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 امللخص
اءات السبع)إن كتاب   لإلمام أيب عمرو الداين من أهم   (جامع البيان يف القرَّ

اءات السبع؛ وأثناء قراءة الباحث للكتاب وجد فيه  وأمجع   الكتب املؤلفة يف القرَّ

الكثري من القواعد واملسائل التي هي بحق بحاجة للدارسة والتأمل لالستفادة 

؛ فعزم عىل كتابة بحث يف تنبيهات اإلمام أوهام القرَّاءومن ذلك تنبيهاته على منها، 

اء من خالل كتابه املاتع  الداين عىل أوهام  (جامع البيان يف القراءات السبع)القرَّ

العظيم؛  هاملوضوع يف توضيح حفظ اهلل لكتابعرض ودراسة؛ وذلك ألمهية هذا 

ويات وكتب حيث قيَّض له من علامء األمة من يصحح ما وقع من وهم يف مر

هبذا اجلانب وله تصانيف مفردة فيه، وقد أحىص  القراءات، واإلمام الداين مهتم  

 علمية   موضعًا. وهي مادة   (243)ه فيها عىل الوهم فبلغت الباحث املواضع التي نبَّ 

  والفرائد والنكت التي ال تكاد توجد إال فيها.فيها الكثري من الفوائد  كبرية  

د الباحث ل ترمجة موجزة لإلمام أيب عمرو األول: : بمطلبنيلموضوع وقد مهَّ

اءات السبعج)تعريف موجز بكتاب  والداين  تعريف ، والثاين: (امع البيان يف القرَّ

 (.الوهم، والغلط ،واخلطأ)بأهم مصطلحات البحث 

اء  ثم رشع يف بيان منهج اإلمام أيب عمرو الداين وطريقته يف معاجلة أوهام القرَّ 

 مستقل.يف مبحث 

عىل أوهام القراء فيها ه  يف ثالثة مباحث أهم املوضوعات التي نبَّ وبعد ذلك بنيَّ 

)باب األسانيد، وباب األصول،  :يف أبواب كتاب جامع البيان الرئيسة، وهي

 وباب فرش احلروف( مع التمثيل والدراسة لألمثلة املستشهد هبا.

 أمهية االعتناء بممع بني  النتائج والتوصيات التي ت   ثم ختم البحث بأهم  

اء عىل ما يقع من أوهام بعض القراء، ودراسة ذلك قني من القرَّ تنبيهات املحق  

 دراسة علمية موضوعية مقارنة. واهلل ويل التوفيق.
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 املقّدمة
احلمد هلل  بارئ األنام بحكمته، وفاطر  الساموات واألرض بقدرته، األّول  بال 

لواحد  بال نظري، والقاهر  بال ظهري، ذي العظمة عديل، واآلخر  بال مثيل، وا

والعّزة واجلربوت، الذي ال يؤوده حفظ ما ابتدأ وال تدبري ما برأ، جّل  وامللكوت،

عن حتديد الصفات؛ فال يرام بالتدبري، وخفي عن األوهام؛ فال ي قاس بالتفكري، ال 

 .األسامء احلسنىتترّصف به األحوال وال ت رضب له األمثال، له املثل األعىل و

ن به إيامَن َمن  أمحده محد من شكر نعامه، وريض يف األمور كلها قضاه، وأ وم 

 أخلص عبادته واستشعر طاعته، وأتوكل عليه توّكل من وثق به وفّوض إليه.

وأشهد أن ال إله إاّل اهلل وحده ال رشيك له، شهادَة من اعرتف له بالوحدانية، 

د أن حممدًا عبده املصطفى، ورسوله املرتىض، بعثه وأقرَّ له بالّصمدانية، وأشه

عمز التأليف والنظام، بائٍن عن  بالدين القّيم والربهان البنّي بكتاٍب عزيٍز كريٍم م 

مجيع الكالم، خارٍج عن حتبري املخلوقني، تنزيل من رّب العاملني، فرض فيه 

له بأيرس الوجوه، الفرائض، وأوضح فيه الرشائع، وأحّل وحّرم، وأّدب وعّلم، وأنز

وأفصح اللغات، وأذن فيه بتغاير األلفاظ، واختالف القراءات، وجعله مهيمنًا عىل 

كل كتاب، ووعد من تاله حّق تالوته بمزيل األجر والثواب، وحفظه من حتريف 

املبطلني وَخطل الزائغني، وأورثه من اصطفى من خليقته، وارتىض من برّيته، فهم 

لَّص عباده، ونور بال ده، فله احلمد عىل ما أنعم وأو،ى، ووهب وأعطى من لالئه خ 

 التي ال حتىص، ونعامئه التي ال ختفى.

وصىّل اهلل عىل سّيدنا حممٍد أمني وحيه، وخاتم رسله، صالًة زاكيًة ناميًة عىل مر  

الزمان وتتابع األمم، وعىل أهل بيته الطّيبني، وأصحابه املنتخبني، وأزواجه أّمهات 

، وسّلم تسليام ًكثريًا إ،ى يوم الديناملؤمنني
(1)

 :. أما بعد

                                           
 =(34-1/32) (جامع البيان يف القراءات السبع)ي مقدمة الداين يف كتابه الكبري ( هذه املقمة اجلزلة ه1)
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فقد اختص اهلل تعا،ى خلدمة كتابه من كل جيٍل رجاالً بذلوا أوقاهتم وجهدهم 

يف حفظه ونقله، فتناقلوا قراءاته من الصدور إ،ى الصدور، وأّدوه إ،ى طالهبم كام 

تقدمني، وألفوا ، واتصل سند املتأخرين بأسانيد امل إ،ى أصحابه × أّداه رسول

خيركم من  »:  ×يف قراءاته التواليف اجلامعة؛ لينالوا رشف شهادة رسول اهلل 
«تعلم القرآن وعلمه

(1)
، وكان من هؤالء األئمة األعالم اإلمام احلافظ املحقق أبو 

عمرو الداين، الذي شهد له القايص والداين بتفوقه يف علوم قراءات القرلن الكريم، 

ت إلينا خري شاهٍد عىل ذلك.وكتبه التي وصل

لإلمام أيب عمرو الداين من أهم   (جامع البيان في القراءات السبع)وإن كتاب 

وأمجع الكتب املؤلفة يف القراءات السبع؛ حيث إن يف هذا الكتاب ما ال يوجد يف 

يف علّو األسانيد وصحتها، مع خربة املؤلف  غريه من كتب القراءات السبع

لرواية، وحترير أوجه اخلالف، والتمييز بني الطرق، وذكر الفوائد برجاهلا، وضبط ا

 واللطائف والفرائد. فهو بحق كتاب موسوعي مجع الكثري من فنون القراءات.

وأثناء قراءيت للكتاب وجدت فيه الكثري من املسائل التي هي بحق بحاجة 

؛ فعزمت عىل قرَّاءومن ذلك تنبيهاته على أوهام الللدارسة والتأمل لالستفادة منها، 

اء من خالل كتابه املاتع  )جامع كتابة بحث يف تنبيهات اإلمام الداين عىل أوهام القرَّ
وذلك بعد أن بذلت جهدي يف التأكد عرض ودراسة؛  البيان في القراءات السبع(

، وقد شمعني عىل ذلك أمهية هذا املوضوع يف  من أن هذا املوضوع مل يتم طرقه بعد 

 تعا،ى لكتابة العظيم؛ حيث قيَّض له من علامء األمة من يصحح ما توضيح حفظ اهلل

وقع من وْهم يف مرويات وكتب القراءات، واإلمام الداين مهتم هبذا اجلانب وله 

                                                           

 حمور هذا البحث، ولذا استحسنت ذكرها بتاممها.=

 (.7233ديث رقم )( رواه البخاري؛ كتاب فضائل القرلن، باب خريكم من تعلم القرلن وعلمه، ح1)
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فيه تصانيف مفردة، ككتاب إصالح الغلط عن أيب الطيب يف كتاب اإلرشاد
(1)

 ،

وكتاب التنبيه عىل اخلطأ واجلهل والتمويه
(2)

. 

موضعًا. وهي  (243)التي نبه فيها عىل الوهم فبلغت  يت املواضعوقد أحص

 مادة علمية كبرية فيها الكثري من الفوائد والفرائد والنكت املهمة.

وأسأل اهلل أن تكون هذه الدراسة نواة جلمع ودراسة كل تنبيهاته يف جامع البيان 

لتنبيهات ا)وع ليه بال منازع رائد وحمقق موضوغريها فهو بحق يستحق أن يطلق ع

 ، واهلل املوفق.(عىل األوهام يف القراءة

 :خطة البحث
 وهي في: مقدِّمة, وتمهيد, وأربعة مباحث, وخاتمة, وفهارس, كما يلي:

 وتتضمن اآليت: المقدمة: ◄

 .أمهية املوضوع 

 .خطة البحث 

 .منهج البحث 

 :وفيه مطلبان  التمهيد: ◄

 :داين، وتعريف موجز عمرو الترمجة موجزة لإلمام أيب  المطلب األول

 .(جامع البيان يف القراءات السبع)بكتاب 

  :الوهم، والغلط،)تعريف بأهم مصطلحات البحث  المطلب  الثاني 

 .(واخلطأ

اء يف منهج اإلمام أيب عمرو الداين يف التنب المبحث األول: ◄ يه عىل أوهام القرَّ

 .(جامع البيان يف القراءات السبع)كتابه 

                                           
 (. 66( ينظر فهرست تصانيف اإلمام أيب عمرو، رقم )1)

 م. 3212( وقد حققه األستاذ أيوب بولسعاد، ونرشته مجعية األئمة املالكية لألبحاث والرتاث، 3)
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اء يف باب يهات اإلمام أيب عمرو الداين عىل أوهتنب المبحث الثاني: ◄ ام القرَّ

 .(جامع البيان)األسانيد من 

اء يف  المبحث الثالث: ◄ تنبيهات اإلمام أيب عمرو الداين عىل أوهام القرَّ

 .(جامع البيان)بواب األصول من أ

ا المبحث الرابع: ◄ ء يف فرش تنبيهات اإلمام أيب عمرو الداين عىل أوهام القرَّ

 .(جامع البيان)وف من احلر

 الخاتمة. ◄
 .(فهرس املوضوعات -فهرس املصادر واملراجع) :، وهيالفهارس ◄

 :منهج البحث
ا ء يف أقسام الكتاب قمت أوالً بممع تنبيهات اإلمام الداين عىل أوهام القرَّ

، ثم فرزهتا، (د، وباب األصول، وباب فرش احلروفباب األساني)الرئيسة، وهي 

يف أربعة مباحث كام سبق يف خطة البحث، وسلكت يف قسمت احلديث عنها 

 احلديث عن هذه املواضع الطريقة التالية: 

منهمه العام يف التنبيه عىل أوهام القراء، مع التمثيل عرض وبيان  .4

 والتوضيح.

بيان أهم املوضوعات التي نبه فيها عىل الوهم يف أبواب الكتاب الرئيسة،  .1

ش(، مع التمثيل عىل كل موضوع بمثال واحٍد وهي: )األسانيد، واألصول، والفر

 فقط يدل عىل املقصود، وطلبًا لالختصار. 

 التعليق عىل األمثلة املستشهد هبا إن دعت احلاجة لذلك. .4

يف املواضع التي  -إن وجد  -أذكر من وافقه يف احلكم بالوهم أو الغلط  .1

 أعرضها يف املباحث.

 ين.كتابة اآليات القرلنية َوْفق الرسم العثام .5
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 توثيق النصوص واملسائل العلمية من مصادرها األصيلة. .6

 التعريف باألعالم بذكر االسم وتاريخ الوفاة إن وجد. .7

 االلتزام بعالمات الرتقيم، وضبط ما حيتاج إ،ى ضبط. .8
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 وفيه مطلبان: التمهيد،
 املطلب األول

 ي، و تعريف موجز بكتابمرو الدانترمجة موجزة لإلمام أبي ع
 [جامع البيان يف القراءات السبع]

  :ترجمة موجزة لإلمام أبي عمرو الداني 
 اسمه ونسبه وكنيته ومولده ونشأته وطلبه للعلم:  .4

هو أبو عمرو عثامن بن سعيد بن عثامن بن سعيد بن عمر األموي موالهم 

القرطبي الصرييف
(1)

وفاته بأيب عمرو  ، املعروف يف زمانه بابن الصرييف، وبعد

اين؛ لنـزولة بدانية الدَّ
(2)

 . 

(هـ231)عىل األرجح، وقيل سنة  (هـ233)ولد اإلمام الداين سنة 
(3)

. 

ي عنه أنه قال:  أما نشأته وطلبه و  ت يف طلب العلم سنة وابتدأ»للعلم فقد ر 

-ويف بعض الروايات سنة مخس وثامنني وأنا ابن أربع عرشة سنة-ست وثامنني 
(4)

 ،

ويف أيب يف سنة ثالث وتسعني يف مجادى األو،ى، فرحلت إ،ى املرشق يف اليوم وت

الثاين من املحرم يوم األحد يف سنة سبع وتسعني، ومكثت بالقريوان أربعة أشهر، 

ولقيت مجاعة، وكتبت عنهم، ثم توجهت إ،ى مرص، ودخلتها اليوم الثاين من الفطر 

والعام الثاين وهو عام ثامنية، إ،ى حني من العام املؤرخ، ومكثت هبا باقي العام، 

خروج الناس إ،ى مكة، وقرأت  هبا القرلن، وكتبت احلديث والفقه والقراءات وغري 

ثم توجهت إ،ى مكة  ذلك عن مجاعة من املرصيني، والبغداديني والشاميني وغريهم،

                                           
 (.3/423( كام يف الصلة البن باشكوال )1)

 (.3/334( معرفة القراء للذهبي )3)

 (.1/722، وغاية النهاية البن اجلزري )(3/423( الصلة البن بشكوال )2)

 (.3/334( معرفة القراء للذهبي )4)
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وحممت...،ثم انرصفت إ،ى مرص ومكثت هبا شهرًا، ثم انرصفت إ،ى املغرب 

بالقريوان أشهرًا، ووصلت إ،ى األندلس أول الفتنة...يف ذي القعدة سنة ومكثت 

تسع وتسعني، ومكثت بقرطبة إ،ى سنة ثالث وأربع مائة، وخرجت منها إ،ى الثغر 

ْسَطة سبعة أعوام...ودخلت دانية سنة تسع وأربع مائة، ومضيت  ق  فسكنت ََسَ

نية أعوام، ثم انرصفت إ،ى دانية منها إ،ى َمي وْرقة يف تلك السنة نفسها، فسكنتها ثام

«سنة سبع عرشة وأربع مائة
(1)

. 

