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 امللخص
ال شك يف أن اإلمام ابن اجلزري كان أعظم وأشهر املقرئني منذ عرصه وحتى 

اليوم يف الرشق اإلسالمي، ولكن كيف كان تأثريه يف مقرئي الغرب اإلسالمي 

)املغرب العريب(؟ ذلك هو السؤال الذي حاول هذا البحث اإلجابة عنه برصد 

ئي الغرب اإلسالمي، عاشوا يف تأثري اإلمام ابن اجلزري لدى تسعة من كبار مقر

 الفرتة املمتدة ما بني القرن العارش والقرن الثالث عرش.

، تراوح بني "زريةالظاهرة اجل" البحث إىل أن تعامل املغاربة معوقد انتهى 

اجلهل هبا طيلة القرن الثامن والتاسع والعارش، والتأثر هبا منذ أوائل القرن احلادي 

ه بني نواحي بالد الغرب اإلسالمي؛ ففي أغلب عرش. وهو تأثر ختتلف درجت

نواحيها بدأ ضعيفًا، ثم قوي عند بعض املقرئني، ثم رجع إىل حالة الضعف. ويف 

 تونس بدأ قوّيًا وبقي قوّيًا حتى عرصنا.
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 املقّدمة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 اركًا فيه.اللهم لك احلمد محدًا كثريًا طيبًا مب

اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم، وبارك عىل حممد 

 وعىل آل حممد كام باركت عىل آل إبراهيم، يف العاملني، إنك محيد جميد.

ال شك يف أن اإلمام ابن اجلزري كان أعظم وأشهر املقرئني منذ عرصه وحتى 

 ه يف مقرئي الغرب اإلسالمي؟اليوم يف الرشق اإلسالمي، ولكن كيف كان تأثري

ذلك هو السؤال الذي سيحاول هذا البحث اإلجابة عنه، وهو موضوع ذو 

أمهية بالغة، باعتباره يدخل يف إطار تاريخ القراءات، واملقارنة بني مناهج املقرئني 

يف الرشق ويف الغرب اإلسالميني، والتبادل الثقايف والتأثري املتبادل بني طريف العامل 

 المي.اإلس

واملقصود بالغرب اإلسالمي: ما يعرف أيضًا باملغرب العريب، أي: املنطقة التي 

 تشمل اآلن ليبيا وتونس واجلزائر واملغرب وموريتانيا.

وملا كان عدد املقرئني املغاربة يفوق احلرص؛ فقد اخرتُت من بينهم تسعة، بلغ 

سالمي، وشاعت كل واحد منهم شأوًا بعيدًا يف الشهرة يف أنحاء الغرب اإل

مؤلفاته، وانترش تالميذه واآلخذون بطريقته. وَمثََّل كل واحد منهم مرحلة تارخيية 

معينة، وموقفًا معينًا من ابن اجلزري. وقد اخرتت أن يكون جمال البحث من القرن 

الثامن الذي بدأت شهرة ابن اجلزري يف آخره، إىل اليوم؛ فأوُل األئمِة موضوِع 

وفاة ابن اجلزري بنحو قرن، ولكنه يمثل طبقة شيوخه وطبقة البحث ُولد بعد 

شيوخهم، وآخر األئمة املذكورين تويف يف أوائل القرن الثالث عرش، وال يزال 

 الناس يف الغرب اإلسالمي يعملون باختيارات هؤالء األئمة وطرقهم حتى اليوم. 

هذا  ومل أقف عىل بحث علمي يعالج هذا املوضوع باخلصوص؛ ومن ثم فإن
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البحث يشكل إضافة جديدة. وإن كانت الدراسات املتعلقة بتاريخ القراءات يف 

 الغرب اإلسالمي عمومًا قد متس جوانب منه. ومنها:

ور ــللدكت د ورش:ــي سعيــة أبــــن روايـاربة مــــغـــد المــع عنــافـام نـــراءة اإلمـــق -

 اهلادي محيتو.عبد

 لألستاذ سعيد أعراب. القراء والقراءات بالمغرب: -

 للدكتور حممد املختار ولد اباه. تاريخ القراءات في المشرق والمغرب: -

 خطة البحث:
 يشتمل البحث عىل مقدمة، وعرشة مباحث، وخامتة.

 فاملقدمة: حتدد موضوع البحث وتربز أمهيته.

واملبحث األول: اإلمام ابن اجلزري والغرب اإلسالمي، وحتته مطلبان: املطلب 

ل: ترمجة اإلمام ابن اجلزري ومكانته بني املقرئني، واملطلب الثاين: مكانة األو

 الغرب اإلسالمي عند ابن اجلزري.

وبقية املباحث كل واحد منها يتعلق بإمام من أئمة املقرئني املغاربة، وحتت كل 

مبحث مطلبان: املطلب األول: مكانته وخلفيته املغربية، واملطلب الثاين: تأثره 

 م ابن اجلزري.باإلما

 واخلامتة: ُُتمل أهم نتائج البحث، والتوصيات التي يويص هبا الباحث.

 منهج البحث:
حاول البحث أن يرصد تأثري اإلمام ابن اجلزري يف أئمة اإلقراء يف الغرب 

 اإلسالمي، عن طريق استعراض آثارهم، وحتسس تأثري اإلمام ابن اجلزري فيها.

ابن اجلزري ومكانة الغرب اإلسالمي عنده، ثم فبدأ بمبحث عن ترمجة اإلمام 

درس تأثري ابن اجلزري يف تسعة من أشهر أئمة اإلقراء املغاربة؛ فخصص مبحثًا 

لكل واحد منهم، وأوردهم مرتبني حسب وفياهتم؛ وتضمن كل مبحث التعريف 
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ن باملقرئ وبيان مكانته، وخلفيته املغربية الذي كان عليها قبل التأثري املفرتض الب

اجلزري )أي: اعتامده للمنهج املتعارف عليه يف اإلقراء عند املقرئني املغاربة، وهو 

القائم عىل أساس التقديم بني اخلالفات القرائية باعتامد الشهرة وما جرى به 

 العمل(، ثم تأثري منهج اإلمام ابن اجلزري يف آثار هذا املقرئ.

نقل »ت؛ ألن علم القراءات وقد اقتضت طبيعة البحث اإلكثار من االستشهادا

«حمض
(1)

حسب عبارة النوري؛ فكان نقل النصوص رضورة إلثبات فرضيات  

 البحث. وقد تطول االستشهادات؛ ألهنا نصوص مرتابطة ال يمكن قطعها.

وقد وضعُت أرقام أبيات الشاطبية قبل أبياهتا املستشهد هبا، سواء أكان البيت 

امت القرآنية ُمْسَتلَّة من مصحف املدينة النبوية تاّمًا أم ناقصًا، وقد أوردُت الكل

، مع إيراد اسم  ﴾ ﴿]برواية حفص عن عاصم[ حمصورة بني قوسني مزهرين 

السورة ورقم اآلية حسب العد الكويف، يف املتن بني معقوفني: ][. ويف بعض 

يها احلاالت ال تأيت الكلامت القرآنية يف املتن كام وردت يف القرآن، وإنام يشار إل

بلفظ قريب منها؛ ففي هذه احلالة أضع هذا اللفظ بني عالمتي تنصيص مثل: 

، وأذكر يف اهلامش أول موضع وردت فيه الكلمة القرآنية املشار إليها. "سوآت"

ووضعت بني عالمتي تنصيص أيضًا الكلامت القرآنية الواردة يف أثناء أبيات 

الناحية الفنية، وألن هذه  املنظومات؛ لصعوبة كتابتها بالرسم العثامين من

املنظومات ربام ال تورد الكلمة القرآنية بلفظها، بل تكتفي باإلشارة إليها بلفظ من 

 مادهتا.

وقد ترمجُت يف اهلامش ترمجة خمترصة ملن ُذكر يف البحث من األعالم غري 

 املشاهري. 

 واهلل املوفق واملستعان.

                                       
 .22 – 21غيث النفع: ( 1)
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 املبحث األول
 لسمام مم  ان  ازجري  واغرب  اإلاإل 

 المطلب األول: ترجمة اإلمام ابن الجزري ومكانته بين المقرئين:
 :هـ(833 - 751)ترجمة اإلمام ابن الجزري 

هو اإلمام أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن عيل بن يوسف اجلزري، شمس 

الدين: ولد بدمشق ونشأ هبا، ثم رحل يف أنحاء املرشق فكثر شيوخه وتالميذه. 

حتت قبة النرس باجلامع األموي سنني، وويل مشيخة مشايخ اإلقراء  جلس لإلقراء

الكربى بدمشق برتبة أم الصالح، ومشيخة اإلقراء باملدرسة العادلية، ومشيخة دار 

القرآن بدمشق، والتدريس باملدرسة الصالحية القدسية، ومشيخة دار القرآن 

وخطابة جامع التوبة  اجلزرية بشرياز، ومشيخة اإلقراء بدار احلديث األرشفية،

بدمشق، والكتابة للملك املؤيد بمرص، والقضاء بشرياز، وويل قضاء الشام ثم عزل 

عنه وصودر ماله؛ فدخل البالد الرتكية فنزل مدينة برصة وأكرمه السلطان با يزيد، 

ثم صحب تيمورلنك وخرج معه إىل ما وراء النهر، وُتول يف البالد، ثم عاد إىل 

فًا أكثرها شرياز وتويف هب ا ودفن بدار القرآن التي أنشأها هبا. له أكثر من ثامنني مؤلَّ

يف القراءات وعلوم القرآن واحلديث، منها: النرش يف القراءات العرش، وتقريب 

النرش، وحتبري التيسري، وطيبة النرش يف القراءات العرش، والدرة املضية يف القراءات 

ملقدمة يف ما عىل قارئ القرآن أن يعلمه، الثالث املرضية، ومنجد املقرئني، وا

والتمهيد يف التجويد، وغاية النهاية يف تراجم رجال القراءات
(1)

. 

 مكانة اإلمام ابن الجزري بين المقرئين:
أمجع املقرئون وغريهم عىل فضل هذا اإلمام وعلمه، وعلو كعبه يف الدراية 

                                       
، وشيخ القراء اإلمام ابن اجلزري، للشيخ: حممد مطيع احلافظ، وما 220 - 2/217النهاية: انظر: غاية ( 1)

 (.44حييل إليه من مراجع )ص: 
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ق بذلك أن يكون إمام وسعة الرواية والتحقيق والتحرير للمرويات، حتى استح

 القراء من عرصه إىل اليوم.

«اإلمام اجلليل احلافظ شيخ القراء واملحدثني، يف سائر بالد املسلمني»فهو 
(1)

. 

«الذي ترمجوه بأنه مل تسمح األعصار بمثله»وهو 
(2)

. 

«إمام القراء واملحدثني حمرر الروايات والقراءات»وهو 
(3)

. 

«عالمة العرص»وهو 
(4)

. 

«ة القراء واملحدثني، حمرر الروايات والطرق عىل الوجه املبنيخامت»وهو 
(5)

. 

شيخ اإلقراء، وسند القراء، ثاين الكسائي والفراء ، )..( وإسناده بلغ »وهو 

درجة الكامل يف الشهرة، وال يوجد اليوم إسناد أعىل من إسناده وال ما يساويه، وله 

«وأحوط من باقي الطرقيف العمل اختيارات بديعة، وطريقة أقوى وأحكم 
(6)

. 

 لذلك فال غرو أن ُيقبل املقرئون عىل كتبه التي زامحت الشاطبية يف شهرهتا.

ملتزمًا للتحرير والتصحيح، » هو كام وصفه صاحبه بقوله: "النرش" فكتابه

والتضعيف والرتجيح، معتربًا للمتابعات والشواهد، رافعًا إهبام الرتكيب بالعزو 

، مجع بني طرق الرشق والغرب، فروى الوارد والصادر املحقق إىل كل واحد

بالغرب، وانفرد باإلتقان والتحرير، واشتمل جزء منه عىل كل ما يف الشاطبية 

والتيسري؛ ألن الذي فيهام عن السبعة أربعة عرش طريقًا، وأنت ترى كتابنا هذا 

وفرائد ادخرت  حوى ثامنني طريقًا حتقيقًا، غري ما فيه من فوائد ال حتىص وال حترص،

                                       
 .13إحتاف فضالء البرش: ( 1)

 .6 – 5املصدر السابق: ( 2)

 .18الفتح الرمحاين: ( 3)

 .5إرشاد الطلبة: ( 4)

 . 510/  1إحتاف الربرة، ضمن: فريدة الدهر : ( 5)

 .1/161رشح الدرة املضية للنويري : ( 6)
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«له فلم تكن يف غريه تذكر
(1)

 . 

كتاب القراءات الذي ألفه الناظم يرجو به ِرَضا اهلل عنه وجزيل ثوابه»وهو 
(2)

 ،

وال حاجة إىل زيادة يف وصفه وإطنابه، فإن من وقف عليه علم مقداره، حتى قال 

بعض العلامء من املنصفني
(3)

حتى يطلع  ال تصح رواية القراءة ألحد بعد تأليفه": 

(4)«"عليه
. 

الذي مل ينسج ناسج عىل منواله، ومل يأت أحد بمثاله )..( ، »وهو الكتاب 

ولعمري إنه جلدير بأن تشد الرحال يف ما دونه، وتقف عنده فحول الرجال وال 

«يعدونه
(5)

. 

«الذي مل ُيْسَبق بمثله»وهو 
(6)

. 

«منظومة جليلة املقدار»فهي:  "الطيبة"وأما 
(7)

. 

، "الدرة"عت عليها عدة رشوح وحتريرات، وُوضعت عدة رشوح عىل وقد ُوض
كذلك

(8)
. 

 المطلب الثاني: مكانة الغرب اإلسالمي عند ابن الجزري:
ق املشارقة واملغاربة؛ بنى اإلمام ابن اجلزري منهجه القرائي، عىل املزج بني طر

ل طريق و بطريقني، وعن كواقترصت عن كل إمام براويني، وعن كل را»كام يقول:

مغربية ومرشقية، مرصية وعراقية، مع ما يتصل إليهم من الطرق،  بطريقني:

                                       
 . 57 – 56/ 1النرش يف القراءات العرش: ( 1)

 ، ولعله حتريف."رىض اهلل عنه جزيل"يف األصل: ( 2)

 ، ولعله حتريف."املصنفني"يف األصل: ( 3)

 .26رشح الطيبة البن الناظم : ( 4)

 .1/160رشح الطيبة للنويري: ( 5)

 .13إحتاف فضالء البرش: ( 6)

 .75رشح قواعد البقري : ( 7)

 .7 -6، والدرة )مقدمة املحقق الشيخ الزعبي(: 15-13انظر: الطيبة )مقدمة املحقق الشيخ الزعبي(: ( 8)
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«ويتشعب عنهم من الفرق
(1)

. 

واهتم ابن اجلزري بالطرق املشهورة يف الغرب اإلسالمي خصوصًا، كطريق 

أيب عمرو الداين، وطريق الشاطبي، وطريق مكي بن أيب طالب القييس القريواين، 

املهدوي، وطريق ابن رشيح اإلشبييل، وطريق ابن سفيان وطريق أمحد بن عامر 

القريواين، وطريق احُلرصي القريواين، وطريق ابن َبلِّيمة امللييل القريواين، وطريق 

أيب القاسم اخلزرجي القرطبي، وطريق الطلمنكي األندليس، وُطُرق أيب القاسم 

اهلذيل البسكري
(2)

الداين والشاطبي؛  . بل يمكن القول إنه بنى كتبه عىل ُطُرق

(3)"النرش"فجعلهام يف صدارة مراجعه يف 
تكملة لكتاب  "التحبري"، وجعل كتابه 

تكملة هلا  "طيبة النرش"، وجعل "ـلشاطبية"تكملة لـ "الدرة" ، وجعل"التيسري"

 كذلك، كام يقول:

 وال أقــول: إهنــا قــد َفَضــلْت 

 

 حــرَز األمــاين بــل بــه قــد كملــْت   

ــع الت  ــه م ــا في  يســريِ حــوْت مل

 

 (4)وِضعَف ِضعِفه سـوى التحريـرِ   

وأخذ عن بعض الشيوخ املغاربة الذين رحلوا إىل املرشق، مثل: أمحد بن يوسف  

بن مالك الرعيني الغرناطي، وإسامعيل بن حممد بن عيل األندليس الغرناطي، 

وحممد بن أمحد بن جابر اهلواري األندليس املريس الرضير
(5)

، وأزمع الرحلة إىل 

؛ ألنه كام قال: هـ(773)ت: ندلس للقاء أيب عبد اهلل حممد بن يوسف اللوي األ

ى الرحلة إليه ـزمت علــت عـنـا )..(، وكــنـانـي زمـادًا فــراء إسنــى القـلـأع»

«فمنعني والدي
(6)

. 
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وإذا كان سبُب هذه الرحلة املزَمعة هو طلَب االستفادة وعلو اإلسناد، فإن 

نى رحلة أخرى يقوم هبا هو أو غريه من املشارقة؛ ليفيد املغاربة ابن اجلزري كان يتم

بالطرق املرشقية، ومنها القراءات الثالث الزائدة عىل السبع. فمن عادة اإلمام ابن 

اجلزري أن يرضب يف األرض؛ ليفيد الناس، وينرش علم القراءات، كام يقول 

فيحتمل أنه أراد: أجزت كل من ومل يرصح يف الثاين بالـُمجاز له؛ »تلميذه النويري: 

يف عرصي هبا، وحيتمل بكل ما جيوز له وعنه روايته، وهو األوىل بحال املصنف؛ 

ألنه كان كثريًا ما يرضب البالد رشقًا وغربًا ويمينًا وشامالً قصدًا لالجتامع بمن مل 

  صيب من دعائهم أمجعني. كان هكذا يمكنه الزمان أن جيتمع به؛ ليكون له ن

وسنه نحو ثامنني سنة إىل بالد اليمن، وانتفع به خلق . ولقد رأيته رحل يقول

«كثري
(1)

.

فهو قد ولد يف دمشق، وُتول يف الشام ومرص واحلرمني واليمن وبالد الروم 

أو غريه من والعراق وفارس، حتى تويف يف شرياز. وكان يتمنى لو رحل هو 

ملغرب واألندلس فال ندري ما حاهلا وأما بالد ا»كام يقول:  املشارقة إىل املغرب،

اليوم؟ لكن بلغنا عنهم أهنم يقرأون بالسبع من طرق الرواة األربعة عرش فقط، 

وربام يقرأون ليعقوب احلرضمي؛ فلو رحل إليهم أحد من بالدنا ألسدى إليهم 

«معروفًا عظيامً 
(2)

. فكأنَّ اإلمام ابن اجلزري كان يريد أن يعيد القيام بدور ابن 

ودخل األندلس؛ ففرحوا »اْستِي الفاريس البغدادي، الذي رحل إىل األندلس ُخوَ 

بعلو أسانيده، وأخذوا عنه. تال عليه أبو عمرو
(3)

بثالث روايات، وأسندها عنه يف  

(4)«"تيسريه"
. 

