 
ولم يذكره أبو معرش وال ابن الفحام أصال«)4(. فلكمة )وغريه( تويح أنّه اعتمد ىلع كتب 

أخرى لم يذكرها.

ينظر: قراءة أيب عمرو: ق )و، )ظ.  )1(
ينظر: قراءة أيب عمرو: ق 8و.  )((

ينظر: قراءة أيب عمرو: ق )ظ.  )((

ينظر: قراءة أيب عمرو: ق 8ظ.  )4(
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املبحث الرابع

أهم ما يمتاز به منهج املؤلف يف كتابيه

تم يف املباحث املتقدمة بيان منهج املؤلف يف لّك كتاب ىلع حدة، وأرى أنه من املفيد 
هنا تلخيص أبرز خصائص منهجه يف كتابيه، يلقف عليها القارئ جمتمعة، ويلتبني هل 
أّن املؤلف إنما يسري ىلع خطة تكاد تكون واحدة يف مؤلفاته، ويف هذا األمر فائدة ملن 
يتتبع آثاره ويبحث عنها، إذ معرفة مناهج املؤلفني وأسايلب تأيلفهم، تعني ادلارسني ىلع 

نسبة املخطوطات املجهولة إىل أصحابها. وعليه يمكن تلخيص ذلك باألمور اآلتية:
إنه ال يسيمِّ كتبه يف مقدماتها باسم رصيح، وإنما يقترص ىلع وصف حمتواها بعبارة   -

موجزة، ىلع صيغة جواب ملن سأهل تأيلف ذلك الكتاب.
يقدم لكتبه، ويبدأ فيها بعد محد اهلل والصالة ىلع نبيه، بذكر سبب اتلأيلف، ثم وصف   -

مادة الكتاب، ثم ما يبتغيه من األجر جراء ذلك، ثم يرشح منهجه ويبني أسلوبه.
من  أكرث  يف  بعينها  تراكيب  يستعمل  قد  بل  مقدماته،  يف  السجع  أسلوب  يعتمد   -
تأيلفهما،  قال يف مقدمة كتابيه ملن سأهل  إذ  العبارة،  اعتاد ىلع هذه  كتاب، وكأنه 

»فأجبت سؤالك طابلاً من اهلل العفو واملغفرة، راغباً إيله يف حسن ثواب اآلخرة«. 
يلزتم أسلوب اإلجياز واالختصار الشديد، فقد فعل ذلك يف كتابيه وأشار إيله يف   -

املقدمتني.
يذكر من  لم  أنه  الكتابني  نّص يف  فقد  يقرأه ىلع شيوخه،  ما  إال  يذكر يف كتبه  ال   -

احلروف إال ما اكن قرأ به ىلع شيوخه، دون ما وصل إيله إجازة ورواية.
الزتمه يف احلروف  الطريق اذلي  القارئ من  ببيان ما روي عن  الكتابني  الزتم يف   -
اليت وقع فيها اخلالف بني القراء السبعة أو أحد رواتهم، أما احلروف املجمع ىلع 

قراءاتها فال يذكرها. 
الزتم يف الكتابني بتبويب مادتهما ىلع سنن مؤليف كتب القراءات، إذ أعقب املقدمة   -

باب األسانيد، فباب األصول فباب فرش احلروف ىلع ترتيب السور.
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ثم حتدث عنها  باب األصول،  ايلاءات بشلك جممل يف  الكتابني ذلكر  يف  باباً  أفرد   -
بشلك مفصل يف نهاية لك سورة.

اعتمد يف ا لكتابني أسلوب اتلعليل والرتجيح واالختيار، إذا ما اختلفت روايات   -
املصادر اليت يعتمد عليها فيما ترويه عن القارئ، بعد أن يذكر تلك الروايات مجيعاً 

منسوبة ألصحابها.
اعتمد يف الكتابني ىلع مؤلفات أيب يلع األهوازي، وأيب معرش الطربي، وابن الفحام   -

الصقيل.
ينسب األقوال إىل أصحابها، ويكتيف بذكر اسم العالم دون ذكر الكتاب.  -

يلزتم باملنهج اذلي يرسمه نلفسه، وال يكاد خيرج عنه.  -
هذا أهم ما يمتاز به منهج املؤلف، أما ما يمتاز به الكتابان عن غريهما من كتب 
القراءات، فلعل أهم نقطة يمكن أن تثار يف هذا ابلاب، يه قضية الرتجيح اليت اعتمدها 
املؤلف عند اختالف الروايات عن القارئ الواحد يف احلرف الواحد، فيذكر مجيع تلك 
ودرجة  الشهرة،  حيث  من  منها  رواية  لّك  درجة  يبني  ثم  ألصحابها،  منسوبة  الروايات 
الصحة، وما هو جممع عليه منها، وما هو دون ذلك، معتمداً يف أحاكمه ىلع مصادر أخرى 
أصيلة اكلسبعة البن جماهد، واتلذكرة البن غلبون، وكتب أيب عمرو ادلاين، وما قرأه ىلع 

شيوخه، ثم خيتار نلفسه بعضها.
عن  فضاًل  هذا  حُمْكمة،  علمية  مادة  القراءة  تلك  لطالب  م  يقدِّ العمل  بهذا  وهو 
إفراد قراءة لّك قارئ يف كتاب مستقل، ويف ذلك ما ال خيىف من األهمية لطالب القراءات 

املفردة. 



79

اخلاتمة

ويف اخلتام وبعد أن حنمد اهلل ىلع ما أنعم علينا من إتمام موجبات هذا ابلحث، 
وغريها من انلعم اليت جتّل ىلع احلرص، أحسب أنّه من املفيد أن أذكر أهم ما توّصلت إيله 
هذه ادلراسة من نتائج جمملة وملخصة، تلكون قريبة املأخذ، سهلة املنال، فأقول، وباهلل 

اتلوفيق: إّن أهم تلك انلتائج ما يأيت: 
بناء ترمجة علمية لعالم من علماء القرن السادس اهلجري، متمزي يف علم القراءات،   -

اكنت قد أغفلت ذكره املصادر، هو عبد املجيد بن شداد بن املقدم اتلمييم.
الكشف عن خمطوطني متمزيين يف علم القراءات اكنا يف عداد املفقودات إىل وقت   -

قريب، ودراستهما دراسة علمية متأنية.
الكشف عن أبرز اخلصائص اليت يمتاز بها منهج ابن شداد يف اتلأيلف، ولعل ذلك   -
يكون معيناً للباحثني املهتمني يف كشف املزيد من كتبه املفقودة واتلعرف عليها.
ومكتبة  اعمة،  القرآنية  املكتبة  يف  العليم  موقعهما  وبيان  الكتابني،  أهمية  إبراز   -

القراءات خاصة.
اإلشارة إىل أهمية كتب ابن شداد يف علم القراءات، ولفت أنظار ابلاحثني واملعنيني   -

بهذا العلم إىل أهميتها.
شداد  ابن  كتب  ألهمية  ونبهين  أّواًل  أنا  أفادين  أنه  ابلحث  هذا  نتائج  من  ولعل   -
وحّفزين للبحث عما هو مفقود منها، ولعل ذلك يكون حافزاً لغريي أيضاً، وهو ما 

أرجوه وأويص به يف ختام هذا ابلحث.
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