، ورحالت اإلمام الداين هذه هذه هي أهم رحالت اإلمام أيب عمرو الداين 

كان بعضها طلبًا للّسامع من الشيوخ، وبعضها كان طلبًا لألمن واالستقرار، بعد أن 

 عاثت الفتن يف أرجاء قرطبة فسادًا كبريًا.

ألن ملكها يومئذ جماهد بن يوسف بن عيل املقام يف دانية؛واستقر به 
(2)

،وكان 

وكان أليب عمرو الداين صلة باألمري  معتنيًا بفن القراءات من بني فنون القرلن،

لها اإلمام أبو عمرو، فاستمرت إقامة  جماهد، الذي كان مشغوفًا بالعلوم التي حصَّ

 .اإلمام أيب عمرو يف دانية حتى تويف 

حدث الداين عن أَسته، كام أن املصادر قد ضنَّت بذلك، وكل الذي ومل يت

ا، وكان له صلة بالعلم  نته املصادر أن والده كان صريفيًا، وهذا يعني أنه كان ثريًّ دوَّ

ث عنه ابنه اإلمام أبو عمرو بحكاياٍت عن شيوخه، وأما أوالده فال  وأهله، وقد حدَّ

ر لإلقراء بدانية، وتويف يعرف منهم غري أيب العباس أمحد، الذي  قرأ عىل أبيه، وتصدَّ

سنة إحدى وسبعني وأربع مائة
(3)

. 

                                           
 (.1627-4/1624( معمم األدباء لياقوت احلموي )1)

هـ، واستو،ى عىل دانية وحكمها 422( من فحول موايل العامريني، خرج من قرطبة يوم قتل املهدي سنة 3)

 (.4/274هـ(. تاريخ ابن خلدون )426-هـ427من سنة )

 =(، واإلمام أبو عمرو الداين وكتابه جامع البيان للدكتور1/722،02( ينظر: غاية النهاية البن اجلزري )2)
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 وفاته: .1
تويف اإلمام أبو عمرو الداين بدانية يوم االثنني يف النصف من شوال، سنة أربع 

وأربعني وأربع مائة، ودفن باملقربة عند باب إندارة، وقد بلغ اثنتني وسبعني سنة، 

 شه، وشّيعه خلق عظيم، ومشى صاحب دانية أمام نع
(1)

. 

 شيوخه, وتالميذه: .4
أخذ اإلمام أبو عمرو الداين القراءة عن شيوخ كثريين، ذ كر منهم نحو 

 اخلمسني، من أمصار شتى، ومن أهم شيوخه يف القراءات:

، قال هـ(233)تطاهر بن عبد املنعم ابن غلبون أبو احلسن احللبي نزيل مرص  .4

قته مثله، يف فهمه، وعلمه، مع فضله، وصدق هلمته، كتبنا مل ير يف و» عنه الداين أنه:

«عنه كثرياً 
(2)

 . 

، وعليه عمدة هـ(421)تفارس بن أمحد بن موسى، أبو الفتح، احلميص  .1

مل ألق مثله يف حفظه وضبطه، كان حافظًا » الداين يف عرض القراءة، قال عنه الداين:

اًم بعلم صناعته واتساع روايته، مع ظهور نسكه وفضله،  ضابطًا، حسن التأدية، َفه 

«وصدق هلمته
(3)

. 

كان » ، قال عنه الداين:هـ(423)تخلف بن إبراهيم بن خاقان أبو القاسم  .4

ضابطا لقراءة ورش، متقنًا هلا، جمودًا، مشهورًا بالفضل والنسك، واسع الرواية، 

«صادق اللهمة، كتبنا عنه الكثري من القراءات واحلديث والفقه
(4)

. 

                                                           

 (.32-13عبداملهيمن طحان، ص )= 

(، والصلة البن 1/722،02(، وغاية النهاية البن اجلزري )3/301( ينظر: معرفة القراء للذهبي )1)

 (.3/423باشكوال )

 (.3/7، وغاية النهاية 1/263اء ( ينظر: )معرفة القر3)

 (.3/7، وغاية النهاية 1/233( ينظر: )معرفة القراء 2)

 (.1/331( ينظر: )غاية النهاية 4)
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وقرأت  عليه »، قال عنه  الداين: هـ(413)تيز بن جعفر الفاريس عبد العز .1

ًا فاضاًل ضابطًا صدوقاً  «القرلن بمميع ما عنده، وكان خري 
(1)

. 

ر اإلمام أيب عمرو الداين لإلقراء فهم خلق ال يحصون أما تالميذه ؛ وذلك لتصدُّ

، إضافًة إ،ى ما مدًة طويلًة يف عدد من مدن األندلس؛ لذلك كثر تالميذه يف األندلس

كان يتمتع به من سمعٍة حسنٍة وذكٍر طيٍب لدى العامة واخلاصة. قال الذهبي
(2)

    

د مجاعة من تالميذ الداين- وخلق كثري من أهل األندلس، ال سيام : »-بعد أن عدَّ

«أهل دانية
(3)

. 

 ومن أشهرهم: 

ر يف حي .4 اة أبو عبد اهلل األنصاري حممد بن أمحد بن مسعود، الذي تصدَّ

هـ(432)شيخه، وعاش إ،ى حدود 
(4)

 . 

أبو داود سليامن بن نماح بن أيب القاسم األموي األندليس، وهو أجّل  .1

تالميذه قدرًا، وأشهرهم ذكرًا واشتهر بحمل علوم الداين ورواية كتبه، ومن طريقه 

 هـ(436)توصل إلينا كتاب جامع البيان يف القراءات السبع 
(5)

. 

د بن عبد امللك بن موسى بن أيب مجرة، وهو لخر من أبو القاسم املريس أمح  .4

هـ(722)حدث عن الداين، بقي إ،ى بعد 
(6)

. 

 مكانته العلمية في القراءات, وطرف من ثناء العلماء عليه:  .1
والفقه  ديث واللغةاهتم اإلمام أبو عمرو الداين بعلوم القرلن وعلوم احل

ر يف النحو ومذاهبه.املالكي، مع إبداع كبري يف القراءات وعلومها، و  تبحَّ

                                           
 (.1/233، وغاية النهاية 1/234( ينظر: )معرفة القراء 1)

 (.3/31هـ(. )غاية النهاية 340(  حممد بن أمحد بن عثامن بن قيامز أبو عبداهلل الذهبي، )3)

 (.3/7، وغاية النهاية 1/233ينظر: )معرفة القراء ( 2)

 (.3/62(  ينظر: )غاية النهاية 4)

 (.1/216، وغاية النهاية 3/063( ينظر: )معرفة القراء 7)

 (.1/33( ينظر: )غاية النهاية 6)
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وكان اإلمام الداين نسيمًا وحده يف علوم القراءات؛ فقد اجتهد يف طلب 

القراءات، وجّد يف عرض الروايات عىل الشيوخ، ورواية احلروف عنهم يف بالد 

ائها يف ذلك الزمن اليشء  األندلس، ورحل إ،ى مرص فعرض وروى عن كبار قرَّ

  يف سعة الرواية وكثرهتا.الكثري، حتى غدا أعموبة العرص

 ما رأيت  شيئًا قط إال»قال اإلمام الداين عن طريقته يف الطلب والتحصيل: 

«كتبته، وال كتبته إال وحفظته، وال حفظته فنسيته
(1)

، وقال ابن اجلزري
(2)

معقباً  

ومن نظر كتبه علم مقدار الرجل، وما وهبه اهلل تعا،ى فيه، » عىل قول الداين السابق:

ان الفتاح العليم، وال سيام كتاب جامع البيان فيام رواه يف القراءات فسبح

«السبع
(3)

. 

وقد كان كثري الرواية باألسانيد املتصلة يف روايات القراءات ووجوهها، ويف 

تاريخ رواهتا وطبقاهتم، مع معرفة واسعة بتاريخ رواة القراءات ودرجاهتم 

اء معرتفني »حلافظ الذهبي: وطبقاهتم، وََتَيـَّز بالضبط التام، قال ا وما زال القرَّ

برباعة أيب عمرو الداين، وحتقيقه، وإتقانه، وعليه عمدهتم فيام ينقله من الرسم 

«والتمويد والوجوه
(4)

. 

هذه بعض  املزايا عند اإلمام الداين رفعته إ،ى مقام اإلمامة يف علوم القراءات، 

اء خاضعون إ،ى أيب عمرو املنتهى يف إت»قال فيه الذهبي:  قان القراءات، والقرَّ

لتصانيفه، واثقون بنقله يف القراءات والرسم والتمويد والوقف واالبتداء، وغري 

«ذلك
(5)

. 

                                           
 (.1/724( ينظر: غاية النهاية )1)

هـ(. ينظر: )غاية  022ري الشافعي )ت ( اإلمام احلافظ أيب اخلري حممد بن حممد بن حممد بن يوسف اجلز3)

 (3/343النهاية 

 (.727-1/724( ينظر: )غاية النهاية 2)

 (.3/673( تاريخ اإلسالم للذهبي )4)

 (.2/1131( تذكرة احلفاظ للذهبي )7)
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اإلمام العالمة، احلافظ، أستاذ األستاذين، وشيخ مشايخ »وقال ابن اجلزري: 

«املقرئني
(1)

. 

 :مؤلفاته في القراءات وعلومها .5
لمي ضخم، فقد ترك عددًا  كبريًا من املصنفات لإلمام أيب عمرو الداين نتاج ع

جاوزت املائة مصنَّف، بل أ وصلت إ،ى مائة وسبعني
(2)

لُّها يف القراءات  ، ج 

اء خاضعون وعلومها، وقد وصفت كتبه  بأهنا غاية احلسن واإلتقان، وأن القرَّ

لتصانيفه
(3)

.  

وذكر ابن خري اإلشبييل األندليس
(4)

كتابًا  (عن شيوخه فهرسة ما رواه)يف كتابه  

، كام حقق (مرو عثامن بن سعيد املقرئ الداينفهرسة الشيخ احلافظ أيب ع)سامه 

خمطوطًا يقع يف ثالث ورقات يف فهرست  األستاذ الدكتور غانم قدوري احلمد

تصانيف الداين
(5)

 ، ومن أواخر من مجع مصنفات الداين الدكتور عبداهلادي محيتو

 .(افظ أيب عمرو الداينم مؤلفات احلمعم)يف كتابه 

 وسأقترص هنا عىل ذكر مجلٍة من كتبه املطبوعة مرتبًة عىل حروف اهلماء:

اإلدغام الكبري  يف القرلن .1
(6)

 . 

                                           
( وللتوّسع ينظر: اإلمام أبو عمرو الداين وكتابه جامع البيان يف القراءات السبع للدكتور عبداملهيمن 1)

 .طحان

(، ومعمم مؤلفات احلافظ أيب عمرو الداين للدكتور عبداهلادي 3/333( ينظر: معرفة القراء للذهبي )3)

 (33-14محيتو، ص )

 (.2/1132(، وتذكرة احلفاظ للذهبي )3/336( معرفة القراء للذهبي )2)

، 06، /31لنبالء هـ(. )سري أعالم ا737ت( حممد بن خري بن عمر بن خليفة أبوبكر اللمتوين اإلشبييل، )4)

 (.3/123وغاية النهاية 

 ( طبع يف مقدمة حتقيقه لكتاب التحديد يف اإلتقان والتمويد، كام طبع منفردًا بعد ذلك.7)

 هـ.1424( حققه الدكتور زهري غازي زاهد، ونرش يف دار عامل الكتب عام 6)
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اء والرواة وأصول القراءات وعقد   .3 األرجوزة املنبهة عىل أسامء القرَّ

الديانات بالتمويد والدالالت
(1)

 . 

البيان عن عّد لي القرلن  .2
(2)

. 

يف اإلتقان والتمويدالتحديد   .4
(3)

. 

اء السبعة  .7 د به كل واحد من القرَّ التهذيب ملا تفرَّ
(4)

. 

ويف املشهور من الكالمالفرق بني الضاد والظاء يف كتاب اهلل  .6
(5)

. 

التيسري يف القراءات السبع، وهو أشهر كتب الداين، واملنظوم يف حرز  .3

األماين
(6)

. 

ع كتب الداين وأشهرها بعد جامع البيان يف القراءات السبع، وهو أوس .0

التيسري
(7)

. 

 رسالة يف الظاءات القرلنية  .3
(8)

. 

                                           
 هـ.1432ام ( حققها وعلق عليها حممد بن جمقان اجلزائري، ونرشت يف دار املغني ع1)

 هـ.1414( حققه األستاذ الدكتور غانم قدوري احلمد، ونرش يف الكويت عام 3)

 هـ.1423( حققه األستاذ الدكتور غانم قدوري احلمد، ونرش يف مطبعة اخللود ببغداد عام 2)

 ه.1436(حققه األستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن، ونرش يف دار نينوى عام 4)

 هـ.1412: حتقيق الدكتور عبدالعزيز كشك، وطبع بمكة املكرمة عام ( حقق عدة مرات منها7)

 ( طبع قديام باعتناء املسترشق أوتويرتزل، وحقق يف رسالة ماجستري مقدمة من  الدكتور خلف الشغديل6)

 هـ.1433وطبع مؤخرًا بتحقيق األستاذ الدكتور حاتم الضامن يف عام هـ،1431باجلامعة اإلسالمية عام 

 عدة رسائل علمية، وطبعت بعد  هذه الرسائل يف كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بمامعة ( حقق يف3)

  –حسب اطالعي –هـ، وهي طبعة ملئية باألخطاء، وأحسن منها يف سالمة النص 1430الشارقة عام 

. وقد طبع هـ1432التي حققها األستاذ الدكتور حممد كامل عتيك، وطبع يف وقف الديانة الرتكي بأنقرة، 

هـ، وطبع بتحقيق عبدالرحيم 1436بتحقيق حممد اجلزائري، ونرش يف دار الكتب العلمية ببريوت، 

هـ، وهاتان الطبعتان معتمدة عىل ما سبقها وفيها أخطاء 1433طرهوين، ونرش يف دار احلديث بمرص، 

 ينظر: أخبار املصادر خ املخطوط وال التحقيق العلمي.ـكثرية جدًا، وليس فيها جديد ال من ناحية نس

 (.223الواردة يف مقدمة كتاب النرش للدكتور أمني الشنقيطي، ص )

 م.1330( حققها الدكتور حمسن مجال الدين، ونرشت يف جملة البالغ العراقية عام 0)
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 الظاءات يف القرلن الكريم .12
(1)

. 