                                       
 .113 -6/112رشح طيبة النرش للنويري: ( 1)

 .99منجد املقرئني ومرشد الطالبني: ( 2)

 الداين.( 3)
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ودرس اإلمام ابن اجلزري أغلب ما ُكتب يف الغرب اإلسالمي عن القراءات، 

 -650)من عرصه مثل أيب احلسن القيجاطي  حتى إنه اطلع عىل أعامل القريبني

ونامذج  من  "التكملة املفيدة حلافظ القصيدة"؛ فقد ذكر نامذج من قصيدته هـ(730

رشح صاحبها هلا
(1)

القصد النافع، لبغية الناشئ والبارع، يف رشح "، واطلع عىل 

(2)"الدرر اللوامع
ن عىل األرجوزة املشهورة البهـ( 718ت: ، وهو رشح للخراز )

بري التازي. بل اطلع عىل أعامل معارصيه من املغاربة، مثل: أيب عبد اهلل القيجاطي 

؛ فقد رد ابن اجلزري عىل رسالته يف ترقيق الالم من اسم اهلل تعاىل، هـ(811 - 730)

ه فيها َ بعد الراء املرققة، وومهَّ
(3)

بالرتمجة  "الغاية". هذا عالوة عىل اهتاممه البارز يف 

 غاربة، حتى املعارصين له.للمقرئني امل

لكن إذا كان ابن اجلزري مهتاّمً كل هذا االهتامم بالغرب اإلسالمي، ومتابعًا 

 ؟"الظاهرة اجلزرية"لثمرات فكر املغاربة، فكيف كان تعاُمل املغاربة مع 
 

 

 

                            

                                       
 .2/202، و 1/97انظر: النرش يف القراءات العرش: ( 1)

 .2/26ظر: املصدر السابق: ان( 2)

 .2/214، وغاية النهاية: 2/117انظر: املصدر السابق: ( 3)



 (ه1437جمادى اآلخرة )العدد الحادي والعشرون       مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

75 

 املبحث اغثمن 
 هـ(995 - 929)نو اغعبمس املنجوي اإلمم  أ 

 المطلب األول: مكانته وخلفيته المغربية:
هو أبو العباس أمحد بن عيل بن عبد الرمحن املنجور الفايس، اإلمام العالمة 

املتفنن املقرئ األصويل الفقيه النظار، شيخ اجلامعة بفاس، أتقن علم القراءات إىل 

ته: جانب إتقان علوم عرصه األخرى، كام يدل عىل ذلك فهرسه احلافل. من مؤلفا

أجوبته يف القراءات، ورشحه للمنهج املنتخب إىل قواعد املذهب للزقاق، 

وفهرس
(1)

. 

وتظهر مكانته يف عامل اإلقراء بالغرب اإلسالمي من ترشحه للرد عىل األسئلة 

الواردة من املرشق، كام يأيت. أما منهجه يف اإلقراء فكان ملتزمًا بمنهج شيوخه 

 لتايل.املغاربة، كام يظهر من املطلب ا

 المطلب الثاني: تأثره باإلمام ابن الجزري:
يمكن القول إن شهرة ابن اجلزري قد انترشت يف املرشق منذ أواخر القرن 

الثامن وأوائل القرن التاسع؛ فقد ويل مشيخة اإلقراء الكربى برتبة أم الصالح سنة: 

هـ782
(2)

ت، ومن رشط واقفها أن ال يليها إال أعلم أهل البلد بالقراءا
(3)

. 

هـ799سنة:  "الطيبة"و "النرش"وقد أكمل كتابيه 
(4)

سنة:  "تقريب النرش"، وأكمل 

هـ804
(5)

هـ823 سنة: "التحبري"و "الدرة"، وأكمل 
(6)

. ومنذ ذلك الوقت طبقت 

                                       
 رقم 287: الزكية النور وشجرة ،241 – 2/237انظر: اإلعالم بمن حل مراكش وأغامت من األعالم: ( 1)
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 .2/53انظر: املصدر السابق: ( 3)

 .1012، البيت: 103، وطيبة النرش: 2/469انظر النرش يف القراءات العرش: ( 4)

 .269انظر: تقريب النرش: ( 5)
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شهرته اآلفاق ا ملرشقية، بل مل تبق طريق غري طريقه من األسانيد
(1)

، ومل يبق متن 

 ."الشاطبية "ستثناء مقرر غري متونه يف املدارس، با
لكن الغريب يف األمر أن هذه الشهرة املدوية مل َتعرُب حدود املرشق إىل املغرب؛ 

فلم َتنُفذ أسانيد ابن اجلزري إىل أسانيد املغاربة، ومل تصل متونه إىل مدارسهم، بل مل 

يروا شيئًا من كتبه الرئيسة حتى أواخر القرن العارش تقريبا!! وإن كان بعضهم قد 

مع باسمه وأعجب به من بعيد، ولكن من غري أن يطلع عىل يء من أعامله س

 ، إىل املغرب يف أواخر القرن العارش."تقريب النرش"ومنهجه!! قبل أن يصل 

هذا رغم اهتامم اإلمام ابن اجلزري بالغرب اإلسالمي، ومتني زيارته، والتتلمذ 

 عىل رجاله، واالطالع عىل أعامهلم!!

قرئ املغريب يف هذا العرص، يف اإلمام أمحد املنجور الفايس؛ فقد نجد نموذجًا للم

أوضح موقفه من ابن اجلزري يف  أجوبته عىل أسئلة يف القراءات وردت من 

املرشق، وقد كتب الصيغة األوىل من األجوبة يف أواسط مجادى األوىل من سنة: 

هـ981
(2)

. 

فصادفت موت  وقد كانت األسئلة أصاًل موجهة إىل شيخني من شيوخه؛

فحينئذ انتدبت لتأمل تلك » :أحدمها، وهرم اآلخر وعجزه، قال املنجور

«االستشكاالت والتدبر يف حلها؛ فانكشف يل من أجوبتها ما أذكره اآلن
(3)

. 

والذي هيمنا من هذا املوضوع هو موقف املنجور من اإلمام ابن اجلزري؛ 

ن أجوبته مل يقف عىل يء من فاإلمام املنجور حتى وقت كتابة الصياغة األوىل م

 "الطيبة"و" الدرة"و "التحبري"و "التقريب"و "النرش"أعامل ابن اجلزري الكربى، مثل:
ونحوها، ومل يطلع عىل يء من حتريراته. فمبلغ علمه عن " املنجد"و "التمهيد"و

                                       
 .107اءات: انظر: اإلمام املتويل وجهوده يف علم القر( 1)

 ب.171انظر: أجوبة املنجور عىل أسئلة املسريي )الصياغة األوىل(: ( 2)

 املصدر السابق، والصفحة نفسها.( 3)
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األستاذ اإلمام العالمة أبو عبد اهلل»ابن اجلزري أنه 
(1)

حممد بن حممد بن حممد  

زري الشافعي، مل يبلغنا من تواليفه عدا منظومة فيها ألغز نحوًا من األربعني اجل

مسألة من املسائل املشكلة، نظمها سؤاالً ملشايخ البالد، مترينًا للفضالء من العباد، 

ى بكتب الفن، وأتقن ذلك وأحسن )..(، وهذه املنظومة عىل انفرادها تدل  وورَّ

يه من الفرسان، فكيف وهو بام وصفتموه من غزير عىل حتققه يف هذا الشان، وأنه ف

«الفضل
(2)

. وختم املنجور أجوبته بأن طلب من السائل أن هيدي نسخة من 

مسلاًم »إىل بالد املغرب؛ ليستفيد املغاربة من فوائد هذا الكتاب العظيم:   "النرش"

يف  عىل السيد املذكور، وطالبًا من كامل فضله أنه ال ينساه من صالح دعواته،

لإلمام ابن اجلزري،  "نرش القراءات العرش"خلواته وجلواته، وأن يطلعنا عىل كتاب 

«ويتحف بفوائده هذه البالد
(3)

. 

وعالوة عىل ذلك، فإن اإلمام املنجور خيالف ابن اجلزري رصاحة يف حتريراته 

 املشهورة؛ فاملنجور تبعًا جلميع شيوخه املغاربة جييز الوجوه التسعة املحتملة يف

(4)"سوآت"
عىل ظاهر الشاطبية، وال يمنع منها شيئا. مع أن ابن اجلزري مل جيز فيها  

إال أربعة أوجه
(5)

، وملا كان السائل قد ذكر يف سؤاله منع ابن اجلزري هلذه األوجه، 

مل يدرك املنجور سبب هذا املنع؛ ألنه مل يقف عىل نص ابن اجلزري، فاكتفى باحلزر 

وقد »حال خالف ابن اجلزري يف حتريره هذا، كام يقول:  والتخمني، ولكنه عىل كل

بان لك مما قدمنا أن مسلك ابن اجلزري ليس بذاك. ولعله أسقط اإلشباع يف الواو 

لكون التوسط أرجح منه يف نظائره؛ فاقترص يف أحد الشقني عىل التوسط؛ وحينئذ 

                                       
، كام تقدم يف ترمجته. ال أبو عبد اهلل. ولكن املغاربة يكنون كل من اسمه "أبو اخلري"كنية ابن اجلزري هي ( 1)

 ."أيب عبد اهلل"بـ "حممد"
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 ب.171املصدر السابق: ( 3)

 [.20]األعراف: ﴾ۋ﴿أول مرة يف:  توقع( 4)

 .1/347انظر: النرش يف القراءات العرش: ( 5)
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(1)"سوآت"يكون يف 
 أن يكون ستة أوجه، فكيف جعلها ابن اجلزري أربعة؟ إال 

«كام قدمنا ،لف لكونه ليس بالقوي عند احلافظأسقط اإلشباع أيضًا يف األ
(2)

. 

هذا التحرير، وخالف فيه السلف  "ابتدع"ثم أملح املنجور إىل أن ابن اجلزري قد 

من املقرئني، وال شك أن مذهب املتقدمني أرجح من مذهب املتأخرين، كام يقول 

ملتقدمني ُغنَْية وكفاية، سيام املحقق اجلعربي )..(. وباجلملة ففي كالم ا»املنجور: 

هذا لو مل يكن إال جمرد نصوصهم؛ فكيف وقد الحت وجوهها، واستبانت أدلتها؟ 

م ما قال املتقدمون ال حمالة، وإن كان قد يؤخر لبعض  ويف مثل هذا املقام ُيَقدَّ

«ا نحن فيهاملتأخرين ما عرس عىل كثري من املتقدمني، لكنه مقام آخر ليس مم
(3)

. 

ويف رد املنجور عىل السؤالني الثاين والثالث يبدو أنه يرى عدم التفرقة بني 

أحكام الطرق وأحكام الوجوه؛ فهو يرى أن اإلشباع والتوسط والقرص يف مد 

البدل، والفتح والتقليل يف ذوات الياء )غري الرائية( لألزرق، كلها أوجه جيوز 

وقد سبق أن »يء. ثم خيتم بحثه يف املوضوع بقوله:  اجلمع بينها، وال ُيمنع منها

القرص والتوسط واإلشباع يف حرف املد املتأخر عن اهلمز أوجه لورش ثابتة عنه من 

(4)"آتى"طريق األزرق؛ فيجيء إذن يف نحو: 
ستة أوجه: ثالثة يف األلف األوىل مع  

فتح األخرية، وثالثة أخرى مع إمالتها
(5)

 ﴾ۀ ۀ ﴿، وكذلك يف نحو: 

«[217]البقرة: 
(6)

. وهو يف ذلك خمالف للمحررين املتأخرين من أتباع ابن اجلزري، 

وخمالف للبيتني املنسوبني البن اجلزري يف هذه املسألة
(7)

. 

                                       
 [.20]األعراف:  ﴾ۋ﴿أول مرة يف:  توقع( 1)

 ب.166أجوبة املنجور عىل أسئلة املسريي )الصياغة األوىل(: ( 2)

 ب.169صدر السابق: امل( 3)
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وذهب املنجور يف أجوبته هذه أيضًا إىل جواز وجهي الفتح واإلمالة يف 

أن ذلك جممع  لكل من الدوري والسويس، ونص عىل [8]البقرة: املجرورة  ﴾ڤ﴿

وجوابه أن الفتح واإلمالة لكل »! كام يقول: "الناس"عليه عند شيوخه وعند مجيع 

من الدوري والسويس، كام هو ظاهر عبارة الشاطبية أو نصها، وعليه محل الناس 

لكل منهام، وعليه  -أعني بالوجهني  -التيسري، وبذلك قرأنا عىل مجيع أشياخنا 

«حيملون القصيد
(1)

البن اجلزري الذي خص اإلمالة بالدوري، والفتح  . خالفاً 

بالسويس
(2)

. 

واإلمام املنجور هنا يف موقفه من شخص ابن اجلزري، ويف موقفه من منهجه 

نظرّيًا، ويف موقفه من حتريراته تطبيقّيًا، ال يمثل نفسه فقط، وإنام يمثل كافة مقرئي 

املرحلة. وقد عزز أجوبته الغرب اإلسالمي السابقني له واملعارصين له، حتى هذه 

 بنصوصهم، وبنصوص بعض متقدمي املشارقة، كاإلمام اجلعربي.

لكن معرفة املنجور بشخص ابن اجلزري ومنهجه قد حتسنت يف آخر حياته، 

وبعد كتابته هلذه األجوبة يف صياغتها األوىل، فهو يف الصياغة األوىل املؤرخة بـ 

من مؤلفات ابن اجلزري، كام  "يدة األلغازقص"، ينص عىل أنه مل يطلع عىل غريهـ981

الفجر "وهي التي أوردها ابن القايض يف  -تقدم. لكنه يف صياغة ثانية لألجوبة 

)تاريخ هـ 981ال ندري تارخيها بالضبط، ولكنها عىل حال بني سنتي  -"الساطع

د )تاريخ وفاته(، يفيدنا أنه اطلع بع هـ995ة الصياغة األوىل من األجوبة(، وكتاب

بن اجلزري، وال شك أن هذا ال "تقريب النرش"كتابة الصياغة األوىل عىل كتاب 

قد أعطى للمنجور صورة ال بأس هبا  -وإن مل يكن بمستوى أصله النرش -الكتاب

عن شخصية ابن اجلزري ومنهجه. يقول املنجور يف هذه الصياغة الثانية عن 

                                       
 .املنجور عىل أسئلة املسريي )الصياغة األوىل( أجوبة( 1)

 .2/62انظر: النرش يف القراءات العرش: ( 2)
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تقريب "مل أر من تآليفه عدا »: ، معدالً صياغته األوىل املذكورة سابقاً "التقريب"

«الدال عىل قوة حفظه وكثرة مطالعته لكتب القوم، ومنظومة فيها ألغز .."النرش
(1)

. 

(2)"سوآت"ويف مسألة 
قال معقبًا عىل كالمه السابق يف الصياغة األوىل، والذي   

ثم بعد أن كتبت هذا البحث »فيه من منع ابن اجلزري لبعض وجوهها:  "يتعجب"

؛ فوجدته أسقط اإلشباع يف كل واحد من "تقريب النرش"عىل كالمه يف  اطلعت

الواو واأللف، مع أنه ذكر يف مد حرف املد املتأخر عن اهلمز األوجه الثالثة، واعتل 

 "إلسقاطه اإلشباَع يف الواو بأن أصحاب اإلشباع يف نظائرها كـ
 
(3)"َسْوء

 ﴾ڳ﴿و 
(4)"سوآت"يستثنون  [20]البقرة:

ه املطالبة بوجه إسقاط اإلشباع يف ، وبقيت علي

« : .."تقريب النرش"األلف، إال أن يكون الوجه عنده ما ذكرنا. ونصه يف 
(5)

. 

ب به يف الصياغة األوىل:  ب عىل كالم ابن اجلزري هنا أيضًا بمثل ما عقَّ وعقَّ

..«وباجلملة ففي كالم املتقدمني ُغنَْية وكفاية »
(6)

. 

يف عزو بعض الطرق "التقريب"ضًا استفاد من ويف هذه الصياغة الثانية أي
(7)

. 

لكن املالحظ أن املنجور بعد مطالعة هذا الكتاب مل يتأثر بمنهج ابن اجلزري، 

ومل يتزحزح عن مواقفه السابقة، بل أعلن خمالفته البن اجلزري، وظل آخذًا بام 

 جرى به عمل شيوخه املغاربة.

بابن اجلزري؛ فهو مل يطلع اطالعًا كافيًا فجملة القول أن اإلمام املنجور مل يتأثر 

إال  "التقريب"، ثم إنه مل يطلع أيضًا عىل "التقريب"عىل مذهبه؛ ألنه مل يطلع إال عىل 

                                       
 ب.169. وانظر: أجوبة املنجور )الصياغة األوىل(: 2/260انظر: الفجر الساطع: ( 1)

 [.20]األعراف:  ﴾ۋ﴿أول مرة يف:  توقع( 2)

 [.98]التوبة:  ﴾ۇ﴿أول مرة يف:  توقع( 3)

 [.20]األعراف:  ﴾ۋ﴿ة يف: أول مر توقع( 4)

 .2/258الفجر الساطع: ( 5)

 .2/259املصدر السابق: ( 6)

 .2/188انظر: املصدر السابق: ( 7)
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يف آخر حياته، بعد أن استوى فكره عىل سوقه؛ فلم يؤثر فيه الكتاب وال املنهج 

 الذي يمثله.

سالمي، فليس من املتوقع وإذا كان هذا حال إمام املقرئني يف عاصمة الغرب اإل

 أن يكون غريه من املقرئني والعامة أحسن حاالً منه يف التأثر بابن اجلزري.

وهكذا نرى اإلمام ابن اجلزري غائبًا تقريبًا عن املشهد القرائي يف الغرب 

 اإلسالمي طيلة القرن الثامن والتاسع  والعارش. فام سبب هذه الظاهرة الغريبة؟

اهلادي محيتو، أن السبب يكمن يف فتور العالقات الثقافية  يرى العالمة د. عبد

وقد كانت كتب ابن اجلزري نادرة »بني املغرب واملرشق، يف تلك احلقبة، كام يقول: 

، فمع تقدم "النرش"يف األيدي يف املغرب إىل وقت متأخر جدا، وخاصة منها كتاب 

املغرب وخاصة إىل فاس هـ فإن هذا الكتاب مل يصل إىل 833وفاة ابن اجلزري سنة 

إال بعد منتصف املائة احلادية عرشة تقريبا )..(. وسبب هذا التأخر بال شك هو 

انقطاع الرحلة وضمور شأن العناية بالرواية وخاصة يف املائة العارشة، عىل عكس 

ما كان عليه األمر يف العصور املاضية حني كان التأليف ال يكاد يفرغ منه مؤلفه 

إىل هذه اجلهات، كام وقع بالنسبة لرشوح الشاطبية وخاصة  حتى جيد طريقه

«لرشحي أيب شامة واجلعربي
(1)

. 

ويمكن القول أيضا: إن علم القراءات يف الغرب اإلسالمي قد وصل يف هذه 

املرحلة إىل درجة من االزدهار والنضج جعلت املقرئني املغاربة، يرون أهنم 

أعامل املقرئني املغاربة واملشارقة  مكتفون بام تراكم لدهيم عرب التاريخ من

ومناهجهم، ومل تكن عيوهنم طاحمة إىل التأثر بمنهج اإلمام ابن اجلزري، كام يعرب 

..«وباجلملة ففي كالم املتقدمني ُغنَْية وكفاية »عن ذلك اإلمام املنجور بقوله: 
(2)

 .

                                       
 .4/390قراءة اإلمام نافع عند املغاربة: ( 1)

 .2/259الفجر الساطع : ( 2)
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ن والرحلة بني املرشق واملغرب قد استمرت عرب التاريخ، ثم وصلت كتب اب

اجلزري إىل املغرب، ومع ذلك فقد ظل املغاربة ثابتني عىل منهجهم، حتى بعد 

 اطالعهم عىل منهج اإلمام ابن اجلزري، كام سنرى.

وقد كان ألجوبة املنجور هذه أثر بارز يف األجيال التالية له من مقرئي الغرب 

ز هبا اإلمام ابن القايض كتبه املشهورة؛ فنقل رد  املنجور عىل ابن اإلسالمي؛ فقد طرَّ

(1)"سوآت"اجلزري يف مسألة 
(2)"الفجر الساطع"، يف 

، ونقل فيه أيضًا جواب 

املنجور يف مسألة مد البدل والتقليل واجتامعهام لألزرق، وأحكام الوجوه 

والطرق
(3)

  [8]البقرة: املجرورة   ﴾ڤ﴿، ونقل جواب املنجور يف مسألة إمالة 

(4)"علم النرصة"للبرصي، يف 
(5)"بيان اخلالف والتشهري"، ويف 

، ونقل فيه أيضًا 

حلمزة وهشام [20]البقرة:  ﴾ڳ﴿جوابه يف مسألة الوقف عىل 
(6)

.  وارتىض ابن 

 -قلت: فكالمه »القايض هذه األجوبة، وأثنى عىل املنجور وعىل أجوبته قائال: 

«موافق للنصوص التي رشحنا هبا كالم الناظم، حرفًا بحرف - واحلمد هلل
(7)

. 