املحكم يف نقط املصاحف .11
(2)

. 

اء السبعة .13 مفردات القرَّ
(3)

. 

مفردة يعقوب  .12
(4)

. 

ذيل املقنع يف رسم املصحف )ويسمى أيضًا النَّْقط( .14
(5)

. 

حق يف ذكر مذاهب متقدمي ذيل املحكم يف نقط املصاحف )ويسمى مل .17

النقاط من النحاة(
(6)

. 

املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف األمصار .16
(7)

. 

املكتفى يف الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل  .13
(8)

. 

اء واختالفهم يف الفتح واإلمالة .10 املوضح ملذاهب القرَّ
(9)

. 

  ( جامع البيان في القراءات السبع)جز بكتاب تعريف مو: 
 السبع قبل الداين عدة كتب، أقدمها سبعة ابن جماهداشتهر من املصنفات يف

(10)
 

                                           
هـ، وهي غري الكتاب السابق ذكره 1426( حققها الدكتور عيل حسني البواب، ونرشته مكتبة املعارف عام 1)

 (.112-123نص عىل ذلك الدكتور عبداهلادي محيتو يف معمم مؤلفات الداين ص )كام 

 هـ يف دار الفكر.1233( حقق وطبع عدة مرات؛ منها حتقيق الدكتور عزة حسن ونرش عام 3)

( وهو جمموعة من مؤلفات مستقلة حيمل كل واحد منها مفردة قارئ من القراء السبعة، وقد طبعت 2)

وطبعت مؤخرًا مفردة  طبعت مجيعها يف جملد واحد يف املكتبة الفاروقية بمرص،كام  بعضها منفردة،

 بتحقيق األستاذ الدكتور حاتم الضامن.

 هـ.1433( حققها الدكتور حسني العواجي، ونرش يف دار كنوز إشبيليا عام 4)

 ( وهو مطبوع يف لخر كتاب املقنع يف بعض طبعاته؛ كتحقيق الشيخ حممد صادق قمحاوي.7)

 ( وهو مطبوع يف لخر كتاب املحكم.6)

 .هـ1421( حقق وطبع عدة مرات، من لخرها حتقيق نورة احلميد، ونرش يف دار التدمرية عام 3)

 هـ.1424( حقق وطبع عدة مرات، منها حتقيق الدكتور يوسف املرعشيل، ونرش يف مؤسسة الرسالة عام 0)

هـ 1433هـ. وقد طبع عام 1412معة اإلسالمية عام ( حققه حممد شفاعت رباين يف رسالة ماجستري باجلا3)

 باسم الفتح واإلمالة بتحقيق أيب سعيد عمر بن غرامة العمروي.

 =هـ(234أول من سبَّع السبعة، )ت  ( أمحد بن موسى احلافظ األستاذ، أبو بكر، بن جماهد البغدادي،12)
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  ، وهو أول هذه املصنفات.هـ(234)ت

وكتاب جامع البيان َتيز من بني كتب القراءات السبع خصوصًا، وكتب  

  القراءات عمومًا بام ال يكاد يوجد يف غريه، ومن أهم مميزاته:

مع حسن  لطرق،ضبط الرواية، وحترير أوجه اخلالف، والتمييز بني ا .1

التوفيق بني الروايات، وقد اجتهد اإلمام أبو عمرو يف حترير كتابه جامع البيان 

 وضبطه؛ فأعطاه حظًا وافرًا من عنايته، ونصيبًا كاماًل من درايته.

علّو األسانيد وصحتها مع خربة املؤلف برجاهلا، وهي ميزة كتب املحدثني  .3

اء؛ فأبو عمرو الداين أعرف الن اس بأسانيد القراءات، وأقدرهم عىل نقدها من القرَّ

اء عيال عليه يف تعديل رجال القراءات وجترحيهم، حتى إن اإلمام  وَتييزها، والقرَّ

ابن اجلزري كثريًا ما يرتجم الراوي بمثل ما ورد ذكره يف روايات جامع البيان، ال 

ما يف جامع يزيد عىل ذلك شيئًا؛ ألنه مل يتمكن من حتصيل علم بحاله زيادة عىل 

 البيان. 

سعة الرواية، وكثرة الطرق واألسانيد؛ فمامع البيان مجع يف القراءات  .2

 السبع أربعني رواية، وأربع مائة طريق.

التعريف بالصحيح السائر من الروايات، والسقيم الدائر من الوجوه؛ فلم  .4

 يعتن كتاب بالتمييز بني الصحيح والشاذ كام اعتنى بذلك جامع البيان.

سل األفكار، ووضوح العرض، مع التلخيص والتقريب، مما يسهل تسل .7

 االنتفاع به.

اء ووجوههم، مع  .6 املوازنة بني مذاهب النحويني ولرائهم، وروايات القرَّ

 الرباءة من تقديم اللغة والنحو عىل صحيح الرواية وثابت األثر. 

                                                           

 ( .1/123، وغاية النهاية 3/722القراء )معرفة =
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اء السابقني، وتعبرياهتم يف ضبط األداء .3 ، يروي مصطلحات أئمة القرَّ

 ويفرس هذه املصطلحات، فيبني املراد من عباراهتم املومهة.

 جامع البيان يعطينا معلومات قّيمة يف تاريخ القراءات وانتشارها.  .0

والتي ال نمد  حوى نصوص جمموعة كبرية من كتب القراءات املفقودة، .3

 هلا ذكرًا يف غريه.

 من نصوص إن مما يزيد يف القيمة العلمية جلامع البيان، أنه مصدر كثري .12

النرش، وتعليالته الفائقة، وباجلملة فمامع البيان، جامع ملحاسن كتب القراءات، 

وهو كتاب جليل يف هذا العلم، مل يؤلف مثله، »وصدقت فيه مقالة ابن اجلزري: 

«لإلمام احلافظ الكبري أيب عمرو الداين
(1)

 . 

 :منهج المؤلف في الكتاب
االختالف بني : »حيث ذكرضًا شافيًا، عرض املؤلف خطة كتابه يف مقدمته عر 

اء يف املواضع الذي اختلفوا فيها من األصول املطردة، واحلروف املتفرقة،  أئمة القرَّ

وبنّي اختالفهم بيانًا شافيًا، ورشح مذاهبهم رشحًا كافيًا، وقّرب ترامجهم 

لسقيم وعباراهتم، وميز بني طرقهم ورواياهتم، وعّرف بالصحيح السائر، ونّبه عىل ا

الداثر، وبالغ يف تلخيص ذلك وتقريبه، واجتهد يف إيضاحه وهتذيبه، وأعطاه حظًا 

«وافرًا من عنايته، ونصيبًا كاماًل من روايته
(2)

. 

وأفردتُّ قراءة كل واحد من » فقال:ثم حدد رشطه يف الرواة عن أئمة القراءة،  

ه حكايًة دون رواية من األئمة برواية من أخذ القراءة عنه تالوًة، وأدى احلروف عن

نقلها مطالعًة يف الكتب، ورؤيًة يف املصحف؛ إذ الكتب والصحف غري حميطة 

ة عن األلفاظ اخلفية، والتالوة حميطة بذلك، ــة، وال مؤديــليـمـروف الـحـبال

                                           
 (.1/61اجلزري )( النرش البن 1)

 (.37-1/34( جامع البيان أليب عمرو الداين )3)
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«ومؤدية عنه
(1)

. 

ى الرواة عىل ما اشرتطه مع طرق كل واحد منهم، فبلغ هبم أربعني رواية،   ثم سمَّ

اء السبعة، ووصف هذه الروايات والطرق بقوله:م  ن مائة وستني طريقا عن القرَّ

هي التي أهل دهرنا عليها عاكفون، وهبا أئمتنا لخذون، وإياها يصن فون وعىل ما »

«جاءت به يعولون
(2)

. 

فإذا اتفق الرواة من » ثم بعد ذلك بنيَّ طريقته يف عرض وجوه القراءات، فقال:

عىل أصٍل أو فرٍع سميت اإلمام دوهنم، وإذا اختلفوا عنه سميت طرقهم عن اإلمام 

من له الرواية منهم وأمهلت اسم غريه، وإذا اتفقت األئمة كلهم عىل يشء، 

أرضبت عن اتفاقهم، إال يف أماكن من األصول، ومواضع من احلروف، فإين أذكر 

يه أغفله املتقدمون، أو لنكتة أدل عليها أمهلها املصنفون، أو لداثٍر أنبه عل ذلك فيها:

أو لوهم وغلط لغامض خفي أكشف عن خاّص َّسه، وأ عّرف بموضع غموضه، 

 «وقع يف ذلك، فأرفع اإلشكال يف معرفة حقيقته، وأ فصح عن صحة طريقته
(3)

. 

وال أعدو يف يشء مما : »ثم بعد ذلك عرض طريقته يف مجيع مادة الكتاب، فقال

فظًا، أو أخذته أداًء، أو سمعته قراءًة، أو رأيته أرسمه يف كتايب هذا: ما قرأته ل

عرضًا، أو سألت  عنه إمامًا، أو ذاكرت  به متصدرًا، أو أجيز يل، أو كتب به إيل، أو 

أذن يل يف روايته، أو بلغني عن شيخ متقدم، أو مقرئ متصدر بإسناد عرفته وطريق 

بنظريه، وأجريت  له  ميزته، أو بحثت  عنه عند عدم النص والرواية فيه، فأحلقته

«حكم شبيهه
(4)

. 

                                           
 (.1/37( املرجع السابق )1)

 (.1/31( املرجع السابق )3)

 (.33-1/31( املرجع السابق )2)

 (.1/33( جامع البيان أليب عمرو الداين )4)
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اء، فقال: وإذا اتفق نافع» وذيَّل كالمه هذا، بتوضيح مصطلحه يف تسمية القرَّ
(1)

 

وابن كثري
(2)

: قرأ احلرميان، وإذا اتفق عاصم ، قلت 
(3)

ومحزة 
(4)

والكسائي 
(5)

 

: قرأ الكوفيون، طلبًا للتقريب عىل امللتمس، ورغبة يف التسهيل عىل  قلت 

«لبنيالطا
(6)

. 

: وختم خطته املفّصلة، باحلديث عن األبحاث التي قّدم هبا للكتاب، فقال

 «أنزل القرآن على سبعة أحرف»:  ×وذلك بعد االستفتاح بقول رسول اهلل »

وبيان معناه، ورشح تأويله، ثم نتبعه بذكر الوارد من األخبار يف احلض عىل اتباع 

 أّدوه، والعمل بام تلقوه. ثم نصل ذلك السلف واألئمة يف القراءة، والتمسك بام

اء والناقلني عنهم، وأنساهبم، وكناهم، ومواطنهم، ووفياهتم،  بذكر أسامء القرَّ

وبعض مناقبهم، وأحواهلم، وتسمية أئمتهم الذين أخذوا عنهم احلروف وقيدوها، 

 وها، وتسمية الذين نقلوا إلينا ذلك عنهم روايةً ـراءة وضبطـهم القـوأّدوا إلي

 «الوةً ـوت
(7)

. 

                                           
ويم ويقال أبو نعيم الليثي موالهم أ1) حد القراء السبعة، )ت ( نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم أبو ر 

 (.3/222، وغاية النهاية 1/341هـ( وقيل غري ذلك. )معرفة القراء163

( عبد اهلل بن كثري بن املطلب وقيل عبد اهلل بن كثري بن عمرو بن عبد اهلل بن زاذان بن فريوزان ابن هرمز 3)

اري، ، وغاية النهاية 1/133القراء هـ(.  )معرفة 132أحد القراء السبعة، )ت  اإلمام أبو معبد املكي الدَّ

1/442.) 

ود أبو بكر األسدي موالهم الكويف احلنَّاط، أحد القراء السبعة وتابعي، 2) ( عاصم بن هبدلة أيب النَّم 

 (.1/246، وغاية النهاية 1/324هـ وقيل غري ذلك(.  )معرفة القراء 130هـ وقيل 133)ت

تيمي موالهم وقيل من صميمهم الزيات، أحد القراء ( محزة بن حبيب بن عامرة أبو عامرة الكويف ال4)

 ( .1/361، وغاية النهاية 1/372هـ وقيل غري ذلك(.  )معرفة القراء 174هـ وقيل 176السبعة،  )ت

أحد القراء السبعة،  ( عيل بن محزة بن عبد اهلل بن هبمن بن فريوز االسدي موالهم أبو احلسن الكسائي،7)

 (.1/727، وغاية النهاية 1/336عرفة القراء هـ( عىل الصحيح . )م103)ت 

 (.1/33( جامع البيان أليب عمرو الداين )6)

 (.1/33( جامع البيان أليب عمرو الداين )3)
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تلك هي خطة املؤلف يف تصنيف الكتاب، وهي خطة مرتابطة احللقات، 

عىل أحسن ما تكون خطة كتاب ترابطًا وتسلساًل  متسلسلة األفكار، حمكمة البناء،

 وتناسقًا وإحكامًا.

أورد الداين يف هذا الكتاب اجلليل، الشائع الذائع من الروايات، والسائر وقد 

اء السبعة، من مائة وستني طريقا الدائر من الطر ق، فماء بأربعني رواية عن القرَّ

فّصلها يف خطبة كتابه. هذا، وقد أسند الداين هذه الروايات والطرق من أربع مائة 

)ذكر األسانيد التي نقلت إلينا القراءة طريق فرعي وطريقني، فّصلها كلها يف باب 

اء رواية، وأّدت إلينا احلروف  عنهم تالوة( عن أئمة القرَّ
(1)

. 

 

 

 

                            

                                           
 (.33( اإلمام أبو عمرو الداين وكتابه جامع البيان يف القراءات السبع للدكتور عبداملهيمن طحان، ص )1)
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 املطلب الثاني
 (الوهم، والغلط ،واخلطأ) البحث تعريف بأهم مصطلحات 

عدة ألفاظ   جامع البيان يف القراءات السبعاستعمل اإلمام أبو عمرو الداين يف 

اء، وأكثر ما استعمله هي ثالثة ألفاظ:  هم، والغلط، )الوللداللة عىل أوهام القرَّ

 :  . وفيام ييل تعريف هبذه املصطلحاتواخلطأ(

  : الوهم 

: مصدر وَهم هي م ومْهًا عىل وزن وَعد يع د وْعدًا. والوْهم من الوْهم يف اللغة

 خطرات القلب، واجلمع أْوهام. 