ذا الحظنا املكانة التي حظي هبا ابن القايض ومؤلفاته عند املغاربةفإ
(8)

، فلن 

 نستغرب موقف األجيال التالية من املقرئني املغاربة من ابن اجلزري.

                            

                                       
 [.20]األعراف:  ﴾ۋ  ﴿أول مرة يف:  توقع( 1)

 .2/253الفجر الساطع: ( 2)

 .3/222، و 2/182لسابق: املصدر ا( 3)

 .1/30علم النرصة يف حتقيق قراءة إمام البرصة: ( 4)

 ب.11بيان اخلالف والتشهري: ( 5)

 أ.16املصدر السابق: ( 6)

 .2/189الفجر الساطع: ( 7)

 كام سيأيت يف املطلب األول، من املبحث الرابع.( 8)
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 املبحث اغثمغث
 هـ(1081)ت. دمد اإلربان  اغوولس  لسيد  حم 

 ية:المطلب األول: مكانته وخلفيته المغرب
فاملراد به العالمة املحقق  "شيخنا"وإذا قلت: »يقول عنه تلميذه النوري: 

واملدقق الصالح الناسك سيدي حممد بن حممد اإلفراين املغريب السويس، نزيل 

شهيدًا بالطاعون، أواخر ذي القعدة احلرام، سنة إحدى  مرص، واملتوىف هبا 

«وثامنني وألف
(1)

ذ عن ابن القايض الطريقة . وقد درس اإلفراين بفاس وأخ

أنه  وأخربين شيخنا »املغربية، مع أنه تويف قبل شيخه بسنة، كام يقول النوري: 

قرأ عىل شيخه باملغرب عبد الرمحن بن القايض للسبعة بمضمن ما يف الشاطبية 

«سبعة أحزاب يف جملس واحد
(2)

. 

قراء بمرصوقد اشتهر اإلفراين بني املقرئني يف املرشق؛ حتى أصبح شيخ ال
(3)

 .

ولكنه مل يؤثر يف غري التونسيني من املغاربة؛ ألنه مل يعد إىل املغرب، ومل يأخذ عنه من 

 مشاهري املغاربة إال النوري، الذي نرش منهجه يف تونس، كام سيأيت.

 المطلب الثاني: تأثره باإلمام ابن الجزري:
أخذ عن الشيوخ رحل اإلفراين إىل املرشق، ودرس كتب اإلمام ابن اجلزري، و

املرصيني، وصار شيخ القراء بمرص. واتبع طريقة ابن اجلزري حتى صار معتمداً 

 -والعجب من شيخنا وشيخه »اعتامدًا كاماًل عىل نقله وفهمه، كام يقول النوري: 

عمدهتام يف حتقيق املسائل واخلروج من عهدهتا نقاًل وفهاًم كالم املحقق  -رمحهام اهلل 

... »
(4)

اإلفراين أغلب الوجوه التي منعها ابن اجلزري من طريق فمنع  ؛

                                       
 .47غيث النفع: ( 1)

 . 33املصدر السابق: ( 2)

 .312رة النور الزكية: انظر: شج( 3)

 .178غيث النفع: ( 4)
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التي ألفها يف حترير الشاطبية،  "أرجوزته املقصورة"، ونص عىل ذلك يف "الشاطبية"

وصار يقدم ترجيحات املشارقة عىل ترجيحات املغاربة، كام يقول النوري يف مسألة 

اربة، قال شيخ وعليه عمل شيوخنا املغ»للبرصي:  [44]املؤمنون:  ﴾ڀ﴿ إمالة

شيوخنا
(1)

 "والعمل عندنا عىل اإلمالة يف الوقف، وبه األخذ": "علم النرصة"يف  
)..(. وقال شيخنا

(2)
 : 

 ألنَّ رشط مـا "تـرتا"فالفتُح يف 

 

 ُيميُله الرسُم بيا نجـُل العـال 

 اختــــــاره لــــــه وذا بوقفــــــه 

 

 وغـــرُيه أِلصـــِله قـــد اقتفـــى 

إذا وقف وجهني: الفتح واإلمالة،  [44:]املؤمنون﴾ڀ﴿واحلاصل أن للبرصي يف 

«والفتح أقوى
(3)

. 

وأثنى اإلفراين عىل ابن اجلزري، وَنَظم مسائل من مؤلفاته؛ فقد نظم حترير 

 من النرش، كام يقول: [51]يونس:  ﴾ۈئ﴿مسألة 

 ُرُف ـهــذا وإن املــرَء لــيس َيْشــ»

 

 إال بــــــام يتقنــــــه وَيعــــــرُف  

 ال سيَّام حفُظ العـويِص الصـعِب  

 

  الُعــال ُيطلعــه بــالُقرِب َســاَم  

ــــــن ذاك    بموضــــــعنيِ  "آالن"ِم

 

ــــــاهلنَْيِ   ــــــه ب َب  عويُصــــــه قرَّ

ــــن اجلــــزري بنشــــ  ــــُد ب  رهـحمم

 

«كلُّ عويص  َينجيل بذكره 
(4)

 

 [140]البقرة: ﴾ېې ﴿الوقف عىل أيضًا حترير  "النرش"وَنَظم اإلفراين من  

 حلمزة؛ فقال: 

 إْن وقفَت حلمـزة "قل أأنتم"يف 

 

رة ُتــنَصُّ لنشــمخــسم حمــ   رهمْ ـرَّ

                                        
 يعني: ابن القايض.( 1)

 يعني: اإلفراين.( 2)

 . 300غيث النفع: ( 3)

 .243 -242املصدر السابق: ( 4)
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 فالنقــل بــالتحقيق لــيس موافقــا

 

ــه بنصــهمْ   ــاملنع من ــا ف «وَتناَفَي
(1)

 

س مؤلفات ابن اجلزري لطالبه  وكان ُيَدرِّ
(2)

. 

وإن كان قد خيالف ابن اجلزري نادرًا يف بعض حتريراته، تبعًا لبعض شيوخه 

هلشام [66]آل عمران:  ﴾ڱ﴿املشارقة، كمسألة 
(3)

. 

 
 
 

                            

                                       
 .140 –139املصدر السابق: ( 1)

 .200و:  ،140 –139انظر: املصدر السابق: ( 2)

 .178انظر: املصدر السابق: ( 3)
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 املبحث اغبانع
 هـ(1082 - 999)اإلمم  ان  اغقمض   

 المطلب األول: مكانته وخلفيته المغربية:
هو أبو زيد عبد الرمحن بن أيب القاسم بن حممد بن حممد بن أيب العافية الفايس، 

لقراءات يف إمام القراء، وشيخ اجلامعة، وأستاذ املغرب كله، واملرجوع إليه يف علم ا

عرصه. ينتمي إىل أرسة معروفة باملجد والرئاسة والعلم، ولد وتويف بفاس، نبغ يف 

القراءات، وأتقن علومًا أخرى كاحلديث والتاريخ واحلساب. ألف نحو أربعني 

مؤلفًا يف علم القراءات والتجويد والرسم والضبط والوقف واالبتداء، تتناول 

ءة خاصة منها أو تبحث مسائل جزئية، من أمهها: القراءات بصفة عامة أو تفرد قرا

بيان "، و"بيان االختالف والتشهري وما وقع يف احلرز من الزيادات عىل التيسري"

اإليضاح ملا ينبهم عن الورى يف "يف الرسم، و  "اخلالف والتشهري واالستحسان

لفجر الساطع ا"، و"علم النرصة يف حتقيق قراءة إمام البرصة"، و"قراءة عامل أم القرى

(1)"والضياء الالمع يف رشح الدرر اللوامع
 . 

وحَيُسن بنا أوالً أن نلقي نظرة عىل مكانة ابن القايض يف عامل اإلقراء يف الغرب 

اإلسالمي، حتى نستطيع أن نقدره حق قدره، ونتبني كيف أثر يف مجيع املغاربة، 

. فابن القايض عند فأخذوا بمنهجه عمومًا، وخصوصًا يف املوقف من ابن اجلزري

«إمام عرصه يف القراءات )..( بلغ رتبة االختيار والرتجيح فيها»املغاربة 
(2)

فال »، 

«ُتد أستاذًا باملغرب إال وقد روى عنه أو عن تالمذته
(3)

إمام القراء »، وصار 

«وشيخ املغرب الشهري وأستاذ األساتيذ )..(، شيخ اجلامعة يف اإلقراء يف وقته
(4)

 ،

                                       
، وعلم النرصة يف حتقيق قراءة إمام 224 – 2/223، وسلوة األنفاس: 168ترش: انظر: صفوة من ان( 1)

 .137 – 64البرصة )مقدمة املحقق( : 

 . 94القراء والقراءات باملغرب : ( 2)

 . 224 – 2/223سلوة األنفاس: ( 3)

 املصدر السابق، والصفحة نفسها.( 4)
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«املحقق أستاذ املغرب كله، بل أستاذ الدنيا كلهااإلمام »و
(1)

، وأخذ الناس 

«تولعوا هبذه الطريقة يف املغرب»بطريقته و
(2)

بل  حسب تعبري أيب العالء املنجرة، 

اآلخذون يف هذا الزمان يقترصون عىل »تركوا ما مل يقدمه من الوجوه حتى صار 

«بعض الوجوه تبعًا لشيخ اجلامعة ابن القايض
(3)

ىل حد تعبري ابن عبد السالم ع 

وبسبب هذه املكانة أمجع املغاربة عىل اختيارات ابن القايض؛ فلم خيالفها الفايس. 

 أحد منهم حتى اآلن، إال يف استثناءات قليلة.

 المطلب الثاني: تأثره باإلمام ابن الجزري:
كنه مل كان اإلمام املنجور قد خالف منهج اإلمام ابن اجلزري ونَقَده عمومًا، ول

يكن مؤهاًل لذلك؛ ألنه مل يطلع اطالعًا كافيًا عىل كتب ابن اجلزري، ومل يكن له 

 تصور كامل ملنهجه التنظريي والتطبيقي.

لكن يف عرص اإلمام ابن القايض، نجد ابن اجلزري قد أصبح معروفًا لدى 

ًا املغاربة؛ فابن القايض قد اطلع اطالعًا كاماًل، عىل منهج ابن اجلزري تنظري

وتطبيقًا. مع أن ابن القايض بقي تابعًا يف الغالب لشيوخه املغاربة يف منهجهم، ومل 

يوافق ابن اجلزري يف أكثر اختياراته. فدشن بذلك حوارًا مع ابن اجلزري، يقوم 

عىل فهم منهجه، وعرضه عىل احلجة والربهان؛ فيتأثر به أحيانًا، وخيالفه غالبًا، دون 

 لق.تقليد مطلق وال رفض مط

ابن اجلزري "تقريب"وقف ابن القايض عىل 
(4)

، الذي كان متداوال باملغرب منذ 

بعد أن نضج واستوى فكره  "النرش"عهد املنجور، كام تقدم. ثم وقف عىل كتاب 

إيضاح ما ينبهم عىل الورى من "كام قال يف كتاب عىل سوقه، وألف بعض  مؤلفاته 

                                       
 .116فتح الشكور: ( 1)

 .378 - 377/  4وقراءة اإلمام نافع :  117: القراء والقراءات باملغرب ( 2)

 .143القراء والقراءات باملغرب: ( 3)

 .1/25انظر: علم النرصة يف حتقيق قراءة إمام البرصة: ( 4)
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ا بسنني كثرية قدم بعض األئمة من وبعد ما سطرت هذ»: "قراءة عامل أم القرى

البن اجلزري، ومل يدخل قبل هذا ملغربنا قط؛ فطالعته  "ـالنرش"املرشق، وأيت بـ

«فوجدته ذكر هذه املسألة
(1)

يبدو مطلعًا  -رغم تأخر اطالعه عىل النرش-، ولكنه 

 اطالعًا كاماًل عىل آراء ابن اجلزري.

 ابن اجلزري؟ فكيف كان تعامل اإلمام ابن القايض مع منهج

اختذ اإلمام ابن القايض يف مواجهة منهج ابن اجلزري منهجية احلوار؛ فكان 

يرصح بمخالفته أحيانًا وفاًء ملنهجية شيوخه املغاربة، وقد يكتفي بذكر مذهبه، عىل 

 أنه قد يوافقه أحيانًا أخرى.

 مخالفة ابن القاضي لمنهج ابن الجزري:
ملا جرى به العمل عند املغاربة، فيتخذ منها  أما اختيارات ابن اجلزري املخالفة

 ابن القايض موقفًا رافضًا، يعرب عنه بطريقتني: 

فيتبنى موقف املخالفة له،  األوىل: الرفض الرصيح الختيارات ابن اجلزري؛ -

 ويرفض رأيه متامًا، كام يف املسائل التالية:

ع بتقليل : األخذ لناف[1]مريم: ﴾ٱ ﴿»يقول:  لقالون: "يا ها"تقليل 

 ، وتبعه الشاطبي فقال:"ونافع اهلاء والياء بني بني"اهلاء والياء لقوله يف التيسري: 

 ...........لدى مريم ها يا ..      ... ونافع     .......... - 741

«قلت: وال عربة بغريمها؛ إذ ليس من طرقنا. فافهم
(2)

. 

وقطع له أيضًا بالفتح » هذا مع أن ابن اجلزري يقول عن تقليل احلرفني لقالون:

صاحب التجريد، وبه قرأ الداين عىل أيب الفتح فارس بن أمحد عن قراءته عىل عبد 

الباقي بن احلسن، يعني من طريق أيب نشيط، وهي طريق التيسري، ومل يذكره فيه 

                                       
 .107، وانظر: القراء والقراءات باملغرب : 4/390قراءة اإلمام نافع عند املغاربة: ( 1)

 .356يسري: ب. وانظر: الت41بيان اخلالف والتشهري :  (2)
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«فهو من املواضع التي خرج فيها عن طرقه
(1)

. لكن ابن القايض قد رد التَُّهمة 

 اخلروج عن طرق الشاطبية والتيسري!عليه؛ فاهتمه ب

وإن كان بعدها »يقول:  التوسط يف مد البدل املتولد من إبدال اهلمزة الثانية:

، [11]املنافقون:  ﴾ەئ  ەئ﴿، [5]السجدة:  ﴾کڑ   ک  ک   ﴿متحرك نحو: 

، فاألخذ بالتوسط. وقال ابن اجلزري واجلعربي [32]األحقاف:  ﴾ڳ گ﴿

«ومل نقرأ به. وجرى العمل عندنا باملد الوسطواملنتوري: األخذ بالقرص. 
(2)

. 

ومن ذلك أن ابن القايض ينقل يف كتبه أجوبة املنجور التي تتضمن ردوداً عىل ابن 

ويتبنى موقف املنجور فيها، ويثني عليهااجلزري ، 
(3)

 . 

إذ ينقلها بدون أن يعلق  والثانية: الرفض الضمني الختيارات ابن اجلزري؛ -

 ه يبني أن العمل قد جرى بخالفها، كام يف املسائل التالية:عليها، مع أن

قلت: »يقول ابن القايض:  : للسويس:[77، 76]األنعام:  ﴾ڦ﴿»إمالة حريف 

واألخذ عندنا للسويس بإمالتهام معًا يف ما لقيه ساكن، وكذا حكم الراء يف ما مل يلقه 

«ساكن
(4)

ي عن السويس وقال يف النرش: وانفرد الشاطب». وقال قبل ذلك: 

«باخلالف يف إمالتهام مجيعاً 
(5)

. 

األخذ »يقول ابن القايض:  : للسويس:[83]اإلرساء:  ﴾ۆ ﴿»إمالة مهزة 

 للسويس بإمالة اهلمزة ثم بفتحها، وإليه أشار:

 ........................        ..    ... ....... يمن باختالف - 312

                                       
 .2/67النرش يف القراءات العرش: ( 1)

ب. والصواب ما نص عليه ابن اجلزري من أنه ال يزاد عىل املد الطبيعي. انظر 16بيان اخلالف والتشهري: ( 2)

 .1/389النرش يف القراءات العرش: 

 كام تقدم يف املطلب الثاين، من املبحث الثاين.( 3)

 .1/161إمام البرصة: علم النرصة يف حتقيق قراءة ( 4)

. وقد جعل ابن اجلزري هذين الوجهني خارجني عن طرق الشاطبية والتيسري. 1/161املصدر السابق: ( 5)

 .47 - 45/ 2انظر: النرش يف القراءات العرش: 
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عن السويس بإمالة املوضعني، وتبعه  )..( ابن اجلزري: وانفرد فارس بن أمحد

«يف ذلك الشاطبي
(1)

. 

قاعدة: كل ما ورد يف »يقول:  للسويس: [8]البقرة: املجرورة   ﴾ڤ﴿إمالة 

القرآن من هذا اللفظ باجلر فهو باخلالف للبرصي، فإن كان مرفوعًا أو منصوبًا 

، وجرى العمل [173]آل عمران:  ﴾ىئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿فليس إال الفتح، نحو: 

«بتقديم اإلمالة
(2)

واإلمام ابن اجلزري خص اخلالف بالدوري )..( ». ويقول: 

«وكذا الداين يف املفردات )..( وذكر الشيخ واإلمام الفتح ال غري
(3)

. 

يقول:  للبزي:[65]الواقعة:   ﴾ہ﴿ ، و[143]آل عمران:  ﴾ٹ  ﴿»تشديد تاء 

خفيف، : األخذ للبزي بتشديد التاء ثم بالت ﴾ۀ  ہ﴿، و﴾ ٹ ٹ  ﴿»

 لقوله: 

 ... عنه عىل وجهني ............        ....   ...................... - 535

وذكر اخلالف يف التيسري بالتخفيف )..(. وحكى ابن اجلزري التشديد من 

«طريق الداين وتابعيه فقط
(4)

. 

 أخذه باختيارات ابن الجزري في القراءات:
الوقوف عىل النصوص املؤيدة ملا جرى استفاد ابن القايض من ابن اجلزري يف 

به العمل
(5)

، وتلك مسألة مركزية عند ابن القايض؛ ألن العمل ال بد له من نص 

حسب تعبريه؛ فاستند إىل ابن اجلزري يف مسائل مما جرى به العمل مل يقف  "ينعشه"

                                       
أ. وقد ضعَّف ابن اجلزري هذا الوجه يف النرش يف القراءات العرش: 41 –ب 40بيان اخلالف والتشهري: ( 1)

2/44. 

. وقد ضعَّف ابن اجلزري هذا الوجه يف النرش يف 1/30علم النرصة يف حتقيق قراءة إمام البرصة: ( 2)

 .2/62القراءات العرش: 

 . 1/31علم النرصة يف حتقيق قراءة إمام البرصة: ( 3)

 .2/234أ. وقد ضعَّف ابن اجلزري هذا الوجه يف النرش يف القراءات العرش: 29بيان اخلالف والتشهري: ( 4)

 ب.9أ، 9ب، 8، وبيان اخلالف والتشهري: 1/47من أمثلة عزوه البن اجلزري: علم النرصة: ( 5)
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العمل، كام يقول:  "تنعش"هلا عىل نص. وقد بدا فرحًا بنصوص عثر عليها يف النرش 

: املأخوذ به عند املتأخرين ثالث مراتب يف املد للساكن، [7]الفاحتة:   ﴾ڄ  ڄ ﴿

ومل ينص عليها أحد من املشارقة واملغاربة، بل رصح اجلميع بمرتبة واحدة للسبعة 

: َنصُّ النرش مع الدر النثري، أفادا ما مل يفده اجلم الغفري، ففرجا الكرب فائدة)..(. 

«عمول به وأفصحا بالرد عىل النكريوسهال العسري، ونعشا امل
(1)

. 

ا الجتامع اإلدغام ـي هنــوسـدم الســقـ: ي [35رة:ــقـ]الب ﴾ۋ ۋ﴿»ول: ـويق

 وقد تقدم أنه ال نص فيه ،واإلبدال، وجرى األخذ عندنا بإشباع الياء حالة اإلدغام. 

«كام قال يف الكنز. وقال يف النرش: النص بالثالثة
(2)

. 