م يْوهم ومًهًا عىل وزن غل ط يغَلط غَلطاً   وهو بمعناه.  والوَهم مصدر وه 

م اليشء ختيَّله وَتثَّله، كان يف الوجود أو مل يكن، وأومهت اليشء إذا  وتوهَّ

ه إليه،  ط، وَوَهَم إليه هَي م ومْهًا ذهب ومْهَ
م إذا غل  أغفلَته.، وأْوهم إذا أسقط، ووه 

م كالمها بمعنى سها، وَومَهْت  يف اليشء 
 –بالفتح  -ووَهَم يف الصالة َومْهًا ووه 

، وَأْومَهت  أَ  ت  أي ظننت  م  َومْهًا؛ إذا َذهب مهك إليه وأنت تريد غريه، وتومهَّ
ه 

غريي إ هيامًا، والتوهيم مثله
(1)

 . 

قال أبو البقاء
(2)

ت  يف احلساب : »
أوَهم  َومَهًا: غلطت فيه  -بالكرس-ومه 

م  ومْهًا: ذهب ومهي إليه وأنا أريد  -حبالفت-وسهوت. وومَهت يف اليشء 
َأه 

«ريهغ
(3)

. 

هو ما سبق - حتركيها بالفتح عند علامء الرصف بسكون اهلاء، وجيوز -فالوْهم 

                                           
( 7/3274( ، والصحاح للموهري )647-13/642) لسان العرب الب منظور، مادة )وهم( (1)

 بترصف.

 (.3/20هـ(. )األعالم 1234( أيوب بن موسى احلسيني أبو البقاء القريمي الكفوي، )ت3)

 (.1710( الكليات أليب البقاء الكفوي )2)
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الذهن إليه مع إرادة غريه؛ كمن يعلم أن اسمك )أمحد( وناداك بلفظ )أسعد( ذهابًا 

 منه أنه اسمك، فهذا وْهم؛ ألنه أراد )أمحد( وسبق إ،ى ذهنه أو لسانه غريه.

خطأ فيه املرء وجه الصواب مع إرادته ذلك اخلطأ هو ما أ -بفتح اهلاء-والَوَهم 

ظنًّا منه أنه صواب؛ كمن ذهب من أول األمر إ،ى أن اسمك )أسعد( وأنت )أمحد(، 

وسامك به عىل أنه اسمك حقيقًة، فهذا وَهم  أي غلط؛ ألنه أخطأ يف اسمك مع 

إرادته اخلطأ ظنًا منه أنه الصواب
(1)

. 

فيت باملعاين التي ذكرهتا ألهنا هي املتعلقة وللوهم معان لغوية أخرى، وقد اكت

 بموضوع البحث.

اء: فه إال ما ذكره الدكتور أمحد  وأما الوَهم يف اصطالح القرَّ فلم أجد من عرَّ

اء، ولكن يمكننا أن »حيث قال:  الرويثي مل أقف عىل تعريف للوهم عند القرَّ

ت إليهم هو تعريف نستخلص من خالل استعامهلم هلذا املصطلح أن أقرب التعريفا

ل  اإلسناد املرسل،  -املحدثني  وهو أن يروي الراوي عىل سبيل اخلطأ والتوهم َفَيص 

ويرفع األثر املوقوف، ونحو ذلك
(2)

؛ وذلك يعود إ،ى أوجه التشابه بني هذين - 

العلمني اجلليلني، علم كتاب اهلل، وعلم السنة، فكالمها وحي  من اهلل، ومها أيضًا 

 «. در الترشيع، وكل  منهام يروى بأسانيدمصدر من مصا

اء بأنه: الغلط يف تالوة القرلن الكريم، أو رواياته، أو  وقد َعّرف الوَهم عند القرَّ

 رواته.

دًا بأن يتعمده القارئ ظنًّا منه أنه صواب، وقد ــون عمـد يكـط قـذا الغلـوه

 يكون سهوًا.

لـ)الوَهم( الذي يدل عىل  وهذا التعريف االصطالحي أخص من املعنى اللغوي

                                           
 (.132-113( تنبيهات اإلمام ابن اجلزري عىل أوهام القراء للدكتور أمحد الرويثي، ص ) 1)

 (.176بط اجلرح والتعديل للدكتور عبدالعزيز بن حممد العبداللطيف، ص )( ضوا3)
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الغلط واخلطأ مطلقًا يف أي يشء، ويقيد عند علامء القراءة بتالوة القرلن الكريم، 

م( تأيت يف  وما يتبع ذلك من وجوه الروايات وأسانيدها ورواهتا، إضافًة إ،ى أن)وه 

اللغة بمعنى سها، فهذا ينطبق عىل غلط القارئ الذي يكون بسبب السهو ونحوه 

حيف وسبق القلم والسقطمن التص
(1)

. 

 :الغلط 

َف وجه الصواب فيه، وقد َغل َط يف األمر  الغلط يف اللغة: َأن َتْعيا باليشء فال َتْعر 

 َيْعيا 
ٍ
ه، والَغَلط  كل يشء َيْغَلط  َغَلطًا وَأْغَلَطه غريه. والعرب تقول َغل َط يف َمنْط ق 

نسان عن جهة صوابه من غري تعمد، وقد غاَلَطه م   غاَلطًة، واملَْغَلطة  واأل ْغل وطة  اإل 

، وَأما األ ْغل وطات  فهي مجع أ ْغلوطة  يط 
غاَلط  به من املسائل واجلمع األَغال  ما ي 

، والتْغل يط  َأن تقول للرجل َغل طتَّ 
وبة   واأل ْعم 

وثة  أ ْفعولة من الَغَلط كاأل ْحد 
(2)

. 

ليشء  أو تصور اليشء عىل وقد عرف الغلط يف اصطالح الفقهاء بأنه: الشعور با

خالف ما هو
(3)

. وعرفه بعض لخر: بأنه فهم األشياء عىل غري حقيقتها
(4)

. 

اء: مل أجد من عرفه، ولكن يمكن القول بأنه مرداف  والغلط يف اصطالح القرَّ

للوَهم
(5)

 ؛ بأالَّ يعرف وجه الصواب يف تالوة القرلن الكريم، أو رواياته، أو رواته.

 :اخلطأ 

يئًا : نسبه  إ،ى اخلطأ ، وقال له: اللغة اخلطأ يف
: ضد الصواب، وَخطَّأه ختط َئًة وخَتْط 

                                           
( ينظر يف ذلك كله: تنبيهات اإلمام ابن اجلزري عىل أوهام القراء للدكتور أمحد بن محود الرويثي، ص 1)

 ( فقد أجاد واستوىف.136-133)

ب منظور، مادة )غلط( (، ولسان العرب ال4/232( معمم مقاييس اللغة البن فارس، مادة )غلط( )3)

 ( بترصف.3/320)

 (.131( األشباه والنظائر البن نميم، ص )2)

( ينظر: بحث التعبري عن اإلرادة يف الفقه اإلسالمي والقانون املدين، األستاذ فريد فتيان، معهد البحوث 4)

 م. 1307والدراسات العربية، بغداد، 

 (.132ء للدكتور أمحد بن محود الرويثي، ص )( تنبيهات اإلمام ابن اجلزري عىل أوهام القرا7)
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ْطأ إذا أثم  َطئ يف دينه خ  ْطء: ما تعمد. ويقال خ  أْخَطأت، واخلََطأ ما مل يتعمد، واخل 

ْط ئ إذا سلك سبيل اخلطأ عمدًا أو سهوًا،  طء: الذنب واإلثم، وأخطأ ُي 
فيه، واخل 

تعمد، وأخطأ إذا مل يتعمد، ويقال ملن أراد شيئًا ففعل غريه أو فعل ويقال: َخط ئ إذا 

 غري الصواب: أخطأ
(1)

. 

وقد فرق أبو هالل العسكري
(2)

الغلط هو وضع »بني الغلط واخلطأ فقال:  

اليشء يف غري موضعه وجيوز أن يكون صوابًا يف نفسه، واخلطأ ال يكون صوابًا عىل 

ب خالفه وليس الغلط ما يكون الصواب خالفه وجه،... ألن اخلطأ ما كان الصوا

بل هو وضع اليشء يف غري موضعه، وقال بعضهم الغلط أن يسهى عن ترتيب 

اليشء وإحكامه، واخلطأ أن يسهى عن فعله أو أن يوقعه من غري قصد له ولكن 

«لغريه
(3)

. 

وعرف اجلرجاين
(4)

هو ما ليس لإلنسان فيه قصد، »اخلطأ يف االصطالح بأنه:  

عذر صالح لسقوط حق اهلل تعا،ى إذا حصل عن اجتهاد ويصري شبهة يف  وهو

العقوبة حتى ال ي ؤّثم اخلاطئ وال يؤاخذ بحد وال قصاص، ومل جيعل عذرًا يف حق 

«العباد حتى وجب عليه ضامن العدوان ووجب به الدية
(5)

. 

ة : هو فعل يصدر من اإلنسان بال قصد إليه عند مبارشوعرفه بعض الفقهاء بأنه

 أمر مقصود سواه. والغلط يف اصطالح مجهور الفقهاء يأيت مساويًا للفظ اخلطأ
(6)

. 

                                           
 (.61-1/70( لسان العرب البن منظور، مادة )خطأ( )1)

هـ(. 237( احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد ابن حييى بن مهران أبو هالل العسكري )تويف بعد 3)

 (.3/136)األعالم 

 (.1/232( الفروق اللغوية أليب هالل العسكري )2)

 (.7/3هـ(. )األعالم016حممد بن عيل املعروف بالرشيف اجلرجاين، )ت ( عيل بن 4)  

 (.124( التعريفات للمرجاين )7)

 (.3/137( رشح التلويح عىل التوضيح للمحبويب )6)
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فه، وقد ذكرت  أن الوَهم  اء: فلم أجد كذلك من عرَّ أما اخلطأ يف اصطالح القرَّ

اء، والغلط قريب  من معنى اخلطأ؛ فاخلطأ هو ضد الصواب،  بمعنى الغلط عند القرَّ

يشء فال تعرف وْجه الصواب فيهوأما الغلط فهو أن َتْعيا بال
(1)

. 

اء: هو جمانبة الصواب بالكلية يف تالوة القرلن الكريم، أو  فاخلطأ عند القرَّ

 رواياته، أو رواته.

مرتادفة  )الوهم، والغلط، واخلطأ(ومما يسبق يتبني أن هذه املصطلحات الثالثة 

اء هلا، وسأكتفي بذكر مثالني عىل ه ذا الرتادف عند اإلمام يف استخدام كثري من القرَّ

 الداين واإلمام ابن اجلزري:

ذكر مذهب الكسائي واألعشى "قال اإلمام الداين يف جامع البيان يف باب  .1

وقد بلغني : » "عن أيب بكر عن عاصم يف إمالة هاء التأنيث وما قبلها عند الوقف

لها يف الوقف أن قومًا من أهل األداء...جيروهنا جمرى هاء التأنيث، فيميلوهنا وما قب

وذلك خطأ من حيث شاركتها يف السكون يف لزوم موضع التغيري، وهو الطرف، 

«من منتحله، وغلط من قائله
(2)

: ( سورة األعراف)وقال يف موضع لخر يف فرش  .

[ أنه 37]  ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ وأمجعوا عىل املوضع الثاين الذي من الروم وهو قوله:»

ن جريرحممد ب غلطبفتح التاء وضم الراء. وقد 
(3)

مع َتكنه ووفور معرفته عىل  

ابن جرير احلرف الثاين منهام للمميع  فتومّههورش يف هذا املوضع غلطًا فاحشًا؛...

«وأخطأامل ممع عليه، 
(4)

 . 

، ويف النص الثاين بني اخلطأ والغلطفيلحظ هنا أنه مجع يف النص األول بني 

                                           
 (.137( تنبيهات اإلمام ابن اجلزري عىل أوهام القراء للدكتور أمحد بن محود الرويثي، ص )1)

 (332-3/363 )( جامع البيان أليب عمرو الداين3)

 (.3/126هـ(. )غاية النهاية212( حممد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطربي، )ت2)

 (.1206-2/1204( جامع البيان أليب عمرو الداين )4)
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 الغلط والوهم واخلطأ.

 ﴾ائ﴿لرد عىل من ضعف وجه احلذف يفقال اإلمام ابن اجلزري يف ا .3

، وهم وهو »ونحوه:  [14]البقرة: «ظاهر وخطأبني 
(1)

. وهذا يفيد ترادف معنى 

  الوَهم واخلطأ عنده.

 

 

 

                            

 

                                           
 (.1/442( النرش يف القراءات العرش البن اجلزري )1)
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 املبحث األول

 منهج اإلمام أبي عمرو الداني يف التنبيه على أوهام القرَّاء يف كتابه
 قراءات السبعجامع البيان يف ال

اء، واهتم  يمكن القول إن اإلمام أبا عمرو الداين هو أكثر من نبَّه عىل أوهام القرَّ

ببياهنا يف كتبه، وإن منهمه وطريقته أصبحت مثاالً احتذى به َمن جاء بعده واهتم 

 بالتحرير والتحقيق يف الروايات كاإلمام ابن اجلزري.

أنه  (جامع البيان يف القراءات السبع)ه يف مقدمة كتاب وقد ذكر اإلمام الداين 

ف بالصحيح  قة، وأنه عرَّ اء يف األصول املطَّردة واحلروف املتفر  سيحرر خالف القرَّ

السائر، ونبَّه عىل السقيم الداثر
(1)

، كام أنه نصَّ رصاحة أن من منهمه يف جامع 

ء أرضبت  عن وإذا اتفقت األئمة كلهم عىل يش»البيان التنبيه عىل األوهام فقال: 

اتفاقهم إال يف أماكن من األصول، ومواضع من احلروف؛ فإين أذكر ذلك فيها 

لنكتة أدّل عليها أمهلها املصنّفون، أو لداثر أنّبه عليه أغفله املتقّدمون، أو لغامض 

أو لوهم وغلط وقع يف خفّي أكشف عن خاّص َّسه، وأعّرف بموضع غموضه، 

«قيقته وأفصح عن صّحة طريقتهرفة حذلك، فأرفع اإلشكال يف مع
(2)

. 