: وقع يف مخسة مواضع األخذ فيها بالتسهيل بني [12بة: ]التو ﴾ۓ﴿»ويقول: 

بني )..(. وأما حكم هشام فاألخذ بالتحقيق مع اإلدخال، ثم بالقرص مع التحقيق 

 أيضًا، لقوله:

 .................................            لف قد مد وحده  باخل "آئمة"و -199

الفصل، وال جيوز الفصل مع  .( وقال ابن اجلزري: واختلف عن هشام يف.).

«إبدال الياء
(3)

. 

وقد وقفت عىل اخلالف  أيضًا يف »ويقول يف مسألة املد قبل اإلدغام الكبري: 

«لإلمام املحقق ابن اجلزري "تقريب النرش"
(4)

. 

لكن يف مسألة واحدة نجد ابن القايض يتبنى منهج ابن اجلزري؛ فيقدم التحرير 

 ﴾چ﴿» ض ما جرى به العمل رفضًا باّتًا؛ فيقول:عىل ما جرى به العمل، بل يرف

 "التيسري": األخذ عندنا يف وقف محزة باإلدغام فقط، وهو الذي يف [228]البقرة:
                                       

 .324. والدر النثري: 1/317أ. وانظر: النرش يف القراءات العرش: 6بيان اخلالف والتشهري : ( 1)

 .1/336رش: . وانظر: النرش يف القراءات الع1/36علم النرصة يف حتقيق قراءة إمام البرصة : ( 2)

 ب.35بيان اخلالف والتشهري : ( 3)

 .1/25علم النرصة يف حتقيق قراءة إمام البرصة: ( 4)
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ومل يذكرا غريه . والعمل أيضًا يف املغرب بالنقل، وليس من طريقهام،  "الشاطبية"و

والرد عليهم  وإنام هو جمرد تقليد، وأوهام وخياالت ال تفيد؛ فمن أراد التحقيق

«، يشف غليله وجيد مطلوبه والسالم"مقالة األعالم"فلينظر يف كتاب 
(1)

 

 أخذه باختيارات ابن الجزري في الرسم: 
تأثر ابن القايض أيضًا ببعض اختيارات ابن اجلزري يف علمي الرسم والضبط، 

ة خمالفًا بذلك ما جرى به العمل لدى شيوخه املغاربة، فقد أخذ بمذهبه يف مسأل

 ؟ هل هو األلف أو الياء،  [83]يونس: ﴾ژ﴿ [103]األعراف: ﴾ې﴿الزائد يف

فقد رسمت الكلمتان يف املصاحف بألف بعدها ياء؛ فال بد أن أحد احلرفني 

 زائد، واآلخر صورة اهلمز. لكن أهيام الزائد وأهيام الصورة؟

ز الداين األمرين، واختار أبو داود أن األلف هو صورة اهلمزة وا لياء زائدة، جوَّ

وبناء عليه ُتعل عىل الياء دارة، عالمة الزيادة، وذلك ما جرى به العمل
(2)

. لكن 

 ﴾ھ﴿، و[259]البقرة:  ﴾ے﴿وأما رسم »بالعكس؛ فقال:  "قطع"ابن اجلزري 

، باأللف قبل [83]يونس:  ﴾ژ﴿ [103]األعراف:  ﴾ې﴿، [66]األنفال: 

والياء فيه صورة اهلمزة قطعا. والعجب الياء، فإن األلف يف ذلك زائدة، كام قدمنا، 

]األعراف:  ﴾ې﴿من الداين والشاطبي ومن قلدمها كيف قطعوا بزيادة الياء يف 

ويف مصاحف أهل العراق "، فقال الداين يف مقنعه: [83]يونس:  ﴾ژ﴿ [103

، حيث وقع، بزيادة [83]يونس:  ﴾ژ﴿ [103]األعراف:  ﴾ې﴿وغريها: 

الذي رواه  "هجاء السنة"الغازي بن قيس يف كتاب كذلك رسمها ". قال: "اهلمزة

. قلت: "وكذلك رأيته يف املصحف الشامي". قال السخاوي: "عن أهل املدينة

وكذلك يف سائر املصاحف، ولكنها غري زائدة، بل هي صورة اهلمزة، وإنام الزائدة 

«األلف. واهلل أعلم
(3)

. 

                                       
 أ.24بيان اخلالف والتشهري : ( 1)

 .2/369، وخمترص التبيني هلجاء التنزيل: 54انظر: املقنع: ( 2)

 .1/455النرش يف القراءات العرش:( 3)
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جاللة قدر اإلمام ابن وتبعه عىل ذلك ابن القايض؛ فقال معلاًل اختياره ب

 اجلزري:

ــه"»   "مالئ
ِ
ــاء ــاهلمز حتــت الي  ب

 

   
ِ
ــــال امــــرتاء ــــَد ب ــــفم ِزي  وأل

 ريِح ـر بالتصــــَذَكـــَره يف النشـــ 

 

 وردَّ غــــــرَيه بــــــال تلــــــويِح  

 ألنــــه إمــــاُم أهــــل األرضِ  

 

ــْرضِ    ــا والَع ــيُته يف طوهل  وِص

ــــومِ   ــــذي العل ــــه ب  مســــلَّمم ل

 

 ُره أيضــًا مــن املعلــومِ ـونشــ  

ـــهْ وَردَّ   اِن والعقيل ـــدَّ ـــا يف ال  م

 

ــه دليلــهْ    ــزَة ل ــُف مح «وَوْق
(1)

 

  
 
 

                            

                                       
 ب.11 –أ 11بيان اخلالف والتشهري واالستحسان: ( 1)
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 املبحث اخلممس
 هـ(1092 - 1019)بمي  اغوجلدمملس  ان  امل 

 المطلب األول: مكانته وخلفيته المغربية:
 هو أبو عبد اهلل حممد بن املبارك السجلاميس املغراوي الرسغيني الفايس. ولد

وتويف بفاس. ختصص يف علم القراءات، وكان يتقن عدة علوم، من مؤلفاته: 

القصيدة الدالية يف وقف محزة وهشام عىل اهلمز
(1)

. 

مع تأثر ابن املبارك الواضح بطريقة ابن اجلزري فقد بقيت لديه جذور تربطه 

بمذهب شيخه ابن القايض؛ فهو ما زال هيتم بطريقة شيخه، كام يقول أبو زيد 

هذا هو املساعد للرواية التي سلكها املصنف، وهي طريق شيخه أيب زيد »نجرة: امل

بن القايض، وردُّ اإلشارِة ملا ذكر من الوجهني صحيح رواية وصناعة، وهو املتبادر، 

«إال أنه غري مساعد لطريقه
(2)

. 

ويقوي بعض الوجوه بأهنا الرواية التي جرى هبا العمل لدى املغاربة، ولوال 

 هب إىل أهنا باطلة ملخالفتها ملذهب ابن اجلزري، كام يقول:ذلك لذ

ـــــاء اِذا» ـــــواو أو لي ـــــَت ل  وإن وقف

 

ـــَت فاقصـــ  ـــدِ ـوقف ـــه يف َأَم  ر وال مَتُْطْط

ــام  ــه ك ــالوجهني في ــز ب ــال يف الكن  وق

 

 عنـــد الســـخاوي وذا املـــروي فاْنَتِهـــد 

ــه عــىل   ــزُم في ــان الع ــُة ك ــوال الرواي  ل

 

«َفــِردِ  ر ذو علـم بــهـمـا قــال يف النشــ 
(3)

 

وهذا عىل خالف املأثور اليوم »يقول أبو العالء املنجرة يف رشح هذه األبيات:  

عند أهل مغربنا فاس واآلخذين هبا، وعىل غري رأي اجلعربي والسخاوي 

                                       
 – 8)مقدمة املحقق(:  املبارك ابن دالية رشح يف املتدارك والنهج ،89 – 2/88انظر: سلوة األنفاس : ( 1)

 املرجعان إليه حييل وما ،18 – 9، واملقاصد النامية يف رشح الدالية )القسم األول، مقدمة املحقق(: 13

 .مراجع من األخريان

 . 24)القسم الثاين ( :  املقاصد النامية يف رشح الدالية( 2)

 .308 – 305دالية ابن املبارك، ضمن: النهج املتدارك يف رشح دالية ابن املبارك : ( 3)
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وأتباعهم، وأما عىل مذهبهم فأشار الناظم )..(. وملا كانت رواية من ذكر من 

، وبحثه مع السخاوي، أشار "النرش"ة لصاحب املغاربة موافقة هلام يف املد، خمالف

الناظم إىل ذلك )..(. أي: لوال ثبوت رواية قراءة محزة وهشام عند من ذكر من 

أهل املغرب، ويعني أهل فاس ومن سلك هنجهم باملد يف هذا الباب، لكان املعول 

(1)«"النرش"عليه هنا القرص خاصة، املنصوص عن صاحب 
. ويقول أبو زيد املنجرة 

عن محزة  -يعني فاسًا ومن قرأ عىل علامئها  -لوال ثبوت رواية املغاربة »يف رشحها: 

وهشام بإشباع الواو والياء املديتني الواقعتني قبل مهز يف الطرف حالة الوقف بنقل 

حركة اهلمز إليهام، لكان الصواب فيه األخذ بالقرص الذي قاله أبو اخلري شمس 

«ن يوسف اجلزريالدين حممد بن حممد بن عيل ب
(2)

. 

 المطلب الثاني: تأثره باإلمام ابن الجزري:
مع ابن املبارك السجلاميس بدأنا نلمس أول مرة يف التاريخ تأثريًا كبريًا البن 

اجلزري يف قلب العاصمة العلمية للغرب اإلسالمي: فاس؛ فهذا اإلمام الذي أخذ 

 "داليته"وكان من ثامر هذا التأثر  وتأثر به أي ما تأثر، "النرش"عن ابن القايض قد قرأ 
 املشهورة.

مل تصب حّظًا من الشهرة يف البداية، لسبب بسيط هو أهنا  "الدالية"لكن هذه 

لغرب تأثرت كثريًا بمذهب ابن اجلزري، وانتهجت طريقًا غري معتاد لدى قراء ا

أي: خالل حياة صاحبها وإحدى وعرشين سنة  -هـ1113 اإلسالمي؛ فحتى سنة:

أي اهتامم، كام يقول  "الدالية"مل يكن قراء الغرب اإلسالمي قد َأْوَلوا  -وفاته بعد 

وما زالت هذه املباركة متداولة بني طلبة الفن، ومل يكن هلم هبا »أبو العالء املنجرة: 

كبري اهتامم منذ إنشائها خالل املدة املذكورة، إىل عام ثالثة عرش ومائة وألف؛ 

                                       
 .308 – 305النهج املتدارك يف رشح دالية ابن املبارك: ( 1)

 .27املقاصد النامية يف رشح الدالية )القسم الثاين( : ( 2)
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السادات املخلصني اجلامعني وضع رشح حيل ألفاظها فسألنا بعض اإلخوان من 

«ويبني أغراضها
(1)

. ثم رشحها أبو العالء املنجرة، وقد وافق ذلك حاجة يف نفسه، 

لتأثره بمذهب ابن اجلزري، كام سنرى. ويبدو أن رشحه هلا أكسبها  شهرة كبرية 

الفايس: حتى صارت متنًا يدرس إىل جانب الشاطبية، كام يقول ابن عبد السالم 

]اإلرساء:  ﴾ڭ﴿، و[143]البقرة: ﴾ڳ﴿جييز يل يف   -  -وكان شيخنا »

، [30]النساء: ﴾ڈ﴿خاصة إبدال اهلمزة واوًا ساكنة، ثم جييز ما جيوز يف   [93

 "الشاطبية"، وكنت أباحثه يف ذلك وأطلب ما أخذ به من [2]البقرة: ﴾پ﴿و
«..   "الدالية"و

(2)
. 

ت عىل العرشةفبدأت رشوحها ترتى، حتى زاد
(3)

. 

إبراهيم بن حممد اخللويف بيد أننا بعد قرن من وفاة صاحب الدالية نجد 

العيسوي الرسغيني
(4)

الفتوحات الربانية يف رشح املنظومة "يرشحها بكتابه:  

(5)"الدالية
؛ فيالِحظ اخللويف أن رشاح الدالية مل هيتموا بتبيان ما جرى به العمل من 

هلمز، وتلك نتيجة منطقية متامًا لتأثر الناظم ورشاحه خالفات باب الوقف عىل ا

األوائل كأيب العالء املنجرة وابنه بمذهب ابن اجلزري. وهنا بدأ اخللويف اُتاهًا 

مل يعرج »معاكسًا ملنهجهم فاهتم؛ بتبيان ما جرى به العمل يف املوضوع، كام يقول: 

                                       
 .135بارك: النهج املتدارك يف رشح دالية ابن امل( 1)

 .611 – 610أجوبة حممد بن عبد السالم الفايس: ( 2)

: باملغرب والقراءات والقراء 21 – 15انظر: النهج املتدارك يف رشح دالية ابن املبارك )مقدمة املحقق(: ( 3)

162. 

تاذ، كان هـ(: الفقيه املقرئ األس1200هو إبراهيم بن حممد اخللويف العيسوي الرسغيني )كان حّيًا سنة: ( 4)

صاحب ديانة وعلم وعقل ونقل، متفننًا، رأسًا يف القراءات، حاذقًا يف اإلفتاء، متقدمًا جلياًل، حاله 

. من مؤلفاته: الفتوحات الربانية يف رشح املنظومة الدالية، ذكر فيه أنه أمته "نخبة أهل زمانه"بعضهم بـ

، والقراء 189 – 1/188عالم: هـ. )انظر: اإلعالم بمن حل مراكش وأغامت من األ1200سنة: 

 (.140و  51والقراءات باملغرب: 

 .1/189هـ. انظر: اإلعالم بمن حل مراكش وأغامت من األعالم: 1200أكمل تبييضه سنة: ( 5)
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ه الرواية؛ فحني رأيت أحد منهم  عىل بيان املشهور الذي جرى به العمل وصحت ب

األمر عىل هذا احلال، أعملت الفكر يف ذلك والبال، واستخرت اهلل تعاىل أن أضع 

«عليها رشحًا موجزًا مطرزًا بكالم األئمة حمررًا، مبينًا فيه ما به الرواية
(1)

، ولعل 

هذا االنقالب الذي دشنه اخللويف قد وأد هذه املحاولة يف مهدها؛ فعادت األمور 

ا األوىل، ورجع املغاربة إىل مذهب ابن القايض، ومل يتأثروا إال قلياًل بمنهجية سريهت

 الناظم ورشاحه األوائل.

يعرب ابن املبارك عن إعجابه البالغ بابن اجلزري اجِلْهبِذ العَلم املجتهد، كام و

 يقول:

ــام حــذفوا مـــن صــورة  ألـــف  »  وكلُّ

 

ــُل   ــتألِت "مث ــادارأتم"و "ام ــ "ف  ُردِ ـُالّش

 َمنَــَع الرســَم فيــه ِجْهبِــذم َعَلــمم قــد  

 

«ورأُيـــــه يف العلـــــوِم رأُي جمتهـــــدِ  
(2)

 

أي: اإلسقاط للمد رأسًا عىل دعوى »يقول أبو العالء املنجرة يف رشح األبيات:  

متابعة املرسوم، منعه عامل عَلم جمتهد إمام يف كل العلوم، مشهور كالَعَلم، أي: 

 "النرش"أبو اخلري حممد بن اجلزري صاحب كتاب : مراده هبذا اإلمام هو تنبيهاجلبل. 
«وغريه

(3)
. 

ن قصيدته من ابن اجلزري، كام  ولذلك فقد أخذ ابن املبارك الكثري من ُمَضمَّ

ما ذكره الناظم من احتاد الرسم والقياس يف بني بني من » يقول أبو العالء املنجرة:

«هذا الباب، هو عىل ما ذكره احلافظ شمس الدين بن اجلزري
(4)

. 

 وكذلك قوله:

                                       
 .18ابن املبارك )مقدمة املحقق(:  النهج املتدارك يف رشح دالية( 1)

 .268 – 266ية ابن املبارك: دالية ابن املبارك، ضمن: النهج املتدارك يف رشح دال( 2)

 .268 – 266النهج املتدارك يف رشح دالية ابن املبارك: ( 3)

 . 223املصدر السابق: ( 4)
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 وَمن َيُقـْل بِلـزوِم النقـِل قـوَل أيب الــ»

 

ـــنْيَ َرِدي  ـــنْيَ َب ـــه لَِب ـــنُْح ب ـــعالء َي «ـ
(1)

 

فقد أخذه من النرش أيضا 
(2)

. 

كنز "و "النرش"ويف آخر القصيدة حييل ابن املبارك القارَئ عىل مراجعها، وهي 

 ؛ فيقول:"الشاطبية"للجعربي و "املعاين

 مــا طـــوْت مقالُتهـــا وإْن ُتــرْد نـــصَّ »

 

ـــاْعَن بنشـــ  ـــدِ ـَف ـــا َُتِ «ِر كنـــوِز حرِزن
(3)

 

  
 
 

                            

 

                                       
 .330 – 329دالية ابن املبارك، ضمن: النهج املتدارك يف رشح دالية ابن املبارك : ( 1)

 .1/441النرش:  . وانظر330 – 329انظر: النهج املتدارك يف رشح دالية ابن املبارك: ( 2)

 .436 – 434دالية ابن املبارك، ضمن: النهج املتدارك يف رشح دالية ابن املبارك : ( 3)
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 املبحث اغومدس
 هـ(1118 - 1053)اغنوي  اغصفمقو  عل   

 المطلب األول: مكانته وخلفيته المغربية:
ابر هو أبو احلسن عيل بن سامل بن  حممد بن سامل النوري الصفاقيس: إمام من أك

املقرئني وشيخ القراء بتونس، ولد بصفاقس من عائلة فقرية، وتوجه إىل تونس 

للدراسة، ثم بعثه أحد املحسنني التونسيني إىل مرص للدراسة يف األزهر؛ فصار 

إمامًا يف العلوم الرشعية ال سيام القراءات، وعاد إىل صفاقس فأسس هبا زاوية أقام 

للجهاد وشارك فيه. من مؤلفاته: غيث النفع  يدرس هبا حتى وفاته. وأنشأ أسطوالً 

يف القراءات السبع، وتنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني عام يقع هلم من اخلطأ حال 

تالوهتم لكتاب اهلل املبني، ورسالة يف الرد عىل من يبدل اهلمزة املسهلة هاء، 

وفهرس
(1)

. 

ى ـون علـــان التونسيـــكـس؛ فـونـي تـوري فـــة النـــريقـــرت طـــشـتـد انـــوق

آثاره مقتدين، وأشهرهم الشيخ حممد بن يالوشة الرشيف
(2)

، وتلميذه الشيخ 

إبراهيم املارغني
(3)

حمقق »صار النوري عندهم وارثًا للقب ابن اجلزري: . ف

                                       
 اجلاهلني وإرشاد الغافلني وتنبيه ،(1255: )الرتمجة رقم ،322 – 321انظر: شجرة النور الزكية: ( 1)

 . 20 – 7(: املصحح مقدمة)

 - 1260بن يوسف بن يالوشة الرشيف املالكي التونيس )هو أبو عبد اهلل فخر الدين حممد بن عيل ( 2)

هـ(: مقرئ جليل، نبغ يف القراءات والتفسري وعلوم القرآن وشارك يف غريها من العلوم، وويل 1314

مشيخة اإلقراء بتونس، والتدريس بالزيتونة، وتدريس املكتب احلسيني بمدرسة اجلامع اجلديد. من 

ح اجلزرية املقدمة، ورسالة متضمنة للمقدم أداء يف أوجه اخلالف، مؤلفاته: الفوائد املفهمة عىل رش

وحترير الكالم يف وقف محزة وهشام، ورسالة هاء الكناية. )انظر: الفوائد املفهمة )التعريف باملؤلف 

 (.75 – 70امللحق بالكتاب، بقلم سبط املؤلف: عبد الواحد املارغني(: 

هـ(: مقرئ جليل وعامل كبري، توىل إفتاء املالكية 1349 - 1281اِرْغني )هو إبراهيم بن أمحد بن سليامن امل( 3)

بتونس، والتدريس بالزيتونة وباملدرسة العصفورية، وعضوية املجلس العقاري املختلط. من مؤلفاته: 

النجوم الطوالع عىل الدرر اللوامع، والقول األجىل يف كون البسملة من الفاحتة أو ال، ودليل احلريان إىل 

 (. 6 – 5رشح مورد الظمآن. )انظر: القول األجىل )مقدمة املحقق(: 
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«الفن
(1)

«ُرزق فيه القبول»يف القراءات السبع الذي  "غيث النفع"، بكتابه: 
(2)

 ،

وإذا أردت معرفة »ر التونسيني، كام يقول ابن يالوشة الرشيف: وصار النوري ُمنَظِّ 

(3)«"غيث النفع"الوجوه الضعيفة فراجع كتاب 
وهو املأخوذ به، كام يعلم من »، 

(4)«"غيث النفع"
. عالوة عىل أن مجيع أسانيد التونسيني املعارصين تؤول إليه

(5)
. 