اء يف كتابه املوسوعي  جامع )ومن خالل استقرائي لتنبيهاته عىل أوهام القرَّ

ش يف أقسام الكتاب الرئيسة )األسانيد، واألصول، وفر ات السبع(البيان يف القراء

 يف التنبيه عىل األوهام من خالل النقاط التالية: احلروف( سأذكر منهمه بشكل عام 

الوهم، ) ن أكثر املصطلحات التي استخدمها للداللة عىل الوهم هيأ .1

(، وهي مرتادفة عنده يف الداللة عىل املقصود، وقد جيمع بينها يف والغلط، واخلطأ

                                           
 (.1/37( جامع البيان أليب عمرو الداين )1)

 (.1/33( املصدر السابق )3)
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ه» بعض املواضع  لتأكيد الوهم كقوله:  «وأخطأابن جرير... فتومهَّ
(1)

خطأ  وهذا »، 

«ووهم  
(2)

«بني   وغلط  فاحش   خطأ  وهو منه »، 
(3)

 . 

: كام أنه قد استخدم بعض األلفاظ يف عدة مواضع للداللة عىل الوهم، وهـي .3

غري  -والصواب كذا )ويفهم أن ضده خطأ(  -ال جيوز -ال يصح -)غري صحيح

أو،ى  -وَبَطَل  -وليس األمر عىل ما ذكره -ذهب عنه وجه الصواب -مستقيم

ة حَّ روه -باطل -غري جائز -بالص   -ليست بيشء  -فأنكر -ليبط -إ،ى غري ما قدَّ

ه ل وليس - ذلك نمد ومل -عليه اجتمع ملا خالف -خروج وعدول-حلن 

وجه(
(4)

    . 

َغل ظ  يف احلكم بالوهم؛  .2  كام يف فرش سورة هود -فيقول مثاًل  وقد ي 

أبو عمر وغلط: » -[37] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ﴿عند ذكره لوهم يف 
(5)

يف ذلك  

«غلطًا فاحشاً 
(6)

يف الياءات  يف فرش سورة إبراهيم -، أو يؤكده كقوله 

بمواضعها    ﴾ہ ﴿[ و 14]   ﴾ڻ﴿املحذوفات )الزوائد( عند ذكره لوهم يف 

وهم  منهم غري وذلك : »-[23-23-22-31-10-16الستة يف سورة القمر ]

«...الخمشكوٍك فيه
(7)

        . 

                                           
 (.2/1206ملصدر السابق )( ا1)

 (.2/1137( املصدر السابق )3)

 (.2/1323( املصدر السابق )2)

، 062، 010، 023، 632، 3/776، 432، 476، 1/424( ينظر: جامع البيان أليب عمرو الداين )4)

000 ،323 ،2/1234 ،1236 ،1112 ،1134 ،1133 ،1100 ،1323 ،4/1463 ،1633  .) 

وري األزدي البغدادي الرضير ونسبته إ،ى الدور ( حفص بن عمر بن عبد 7) ْهبان أبو عمر الدُّ العزيز بن ص 

، وغاية النهاية 1/206هـ(. )معرفة القراء 346موضع ببغداد، الراوي عن أيب عمرو والكسائي، )ت

1/377.) 

 (.2/1134( ينظر: جامع البيان أليب عمرو الداين )6)

 (.2/1134( ينظر: املصدر السابق )3)
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 اة،أنه يقدم الصواب يف املسألة، ثم يتبعه بذكر الوهم احلاصل من بعض الرو .4

[ بفتح القاف إال ما 42]   ﴾چ ڇ ڇ      ﴿وكلهم قرأ»كقوله يف فرش سورة طه: 

ار رواه عبد احلميد بن بكَّ
(1)

...عن ابن عامر
(2)

وهو بكرس القاف،  ﴾ڇ ﴿أنه قرأ   

ار «عندي وهم من ابن بكَّ
(3)

. 

 وقد يعكس يف بعض املواضع فيقدم ذكر الوهم، ثم يذكر الصواب يف املسألة، .7

قرأ ابن كثري وأبو »يف فرش سورة املؤمنون قال اإلمام الداين:  ومثال ذلك

عمرو
(4)

 [ بضم التاء وكرس الباء، وكذلك روى يل ابن خاقان32] ﴾ڄ ڄ ﴿

عن أمحد بن أسامة
(5)

عن أبيه 
(6)

عن يونس 
(7)

عن ابن كيسة 
(8)

عن سليم 
(9)

عن  

أمحد؛ ألن أبا الفتح روى لنا عن جعفر بن وهو غلط من ابن أسامةمحزة، 
(10)

عن  

                                           
 (.1/262عبد احلميد بن بكار الكالعي أبو عبد اهلل الدمشقي. )غاية النهاية  (1)

باحلركات  -( عبد اهلل بن عامـر بن يزيد بن َتيم بن ربيعة بن عامـر بن عبد اهلل بن عـمـران اليحصبـي 3)

 هـ(.   )معرفة القراء110أبو عمران، تابعي جليل وأحد القراء السبعة، )ت  -الثالث يف الصاد

 (.1/432، وغاية النهاية 1/106

 (.2/1361( جامع البيان أليب عمرو الداين )2)

ان بن العالء بن عامر بن العريان بن عبد اهلل التميمي املازين البرصي، أحد القراء السبعة، وقد اختلف 4) ( زبَّ

 (.1/300 ، وغاية النهاية1/232هـ(. )معرفة القراء 174يف اسمه عىل أكثر من عرشين قوالً، )ت 

، وغاية النهاية 1/20(. )معرفة القراء 276( أمحد بن أسامة بن أمحد بن عبد الرمحن املرصي، )ت7)

1/342.) 

 (.1/177(. )غاية النهاية 223( أسامة بن أمحد بن عبد الرمحن أبو سلمة املرصي، )ت6)

، وغاية 1/176القراء (. )معرفة 364( يونس بن عبد األعىل بن موسى أبو موسى الصديف املرصي، )ت3)

 (.3/423النهاية 

 (.1/704هـ(. )غاية النهاية 323( عيل بن يزيد بن كيسة أبو احلسن الكويف، )ت0)

ليم بن عيسى بن سليم بن عامر أبوعيسى ويقال أبو حممد احلنفي موالهم الكويف املقرئ، )ت 3) هـ 100( س 

 (.1/210النهاية ، وغاية 1/227هـ(. )معرفة القراء 322هـ وقيل 103وقيل 

هـ(. )غاية النهاية 223( جعفر بن أمحد بن عاصم أبو حممد البزاز الدمشقي املعروف بابن الرواس، )ت12)

1/131.) 
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حممد بن الربيع
(1)

، عن يونس عن ابن كيسة عن سليم عن محزة بفتح التاء مثل نافع 

«وهذا هو الصواب.
(2)

  . 

 فرش يف –كقول اإلمام الداين وقد يذكر يف املوضع الواحد أكثر من وهم ؛ .6

قرأ ابن كثري وأبو عمرو... بفتح : »-[ 13]  ﴾ائ ەئ ەئ ﴿ يف اخلالف عند طه سورة

وكذلك روى ابن جماهد عن احلسن اجلاملاهلمزة، 
(3)

عن حممد بن عيسى 
(4)

عـن  

محـاد بن بحر
(5)

وكذا روى الوليد عن نافع وهو غلط. 
(6)

عن حييى 
(7)

عن ابن  

عامر، وكذلك روى أبو احلسن
(8)

عن أصحابه عن نصري 
(9)

وهو عن الكسائي،  

وقرأ الباقون بكرسها وكذا قال ابن جبري وهم.
(10)

عن اليزيدي يف )خمترصه( 
(11)

 

« وهو خطأعن أيب عمرو، 
(12)

 .    

                                           
 (.3/142د اهلل اجليزي. )غاية النهاية ( حممد بن الربيع بن سليامن أبو عب1)

 (.2/1203( جامع البيان أليب عمرو الداين )3)

ل أبو عيل الرازي،( احلسن بن العباس بن 2) ،وغاية 1/462هـ(.)معرفة القراء303)ت أيب مهران اجلامَّ

 (.1/316النهاية 

 هـ(.  )معرفة343هـ وقيل 372( حممد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين أبو عبد اهلل التيمي األصبهاين، )ت4)

 (.3/332، وغاية النهاية 1/442القراء 

 (.1/373بن بحر الكويف. )غاية النهاية ( محاد 7)

، وغاية النهاية 1/166هـ(. )معرفة القراء 342( الوليد بن عتبة بن بنان أبو العباس األشمعي، )ت6)

3/262.) 

( حييى بن احلارث بن عمرو بن حييى أبو عمرو ويقال أبو عمر ويقال أبو عليم الغساين الذماري ثم 3)

 (.3/263، وغاية النهاية 1/323القراء هـ(.  )معرفة 147الدمشقي، )ت

 ( وهو طاهر ابن غلبون.0)

هـ(.  )معرفة 342( ن َصري بن يوسف بن أيب نرص أبو املنذر الرازي ثم البغدادي النحوي، )تويف يف حدود 3)

 (.3/242، وغاية النهاية 1/433القراء 

( أمحد بن جبري بن حممد بن جعفر بن أمحد بن جبري أبو جعفر وقيل أبو بكر الكويف نزيل أنطاكية، 12)

 (.1/43، وغاية النهاية 1/416هـ(. )معرفة القراء370)ت

( حييى بن املبارك بن املغرية أبو حممد العدوي البرصي، املعروف باليزيدي لصحبته يزيد بن منصور 11)

 (.3/237، وغاية النهاية 1/232هـ(. )معرفة القراء 323احلمريي خال املهدي، )ت

 (. وخمترص ابن جبري يف عداد املفقود اآلن.2/1272( جامع البيان أليب عمرو الداين )13)
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أنه جيزم يف ذكر الوهم، ويف بعض املواضع ال جيزم بالوهم إذا مل يتبني له  .3

ومثاله يف فرش سورة  بالدليل القاطع، بل يقول: أظن، أو أحسب ونحو ذلك،

 بفتح النون وكرس الظاء إال [302]   ﴾ائ﴿وكلهم قرأ »البقرة قال اإلمام الداين: 

عن أيب مّحاد ما رواه ابن جبري
(1)

عن األعشى 
(2)

عن أيب بكر 
(3)

عن عاصم أنه قرأ  

بضّم النون وبنصب التاء، ومل يذكر الظاء، وعليها يف كتايب عالمة  {فن ظرةً }

السكون، وال يكون غري ذلك. وقال ابن جامع
(4)

عن أيب مّحاد عن أيب بكر بكرس  

.«ابن جبري ومهاوأحسب ما رواه الظاء مل يذكر النون، 
(5)

   . 

أنه يذكر اسم الواهم سواء كان شخصًا بعينه أو قراء بلد أو رواة راو، وهيتم  .0

ونا أمحد بن »ومثال ذلك قوله يف فرش سورة لل عمران:  بالتأكد من نسبة الوهم،

عمر
(6)

قال نا أمحد بن إبراهيم بن جامع 
(7)

، قال: نا بكر بن سهل
(8)

، قال: نا عبد 

الصمد
(9)

ورش عن 
(10)

وذلك خطأ، [ ممدودة؛ 3]الزمر:  ﴾ڈ ڈ ﴿عن نافع  

                                           
(.ويبدو واهلل أعلم أن يف 1/263)غاية النهاية .( عبد الرمحن بن شكيل ابن أيب محاد أبو حممد الكويف1)

 كام أين مل أجد أن ابن محاد أخذ عن األعشى، ابن أيب محاد. والصواب: املطبوع من جامع البيان تصحيفًا،

فلعل الصواب يف النص:)إال ما رواه ابن جبري عن ابن أيب محاد وعن األعشى  بل عن أيب بكر مبارشة،

 عن أيب بكر عن عاصم(.

( يعقوب بن حممد بن خليفة بن سعيد بن هالل أبو يوسف األعشى التميمي الكويف، )تويف يف حدود 3)

 ( . 3/232، وغاية النهاية 1/223هـ(. )معرفة القراء 322

امل أبو بكر احلنَّاط األسدي النهشيل الكويف، اختلف يف اسمه عىل ثالثة عرش قوالً ( شعبة بن عيَّاش بن س2)

 (.1/237، وغاية النهاية 1/320القراء هـ(.   )معرفة 134هـ وقيل 132أصحها شعبة، )ت

 (.1/323ن جامع الكويف. )غاية النهاية ( احلسن ب4)

 (.3/341( جامع البيان أليب عمرو الداين )7)

 (. 1/136هـ(. ) غاية النهاية 233ن حممد بن عمر أبو عبد اهلل املرصي القايض، )تأمحد ب« 6)

كري أبو العباس املرصي، )تويف3)  (.1/27هـ(. ) غاية النهاية 242 بعد ( أمحد بن إبراهيم بن جامع السُّ

 (.1/130هـ(.  ) غاية النهاية 303( بكر بن سهل بن إسامعيل أبو حممد الدمياطي، )0)

هـ (. 321د الصمد بن عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة أبو األزهر العتقي املرصي، )ت ( عب3)

 (.1/203، وغاية النهاية 1/234)معرفة القراء 

= ( عثامن بن سعيد بن عبد اهلل بن عمرو بن سليامن بن إبراهيم وقيل سعيد بن عدي بن غزوان بن داود 12)
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وكنت أظنه من شيخنا أمحد بن عمر، حتى رأيت  غري واحد من أصحاب ابن جامع 

وقال حممد بن وّضاح قد روى ذلك كذلك، فعلمت  أن الوهم منه.
(1)

وإبراهيم بن  

بازي
(2)

وغريمها عن عبدالصمد وداود 
(3)

وأيب يعقوب 
(4)

رش غري وغريمها عن و 

«عىل ابن جامع.« غري»ممدودة، فسقطت 
(5)

 . 

عن »...كقوله يف فرش سورة النحل:  ؛ويف مواضع قليلة مل يذكر اسم الواهم .3

قالون
(6)

وسائر وهو وهم.  -يف األو،ى -بالنون [ 3]   ﴾ک ک ﴿عن نافع  

«وهو الصواب -أي الثانية -أصحاب قالون عنه مفتوحة النون 
(7)

.  

عًا إذا مل يكن متأكداً من الواهم يف املوضع وقد ينسب الوهم ب .12 غري تأكيد تورُّ

عن حممد الباهيل»كام أسند يف فرش سورة املائدة:  املذكور؛
(8)

ھ ﴿...عن نافع 

ن  [30] ﴾ھ ھ جمزومة الياء، ذكر ذلك يف سورة البقرة، وأدرجها يف مجلة املسكَّ

                                                           

 سم وقيل أبو عمرو القريش موالهم القبطي املرصي امللقب بورش،بن سابق أبو سعيد وقيل أبو القا=

 (.1/723،وغاية النهاية1/232هـ(.)معرفة القراء133)ت

 /3 غاية النهايةهـ(. )303وقيل306ليس القرطبي، )ت( حممد بن وضاح بن بزيع أبو عبداهلل األند1)

337.) 