 المطلب الثاني: تأثره باإلمام ابن الجزري:
ماشيًا عىل "وري تبعًا لشيخه اإلفراين تأثرًا كبريًا بابن اجلزري؛ فصار تأثر الن

ماشيًا يف مجيع ذلك عىل طريقة املحققني كالشيخ العالمة أيب »، كام يقول: "طريقته

من حترير الطرق، وعدم القراءة بام شذ وبام ال  اخلري حممد بن حممد اجلزري 

«يوجد
(6)

.  

َبه بـ اعرتافًا منه بأمهيته لديه، وقلده يف  "الغيث"كتابه  عىل طول "املحقق"ولقَّ

فأعني به اإلمام العالمة حمقق هذا العلم بال  "املحقق"وإذا قلت: »العزو، كام يقول: 

. وربام أعتمد يف العزو إليه؛  اجلزري احلافظ نزاع بني العلامء، أبا اخلري حممد بن

ة من الصدق والضبط ألنني تتبعته يف كثري من املواضع فوجدته يف غاي

«واإلتقان
(7)

. 

وغريه من مؤلفات ابن اجلزري عن شيخه  "النرش"وكان النوري قد تلقى 

وقد نظم ذلك شيخنا وتلقيته منه حال قراءيت عليه لكتاب »كام يقول:  اإلفراين،

                                       
كام لقـَّبـَه مثاًل عبد الواحد بن إبراهيم املارغني يف تعقيبه عىل الرسالة املتضمنة للمقدم أداء يف أوجه ( 1)

 .69اخلالف، هبامش النجوم الطوالع: 

 (.1255، يف ترمجة النوري رقم: )322ية: عىل حد تعبري حممد بن حممد خملوف يف شجرة النور الزك( 2)

 .187حترير الكالم ، ضمن النجوم الطوالع : ( 3)

 . 30 – 29النجوم الطوالع : ( 4)

 .94انظر: التبيان ملن طلب إجازة القرآن: ( 5)

 .  9 – 8غيث النفع : ( 6)

 .  48 – 47املصدر السابق : ( 7)
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«النرش
(1)

وتلقيته منه حال قراءيت عليه لكتاب  وقد نظمها شيخنا »، ويقول: 

«النرش
(2)

. 

]آل  ﴾ڱ﴿كام يقول يف مسألة  ،"املحقق"ن يتعجب ممن خيالف حتى كا

عمدهتام يف حتقيق  -رمحهام اهلل  -والعجب من شيخنا وشيخه »هلشام:   [66عمران: 

املسائل واخلروج من عهدهتا نقاًل وفهاًم كالم املحقق، وخالفاه يف هذه املسألة ، 

«وأعجب من ذلك تقديمهام ما أنكره املحقق حال األداء
(3)

 . 

ذكُرنا حذف »ويرى أن األوىل أن ال ُيقرأ بام مل يذكره ابن اجلزري، كام يقول: 

الصلة هلشام إنام هو تبع له ولرشاحه، واألوىل أن ال ُيقرأ به؛ ألنه مل يذكره املحقق، 

وتبعه عىل ذلك كثري من املحققني، ومل يذكروه إال أهنم مل يتعرضوا أيضًا لتضعيفه، 

« أصلهومل يذكره أيضًا يف
(4)

. 

فإذا كان األمر كذلك، فال غرو إذا قلد النوريُّ ابَن اجلزري يف مجيع حتريراته، 

فيها، وكان يذكر نص  "املحقق"مجيعًا، واعتمد ما ذهب إليه  "الغيث"فذكرها يف 

كالمه استشهادًا عليها، حتى لو انفرد هبا ابن اجلزري من بني املقرئني الذين وقف 

 كام يقول النوري:النوري عىل كتبهم. 

: قرأ ورش بزيادة ياء بعد القاف يف الوصل دون الوقف، [15]غافر:  ﴾ائ ﴿»

واملكي بزيادهتا مطلقًا، والباقون بحذفها مطلقا. وذكر الداين اخلالف لقالون يف 

حذفها مطلقًا كاجلامعة، وإثباهتا وصاًل كورش. وتبعه عىل ذلك الشاطبي، وتبعهام 

اإلثبات، وجعله مما انفرد  "املحقق"لف بعدمها. وضعَّف عىل ذلك كل من رأيته أ

                                       
 .140 –139املصدر السابق: ( 1)

 .200سابق: املصدر ال( 2)

 .178املصدر السابق: ( 3)

 .291املصدر السابق: ( 4)
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«به فارس بن أمحد من قراءته عىل عبد الباقي
(1)

. 

ومل يقترص النوري عىل حتريرات ابن اجلزري، بل أخذ ببعض التحريرات التي 

جدت بعده،  وكان النوري يتخري من أقوال املحررين يف حالة اختالفهم، كام يف 

[51]يونس:  ﴾ۈئ﴿مسألة 
(2)

. 

وإذا كان النوري قد تأثر بمذهب ابن اجلزري، وبدأ يراجع جذوره املغربية 

شيوخه "ويعرضها عىل هذا املذهب، فال غرو إذا رأيناه أحيانًا ينص عىل خمالفة 

جرى عمل شيوخنا »رصاحة وتصدير عكس ما صدروه، كام يقول:  "املغاربة

واحلق أن فيه وجهني:  باإلدغام، [27]مريم:  ﴾ڦڤ ﴿املغاربة عىل قراءة 

اإلظهار لكونه تاء خطاب وعزاه بعضهم لألكثرين، وقال اجلعربي: إنه األشهر، 

«وبه قرأت. واإلدغام لثقل الكرسة والتأنيث، وهبام أخذ سائر املتأخرين
(3)

. ويقول 

واختلفوا يف األخذ به لقنبل؛ فاجلمهور من املغاربة عىل تركه له كسائر »يف التكبري: 

).. ( وأخذ له بعضهم )..( بالوجهني، وعليه عملنا  "التيسري"وهو الذي يف القراء 

«وعمل شيوخنا
(4)

. 

 ﴾ڀ﴿ومن ذلك أن النوري تبع شيخه اإلفراين يف ترجيح الفتح للبرصي يف 

، وقفًا، عكسًا ملا رجحه املغاربة[44]املؤمنون: 
(5)

. 

 
                            

                                       
 .340املصدر السابق: ( 1)

 .246 - 245انظر: املصدر السابق: ( 2)

 .285املصدر السابق: ( 3)

 . 386 - 385املصدر السابق: ( 4)

 كام تقدم يف املطلب الثاين، من املبحث الثالث.، 300انظر: غيث النفع: ( 5)
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 املبحث اغومنع
  هـ(1137- 1076) ء دديسس املنجب  عماأنو اغ 

 المطلب األول: مكانته وخلفيته المغربية:
ب أحد  هو إدريس بن حممد بن أمحد الفايس، املعروف باملنجرة الكبري، ُلقِّ

؛ ألنه كان حيرتف النجارة، ولد وتويف بفاس، وحج وأخذ عن "املنجرة"أجداده بـ

راءات، منها: أرجوزة يف ما اشتهر عن املقرئني املشارقة. له مؤلفات كثرية يف الق

القراء تصديره من وجوه الروايات، وتقريب الكالم يف ختفيف اهلمز حلمزة 

وهشام، وفتح املجيد املرشد لضوال القصيد، وكفاية الطالب يف الرسم، ونزهة 

الناظر والسامع يف إتقان األداء واإلرداف للجامع، والنهج املتدارك يف رشح دالية 

بارك، وأجوبة يف القراءات والرسم، وحاشية عىل الطراز يف رشح ضبط ابن امل

اخلراز للتنيس
(1)

. 

وقد طبقت شهرة أيب العالء اآلفاق، وشاعت طريقته اخلاصة التي أصبحت 

عنوان اإلقراء يف عرصه يف سائر أنحاء الغرب اإلسالمي، وأصبح من ال يأخذ هبا  

 علوم القراءات، وشيخ املقرئني بفاس عاملًا ماهرًا يف كان »: ال ُيعد قارئاً 

واملغرب كله، وإليه املرجع يف ذلك، وخترج عىل يده فيه كثري من القراء، بل ال ترى 

من سوس األقىص إىل طرابلس ونواحيها إال من قرأ عليه أو عىل أحد من تالمذته، 

«حتى إن من مل يقرأ عليه وبطريقته ال ُيعد قارئاً 
(2)

قد ُتاوز  ، بل إن إشعاع مذهبه

حدود املغرب
(3)

. 

                                       
 رقم 334: الزكية النور وشجرة ،22 – 3/19إلعالم بمن حل مراكش وأغامت من األعالم: انظر: ا( 1)

 .102 -60ابن املبارك )مقدمة املحقق( : (، والنهج املتدارك يف رشح دالية 1312: )الرتمجة

 .273 – 272/ 2سلوة األنفاس: ( 2)

 .117القراء والقراءات باملغرب :  انظر:( 3)
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وقد َفرضت طريقُة ابن القايض نفَسها عىل أيب العالء بسبب قوهتا ورسوخ 

جذورها يف املغرب، رغم تأثر أيب العالء بمذهب ابن اجلزري؛ فألف بعض مؤلفاته 

وحيث جرى العمل عند أهل عرصنا عىل ذلك  »عىل طريقة ابن القايض، كام يقول: 

ال يصح األخذ إال بام روي مشافهة، فوقفوا عند ما ُحد هلم،  اقترصنا عليه ؛ ألنه

«واقترصنا عىل ذلك موافقة هلم؛ ألهنم تولعوا هبذه الطريقة يف املغرب
(1)

. ومن 

ومنه االستشهاد  - "تقريب الكالم يف ختفيف اهلمز حلمزة وهشام"هذه املؤلفات: 

زم فيه طريقة ابن القايض، الذي ألفه بعد أن رحل إىل املرشق والت -املذكور أعاله 

فألف ابنه أبو زيد املنجرة حاشية عليه زاد فيها طريقة املشارقة
(2)

. وكذلك منظومة 

ة لدى املغاربة، ومل يظهر فيها أي  التصدير التي نظم فيها أبو العالء الوجوه املصدرَّ

، ـه1107أي: قبل أن حيج سنة  هـ1101تأثر له بمذهب ابن اجلزري؛ ألنه ألفها سنة 

 كام يقول:

ــا بالقصــدِ » ــى مراُدن ــا انته  هن

 

«العبـد "شـاق"تارخُيـه يف عـام  
(3)

 

ر اإلمالة يف    [8]البقرة: املجرورة  ﴾ڤ﴿ومن ذلك أنه يف هذه املنظومة صدَّ

للبرصي من الروايتني، خالفًا البن اجلزري يف ختصيصه اإلمالة بالدوري والفتح 

 بالسويس، كام يقول أبو العالء:

 "النـاس "اإلضجاع قـل يفوصدروا »
 

ـــامزين البصـــ  ـــاسـلل ـــع الن «ري مجي
(4)

 

وحتى يف مؤلفاته املتأخرة واملتأثرة كثريًا بمذهب ابن اجلزري، نراه أحيانًا يرتك  

وما »ما مل جير به العمل عند املغاربة، حتى لو قرأ به ابن اجلزري وأخذ به، كام يقول: 

                                       
 .378 - 377/  4وقراءة اإلمام نافع :  117باملغرب :  القراء والقراءات( 1)

 . 31انظر: النهج املتدارك يف رشح دالية ابن املبارك )مقدمة املحقق(: ( 2)

: ش رمز لتاريخ تأليف املنظومة بحساب اجلمل عند املغاربة: ): "شاق"أ. قوله: 151: لظومة التصديرمن( 3)

 .136 -135 ،132مصطلحات املخطوط العريب:ر: معجم (. انظ1101=100+ ق:1+ ا:  1000

 ب . وقد تقدم احلديث عن هذه املسألة يف املطلب الثاين، من املبحث الثاين. 150املصدر السابق: ( 4)
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لتخفيف والتحقيق مل يثبت عمل وال من اخلالف هلشام بني ا "النرش"ذكره صاحب 

رواية به عند املغاربة؛ ألن روايتهم قاطبة التخفيف فقط، وهي طريق احللواين عنه، 

. واهلل أعلم. وأما التحقيق فهو "احلرز"وتبعه  "التيسري"وهي التي أسند صاحب 

أخذ. والوجهان صحيحان؛ هبام قرأنا وهبام ن": "النرش"رواية العراقيني )..(. قال يف 

(1)«"التيسري"و "احلرز"انتهى. ونحن مل نقرأ إال بالتخفيف، أعني املغاربة، كام يف 
. 

هذا عىل ما به األخذ اآلن عند املغاربة، وهو األكثر واألشهر وعليه »ويقول: 

«مجهور أهل األداء، ومل يذكر أكثر املؤلفني سواه
(2)

. 

وهذا »لرأي، كام يقول: بل إنه قد ينتقد ابن اجلزري ويصفه بمعارضة النص با

آخر باب اهلمز املفرد وآخر باب الوقف عىل أواخر  "النرش"نحو ما ذكر صاحب 

للمبدل ال يسوغ بالبدل من  [63]الكهف:  ﴾ٺ﴿الكلم، من أن الوقف عىل باب 

. "وهو غري موجود يف كالم العرب"أجل اجتامع ثالث سواكن ظواهر، قائال: 
التحريك، فيفصل به للساكنني، سيام إن كان متوسطًا وهذا ال يسلم؛ ألن املد يقدر ب

أو مشبعًا، فيكون الفرار بقدر ثالث حركات فأكثر. وكفى بثبوت أثره عن ورش 

ومن وافقه سامعًا يف أفصح الفصيح؛ فال ُيقطع عىل الفصيح باخلطأ، فرواية املبدل 

«عمومًا وقفًا ووصاًل، فال يسقط األثر بالرأي
(3)

. 

 تأثره باإلمام ابن الجزري: المطلب الثاني:
إذا كان ابن املبارك كام رأينا، قد تأثر بمذهب ابن اجلزري عن ُبعد، وذلك عن 

وغريه من مصنفات ابن اجلزري، فإن أبا العالء قد تأثر هبذا  "النرش"طريق كتاب 

املذهب عن ُقرب؛ فقد قرأ كتب ابن اجلزري وتأثر هبا أيام تأثر، ولكنه أيضًا حج 

                                       
 .434النهج املتدارك يف رشح دالية ابن املبارك: ( 1)

 . 204املصدر السابق: ( 2)

 . 344 – 343املصدر السابق: ( 3)
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وخ املرشق وقرأ عليهم وأجازه أساطني املقرئني، الذين تتصل أسانيدهم ولقي شي

بابن اجلزري
(1)

. 

تقوم منهجية أيب العالء عىل أساس مزج الطريقتني: طريقة املغاربة وطريقة 

فأسس مدرسته عىل أنقاض مدرسة ابن »املشارقة مع االنحياز لألخرية غالبًا 

«ة أتى هبا من املرشقالقايض، وحاول أن يضيف إليها مواد جديد
(2)

. 

فهو أحيانًا ال حيبذ االقتصار عىل طريقة ابن القايض، ويعيب من مل يرحتل من 

والذي عليه العمل اآلن، »املغاربة ومل يأخذ عن املشارقة كام فعل هو، كام يقول: 

أعني أهل فاس وقطرهم ممن مل يرحتل ومل يأخذ باملرشق  -وبه األخذ عند املغاربة 

مذهب سيبويه فقط. وأهل املرشق عمومًا ومن أخذ عنهم موافقة  موافقةُ  -

«املذهبني معًا، وبذلك أخذوا علينا حسب ما تلقيناه منهم
(3)

.  

ث الزائدة عىل السبع إىل وكان من ثمرات تأثره باملشارقة إدخاله القراءات الثال

 ، وعنه انترشت يف"التحبري"و "الدرة"من طريق ابن اجلزري يف » مغربـال

«املغرب
(4)

، وقد أدخل إىل املغرب أيضًا اجلمع الكبري بني القراءات العرش، ومزجه 

باجلمع الصغري لطرق نافع العرش
(5)

. 

ومن ميزات طريقته توسعها يف ذكر اخلالفات والوجوه غري املأخوذ هبا عند 

فهو يذكر خالفات القراء »املغاربة، كام نرى عند بعض املقرئني اآلخذين بمذهبه: 

 يف كل مسألة مسألة، ويستوعب سائر وجوهها حسب الرواية التي أخذ هبا عن

شيخه أيب زيد املنجرة، عن والده أيب العالء، عن شيوخه املشارقة. وهي خالف 

                                       
 .122، والقراء والقراءات باملغرب: 388، 378 – 4/377مام نافع عند املغاربة: انظر: قراءة اإل( 1)

 .117القراء والقراءات باملغرب: ( 2)

 . 375النهج املتدارك يف رشح دالية ابن املبارك: ( 3)

 ح.4/375قراءة اإلمام نافع عند املغاربة: ( 4)

 ح.4/109املرجع السابق: ( 5)



 (ه1437جمادى اآلخرة )العدد الحادي والعشرون       مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

107 

طريق ابن القايض التي تسقط من حساهبا بعض الوجوه التي مل جير هبا عمل 

«الناس
(1)

. 

، ويثني "البديعة"وقد اطلع أبو العالء عىل مصنفات ابن اجلزري التي يصفها بـ

لصاحب  : ما نسبه الناظم تعريف»عليها وعىل صاحبها ثناًء بالغًا، كام يقول: 

وكتبه من مصنفاته تدل عىل   من تفرده هبذا العلم صحيح؛ ألن مآثره "النرش"

«علو السندحتقيقه وحفظه وإتقانه واطالعه، وقد اختص ب
(2)

ثم قال بعد أن  . 

«وله مصنفات بديعة كثرية، وقفنا عىل جلها»ترجم له ترمجة ضافية:  
(3)

. 

، تصنيف خامتة املجتهدين حتفة "نرش العرش".. فعليك بمطالعة كتاب »ويقول: 

وأثابه الفردوس، إمام طبق األرض علاًم  كل مرص، شمس الدين بن اجلزري، 

«ققني أخريًا وأوالً وعماًل، وسام عىل املح
(4)

.  

الذي  "النهج املتدارك"ويبدو تأثر أيب العالء بمنهج ابن اجلزري جلّيًا يف كتابه 

هـ1136ألفه سنة: 
(5)

أي: بعد حجه بثالثني سنة؛ إذ نراه يمتدح املشارقة ويصفهم  

بإتقان التجويد ومتابعة السنة يف اإلقراء، ويلمح إىل أن ما جرى به العمل يف 

وهذا كله عىل »خمالف لذلك، كام يقول يف مسألة إبدال اهلمزة املسهلة هاًء:  املغرب

جواز النطق هبا هاء كام يف لفظ جل املغاربة، عدا جمودي تلمسان وقائله، وفقه اهلل. 

وأما املشارقة إىل اآلن رواية ودراية فباإلشارة إليها بالصدر، وَيسمع الـُمِحسُّ 

«إن أصغى هلاالناقد هلا دوّيًا من الصدر 
(6)

. 

                                       
 .144غرب : القراء والقراءات بامل( 1)

 .305النهج املتدارك يف رشح دالية ابن املبارك: ( 2)

 .312املصدر السابق: ( 3)

 .436 – 434املصدر السابق: ( 4)

 .450انظر: املصدر السابق: ( 5)

 .201املصدر السابق: ( 6)
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وهو معتمد املشارقة اآلن، »ويقول عن اعتامد العد املدين األخري يف الوقف: 

ومقتفي أثر السنة من غريهم ،كأهل درعة من الزاوية النارصية وبعض أشياخ 

أشياخنا الفاسيني. وجلُّ أهل املغرب إنام يعتنون بام ُقيِّد عن الشيخ اإلمام حممد بن 

«أيب مجعة اهلبطي
(1)

. 

وأبو العالء يف هذا الكتاب يأخذ باختيارات ابن اجلزري، وال يلتزم بام جرى به 

 كـ "أل"املحىل بـ»، كام يقول: "النرش"العمل عند املغاربة، بل يعرضه عىل نصوص 
َت [1]األنفال: ﴾ٻ﴿، و[14]آل عمران: ﴾ے﴿، [21]طه: ﴾ڱ﴿ ، َنكَّ

بالتحقيق من دون  عىل رشاح احلرز وبحث معهم يف أخذهم "النرش"صاحب 

، ونصه: )..(. "احلرز"سكت خلالد، وقال: إن ذلك ال يصح يف طريق من طرق 

«وتفريعه "الكنز"و "احلرز"فانظره مع ما به األخذ، ومطلقًا يف ظاهر 
(2)

. 

«ونصه فيه: ... "النرش"بل اختاره احلافظ الشمس يف »ويقول: 
(3)

. 

م اجلميع "النرش"عىل أن احلافظ ابن اجلزري يف »ويقول:  «وهَّ
(4)

. 

ويسرتسل أبو العالء يف الثناء البالغ عىل ابن اجلزري والدعاء له والرتحم عليه، 

وجزاه  "النرش"ورحم اهلل صاحب »بحيث نحس أنه القارئ املثايل لديه، كام يقول: 

«أحسن اجلزاء، حيث انترص للرواية، وقمع القائل بالرأي دون دراية
(5)

. 

شمس بن اجلزري، حيث رد ذلك وضعفه، ونصه يف ورحم اهلل ال»ويقول: 

« : .." نرشه"
(6)

. 
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ورحم اهلل احلافظ شمس الدين بن »ويقول عن إطالق الوقف الرسمي: 

اجلزري؛ إذ تربأ من ذلك ونبه عليه، جزاه اهلل خريًا عىل نصحه لكتاب اهلل ومحلته، 

«وأسكنه فسيح جناته، آمني
(1)

. 

، هو [62]البقرة: ﴾پپ ﴿يف باب  وما تقدم من جواز الرسم»ويقول: 

(2)«"النرش"الصحيح املعتمد عند املحققني من أرباب الفن وحفاظه، كصاحب 
. 

نزهة الناظر "وصار أبو العالء ُيَصدر كتبه بالثناء عىل ابن اجلزري كام يقول يف 

وجزى خريًا السادات الذين صنفوا يف اختالف آياته وحروفه : ».. "والسامع

«ة، فمنهم من نرش كنزه ومفتاحهالكتب املعترب
(3)

. 

وصار يرى أن طريقة ابن اجلزري واجبة االتباع؛ إذ هي احلق الذي ال حميد عنه، 

وأن ما ذهب إليه الداين وأبو داود وجرى به العمل تقليد أعمى، كام يقول يف مسألة 

االحتاد يف بني بني وأن الياء صورة، هو مذهب الشمس »: [103]األعراف: ﴾ې﴿

اجلزري وأتباعه، وكوهنا صورة ال زائدة هو احلق الذي ال حميد عنه، بدليل بن 

وتعجبه ممن عكس. فجزاه اهلل وهنيئًا بام خلف ونسب  "النرش"النظائر وترصحيه يف 

إليه، ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء؛ فعىل مريد احلق اتباعه إن ومض سناه، وترك 

«املكابِِر بالتقليد والدعوة يف عامه
(4)

. 

هذا مقابل انتقاده القايس البن القايض واهتامه باإلقدام بال حتقيق وبعدم إمعان 

أما قول الشيخ ابن القايض »النظر وعدم التنقيح حتى أتى بام ال وجه له، كام يقول: 

، طغيان قلم مل يمعن "وعىل الرسم بياء ساكنة قبلها ألف": "مقالة األعالم"يف 

                                       
 .196املصدر السابق: ( 1)

 .210املصدر السابق: ( 2)

 .1نزهة الناظر والسامع: ( 3)

. وقد تقدم احلديث عن املسألة يف املطلب الثاين، من 266ك يف رشح دالية ابن املبارك: النهج املتدار( 4)

 املبحث الرابع.
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؛ ألن احلركة مشبعة بخالف [101]البقرة:  ﴾ۈئ﴿النظر، ولعله جرى له من باب 

إلخ  "وعىل الرسم بياء ساكنة واأللف قبلها مشبعة"هذا )..(. وكذلك قوله: 

عدم  كالمه، كله سبق قلم ال وجه له، بدليل ما نقله هو نفسه، والعذر له 

«املراجعة للمكتوب ومل ينقح
(1)

. 

الظاهر أن الرسم ممنوع ": "قالةامل"وأما قول الشيخ ابن القايض يف »ويقول فيه:  

، فإقدام منه ال حتقيق ونص، بل رده "اللتقاء الساكنني؛ فال وجه ملا قاله يف التيسري

هو ليس بظاهر، وال وجه ملا قاله هو؛ فكيف يمنع ما سمع وظهر وجهه وجال 

(2)«"الآللئ الفريدة"غره كالم صاحب  برهانه وصح عن الثقات؟ ولعله 
. 

والرسم ممنوع ": [83]اإلرساء:  ﴾ۅ﴿يف  "املقالة"قول صاحب »ويقول فيه: 

، ال وجه له؛ كيف يمنع ويرد بعد ثبوته وترصيح نصه؟! وما "لسكوهنا بعد فتح

وجه منعه دون نظائره التي نقل هو نفسه نص جوازها؟! بل املمنوع هو ما رصح به 

«إنه نبطي من اإلبدال واوًا حمركة عىل أن الصورة لألوىل، الذي قيل فيه:
(3)

. 
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 املبحث اغثمم 
 هـ(1165)ت: ملس  أمحد احلبيب اغلَّدَمط  اغوجلدم 

 المطلب األول: مكانته وخلفيته المغربية:
هو أبو العباس وأبو الربكات سيدي أمحد )امللقب: احلبيب( بن حممد بن صالح 

يقي السجلاميس اللََّمطي، إمام  دِّ حافظ عالمة حمقق يف املنقول واملعقول، مقرئ الصِّ

حمدث فقيه زاهد صالح، اشتهرت فضائله وكراماته
(1)

. 

ني اهتاممهم بالتجويد وإتقان األداء، كام يقول ابن اللََّمطيومن املعروف عن 

ني هي الطريقة املثىل يف اللََّمطيوطريقة »عبد السالم يف رسالته يف املد الطبيعي: 

طريقة شيخه سيد املحققني أيب الربكات أمحد احلبيب وشقيقه أيب القراءات، وهي 

عبد اهلل، قال: فام رأينا يف أهل املغرب من وىف حروف املد حقوقها، وأعطاها من 

«املخارج والصفات مستحقها، سوى هذه العصابة
(2)

. ويقول الشيخ اإلمام سيدي 

عبد اهلل التِّنْواِجيوي الشنقيطي
(3)

شيخنا داين »..  الربكات: يف حتلية شيخه أيب 

«زمانه، وحافظ عرصه
(4)

. 

                                       
، 2176 - 6/2175انظر: نرش املثاين ألهل القرن احلادي عرش والثاين، ضمن: موسوعة أعالم املغرب: ( 1)

 .385 - 383/ 2واإلعالم بمن حل مراكش وأغامت من األعالم: 

 .148القراء والقراءات باملغرب: ( 2)

هـ(: إمام عالمة مقرئ 1145)ت.  "سيدي"حممد سيدي عبد اهلل بن أيب بكر التنواجيوي املعروف بـأبو ( 3)

حمدث فقيه لغوي صالح، اشتهر بالذكاء والعبقرية واجلد يف طلب العلم وتدريسه، درس يف بالد شنقيط 

وخارجها وحج، وجاء بمكتبة نفيسة، وأسس حمرضة علمية ذات إشعاع واسع، حتى صار إمام 

الشناقطة يف عرصه يف القراءات والتجويد، من شيوخه: الشيخ سيدي أمحد احلبيب اللََّمطي السجلاميس، 

وقد تويف اإلمام التنواجيوي شاّبًا، قبل وفاة شيخه اللََّمطي بنحو عقدين، وقد أخذ عنه كثريون جّدًا. 

هان يف تراجم أشياخي يف ح الربوواض ،56: اجلنة طوير ابن وتاريخ ،209 – 208)انظر: فتح الشكور: 

 (.513، وبالد شنقيط املنارة والرباط: 93، و43، وحياة موريتانيا )احلياة الثقافية(: 23القرآن: 

 ب.283رسالة تبيني خمرج اجليم وصفته: ( 4)
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ني يف بالد شنقيط عن طريق اإلمام التِّنْواِجيوي ، اللََّمطيوقد انترشت طريقة 

«سيد القراء يف بالدنا»الذي أصبح 
(1)

، وأصبحت أكثر أسانيد الشناقطة تدور عليه 

كام يقول عنه  اإِلَدْوعييش
(2)

نا ُتتمع عند الشيخ ُطرق القرآن بأرض»الشنقيطي:  

، وهو أخذ عن الشيخ سيدي أمحد احلبيب الفياليل، عن سيدي إبراهيم "سيدي"

«األسكوري، عن ابن القايض
(3)

. 

 المطلب الثاني: تأثره باإلمام ابن الجزري:
أخذ أبو الربكات باملغرب طريقة ابن القايض، كام تقدم، ثم رحل إىل املرشق 

إحتاف فضالء "شهاب الدين البناء صاحب فأخذ القراءات األربعة عرش عن 

«ولعله أول من أدخلها إىل املغرب» "البرش
(4)

. ويقول عنه اإلمام التِّنْواِجيوي 

وشيخنا هذا املتقدم ذكره كان يعرف القرآن الكريم بألف طريق عن »الشنقيطي: 

وفيه ألف طريق، وقرأه  "النرش"ظهر قلب؛ فهي مستحرضة عنده، ألنه قرأه بطريق 

البن اجلزري أيضا وفيها ألف طريق )..(، وقرأ شيخنا املذكور  "الطيبة"ن طريق م

هذه األلف يف املدينة املرشفة، عىل ساكنها أفضل الصالة وأزكى السالم، وهذه 

األلف ليس فيها يء شاذ،  وكان يعرف ثالث قراءات فوق هذه األلف شاذة، 

، وله تأليف عليها ال يوجد "لصغريالعرش ا"وكان يعرف طرق نافع العرشة املسامة بـ

«مثله
(5)

. 

                                       
 .61فتح الشكور: ( 1)

، )ولد حوايل ( 2) هـ، وتويف سنة: 1170هو أمحد بن الطالب حممود بن عمر اإِلَدْوعييش امللقب: مَحْيديتِّ

هـ(: عامل مقرئ نحوي فقيه مشهور. من مؤلفاته: نظم ما به األخذ لنافع، وإرشاد 1257هـ أو 1251

موريتانيا )احلياة  التايل يف التجويد، وإرشاد القارئ والسامع عىل الدرر اللوامع البن بري. )انظر: حياة

، ومعجم املؤلفني يف القطر 586ب: ، وتاريخ القراءات يف املرشق واملغر40و37و7الثقافية(: 

 .(13الشنقيطي: 

 .  73 – 72إرشاد القارئ والسامع: ( 3)

 ح. 66/  5قراءة اإلمام نافع عند املغاربة: ( 4)

 أ.284رسالة تبيني خمرج اجليم وصفته: ( 5)
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بابن اجلزري واعتمد أقواله يف القراءات ويف اللََّمطي من هنا فال عجب إذا تأثر 

   ﴾ڭ﴿مذهب ابن اجلزري يف حذف اللََّمطي الرسم أيضا؛ فقد اعتمد 

، وهو املذهب الذي انفرد به  ابن اجلزري، ومل يأخذ به [19 ]التوبة: ﴾ۇ﴿

 وال املغاربة. املشارقة 

فظاهر مصادر علم الرسم أن الكلمتني ثابتتان؛ إذ مل تنص املصادر عىل حذفهام، 

سكت الشيخان »حذفه فهو ثابت. يقول د. أمحد بن أمحد رششال:  وما مل ُينص عىل

ڭ  ڭ   ﴿من قوله تعاىل:  "عامرة"و "سقاية"أبو عمرو الداين وأبو داود عن 

ومل يذكرمها صاحب مورد الظمآن، ومل  : [19]التوبة:  ﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

البسط والبيان "يتعرض هلام رشاح مورده، وال ذكرمها الشيخ عمر البينوين صاحب 

، ومل يذكرمها علامء فاس الذين تعقبوا نظم اخلراز، وبينوا "يف ما أغفله مورد الظمآن

(1)«"طرر عىل مورد الظمآن"مسائل وأمورًا علمية فاتت الشيخ اخلراز، يف كتاب: 
. 

فقد رسمتا يف مصاحف أهل »هذا من ناحية النص، أما من ناحية العمل 

«املغرب وأهل املرشق بمختلف الروايات، بألف ثابتة فيهام
(2)

. 

وانفرد الشطوي عن ابن »لكن اإلمام ابن اجلزري رجح حذفهام، كام يقول: 

 -: ُسَقاة [19]التوبة:  ﴾ڭ   ڭ  ۇ  ۇ﴿هارون يف رواية ابن وردان يف 

بفتح  -: مجع ساق َكرام ورماة، وَعَمَرة -بضم السني، وحذف الياء بعد األلف 

: مجع عامر مثل صانع وصنعة. وهي رواية ميمونة -العني، وحذف األلف 

والقوريس عن أيب جعفر، وكذا روى أمحد بن جبري األنطاكي عن ابن مجاز، وهي 

لقديمة حمذوفتي األلف قراءة عبد اهلل بن الزبري. وقد رأيتهام يف املصاحف ا

(3)"قيامة"كـ
. ثم رأيتهام كذلك يف مصحف املدينة [33]املرسالت: ﴾ڳ﴿و

                                       
 .87خمالفات النساخ وجلان املراجعة والتصحيح ملرسوم املصحف اإلمام: ( 1)

 ح. 3/617تبيني هلجاء التنزيل: خمترص هجاء ال( 2)

 [.85]البقرة:  (ژ)أول مرة يف:  توقع( 3)
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الرشيفة، ومل أعلم أحدًا نص عىل إثبات األلف فيهام، وال يف إحدامها، وهذه 

«الرواية تدل عىل حذفها منهام؛ إذ هي حمتملة الرسم
(1)

. 

 الكلمتني، وانفراد ابن ورغم إطباق املشارقة واملغاربة عىل إثبات األلف يف

د النكري عىل من  اجلزري برتجيح حذفهام، فقد تبنى اإلمام اللََّمطي حذفهام، وشدَّ

 يثبت الكلمتني!! كام يقول:

 باحلــــذِف "عــــامرةم " "ســــقايةم "»

 

ـــــِف    ـــــري ُخل ـــــراءَة بغ ـــــدى ب  ل

ــــــِن وردانْ   ــــــراءُة اب ــــــه ق  دليُل

 

 فـــالَح التبيـــانْ  "َعـــاَمَرهْ " "ُســـَقاةَ " 

ــــا   ــــاة  "وزُن أوالمه ــــوا "رم  نقل

 

 ال ُتهلــوا "َصــنََعهْ "والثــان وزن   

ــُن اجلــزري  ــَره اب ــذي َذك  هــذا ال

 

ــــه كــــاملطرِ ـيف نشــــ   ــــن علُم  ِره َم

 والقســـــطالين مثَلـــــه يقـــــوُل  

 

 باحلـــــذف فـــــيهام وذا املقـــــوُل   

ـــاحِف   ـــدى املص ـــا ل ـــد رآمه  لق

 

ــــالِف    ــــال خُتَ ــــَة ف ــــي القديم  أعن

ــــ  ــــِة املش  رفهْ ـومصــــحِف املدين

 

َفهْ با   ــن َصــحَّ ــيهام ودْع َم  حلــذف ف

ـوا  ـوا َعضُّ  هذا هو الصواب َعضُّ

 

ـــوا   ـــم ُغضُّ ـــاألرضاِس ث ـــه ب  علي

ــا  ــو خَط ــه فْه ــن َثْبتِ  أبصــاَركم ع

 

 واحلمـــد هلل عـــىل كشـــف الغطـــا  

 وقائـــُل األبيـــات َمـــن ُينـــاَدى 

 

 بأمحـــــــَد احلبيـــــــِب ِع املـــــــراَدا  

ـــــاهلُل  ـــــْل بغـــــرِي ذا ف ـــــن َيق  وَم

 

ـــــــ   ـــــــيُبه بش «َأن َرآهُ رِط ـحس
(2)

 

  
                            

                                       
 .2/278النرش يف القراءات العرش: ( 1)

 .1: "وعامرة" "سقاية"منظومة يف حذف ( 2)
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 املبحث اغتملسع
 هـ(1179 - 1111)اغبمح  املنجب  أنو زسد عبد  

 المطلب األول: مكانته وخلفيته المغربية:
هو أبو زيد عبد الرمحن بن أيب العالء إدريس الفايس الشاذيل، املعروف باملنجرة 

ة والتدريس بمسجد الرشفاء بفاس من الصغري، ولد وتويف بفاس. توىل اخلطاب

إىل وفاته. من مؤلفاته: املقاصد النامية يف رشح الدالية، وفتح الباري هـ 1164سنة: 

عىل بعض مشكالت أيب إسحاق اجلعربي، وحاشية أخرى خمترصة عىل اجلعربي، 

وحاشية عىل فتح املنان البن عارش يف الرسم، وتأليف يف التكبري، واملسائل اللطيفة 

يف األبحاث الرشيفة، وذيل عىل تقريب والده يف ختفيف اهلمز حلمزة وهشام، 

وتعليق عىل الطراز يف رشح ضبط اخلراز للتنيس
(1)

. 

مع أن اإلمام أبا زيد املنجرة قد أخذ عن والده أيب العالء، الذي يصفه بأنه 

«اإلمام النحرير، املشهور باإلتقان والتحرير، الشيخ الوالد»
(2)

ن وكان م ،

املفروض أن يتأثر به كثريًا، فإننا نجد حدة التأثر بابن اجلزري قد خفَّت لديه، ربام 

عىل حد تعبري تلميذه ابن عبد  -بتأثري من البيئة املحيطة به، وألنه أيضًا قد صار 

«شيخ اجلامعة بقطر فاس» -السالم 
(3)

، حتى إننا نجد هذا التأثري يكاد ينعدم لدى 

د أبا زيد مثاًل خيالف مذهب ابن اجلزري يف عدم اشرتاط تالميذ أيب زيد. فنج

التواتر يف كل حرف من القراءات
(4)

، وخيالفه كام خالفه واُلده قبله يف مسألة إبدال 

                                       
(، واملقاصد النامية 1415رقم الرتمجة: ) 1/354وشجرة النور الزكية :  2/270انظر: سلوة األنفاس : ( 1)

 .56 – 39مقدمة املحقق( : يف رشح الدالية )

، كام يف: القراء والقراءات "فتح الباري عىل بعض مشكالت أيب إسحاق اجلعربي" وصفه بذلك يف كتابه:( 2)

 . 127باملغرب: 

 .413 - 411/ 4قراءة اإلمام نافع: ( 3)

 . 1/13. وانظر النرش: 149انظر: املقاصد النامية يف رشح الدالية )القسم األول(: ( 4)
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اجلمع بني ثالثة سواكن ال َيمنع منه »وقفًا، كام يقول:  [63]الكهف:   ﴾ٺ﴿باب 

يق األزرق يف باب إال عدم ثبوته يف الرواية، وإال فقد ثبت عن ورش من طر

«يف الوقف [63]الكهف:  ﴾ٺ﴿
(1)

. 

الطلبة، كام يقول ابن عبد  إطالق الوقف الرسمي؛ فال يرده عىلويتسامح يف 

«فال يرده عليهم شيخنا  وقد كان الطلبة يقرؤون به عىل»السالم: 
(2)

. هذا مع 

أن والده كان يمنعه اتباعًا البن اجلزري
(3)

. 