 (.1/32ـ(. )غاية النهاية ه334( إبراهيم بن حممد بن بازي أبو إسحاق األندليس، )ت3)

 ،1/237 هـ(. )معرفة القراء332( داود بن أيب طيبة هارون بن يزيد أبو سليامن املرصي النحوي، ت )2)

 (.1/333وغاية النهاية 

هـ(. 342ألزرق، )ت ( يوسف بن عمرو بن يسار ويقال سيار أبو يعقوب املدين ثم املرصي املعروف با4)

 ( .3/423ة النهاية ، وغاي1/232 )معرفة القراء

 (.2/331( جامع البيان أليب عمرو الداين )7)

( عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي ويقال املري، مو،ى بني زهرة أبو موسى امللقب بقالون، )ت 6)

 (.1/617،وغاية النهاية 1/236هـ( عىل الراجح.   )معرفة القراء 332قبل 

ثم نون مفتوحة وكرس الزاي مشددة. جامع البيان أليب عمرو الداين  ( فتكون قراءة قالون بياء مضمومة3)

(2/1332.) 

 هـ(. )معرفة القراء214( حممد بن حممد بن عبد اهلل بن بدر النفاح أبو احلسن الباهيل البغدادي، )ت0)

 (.3/343وغاية النهاية  ،1/130
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وهو الياء، منصوبة  [17]   ﴾ھ ھ﴿ من الياءات، ثم قال يف سورة يونس

 «الصواب، واألول خطأ  ال شكَّ فيه وأحسبه الباهيل، واهلل أعلم
(1)

 . 

اإلمام ابن جبري؛ حيث ذكر له اثنني  أكثر من نسب إليهم اإلمام الداين الوهم: .11

وعرشين ومهًا، واإلمام ابن شنبوذ
(2)

؛ حيث ذكر له ثالثة عرش ومهًا، واإلمام ابن 

 ًا.جماهد؛ حيث ذكر له اثني عرش ومه

كقوله أنه يذكر علة التوهيم يف الغالب، ويف بعض املواضع ال يذكر علة الوهم؛  .13

[ 137]  ﴾ٹ﴿مثالً يف فرش سورة لل عمران يف الياءات املحذوفات )الزوائد( عند 

وروى ابن شنبوذ عن قنبل»قال اإلمام الداين: 
(3)

 يف احلالني  
ٍ
«وهو غلطبياء

(4)
. 

يذكر فيها اإلمام الداين علة توهيمه هلا وجدت  ومن خالل تتبعي للمواضع التي مل

ل ها الشذوذ وهو خمالفة اجلامعة، واهلل أعلم.  أن السبب يف ج 

 أن تعليل التوهيم عند اإلمام الداين يرتكز حول ثالثة أسباب رئيسة، هي: .12

وهذه األمور الثالثة هي األساس يف  -الشذوذ، وخمالفة اللغة العربية، وخمالفة الرسم 

هيم ، وهي تعني خمالفتها ألركان قبول القراءةالتو
(5)

، وهناك أسباب أخرى فرعية - 

 سيأيت ذكرها مع التمثيل عليها يف املباحث التالية.

                                           
 (.2/1222( جامع البيان أليب عمرو الداين )1)

بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ ويقال ابن الصلت بن أيوب بن شنبوذ اإلمام أبو احلسن ( حممد بن أمحد 3)

 (3/73، وغاية النهاية 3/746هـ(.  )معرفة القراء 230البغدادي، )ت

رجة أبو عمر املخزومي موالهم املكي امللقب 2) ( حممد بن عبد الرمحن بن خالد بن حممد بن سعيد بن ج 

 (.3/167وغاية النهاية  1/473القراءهـ(. )معرفة 331، )ت بقنبل

 (.2/1223( جامع البيان أليب عمرو الداين )4)

  (:23( وهي التي نظمها اإلمام ابن اجلزري يف الطيبة ص )7)

ــــق وجــــه نحــــو ــــا واف  فكــــل م

 

ـــوى  ـــان للرســـم احـــتامال حي  وك

 وصـــــح إســـــنادا هـــــو القـــــرلن 

 

ـــــــان  ــــــة األركــ ــــــذه الثالث  فه

ـــــت  ـــــن أثب ـــــل رك ـــــثام ُيت  وحي

 

ــــذو   ذه لــــو أنــــه ىف الســــبعةش
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 راتب املد عند القراء يف األصول:كقوله يف م أنه ُيترص يف رد  الوهم غالبًا؛ .14

وقال األصبهاين»
(1)

منبور  [وغريها 21]البقرة: ﴾ڃ ﴿يف كتابه عن أصحابه  

 «مز يف ذلك من كلمة، فمّده إمجاعوأخطأ؛ ألن حرف املّد مع اهلغري ممدود، 
(2)

. 

وقد يسهب يف الرد  عىل الوهم يف بعض املواضع حسب ما يقتضيه احلال من  .17

وقد روى »وذلك كقوله يف فرش سورة البقرة: أمهية املسألة والوهم الواقع فيها، 

أبو ربيعة
(3)

...عن البّزي
(4) 

أي -كذلك [3] ﴾ڭ ڭ﴿يف سورة املمادلة  أيضاً 

إحدامها: أن ذلك خمالفة  وذلك خطأ يف هذين احلرفني من جهتني:، -بتشديد التاء

لرسم املصحف املّتفق عىل إثباته، إذ مها فيه بتاءين ظاهرين، وقد أتت هلام نظائر، 

...وشبهه. وانعقد إمجاعهم عىل إظهار التاءين [3]النساء: ﴾ڄ ڄ ڃ ﴿نحو 

هن، فلو كان ما رواه املذكورون عن البّزي من التشديد فيهام صحيحًا ملا خّصا به في

دوهنّن، وجلرى يف مجيعهّن، إذ ال فرق بينها وبينهّن. والثانية: أنه عدول عن مذهب 

ابن كثري يف التاءات املشّددات إذ كان ما يشّدد منهن يف الرسم بتاء واحد، وهو يف 

ْس األصل بتاءين ليدل بالتشد َتْغن عن يد عىل ذلك، فأما ما كان يف الرسم بتاءين فم 

«التشديد بظهور التاءين
(5)

. 

                                           
ابن خالد بن عبد  ( حممد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن شبيب بن يزيد بن خالد بن قرة بن عبد اهلل، وقيل:1)

، وغاية النهاية 1/473القراء )معرفة هـ(. 336ر األسدي األصبهاين، )ت اهلل بن زاذان بن فروخ أبو بك

3/163.) 

 (.1/463 )( جامع البيان أليب عمرو الداين3)

هـ(.  )معرفة 334( حممد بن إسحاق بن وهب بن أعني بن سنان أبو ربيعة الربعي املكي املؤدب، )ت 2)

 (.3/33، وغاية النهاية 1/474القراء 

ي املكي، )ت 4) هـ(.  )معرفة 372( أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن القاسم بن نافع بن أيب بزة أبو احلسن البز 

 ( .1/113ية النهاية ، وغا1/267القراء 

 (.324-3/322( جامع البيان أليب عمرو الداين )7)
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كقوله يف  أنه حييل عىل بعض كتبه زيادًة يف بيان الرد  عىل بعض األوهام؛ .16

إال ما [ 24] ﴾ى ى ﴿ كلهم سّكن الياء من قوله»فرش سورة القصص: 

وذلك خطأ مرو أنه فتحها، عن اليزيدي عن أيب ع« خمترصه»حكاه ابن جبري يف 

«منه...وقد أتينا عىل البيان عن ذلك يف كتابنا املصنّف يف الياءات
(1)

. 

اء، .13 خصوصًا تنبيهات  أنه ينقل عن األئمة قبله تنبيهاهتم عىل أوهام القرَّ

اإلمام أيب بكر ابن جماهد، وقد يوافقهم أو يرّد عليهم، ومن أمثلة موافقته ما رواه 

ة التساؤل )النبأ( عن حييىبسنده يف فرش سور
(2)

قلت  أليب بكر: خالفوين »قال:  

مل يكن عاصم  أخطئوامثقلة. فضحك وقال:  [13]﴾ف ت َحت  ﴿ عنك فقالوا:

«يثقلها
(3)

. 

كقوله:  ؛يتلمس األعذار للواقعني يف األوهام ما وجد إ،ى ذلك سبيالً  .10

 ، وستأيت يف املباحث التالية أمثلة عىل ذلك.«سقطت عليه»

هي أبرز مالمح منهج اإلمام أيب عمرو الداين يف التنبيه عىل أوهام القراء يف  هذه

 كتابه جامع البيان يف القراءات السبع.

وسأذكر يف املباحث التالية بإذن اهلل تعا،ى أهم املوضوعات التي نبه فيها اإلمام 

اء مع التمثيل، واهلل املوفق.   الداين  عىل أوهام بعض القرَّ

 

                            

                                           
 (. وكتابه املصنف يف الياءات يف عداد املفقود اآلن. 4/1473( جامع البيان أليب عمرو الداين )1)

 ،1/243هـ(.)معرفة القراء 322لحي،)ت ( حييى بن لدم بن سليامن بن خالد بن أسيد أبو زكريا الص  3)

 (.  3/262لنهاية وغاية ا

 (. 4/1604( جامع البيان أليب عمرو الداين )2)
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 املبحث الثاني

 تنبيهات اإلمام أبي عمرو الداني على أوهام القرَّاء 
 يف باب األسانيد من جامع البيان 

باب األسانيد يف جامع البيان ميلء بالنكت املهمة، والتنبيهات والتصويبات، 

قب وينبه فلم يكتف الداين بذكر األسانيد والطرق يف القراءات السبع، بل كان يع

  ويصحح عىل األوهام يف هذه األسانيد.

وقد َتيز اإلمام أبو عمرو الداين بدقة مالحظة، وتيقظ وانتباه بحيث ال تفوته 

 األخطاء، وال جتوز عليه األوهام.

اء يف باب األسانيد فوجدته:  وقد تتبعت  تنبيهاته عىل أوهام القرَّ

ٍو يف سند اخلرب الذي ينبه عىل ما يقع من وهم بزيادة أو حذف اسم را .1

يسنده، مع بيان سبب الوهم باختصاٍر يف بعض املواضع، وذلك بعد ذكر السند 

 الواقع فيه الوهم، ومثال ذلك: 

عبد اهلل بن عيسى املدين»...أسند الداين عن:  يف احلذف:
(1)

، قال: هارون بن 

موسى الَفْروي
(2)

سّيبيحّدثنا قالون أن حممد بن إسحاق بن حممد امل ، قال:
(3)

 

حّدثه أن نافع بن أيب نعيم القارئ أخربه أنه قرأ هذه القراءة عىل عدة من التابعني: 

أبو جعفر القارئ
(4)

ويزيد بن رومان 
(5)

وشيبة بن نصاح 
(6)

وعبد الرمحن بن هرمز  

                                           
( عبداهلل بن عيسى بن عبداهلل بن شعيب بن حبيب بن ماهان أبو موسى القريش املدين املعروف بطيارة، 1)

 (.1/442هـ(. )غاية النهاية303)ت

 (. 2/1421هـ(. )هتذيب الكامل 372( هارون بن موسى بن أيب علقمة املدين، )ت3)

 هـ(.)معرفة القراء326( حممد بن إسحاق بن حممد بن عبد الرمحن أبو عبد اهلل املسيَّبي املدين،)ت 2)

 (.3/30وغاية النهاية  ،1/422

د القراء العرشة تابعي مشهور، ( يزيد بن القعقاع اإلمام أبو جعفر املخزومي املدين القارئ، أح4)

 (.3/203، وغاية النهاية 1/133هـ( وقيل غري ذلك.   )معرفة القراء 122)ت

ومان أبو َرْوح املدين مو،ى الزبري،)ت 7)  /1)معرفة القراء هـ(.122هـ وقيل 133هـ وقيل 132( يزيد بن ر 

 (.3/201وغاية النهاية  ،130

َجس بن يعقوب أبو ميمونة املدين،)ت 6) =  )معرفة القراءهـ(. 120هـ وقيل 122( َشْيبة بن ن صاح بن ََسْ
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األعرج
(1)

ومجاعة، فكل ما اجتمع له اثنان عىل حرف من هذه القراءة أثبتُّه 

مل يذكر الفروي يف حديثه مسلم بن »السند بقوله:  ، ثم عقب عىل هذا«وقرأته

جندب
(2)

، وقال: إّن حممد بن إسحاق سمعه من نافع، وإنام سمعه من أبيه 

إسحاق
(3)

فغلط عليه الفروّي أو عبد اهلل عن نافع، وعن إسحاق نفسه رواه قالون،  

«بن عيسى فذكر ابنه حممداً 
(4)

 ث نسب إ،ىفهنا بني الداين الغلط يف هذا اخلرب، حي، 

نافع،  حممد بن إسحاق السامع من نافع، وهو مل يسمع منه مبارشًة بل سمع من أبيه عن

 كام ذكر الداين أن هذا الغلط وقع إما من الفروي أو عبداهلل بن عيسى، فلم جيزم بالواهم. 

ابن عبد الرزاق»...أسند اإلمام الداين عن:  ويف الزيادة:
(5)

...قال اخلزاعي
(6)

 :

عبد الوهاب وأخربين
(7)

أنه قـرأ عىل عبد امللك بن عبد اهلل بن سعوة 
(8)

، وأنـه قـرأ  

عىل وهب بن زمعة بن صالح
(9)

، وأنه قرأ عىل أبيه
(10)

، وأنه قرأ عىل ابن كثري، وأنه 

                                                           

 (.1/233وغاية النهاية  ،1/103=

 /1هـ(. )معرفة القراء 113هـ وقيل 113( عبد الرمحن بن هرمز األعـرج أبو داود املدين، تـابعي، )ت 1)

 (.1/201، وغاية النهاية 102

ندب أبو عبد اهلل اهلذيل موالهم املدين القاّص، تابعي مشهور، )تويف بعد سنة 3) سلم بن ج  هـوقيل 112( م 

 (.3/333، وغاية النهاية 1/104ة القراء هـ(. )معرف122

( إسحاق بن حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن املسيب بن أيب السائب بن عابد بن عبد اهلل بن عمرو بن 2)

 ،1/20هـ(.)معرفة القراء 326خمزوم بن يقظة بن مر بن كعب املخزومي أبو حممد امل سيَّـبي املدين،)ت 

 (.1/173وغاية النهاية 

 (.1/333جامع البيان أليب عمرو الداين ) (4)

هـ وقيل 223( إبراهيم بن عبد الرزاق بن احلسن بن عبد الرزاق العميل األنطاكي أبو إسحاق، )ت 7)

 (1/16، وغاية النهاية 3/766هـ(. )معرفة القراء 220

وغاية ،1/104هـ(.)معرفة القراء220إسحاق أبو حممد اخلزاعي املكي،)ت ( إسحاق بن أمحد بن6)

 (.1/176النهاية

هـ( عىل الراجح.)معرفة القراء 327( عبد الوهاب بن فليح بن رياح أبو اسحاق املكي،)ت يف حدود 3)

 (.1/402،وغاية النهاية 1/233

 (.1/463( عبد امللك بن عبد اهلل بن سعوة )ويف الغاية بالشني املعممة(، أبو الوليد املكي. )غاية النهاية 0)

 (.3/261ة بن صالح املكي. )غاية النهاية ( وهب بن زمع3)

 (.1/337( زمعة بن صالح أبو وهب املكي. )غاية النهاية 12)
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قرأ عىل جماهد
(1)

ودرباس 
(2)

وهم ابن عبد الرزاق يف هذا »(، ثم قال أبو عمرو: 

، ثم ذكر اإلسناد الصواب «هد ودرباس ابَن كثرياخلرب، فأدرج بني َزمعة وبني جما

قال حدثنا إسحاق، قال أخربين عبد الوهاب أنه قرأ عىل عبد امللك بن »...فقال: 

عبد اهلل بن سعوة، وعىل شعيب بن أيب بّزة
(3)

، وأخرباه أهنام قرل عىل وهب بن زمعة 

ثم « ودرباس الح، وقرأ زمعة عىل جماهدبن صالح، وأنه قرأ عىل أبيه زمعة بن ص

قرأت  عىل ابن فليح، وقال: قرأت  عىل »أسند اإلمام الداين أيضًا أن اخلزاعي قال: 

عبد امللك بن عبد اهلل ابن سعوة، وعىل شعيب بن أيب بزة، وأخربه أهنام قرل عىل 

وهب بن زمعة بن صالح، وأخربمها أنه قرأ عىل أبيه زمعة بن صالح، وقرأ زمعة 

ل أبو عمرو: وهذا هو الصحيح، وما حكاه ابن عبد الرزاق قاعىل جماهد ودرباس. 

«خطأ
(4)

ويالحظ أن الداين يستخدم لفظ )الصحيح( يف ما يقابل )اخلطأ(؛ ولذا . 

 فإن كل ما يقول فيه الداين: والصحيح كذا، فإن ضده خطأ، واهلل علم. 

يرتض  وقد وافق ابن اجلزري الداين يف توهيم ابن عبدالرزاق أول األمر، ثم مل 

: وكذلك قال غري ابن عبدالرزاق حتى أن اهلذيل»قول الداين وتعقبه بقوله:  قلت 
(5)

 

: واستحسنها أبو بكر ابن -أي اهلذيل  -أدخل زمعة يف الرواة عن ابن كثري قال 

مهران
(6)

(، وكأنَّ ابن اجلزري حينام رأى أكثر من إمام ذكر ذلك مال إ،ى القول بعد 

                                           
(. 123هـ وقيل 124هـ وقيل 122( جماهد بن جرب أبو احلماج املكي، أحد األعالم من التابعني، )ت 1)

 (.3/41، وغاية النهاية 1/162)معرفة القراء 

 (.1/302. )غاية النهاية بن عباس ( درباس املكي، مو،ى عبداهلل 3)

 (1/230( شعيب بن أيب بزة )ويف الغاية بالراء املهملة وهو تصحيف( املكي. )غاية النهاية 2)

 (.213-1/216( جامع البيان أليب عمرو الداين )4)

هـ( عىل  467اهلذيل البسكري )ت  مالقاسأبو ( يوسف بن عيل بن جبارة بن حممد بن عقيل بن سوادة 7)

 ( .3/233، وغاية النهاية 3/017املشهور. )معرفة القراء 

ْهران أبو بكر األصبهاين ثم النيسابوري،)ت6)  ،3/663هـ(. )معرفة القراء 201( أمحد بن احلسني بن م 

 (.1/43وغاية النهاية 
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: والقوالن صحيحان؛ فيكون »ري بني القولني فقال: الوهم، ثم مجع ابن اجلز قلت 

وعىل هذا يكون ابن عبدالرزاق «. قرأ عىل ابن كثري، وشاركه يف شيخه، واهلل أعلم

غري واهم فيام قال
(1)

  . 

ينبه عىل األخطاء يف أسامء الرواة وأنساهبم، بدون ذكر العلة، ومن ذلك:  .3

ربيعة يقول يف نسبه: قنبل بن عبد الرمحن  وأما قنبل: أبو»عند ذكره نسب قنبل قال: 

بن قنبل، وابن الصّباح
(2)

يقول يف نسبه: قنبل بن عبد الرمحن بن خملد بن خالد بن  

 ،«والّصحيح نسب ابن جماهدسعيد بن جرجة، وكذا قال ابن عبد الرزاق، 
(3)

 ،

ن أبو عمر حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن خالد ب»ونسب ابن جماهد لقنبل هو: 

ْرَجة، نبال سعيد بن ج   «املخزومي، املكي...ويلقب ق 
(4)

. 

: قول الداين: التنبيه عىل ما قد يقع من وهم يف املتابعات، ومثال ذلك .2

وتابع البزّي أيضًا عىل روايته أن القسطَ »
(5)

الوهاب بن   قرأ عىل ابن كثري نفسه عبد 

فليح...وتابعه أيضا عىل ذلك عبد اهلل بن جبري اهلاشمي
(6)

اس  عن القوَّ
(7)

فيام  

حكاه اخلزاعي عنه، حدثنا الفاريس، عن أيب طاهر
(8)

وأحسب اخلزاعي محل عنه.  

اس اس عىل رواية البزي، وذلك غلط منه عىل القوَّ «رواية القوَّ
(9)

.  

                                           
اجلزري (، وتنبيهات اإلمام ابن 333(. وينظر: الكامل للهذيل، ص )3/337( غاية النهاية البن اجلزري )1)

 (.431عىل أوهام القراء للدكتور أمحد بن محود الرويثي، ص )

 (.3/133، غاية 1/330. )معرفة القراء ( حممد بن عبد العزيز بن الصباح املكي، أبو عبد اهلل3)

 (.1/223( جامع البيان أليب عمرو الداين )2)

 (.1/227لداين )(، وجامع البيان أليب عمرو ا33( السبعة أليب بكر ابن جماهد، ص )4)

هـ(.  132ط، )ت ( إسامعيل بن عبداهلل بن قسطنطني أبو إسحاق املخزومي موالهم املكي املعروف بالقس7)

 (.1/167، وغاية النهاية 1/332)معرفة القراء 

 (.1/413اهلاشمي املكي. )غاية النهاية ( عبد اهلل بن جبري 6)

ح بن عون أبو احلسن النبال املعروف بالقواس، ( أمحد بن حممد بن علقمة بن نافع بن عمر بن صب3)

 (.1/132، وغاية النهاية 1/140هـ(. )معرفة القراء 347وقيل342)ت

هـ(.  )معرفة القراء 243( عبد الواحد بن عمر بن حممد بن أيب هاشم أبو طاهر البغدادي البزاز، )ت 0)

 (.1/437، وغاية النهاية 3/622

 (.1/214ين )( جامع البيان أليب عمرو الدا3)



 هـ(4141حجة مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية        العدد السادس عشر          )ذو ال 

487 

ذكر اإلمام التنبيه عىل ما قد يقع يف األسانيد من أخطاء النساخ، ومن ذلك:  .4

وأما طريق أيب جعفر أمحد بن »عن أيب عمرو فقال: الداين إسناد أحد طرق اليزيدي 

حممد بن أيب حممد
(1)

عن جده 
(2)

، وعمه أيب إسحاق إبراهيم بن أيب حممد
(3)

عن  

أبيه: فحدثنا حممد بن أمحد البغدادي
(4)

، قال حدثنا أبو بكر بن جماهد، قال حدثنا 

أبو القاسم عبيد اهلل بن حممد بن أيب حممد
(5)

عن اليزيدي،  ، عن أخيه، عن عمه،

يف كتايب ويف سائر النسخ من كتاب »ثم قال أبو عمرو: «. عن أيب عمرو بالقراءة 

وهو خطأ. وأحسبه من قبل النساخ. والصواب: عن ابن جماهد: عن أبيه وعمه، 

حدثنا أبو القاسم بن »، ثم ساق سندًا لخر عن أيب بكر ابن جماهد قال: «أخيه وعمه

و جعفر أمحد بن حممد بن أيب حممد، وعمي إبراهيم بن اليزيدي، قال حدثني أخي أب

«أيب حممد، قاال حدثنا أبو حممد عن أيب عمرو.
(6)

 . 

ووقع يف كتاب »وقد نقل اإلمام ابن اجلزري هذا التنبيه عن الداين، وأيده بقوله: 

وهو السبعة البن جماهد: أخربين أبو القاسم عبيد اهلل بن اليزيدي عن أبيه وعمه، 

عن أخيه وعمه، ولعله تصحيف أو سبق قلم؛ فقد ذكره ابن جماهد  وابهوهم وص

 «ري كتاب السبعة كام ذكره اجلامعةكذلك عىل الصواب يف غ
(7)

. 

 

                            

                                           
 (.1/122( أمحد بن حممد بن حييى بن املبارك اليزيدي أبو جعفر البغدادي. )غاية النهاية 1)

 ( وهو حييى اليزيدي، وقد سبق التعريف به.3)

 (.1/33( إبراهيم بن حييى بن املبارك أبو إسحاق بن أيب حممد اليزيدي البغدادي. )غاية النهاية 2)

 (.3/32هـ(. )غاية النهاية233بو مسلم البغدادي، )ت( حممد بن أمحد بن عيل أ4)

 (.213-1/216( جامع البيان أليب عمرو الداين )7)

 (.1/230( جامع البيان أليب عمرو الداين )6)

 (.33(. وينظر كتاب السبعة أليب بكر ابن جماهد، ص )432-433، 1/33( غاية النهاية البن اجلزري )3)



 د.باسم بن حمدي السيد           تنبيهات اإلمام أبي عمرو الداني على أوهام القرَّاء في كتابه جامع البيان

488 

 املبحث الثالث

 تنبيهات  اإلمام أبي عمرو الداني على أوهام القرَّاء
 يف أبواب األصول من جامع البيان  

ل اإلمام الداين يف أبواب األصول تفصياًل مسهبًا، فال يكاد يوجد كتاب  فصَّ

 مؤلف يف القراءات أسهب يف أبواب األصول مثله.

وكان مما قام به أن نبَّه عىل األوهام الواقعة يف بعض مسائل هذه األبواب، 

ها، واإلمام أبو عمرو الداين راوية ناقد، ال يقبل الروايات عىل عاّلهتا، ولكن ينقد

 وال يمّر األخبار عىل عواهنها، بل يزيف الزائف.
ومن خالل حرصي للمواضع التي نبه فيها عىل األوهام يف أبواب األصول 

سأذكر يف النقاط التالية أهم املوضوعات التي نبه فيها عىل األوهام، فأقول وباهلل 

 التوفيق: 
اٍو بدون أن ينسب ينبه عىل األوهام التي يقع فيها مجاعة من قراء بلٍد أو ر .1

قال  يف )باب اختالفهم يف فاحتة الكتاب(الوهم  لشخص بعينه، ومن أمثلة ذلك: 

قد كان بعض متقّدمي املغاربة من أصحاب ورش يتأّول اإلشباع »اإلمام الداين: 

أنه املوّلد  - [7]الفاحتة: ﴾ٿ ٿ ٿ ﴿يقصد إشباع احلركة يف  -فيام تقدم وشبهه 

يبالغ يف َتطيط الكرسات مع الياءات والضاّمت مع للحروف الّصحاح، فكان 

الواوات، وهم الذين يقولون ياء شكٍل لقيت ياء سواد، وواو شكٍل لقيت واو 

وذلك خطأ  من متأّوله، وغلط  من متأّمله، وجهل  من قائله ومسمله، واآلخذ سواد، 

منها، وسواء إذ التمطيط املوّلد للحروف زيادة حمضة، وكتاب اهلل تعا،ى حمظور  به؛

«كانت لفظًا أو رسامً 
(1)

. 

                                           
 (.1/423داين )( جامع البيان أليب عمرو ال1)
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قال اإلمام الداين يف فصل ينبه عىل األوهام يف نسبة األوجه، ومن ذلك:  .3

ەئ ﴿وقال اخلزاعي عن أصحابه عن ابن كثري »)إذا حال بني اهلمزتني حائل(: 

]البقرة:    ﴾چ﴿ ، و﴾ەئ﴿ال هيمز األو،ى من أجل مهزة  [364]البقرة: ﴾ەئ

و ويكرس األلف اآلخرة بغري مهز، قال: ألهنم ال جيمعون بني هيمز الوا وغريها[21

ثم علق اإلمام الداين عىل )ترك اهلمز( يف هذين «. مهزتني يف حرف واحـد

إحدامها أن اهلمزتني يف ذلك  وهذا غلط من اخلزاعي من جهتني:»املوضعني فقال: 

حركة الالم املت﴾چ﴿األلف، ويف  ﴾ەئ ەئ﴿مل تتالصقا بل قد فصل بينهام يف

واأللف، فوجب حتقيقها؛ ألهنام ال يستثقالن. والثانية: أن ذلك كان جيب يف كل 

... وما [4]املمتحنة:  ﴾ے ۓ﴿ كلمة فيها مهزتان قد فصل بينهام فاصل، نحو قوله:

فصّح أن الذي أشبهه، وذلك غري معروف من مذهب ابن كثري يف ذلك بإمجاع، 

 «توفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل ال، وباهللحكاه اخلزاعي غلط ال شك فيه
(1)

. وقد 

أشار اإلمام الداين إ،ى هذا الغلط أيضًا يف فرش سورة البقرة بتوسع أكثر وَذَكر علالً 

وقال »أخرى يف الرّد عىل غلط اخلزاعي غري التي ذكرها يف األصول؛ حيث قال: 

 تركوا مهزها من أجل ألف ﴾ەئ ەئ﴿اخلزاعي عن أصحابه عن ابن كثري 

، قال: وهم هيمزون الفعل منه مثل  [20]هموزة، وكذلك يف النساء امل ﴾ەئ﴿

باهلمز مثل رعاء، ومل يذكر  ﴾ەئ ەئ﴿ ، ثم قال يف النساء: [143]النساء:   ﴾ڌ﴿

ومل يبنّي »وعلق اإلمام الداين عىل هذه الرواية قائاًل: «. [43]الذي يف األنفال

واعتالله لرتكهم إّياها رتوكة، اخلزاعي أّي اهلمزتني من ذلك تركوا، وأهيم كانت امل

ألهنا مل تلق مهزة، فيمب تركها من أجلها. إال أن قوله: تركوا مهزها من أجل  خطأ؛

املهموزة، وقوله يف النساء وَتثيله يدّل عىل أنه أراد الثانية، وذلك  ﴾ەئ﴿ألف 

                                           
 (.740-3/743( جامع البيان أليب عمرو الداين )1)
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يبطل من جهتني: إحدامها: أن ألف الناس ليست هبمزة حمّققة فرتك من أجلها كام 

عم، بل هي ألف وصل تسقط من اللفظ يف حال االتصال. واجلهة األخرى: أن ز

األلف الزائدة التي قبل تلك اهلمزة املرتوكة يلزم إسقاطها إظهارًا لسكوهنا 

وسكون ما بعدها، وذلك مما ال يعرف يف األداء بإمجاع. وقرأ الباقون بتحقيق 

روى أبو ربيعة...، وكذلك اهلمزتني معًا ألجل األلف الفاصلة بينهام، وكذلك 

حكى الزينبي
(1)

، وبذلك قرأت  قال: وغلط يف قوله بغري مهزأنه قرأ عىل اخلزاعي،  

 «أنا...عن ابن كثري.
(2)

. 