كام يقول الشاطبية املخالف لتحريرات ابن اجلزري، ويأخذ عنه تالميذه بظاهر 

ابن عبد السالم بعد نقله كالم ابن اجلزري يف مسألة التحقيق من غري سكت يف الم 

يف ذلك األوجه  لكن الذي أخذت به عن شيخي»التعريف وقفًا حلمزة: 

«الثالثة، عىل ما ذكره الشارح وأبو شامة، وكام هو ظاهر الشاطبية
(4)

. 

 الثاني: تأثره باإلمام ابن الجزري: المطلب
من مظاهر حمافظته عىل طريقة والده يف التأثر بابن اجلزري رجوعه إىل النرش

(5)
 ،

لوالده زاد فيها  "تقريب الكالم يف ختفيف اهلمز حلمزة وهشام"وتأليفه حاشية عىل 

كورالطريقة املرشقية عىل الطريقة املغربية التي أخذ هبا والده يف كتابه املذ
(6)

. حتى 

ما ذكر من احتاد الرسم »إنه قد خيالف والده ويوافق ابن اجلزري، كام يقول: 

والقياس يف املحرك بحركة النقل ملطابقته ما رسم يف املصحف هو مذهب احلافظ 

.(. وذهب اجلعربي وابن غازي إىل أن ما حرك بحركة النقل وسطًا .ابن اجلزري ).

                                       
 .129املقاصد النامية يف رشح الدالية )القسم األول(: ( 1)

 .430أجوبة حممد بن عبد السالم الفايس: ( 2)

 كام تقدم يف املطلب الثاين من املبحث السابع.( 3)

 .148شذى البخور العنربي: ( 4)

 .134و 126و 118ول(: مثال: انظر: املقاصد النامية يف رشح الدالية )القسم األ( 5)

 تقدم يف املطلب األول من املبحث السابع. كام( 6)
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شامم قيايس فقط ؛ ألنه حرك بحركة اهلمز املفقود وطرفًا عند اإلشارة بالروم واإل

خيتاره، والظاهر األول ألن املراد بالتخفيف  من املصحف. وكان سيدي الوالد 

«الرسمي مطابقة اللفظ ملا رسم يف املصحف
(1)

. 

وحيتج بقول ابن اجلزري ويعمل به رواية، ولو مل يظهر له وجهه دراية. كام يقول 

ن جييز يل يف ما بعد مهزته واو من هذا الباب نحو باب وكا»ابن عبد السالم: 

حذَف اهلمزة، عماًل بقول صاحب  [83]اإلرساء:  ﴾ۅ﴿و [255]البقرة: ﴾ېئ﴿

وقال:  "[255]البقرة:  ﴾ېئ﴿ونص صاحب التجريد عىل احلذف يف ": "النرش"

، وهو موافق للرسم؛ فهو أرجح عند من يأخذ به. [83]اإلرساء:  ﴾ۅ﴿وقياسه "

. وكنت أباحثه فيه؛ ألين مل أعلم له وجه قياس، فكان "هلذيل: إنه الصحيحوقال ا

(2)«"كذا أخذنا"يقول يل: 
. 

، كام يقول "الشاطبية"عىل طرق  "النرش"وأصبح يف إقرائه يضيف زيادات طرق 

إىل ذكر وجه آخر أصحب معه التكبري والتهليل،  "أو"ثم انتقل بـ»ابن عبد السالم: 

. وهبا أخذت عىل هذا الرتتيب عن شيخنا احلافظ "النرش"يف ، وذكره اً فيه محد

«العالمة موالي عبد الرمحن املنجرة
(3)

. 

 

 

                            

                                       
 .  236 – 235املقاصد النامية يف رشح الدالية )القسم األول(: ( 1)

 .1/484. وانظر: النرش يف القراءات العرش: 611 – 610أجوبة حممد بن عبد السالم الفايس: ( 2)

 .116 – 115إبراز الضمري من أرسار التصدير: ( 3)
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 املبحث اغعمشب
 (هـ1214 - 1129) حمدمد ن  عبد اغوما  اغفملس  

 المطلب األول: مكانته وخلفيته المغربية:
م الفايس: شيخ القراء وإمام املتأخرين يف هو أبو عبد اهلل حُممد بن عبد السال

القراءات والتفسري وعلوم القرآن واحلديث والنحو وعلوم اللغة والتاريخ 

واحلساب. ُتول يف أنحاء املغرب يفيد ويستفيد. من مؤلفاته: إحتاف األخ األود 

املتداين بمحاذي حرز األماين، وشذى البخور العنربي وبعض عزائم الطالب 

عانة عىل كنز أيب إسحاق اجلعربي )حاشية عىل اجلعربي(، وإبراز الضمري العبقري إ

من أرسار التصدير، وأجوبة يف القراءات
(1)

. 

بدأ املذهب املغريب مع ابن عبد السالم الفايس، يستعيد شبابه ويسرتجع مكانته 

ن التي كان حيتلها يف عهد ابن القايض، بعد محلة التأثر بابن اجلزري التي قادها اب

املبارك وأبو العالء املنجرة، ثم ابنه أبو زيد املنجرة بدرجة أقل. بل بدأ ابن عبد 

السالم يرد عىل ابن اجلزري علنًا، وبدأ أيضًا ُينَظِّر للمذهب املغريب، يف ما يبدو أنه 

استجابة عكسية لتأثري منهج ابن اجلزري، فكان بحق الـُمنَظِّر األول هلذا املذهب، 

ه حتى اليوم، وتلك خاصية امتاز هبا ابن عبد السالم من بني والضامن لبقائ

 أساطني هذا املذهب.

لكن ما الذي جعل التأصيل للمذهب املغريب يتأخر إىل عهد ابن عبد السالم؟ 

لعل السبب يف ذلك أن هذا املذهب كان حمل إمجاع يف الغرب اإلسالمي؛ فلم يكن 

ى دخلت إىل الغرب اإلسالمي كتب الناس يف حاجة إىل التساؤل عن موجباته، حت

ابن اجلزري، التي ُتَقدم طرحًا خمتلفًا، فبدأ الناس وخصوصًا املختصني )الطلبة( 

                                       
 وقراءة ،160 – 141(، والقراء والقراءات باملغرب: 1496رقم الرتمجة: ) 374ة: شجرة النور الزكي( 1)

 . 454 – 4/397: نافع اإلمام
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يتساءلون عن أرسار التصدير، فأخذ ابن عبد السالم عىل عاتقه هذه املهمة وتكفل 

(هـ1182)عنوان كتابه الذي ألف سنة:  "إبراز الضمري من أرسار التصدير"بـ
(1)

 ، كام

 تقديم رس عن -أملهم اهلل بلَّغ- إذ كنت كثريًا ما يسألني الطلبة»يقول يف مقدمته: 

 يكون أن عساه ما يف عيل اهلل ففتح ذلك، يف ففكرت األداء؛ يف اخلالف وجهي أحد

«التقديم ذلك عىل -اهلل رمحهم- ملشيختنا احلامل
(2)

 . 

وابن اجلزري؛ فابن عبد وقد أصبح احلوار يف عرصه علنّيًا بني املذهب املغريب 

السالم يرد برصاحة عىل ابن اجلزري وال يأخذ باختياراته، كام يقول يف مسألة إمالة 

كالم يف هذه  "حتبريه"فيه ويف  "النرش"ولصاحب »: [8]البقرة: املجرورة   ﴾ڤ﴿

، ال "الشاطبية"ونص  "التيسري"اإلمالة وبإطالقها يف روايتي البرصي عماًل بظاهر 

«ه عندناَأْخَذ ب
(3)

(4)"رؤوس". ويستشكل كالم ابن اجلزري، كام يقول يف مسألة 
 

فاعلم أنه ال جيوز فيه إال التسهيل بني بني، ويتحد الرسم والقياس عىل »وبابه: 

فيه  "النرش"جعل الواو املكتوبة صورة اهلمزة، ومل آخذ بغريه، وإن ذكر صاحب 

ونص عليه "، قال: "تباع الرسموهو األوىل عند اآلخذين با"حذف اهلمزة وقال: 

. وهو مشكل؛ ألين ال أعلم وجهًا يف القياس بحذفها، وإنام أخذنا بقول "غري واحد

«الداين وابن رشيح والشاطبي الذين رشطوا يف الرسم موافقة القياس
(5)

. 

ويدافع عن الشاطبي يف الوجوه التي قال ابن اجلزري إنه خرج فيها عن طرقه، 

قدم لدى املغاربة، فيبدو مقتنعًا بتقديم هذه الوجوه، وبأهنا والتي بعضها هو امل

ليست زيادًة وال خروجًا عن طرق الشاطبي، ويشدد اللهجة؛ فريى أن قول ابن 

                                       
 .117انظر: إبراز الضمري من أرسار التصدير: ( 1)

 .2 – 1املصدر السابق: ( 2)

 لثاين.. وقد تقدم احلديث عن هذه املسألة يف املطلب الثاين، من املبحث ا 40املصدر السابق: ( 3)

 [.196]البقرة:  ﴾ۅ﴿أول مرة يف:  توقع( 4)

 .1/484. وانظر النرش يف القراءات العرش: 610 – 609أجوبة حممد بن عبد السالم الفايس: ( 5)
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الشاطبي، وأن فهم الشاطبي  "فهم"خمالف لـ "فهم"اجلزري يف هذه املسائل هو جمرد 

، كام "غري سديد"زري ، وأن فهم ابن اجل"الظاهر بل احلق الذي ال معدل عنه"هو 

قال فيه بعدما ذكر مذهب محزة يف  "التيسري"وأما عن الثانية فإن صاحب »يقول: 

، ففهمه الشاطبي "وقد روي عن أيب شعيب )..(": [76،77]األنعام:  ﴾ڦ﴿

عىل أنه من طريقه ال أنه حكى مذهب الغري، وحفظه هو كذلك؛ فنظمه يف كتابه 

و الظاهر بل احلق الذي ال معدل عنه، ومل عىل ما وصله وحفظه وفهمه. وه

. وفِهمه "التيسري"عىل الناظم وال عىل  -يف ما علمت  -يعرتضه اجلعربي وال غريه 

وليست من طرقه،  "التيسري"عىل أنه حكاية مذهب الغري ذكره يف  "النرش"صاحب 

 ﴾ڦ﴿من بأن إمالة اهلمزة والراء معًا  "جامع البيان"واستند إىل ترصيح الداين يف 

يف ما بعده ساكن وما ال ساكن بعده، للسويس من قراءته عىل أيب  [77، 76]األنعام: 

هو  "جامع البيان"الفتح من غري طريق ابن جرير؛ يريد: فيكون هذا املرصح به يف 

عىل حكاية مذهب الغري. وهو غري سديد؛ الحتامل أن يكون  "التيسري"املذكور يف 

 حيدثه به أبو الفتح من طريق ابن جرير، وأن املذكور يف مل "اجلامع"هذا املذكور يف 

يف طرق معينة. وهو  "التيسري"حدثه به من طريقه؛ ألنه وضع كتابه  "التيسري"

«معدوم، الحتامل ما استند إليه غرَي ما أراد منه، وهو ظاهر
(1)

. 

فجاءت اإلمالة من طريق جعفر بن حممد يف ما بلغ الشاطبي وزاده، »ويقول: 

، ومل ير ابن أيب "وبذلك آخذ من هذا الطريق"ي طريق الرضير، وقال فيه: وه

«السداد أن ذكره له من باب حكاية مذهب الغري، كام قال اجلعربي
(2)

. 

املحررين كابن أيب السداد وابن اجلزري يف حترير الطرق،  "تعمق"وهو ال حيبذ 

ملشهورة؛ فإذا نسب ويرى أن شيوخ اإلقراء مل يكونوا يراعون ما وراء الطرق ا
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الداين الوجه إىل أيب الفتح مثاًل اكتفوا بذلك ومل هيتموا بالبحث عن سند أيب الفتح 

يف  "التيسري"وقال يف »يف ذلك الوجه، هل هو موافق للطريق أم ال؟ كام يقول: 
هبمزتني  [12التوبة:] ﴾ڭۓ﴿قرأ الكوفيون وابن عامر": سورة التوبة

ر لذلك. "اءيت عىل أيب الفتح بينهام ألفاحيث وقع، وأدخل هشام من قر . إلخ. فُصدِّ

من نصيه معًا أنه عن أيب الفتح عن عبد  "من قراءيت عىل أيب الفتح"لكن ظاهر قوله: 

أن اإلدخال  "املفردات"اهلل بن احلسني البغدادي ألنه هكذا أسند. والذي عنده يف 

ن احلسن، وأن عدم اإلدخال من قراءته عىل أيب الفتح عن قراءته عىل عبد الباقي ب

إال يف سبعة مواضع عن قراءته عىل أيب احلسن وأيب الفتح أيضًا عن قراءته عىل عبد 

اهلل بن احلسني البغدادي. كذا قال ابن أيب السداد عنه. لكن الذين راعوا هذه املعاين 

لتيسري؛ ، وهم يعلمون أنه املسند عنه يف ا"من قراءيت عىل أيب الفتح"نظروا إىل قوله: 

«فصدروا لذلك من غري أن يعتربوا ما وراء ذلك
(1)

.  

وهو ال يتشدد كثريًا يف منع الرتكيب والتلفيق بني القراءات
(2)

. 

 المطلب الثاني: تأثره باإلمام ابن الجزري:
يعتز اإلمام ابن عبد السالم بام تلقاه عن شيخه أيب زيد املنجرة من أسانيد 

 ن اجلزري، كام يقول: املشارقة التي تصله بطريق اب

 عن شيخه احلافظ شـمس الـدين»

 

«اجلــــزري العــــامل املكــــني 
(3)

 

وهي املذكورة  -ونجده يضم إىل املسائل اخلالفية املعروفة يف الغرب اإلسالمي  

 ، كام يقول:"النرش" وجهًا جديدًا أخذه من - "الشاطبية"يف 

                                       
 .645. وانظر: الدر النثري: 65 – 64راز الضمري من أرسار التصدير: إب( 1)

 .525 و 438 – 434انظر: أجوبة حممد بن عبد السالم الفايس : ( 2)

 .413 - 411/ 4قراءة اإلمام نافع : ( 3)
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ِم التكبــــرَي للبــــزي وِزدْ »  وَقــــدِّ

 

ــــــه وال  ــــــه ل ــــــًة مْع ــــــزدْ  هيلل  ت

ــــَدا  ــــِث الوجــــوِه مْح  أو ِزْد بثال

 

ـْل َقْصـَدا "والناس"ِمن دوِن    «ُتَكمِّ

ر لفَظ التكبري جمردًا عن اهليللة لتصدير الداين له، »ويقول يف الرشح:   َصدَّ

أيضًا ثانيًا، وهنى  "التيسري"وأردف عليه لفظه املصحوب باهليللة؛ ألنه مذكور يف 

عىل هذين الوجهني. ثم انتقل  "التيسري"اقتصار عن زيادة وجه آخر إشارة إىل 

. "النرش"إىل ذكر وجه آخر َأْصَحَب معه التكبرَي والتهليَل فيه محدًا، وذكره يف  "ـأو"بـ
وهبا أخذت عىل هذا الرتتيب، عن شيخنا احلافظ العالمة موالي عبد الرمحن 

«املنجرة
(1)

. 
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 ممةاخل
، بني اجلهل هبا طيلة القرن "الظاهرة اجلزرية"تراوح تعامل املغاربة مع  لقد

الثامن والتاسع والعارش، والتأثر هبا منذ أوائل القرن احلادي عرش. وهو تأثر 

ختتلف درجته بني نواحي بالد الغرب اإلسالمي؛ ففي املغرب األقىص بدأ ضعيفًا، 

الضعف. ويف تونس بدأ قوّيًا وبقي ثم قوي عند بعض املقرئني، ثم رجع إىل حالة 

 قوّيًا حتى عرصنا.

فِلَم نجح تأثري ابن اجلزري يف البقاء حّيًا فعاالً لدى التونسيني، وأخفق لدى 

الفاسيني؛ فلم نجد له كبري أثر بعد أيب زيد املنجرة؟ بل وجدنا مذهب ابن القايض 

 يستعيد شبابه مع ابن عبد السالم الفايس تلميذ أيب زيد.

ل أقرب تفسري لذلك هو القرب اجلغرايف الذي ربط تونس باملرشق، وأدى لع

إىل نشاط الرحلة من تونس إىل مرص وباقي املرشق، والوحدة السياسية التي ربطت 

بينهام يف إطار الدولة العثامنية، ومها عنرصان مل يتوفرا يف احلالة الفاسية؛ فلم جيد 

فتوقف، وعادت سيطرة مذهب ابن القايض  تأثري ابن اجلزري جّوًا مناسبًا لنموه؛

 حتى اليوم.

ويف اخلتام: أويص بتحقيق ونرش أعامل املقرئني املتأخرين يف املرشق واملغرب؛ 

فأكثرها غري منشور، وأغلبها جمهول لدى العامة. كام أويص بزيادة الدراسات 

 اإلسالمي، ومها املقارنة بني املذهبني الكبريين اللذين اشتهرا بني املقرئني يف العامل

املذهب املرشقي واملذهب املغريب. العتامد املتفق عليه بينهام يف حال االتفاق، 

والرتجيح بينهام يف حال االختالف. ثم االستعانة بنتائج هذه البحوث يف تدريس 

 التجويد والقراءات والرسم والضبط وطباعة املصاحف وتسجيلها.

 واهلل أعلم.
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 املصمدي واملباجع رهبس
 أزاييط بوشتا:  حتقيق -تأليف : حممد بن عبد السالم الفايس  - إبراز الضمير من أسرار التصدير -

 والعلوم اآلداب كلية -اخلامس حممد جامعة- العليا الدراسات دبلوم لنيل مقدمة رسالة-

 . م1996 - 1995/  هـ 1416 - 1415-  الرباط - اإلنسانية

 سامل حممد إبراهيم حممد:  تصحيح -زمريي األ مصطفى:  تأليف - حاف البررة )تحرير النشر(إت -

 - سامل حممد إبراهيم حممد:  تأليف.  العرش القراءات ومجع تأصيل يف الدهر فريدة:  ضمن -

 . م2001/  هـ1421 -مرص - قويسنا - احلديثة محادة مطبعة

مد بن حم بن أمحد الدين شهاب) البناء: تأليف - ة عشرإتحاف فضالء البشر في القراءات األربع -

 الكتب دار/  بيضون عيل حممد منشورات -حتقيق: أنس مهرة  -عبد الغني الدمياطي( 

 . م1998/  هـ1419 - 1 ط - بريوت - العلمية

 لنيل مقدمة رسالة - الفايس السالم عبد بن حممد:  تأليف - أجوبة محمد بن عبد السالم الفاسي -

 كلية - الرباط -جامعة حممد اخلامس   - رحائم سعاد:   إعداد - العليا الدراسات ومدبل

 - وعلومه القرآن ختصص - اإلسالمية الدراسات شعبة - اإلنسانية والعلوم اآلداب

 .م1993/1994 - هـ1413/1414

أمحد بن تأليف: املنجور )أيب العباس  -)الصياغة األوىل(  أجوبة المنجور على أسئلة المسيري -

 .208الرشيفني بتيشيت، حتت رقم:  الفاضلني بمكتبة حمفوظ  -عيل الفايس( 

 الدين مجال: حتقيق -( سليامن بن عيل) املنصوري:  تأليف - إرشاد الطلبة إلى شواهد الطيبة -

 . م2004 - طنطا - بطنطا للرتاث الصحابة دار - رشف حممد

 نرش -تأليف : أمحد بن الطالب حممود اإلدوعييش  - إرشاد القارئ والسامع لكتاب الدرر اللوامع -

 . م2002/  هـ1423 - 1 ط -: حممد حممود بن حممد األمني 

(  إبراهيم بن العباس) املراكيش السماليل: تأليف - اإلعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالم -

 .م2002/  هـ1423 - بالرباط امللكية املطبعة - منصور بن الوهاب عبد: حتقيق -

 مكتبة -تأليف : إبراهيم بن سعيد بن محد الدورسي  - اإلمام المتولي وجهوده في علم القراءات -

 . م1999/ هـ 1420 - 1 ط - الرياض - الرشد

 للرتبية العربية املنظمة منشورات - النحوي اخلليل: تأليف - بالد شنقيط المنارة والرباط -

 .م1987 - تونس - والعلوم والثقافة
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 ف والتشهير واساستحسان  وما أغفله مورد الممنن  وما سك  عنه في التنزيل يي البرهان بيان الخال -
 -وما جرى به العمل من الخالفات الرسمية في القرآن  وما خالف العمل النص فخذ بيانه بأوضح بيان 

 الرشيفني الفاضلني بمكتبة حمفوظ-( الفايس الرمحن عبد زيد أيب) القايض ابن: تأليف

 .107: رقم حتت ت،بتيشي

 أيب) القايض ابن:  تأليف - بيان الخالف والتشهير  وما وقع في الحرز من الزيادات على التيسير -

 6: رقم حتت  بتيشيت، الرشيفني الفاضلني بمكتبة حمفوظ  -( الفايس الرمحن عبد زيد

 (.جمموع)

 سيد: حتقيق -( الواداين جياحلا - أمحد الطالب) اجلنة طوير ابن: تأليف - تاريخ ابن طوير الجنة -

 .م1995/ هـ1415 - بالرباط اإلفريقية الدراسات معهد منشورات - سامل أمحد بن أمحد

 املنظمة منشورات - اباه ولد املختار حممد: تأليف - تاريخ القراءات في المشرق والمغرب -

 .م2004/  هـ1425-( إيسيسكو) والثقافة والعلوم للرتبية اإلسالمية

 - اإلسالمية املنار مكتبة -زروعي امل إبراهيم يارس: تأليف - من طلب إجازة القرآنالتبيان ل -

 . م2003/  هـ1424 - 1 ط - الكويت

 حممد بن حممد الدين شمس اخلري أيب) اجلزري ابن: تأليف - تحبير التيسير في القراءات العشر -

 الفرقان دار - لقضاةا مفلح حممد أمحد. د: حتقيق -( الشافعي يوسف بن عيل بن حممد بن

 - 1 ط -/ ومجعية املحافظة عىل القرآن الكريم / فرع الزرقاء  عامن - والتوزيع للنرش

 .م2000/ هـ1421

 تعقيب على "رسالة متضمنة للمقدم أداء في أوجه الخالف" للشيخ سيدي محمد بن علي بن يالوشة -
 .الطوالع النجوم:  شهبام -( إبراهيم بن الواحد عبد)  املارغني: تأليف - الشريف

: تأليف: ابن اجلزري )أيب اخلري شمس الدين حممد بن حممد  تقريب النشر في القراءات العشر -

 - احلديث دار -حتقيق: إبراهيم عطوة عوض  -بن حممد بن عيل بن يوسف الشافعي( 

 . م 2004/  هـ 1425 - القاهرة

تأليف:  - أ حال تالوتهم لكتاب اهلل المبينتنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخط -

 مؤسسات - النيفر الشاذيل حممد:  حتقيق -النوري )أيب احلسن عيل بن حممد الصفاقيس (  

 .تاريخ بال - تونس - اهلل عبد بن الكريم عبد
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 صالح حاتم: حتقيق -( سعيد بن عثامن عمرو أيب) الداين: تأليف - التيسير في القراءات السبع -

 .م2008 - 1 ط - القاهرة - التابعني مكتبة/  الشارقة - الصحابة مكتبة - نالضام

 - تونس - للكتاب العربية الدار - حامد بن املختار: تأليف - حياة موريتانيا )الحياة الثقافية( -

 .م1990

 -( الفايس السجلاميس املبارك بن حممد اهلل عبد أيب) املبارك ابن: تأليف - دالية ابن المبارك -

 ملبارك.ا ابن دالية رشح يف املتدارك النهج: رشحها ضمن

 حممد الدين شمس اخلري أيب) اجلزري ابن:  تأليف - الدرة المضية في القراءات الثالث المرضية -

 دار مكتبة - الزعبي متيم حممد:  حتقيق -(  الشافعي يوسف بن عيل بن حممد بن حممد بن

 .م 1993/  هـ 1414 - 1 ط - املنورة املدينة - اهلدى

يف: ابن أيب السداد املالقي )أيب حممد عبد الواحد بن حممد بن تأل - الدر النثير والعذب النمير -

 عيل حممد منشورات - معوض حممد عيل/ و املوجود عبد أمحد عادل: حتقيق -عيل املالكي( 

 .م2003/  هـ1424 - 1 ط - بريوت - العلمية الكتب دار/  بيضون

تأليف: التِّنْواِجيوي الشنقيطي )سيدي أيب حممد عبد اهلل بن  - ج الجيم وصفتهرسالة تبيين مخر  -

 5481حمفوظ باملكتبة الوطنية الفرنسية، ضمن املكتبة العمرية، حتت رقم:  -أيب بكر( 

 )جمموع(.

 حممد احلاج سيدي) الرشيف يالوشة ابن:  تأليف - رسالة تحرير الكالم في وقف حمزة وهشام -

 .الطوالع النجوم:  هبامش -(  يسالتون عيل بن

 جعفر بن حممد:  تأليف - سلوة األنفاس ومحادثة األكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس -

 . هـ 1316 فاس - احلجرية الطبعة - الكتاين

 -( عثامن بن أمحد بن حممد الدين شمس اهلل عبد أيب) الذهبي: تأليف - ِسَير أعالم النبالء -

 - 1 ط - بريوت - الرسالة دار - العرقسويس نعيم وحممد ألرنؤوط،ا شعيب: حتقيق

 .م1983/ هـ1403

 السلفية املطبعة - خملوف حممد بن حممد: تأليف - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية -

 .هـ1349 - القاهرة - ومكتبتها



 (ه1437جمادى اآلخرة )العدد الحادي والعشرون       مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

127 

على  )حاشية لجعبريشذى البخور العنبري وبعض عزائم الطالب العبقري إعانة على كنز أبي إسحاق ا -
 مؤسسة موقع عىل منشور رقمي خمطوط -عبد السالم الفايس  بن حممد: تأليف - الجعبري(

 :الرابط هذا عىل - وعلومه القرآن قسم - البيضاء بالدار سعود آل العزيز عبد امللك

http://digital.fondation.org.ma/cgi-bin/library.cgi?e=q-01000-00---on-0manuscri--00-1----0-10-0---0---0direct-

10-DC--4-------0-1l--11-ar-50---20-about-%c7%e1%c8%ce%e6%d1--00-3-1-00-0-0-11-1-0windowsZz-1256-

00&a=d&c=manuscri&srp=0&srn=0&cl=search&d=HASH01e7df701ca68a5f8a42dc82. 

ي ) أيب القاسم حمب الدين تأليف : النوير - شرح الدرة المضية في القراءات الثالث المروية -

 مكتبة -حتقيق: عبد الرافع بن رضوان بن عيل الرشقاوي  -حممد بن حممد بن حممد املالكي( 

 . م 2003/  هـ 1424 - 1 ط - الرياض - والتوزيع للنرش الرشد

 حممد بن أمحد بكر أيب الدين شهاب) الناظم ابن: تأليف - شرح طيبة النشر في القراءات العشر -

 بيضون عيل حممد منشورات -س مهرة أن: حتقيق -(  الشافعي اجلزري بن حممد بن مدحم بن

 . م1997/  هـ1418 - 1 ط - بريوت - العلمية الكتب دار/ 

 حممد بن حممد الدين حمب القاسم أيب)  النويري: تأليف - شرح طيبة النشر في القراءات العشر -

 - طنطا - بطنطا للرتاث الصحابة دار - رشف حممد الدين مجال: حتقيق -(  املالكي حممد بن

 . م2004 هـ 1425 - 1ط

 -( نارص بن سلطان) اجلبوري: تأليف - شرح قواعد البقري )العقود المجوهرة والآللئ المبتكرة( -

 - 1ط - بريوت - العلمية الكتب دار/  بيضون عيل حممد منشورات - احلميص هناء: حتقيق

 .م1998 - هـ 1418

 دار/ بريوت - املعارص الفكر دار -تأليف: حممد مطيع احلافظ  - إلمام ابن الجزريشيخ القراء ا -

 .م1995/ هـ1416 - 1 ط - دمشق - الفكر

 الطبعة -(  الصغري بن حممد)  اليفرين:  تأليف - صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر -

 . تاريخ بال - فاس  - احلجرية

ين حممد بن حممد بن الد شمس اخلري أيب) اجلزري ابن: تأليف - طيبة النشر في القراءات العشر -

 ط - جدة - اهلدى دار مكتبة -حتقيق: حممد متيم الزعبي  -حممد بن عيل بن يوسف الشافعي( 

 .م1994/  هـ1414 - 1
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 -( الفايس الرمحن عبد زيد أيب) القايض ابن:  تأليف - علم النصرة في تحقيق قراءة إمام البصرة -

 حممد جامعة  -د : عبد العزيز كاريت إعدا - العليا الدراسات شهادة لنيل قدمةم رسالة

 - اإلسالمية الدراسات شعبة - اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية - الرباط - اخلامس

 . م1989/1990 - هـ1409/1410

 بن مدحم بن حممد الدين شمس اخلري أيب) اجلزري ابن: تأليف - غاية النهاية في طبقات القراء -

 بريوت - العلمية الكتب دار -قيق: ج. برجسرتارس حت -( الشافعي يوسف بن عيل بن حممد

 .م2006/  هـ1427 - 1 ط -

 -(  الصفاقيس حممد بن عيل احلسن أيب) النوري:  تأليف - غيث النفع في القراءات السبع -

 - بريوت - قافيةالث املكتبة - املبتدي القارئ رساج:  هبامش - الضباع حممد عيل: تصحيح

 .تاريخ بال

:  حتقيق -تأليف : اجلمزوري )سليامن بن حسني بن حممد (  - الفتح الرحماني شرح كنز المعاني -

 . م2002/  هـ1422 - 1 ط - بريوت - العلمية الكتب دار - العدوي العال أبو رشيف

 بكر أيب بن حممد طالبال) الواليت الربتيل: تأليف - فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور -

 - بريوت - اإلسالمي الغرب دار -مد إبراهيم الكتاين و حممد حجي حم: حتقيق -(الصديق

 .م1981/هـ1401 - 1ط

 الرمحن عبد زيد أيب) القايض ابن: تأليف - الفجر الساطع والضياء الالمع في شرح الدرر اللوامع -

 - 1 ط - مراكش - الوطنية والوراقة املطبعة - البوشخي حممد بن أمحد: حتقيق -( الفايس

 م.2007ـ/ ه1428

 - الكتاين احلي عبد: تأليف - فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت -

 .م1982/ هـ1402 - 2 ط - بريوت - اإلسالمي الغرب دار - عباس إحسان: حتقيق

 - حجي حممد: حتقيق -( الفايس عيل بن أمحد العباس أيب) املنجور: تأليف - فهرس المنجور -

 .م1976/ هـ1396 - الرباط -ب للتأليف والرتمجة والنرش املغر دار

تأليف : ابن يالوشة الرشيف )سيدي احلاج حممد بن  - الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة -

 . م2002 - البيضاء الدار - احلديث للنرش الفرقان دار -عيل التونيس(  

 منشورات - محيتو اهلادي عبد. د: تأليف - نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد ورش قراءة اإلمام -

 . م 2003/  هـ1424 - املغربية اململكة - اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة
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 - 1 ط - بريوت - اإلسالمي الغرب دار -تأليف : سعيد أعراب  - القراء والقراءات بالمغرب -

 .م1990/  هـ1410

 أمحد بن إبراهيم سيدي) املارغني: تأليف - األجلى في كون البسملة من القرآن أو ساالقول  -

 1 ط - بريوت/  دمشق - كثري ابن دار - قابة اهلادي حممد بن احلليم عبد: حتقيق -(  التونيس

 .م1999/  هـ1420 -

 أمحد بن دأمح. د: تأليف - مخالفات النساخ ولجان المراجعة والتصحيح لمرسوم المصحف اإلمام -

 .م2002/ هـ1423 - 1 ط -رة القاه - احلرمني دار - رششال

 أمحد بن أمحد. د: حتقيق -( نجاح بن سليامن) داود أيب: تأليف - مختصر التبيين لهجاء التنزيل -

 .هـ1421 - النبوية املدينة - الرشيف املصحف لطباعة فهد امللك جممع: نرش - رششال

 اخلزانة - طويب ومصطفى بنبني، شوقي أمحد: تأليف - معجم مصطلحات المخطوط العربي -

 .م2005 - 3 ط - بالرباط احلسنية

 - زيد با ولد اهلل عبد حممد بن حممد سيد: تأليف - معجم المؤلفين في القطر الشنقيطي -

 .م1996 - تونس - سوسة - سعيدان منشورات

 حممد: حتقيق -( سعيد بن نعثام عمرو أيب) الداين: تأليف - المقنع في رسم مصاحف األمصار -

 .تاريخ بال - القاهرة - األزهرية الكليات مكتبة - قمحاوي الصادق

 -( الفايس إدريس بن الرمحن عبد) املنجرة زيد أيب:  تأليف - المقاصد النامية في شرح الدالية -

 سمالق) نعامن اهلل عبد عيل:   إعداد - املعمقة العليا الدراسات دبلوم لنيل مقدمة رسالة

 حممد جامعة  -ين ( وعبد اهلل معتصم )القسم الثالث ( الثا القسم) بصري اهلادي وعبد( األول

 مذاهب وحدة - اإلسالمية الدراسات شعبة - اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية - اخلامس

 . م2001 -2000/  هـ  1422 -1421 - اإلسالمي الغرب يف القراء

حممد بن حممد بن  الدين شمس اخلري أيب) اجلزري ابن: تأليف - منجد المقرئين ومرشد الطالبين -

 مكة - الفوائد عامل دار  - العمران حممد عيل: حتقيق -حممد بن عيل بن يوسف الشافعي( 

 .هـ1419 - 1 ط - املكرمة

 باخلزانة حمفوظة -( الفايس حممد بن إدريس) املنجرة العالء أيب:  تأليف - منمومة التصدير -

 (. جمموع) د 1148:  رقم حتت باط،بالر العامة
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 -( السجلاميس احلبيب أمحد الربكات أيب) اللََّمطي: تأليف - منمومة في حذف سقاية وعمارة -

 قسم - البيضاء بالدار سعود آل العزيز عبد امللك مؤسسة موقع عىل منشور رقمي خمطوط

 :الرابط هذا عىل. "الرسم علم ضوابط يف أبيات": عنوان حتت الرسم، - وعلومه القرآن

(http://digital.fondation.org.ma/cgi-bin/library.cgi?e=d-01000-00---on-0manuscri--00-1----0-10-0---

0---0direct-10---4-------0-1l--11-ar-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-1-0windowsZz-1256-

00&a=d&c=manuscri&cl=CL1.1&d=HASH6305d6e3bda59be62f9ebb.) 

 حممد بن إدريس) املنجرة العالء أيب: تأليف - نزهة الناظر والسامع في إتقان األداء للجامع -

 (.جمموع) 881: رقم حتت باملغرب، تطوان بخزانة حمفوظ -( الفايس

 دار -(  التونيس أمحد بن إبراهيم سيدي) املارغني: تأليف - النجوم الطوالع على الدرر اللوامع -

 هـ(. 1322عن ط. التونسية  مصورة. ط) م1994 - البيضاء الدار - ديثاحل للنرش الفرقان

 حممد بن حممد بن حممد الدين شمس اخلري أيب) اجلزري ابن: تأليف - النشر في القراءات العشر -

 والنرش للطباعة الفكر دار - الضباع حممد عيل: تصحيح -( الشافعي يوسف بن عيل بن

 . تاريخ بال - بريوت - والتوزيع

: حتقيق -( الطيب بن حممد) القادري: تأليف - نشر المثاني ألهل القرن الحادي عشر والثاني -

 - اإلسالمي الغرب دار - املغرب أعالم موسوعة ضمن التوفيق، أمحد/و حجي، حممد

 .م1996/ هـ1417 - 1 ط - بريوت

( الفايس حممد بن إدريس) املنجرة العالء أيب: تأليف - النهج المتدارك في شرح دالية ابن المبارك -

 اخلامس حممد جامعة  - اخلامر العريب:   إعداد -يل شهادة الدراسات العليا لن مقدمة رسالة -

 - وعلومه القرآن ختصص - اإلسالمية الدراسات شعبة - اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية -

 . م1992 - 1991/  هـ1411 - 1410

 زين: حتقيق -ندغي الت معاوية بن الدنبجة: تأليف - رآنواضح البرهان في تراجم أشياخي في الق -

 املعهد من اإلسالمية، الدراسات يف اإلجازة لنيل مقدمة رسالة - املصطفى بن العابدين

 .م2003/ 2002 - نواكشوط - اإلسالمية والبحوث للدراسات العايل

 

                            



 (ه1437جمادى اآلخرة )العدد الحادي والعشرون       مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

131 

 رهبس املوضوعمت
 الصفحة املوضـوع

 65 ............................................................................................... الملخص

 66 ................................................................................................. المقدمة

 69 .............................. المبحث األول: اإلمام ابن الجزري والغرب اإلسالمي

 69 ............... ابن اجلزري ومكانته بني املقرئنياملطلب األول: ترمجة اإلمام 

 71 ...................... ة الغرب اإلسالمي عند ابن اجلزرياملطلب الثاين: مكان

 75 ..................... هـ(995 - 929) المبحث الثاني: اإلمام أبو العباس المنجور

 75 ............................................... كانته وخلفيته املغربيةم املطلب األول:

 75 .............................................. لثاين: تأثره باإلمام ابن اجلزرياملطلب ا

 83 ............. هـ(1081)ت.  المبحث الثالث: سيدي محمد اإلفراني السوسي

 83 ...............................................املطلب األول: مكانته وخلفيته املغربية

 83 .............................................. لثاين: تأثره باإلمام ابن اجلزرياملطلب ا

 86 ............................... هـ(1082 - 999) المبحث الرابع: اإلمام ابن القاضي

 86  ............................................... األول: مكانته وخلفيته املغربية املطلب

 87 .............................................. لثاين: تأثره باإلمام ابن اجلزرياملطلب ا

 94 .............. هـ(1092 - 1019) المبحث الخامس: ابن المبارك السجلماسي

 94 ...............................................املطلب األول: مكانته وخلفيته املغربية

 95 ............................................ املطلب الثاين: تأثره باإلمام ابن اجلزري:

 99 ................. هـ(1118 - 1053) صفاقسيالمبحث السادس: علي النوري ال

 99 ...............................................األول: مكانته وخلفيته املغربية املطلب

 100 ..............................................املطلب الثاين: تأثره باإلمام ابن اجلزري



 لغرب اإلسالمي                         د. أحمد كوري بن يابة السالكيتأثير اإلمام ابن الجزري في مقرئي ا

132 

 103 ................ هـ(1137- 1076) المبحث السابع: أبو العالء إدريس المنجرة

 103 ...............................................األول: مكانته وخلفيته املغربية املطلب

 105 ..............................................ن اجلزرياملطلب الثاين: تأثره باإلمام اب

 111 ......... هـ(1165)ت:  امن: أحمد الحبيب اللََّمطي السجلماسيالمبحث الث

 111 ...............................................املطلب األول: مكانته وخلفيته املغربية

 112 ..............................................املطلب الثاين: تأثره باإلمام ابن اجلزري

 115 ............ هـ(1179 -1111) بو زيد عبد الرحمن المنجرةالمبحث التاسع: أ

 115 ............................................... بيةاملطلب األول: مكانته وخلفيته املغر

 116 ..............................................اإلمام ابن اجلزرياملطلب الثاين: تأثره ب

 118 ......... (هـ1214 - 1129)  المبحث العاشر: محمد بن عبد السالم الفاسي

 118 ...............................................املطلب األول: مكانته وخلفيته املغربية

 121 ..............................................املطلب الثاين: تأثره باإلمام ابن اجلزري

 123 ................................................................................................. الخاتمة

 124 .......................................................................فهرس المصادر والمراجع 

 131 ................................................................................فهرس الموضوعات 

 