ينبه عىل األوهام يف إدراج مواضع حتت أصٍل من أصول القارئ، ومثال  .2

كر اإلمام  عمرو ذ، عند ذكره ملوانع اإلدغام عند أيبيف )باب اإلدغام الكبري(ذلك: 

وقد أدرج »، ثم قال: ف األول تاء خطاب أو تاء املتكلم(إذا كان احلرالداين مانع: )

بري يف هذا الرضب حرفني ليسا منه، وحكى عن اليزيدي عن أيب عمرو أنه  ابن ج 

]األنعام:    ﴾ڄ ڃ﴿، و[126]املائدة: ﴾ڱڱ﴿أظهرمها، ومها قوله:

فال علة َتنع من إدغامها يف مثلها كام  وذلك غلط منه؛ ألن تاء املوت أصلية؛  [61

«منعت منه تاء اخلطاب وتاء املتكلم
(3)

. 

 :ينبه عىل األوهام يف مسائل عّد اآلي التي هلا تعلق باخلالف، ومن ذلك .4

قتيبةعن )قول اإلمام الداين 
(4)

قال : »عن الكسائي يف باب فاحتة الكتاب( الراوي 

                                           
( حممد بن موسى بن حممد بن سليامن بن عبداهلل بن حممد بن إبراهيم بن حممد عيل بن عبداهلل بن عباس بن 1)

، وغاية النهاية 3/764هـ(. )معرفة القراء210عبداملطلب أبو بكر الزينـبي اهلاشمي البغدادي، )ت

3/363 .)  

 (.323-3/321( جامع البيان أليب عمرو الداين )3)

 (.1/422( املصدر السابق )2)

 ، وغاية النهاية1/276هـ(. )معرفة القراء322عبدالرمحن األزاذاين، )تويف بعد وـران أبــن مهـة بـيبـ( قت4)

3/ 33 .) 
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إذ اإلمجاع من  لك غلط من قتيبةوذليس برأس لية،  [22] ﴾ىئ يئ﴿يف الزمر: 

ين منعقد عىل أنه رأس لية العاد 
(1)

وجب أن يكون امليم قبله مضمومة طردًا  ؛

«ملذهبه يف مجيع الفواصل
(2)

. 

ما أسنده ينبه عىل األوهام يف التعليل والتوجيه يف األصول، ومن ذلك:  .7

إنام »أنه قال: ( اين عن ابن جماهد عن اليزيدي يف )باب اإلدغام الكبرياإلمام الد

 أي إدغام باء« من أجل كرسة الذال [304]البقرة:  ﴾ڑ ک ک﴿أدغم 

وهذه عّلة »، ثم علق اإلمام الداين عىل هذه العّلة بقوله: ﴾ک﴿يف ميم  ﴾ڑ﴿

؛ ألنه لو كان إنام يدغم الباء يف امليم من أجل وقوع الكرسة قبلها، لوجب ال تصّح 

ٻ ﴿و [36]البقرة: ﴾ڇ ڇ ڇ﴿، و [44]احلج: ﴾ہ ھ﴿أن يدغم

ثم مل «. ...ونظائر ذلك مما قبل الباء فيه كرسة، وهو يظهره بإمجاع[32]احلج: ﴾ٻ

ولعل قائالً يقول: إنام »يكتف بذلك بل أورد إيرادات ورّد عليها، فيستطرد قائاًل: 

 ﴾ڑ﴿أراد إذا انضّمت الباء ووليتها الكرسة، وذلك غري موجود إال يف كلمة 

يصّح أيضًا من جهتني: أحدمهـا: أنه مل يذكر الضمة وذكر  ال غيـر، فـذلك ال

الكرسة. والثانيـة أن جعفر بن حممد األََدمي
(3)

روى عن ابن سعدان 
(4)

عنه عن أيب  

، والباء مفتوحة، وقد [23]يف املائدة  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿عمرو أيضًا أنه أدغم 

أدغم من رواية أيب عبد الرمحن
(5)

 ]لل عمران:   ﴾ہ ھ ھ ھ﴿، عن أبيه، عنه 

واحلاء [ 01]يونس:    ﴾ڄ ڄ ڄ﴿واملدغم مفتوح وقبله كرسة، ومل يدغم  [107

                                           
ـزيل القرلن واختالف عدد ليات (، والتبـيان يف معرفة تن313( ينظر: البيان يف عد لي القرلن للداين، ص )1)

 (.334القرلن عىل أقاويل القراء أهل البلدان أليب حفص العطار، ص )

 (.1/433( جامع البيان أليب عمرو الداين )3)

 (.1/130( جعفر بن حممد أبو حممد األصبهاين األدمي. )غاية النهاية 2)

 ، وغاية النهاية1/421)معرفة القراء (.هـ321لرضير الكويف النحوي، )ت( حممد بن سعدان أبو جعفر ا4)

3/142.) 

 (.1/462( عبداهلل بن حييى بن املبارك أبو عبدالرمحن ابن أيب حممد اليزيدي البغدادي. غاية النهاية )7)
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يم، فدّل ذلك عىل صّحة ما مضمومة، وهي والعني من خمرج واحد كالباء وامل

«قلناه
(1)

والعّلة اجليدة فيه صحة ».وقال ابن اجلزري بعدما ذكر اعرتاض الداين: 

عىل اعتباره أن جعفر بن حممد األََدمي روى عن النقل، مع وجود املماور، ومما يدل 

يف املائدة  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ابن سعدان عن اليزيدي عن أيب عمرو أنه أدغم 

املدغمة  ﴾ڦ ڄ﴿، والباء يف ذلك مفتوحة ، وما ذاك إال من أجل جماورة  [23]

ڑ ڑ ﴿يف مذهبه واهلل أعلم. والدليل عىل ذلك أنه مع إدغامه حرف املائدة أظهر 

« ، واهلل أعلم.[113]يف هود    ﴾ک
(2)

.  

يف ) ينبه عىل األوهام الواقعة يف كتب القراءات يف األصول، ومن ذلك: .6

عند باب ذكر مذاهبهم يف اإلظهار واإلدغام للحروف السواكن، مبحث الذال 

، خمترصه يف -باإلظهار أي-كذلك حكى ابن جبري و»قال اإلمام الداين :  اجليم(

 ﴾ڌ ڎ﴿و [23]سبأ:  ﴾ڀ ڀ ﴿عمرو وقال: كلهم قرأ  وعن اليزيدي عن أيب

غري مدغم. [ 137]البقرة:   ﴾ۋٴۇ﴿ [3]األحزاب:   ﴾ڄ ڃ﴿و [12]األحزاب: 

وذلك »ثم بنيَّ الداين غلط ابن جبري يف خمترصه فقال: « قال: وال نعلم أحدًا أدغمه

كيني وغريهم عىل أن الذين نقلوا القراءة عنه أداًء من األنطا ،غلط منه عىل أيب عمرو

ال يعرفون غري اإلدغام، وكذلك حكى ابن عبد الرزاق، وأمحد بن يعقوب
(3)

، عن 

«أصحاهبام عنه.
(4)

. 

اء أو القواعد العربية وحيكم  .3 ينبه عىل األوجه اخلارجة عن مذاهب القرَّ

قال  ل مهزة االستفهام عىل أل التعريف(دخو) يف فصلعليها بالوهم، ومن ذلك: 

                                           
 (.473-1/476( جامع البيان أليب عمرو الداين )1)

 (.1/303( النرش البن اجلزري )3)

 (. 1/171هـ(. )غاية النهاية242نطاكي، )ت( أمحد بن يعقوب التائب أو الطيب األ2)

 (.1/433( جامع البيان أليب عمرو الداين )4)
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وقد روى حممد بن الفرح»اإلمام الداين: 
(1)

ڀ ﴿عن ابن املسيبي عن أبيه عن نافع  

وهو مهموزًا غري ممدوٍد، مل يرو ذلك أحد  غريه،  [144، 142]األنعام:    ﴾ڀ

«غلط خلروجه عن مذاهب القراءة وسنن العربية وباهلل التوفيق
(2)

.  

م  معنًى خاطئًا، وي بنّي الصواب يف .0
مرادها،  ينبه عىل الرتاجم التي قد ت وه 

يف باب اهلزتني من كلمتني، وعند الرضب الرابع: أن تكون األو،ى ومن ذلك: 

نقل اإلمام الداين عن  [12]البقرة: ﴾ۓ ڭ﴿مضمومة، والثانية مفتوحة نحو: 

 وهم كثري، ابن أصحاب يقصد –مذهبهم يعني أصحابه الثالثة »اخل زاعي قوله: 

اسالق عن جبري بن وعبداهلل ف ليح وابن البزي  مهزوا خالف عىل اجتمعتا إذا  - وَّ

 فأما: »فقال اخلزاعي قول عىل الداين اإلمام علق ثم«. اآلخرة، وأسقطوا األو،ى

وإن كان أصاب،  فقد التسهيل أراد كان فإن اآلخرة، وأسقطوا األو،ى مهزوا قوله

لتقت أراد ذهاب اهلمزة رأسا فقد أخطأ؛ ألن ذلك غري جائز يف اهلمزة املبتدأة إذا ا

«بمثلها وال يتمكن اللفظ به
(3)

.    

 ما ذكره الداين عنينبه عىل األوهام يف ترمجة القراءة ووصفها، ومن ذلك:  .3

باب مذهب محزة يف تسهيل اهلمزة املتوسطة، اليزيدي الراوي عن أيب عمرو يف )

وروى العباس بن حممد»؛ قال:  روايات الوقف عىل اهلمز ورواته(فصل يف
(4)

، عن 

يم، عن أبيه اليزيدي: ما كان يف القرلن من املمدود، فإنك إذا وقفت عليه إبراه

يعني باأللفني: »ثم بني الداين املعنى الصواب لرتمجة )بألفني( فقال: « وقفت بألفني

وين بعدها األلف التي قبل اهلمزة املطّولة ألجلها، واأللف التي تبدل من التن

                                           
 ( حممد بن الفرح )ويف الغاية الفرج باجليم املعممة، ويـبدو أنه تصحيف( أبو بكر اخلرايب. )غاية النهاية1)

3/330.) 

 (.3/737( جامع البيان أليب عمرو الداين )3)

 (.3/742( املصدر السابق )2)

 (. 1/274( العباس بن حممد بن أيب حممد اليزيدي أبو الفضل البغدادي امللقب بعرام. )غاية النهاية 4)
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ه عىل ما روي من ترمجة خاطئة معلاًل فقال: ، وبعد ذلك نب«واهلمزة حمّققة بينهام

قوله بألفني إ،ى أنه يسّهل اهلمزة، فيمعلها ألفًا  وقد وّجه أبو طاهر بن أيب هاشم»

وهذه الرتمجة غلط ال شك وبعدها األلف املعّوضة من التنوين كفعل محزة سواء. 

بثالث  ؛ وذلك أن اهلمزة إذا سّهلت وجعلت ألفا مل يكن الوقف بألفني، بلفيه

ألفات التي قبل اهلمزة واملمعولة خلفًا منها واملبدلة من التنوين، وذلك خالف ملا 

يق اهلمز ال رواه إبراهيم عن أبيه أن الوقف بألفني والوقف هبام ال يكون إال مع حتق

«غري
(1)

. 

ينبه عىل األوهام يف الروايات املخالفة ملا نصَّ عليه القارئ يف كتابه، ومن  .12

 ﴾ڇ﴿عند لفظة  إلمام الداين يف )باب اهلمزة املفردة(قال اذلك: 

وروى أبو سليامن: » [3، واحلاقة:32]التوبة: ﴾ڍ  ﴿، و[72]النمم:
(2)

 

وسائر الرواة عن قالون أنه مهزمها، وكذا قال يل أبو الفتح، عن قراءته عىل عبداهلل 

بن احلسني
(3)

، عن أصحابه، عن احل ْلواين
(4)

لرواية عن ثم نبه عىل أن هذه ا.« 

..«وهم؛ ألن احل ْلواين نّص عىل ذلك يف كتابه بغري مهز.»احل ْلواين وهم فقال: 
(5)

  .

وقد نقل ابن اجلزري هذا التوهيم عن الداين، ووافقه
(6)

.   

فنستخلص من هنا قاعدة »قال الدكتور أمحد الرويثي بعد أن ذكر هذا الوهم: 

كم عليه  وهي أن الوجه املخالف للنص الثابت عن مهمة، القارئ أو الراوي حي 

                                           
 (.3/624( جامع البيان أليب عمرو الداين )1)

 (.1/221( سامل بن هارون بن موسى بن املبارك أبو سليامن الليثي. )غاية النهاية 3)

رّي البغدادي،)ت ( عبد اهلل بن احلسني بن حسنون أبو أ2) ام  ،وغاية 3/624هـ(.)معرفة القراء 206محد السَّ

 (.1/417النهاية 

ار أبو احلسن احل ْلواين يعرف بازداذ، )ت 4) هـ ( وقيل غري 372( أمحد بن يزيد بن ازداذ ويقال يزداذ الصفَّ

 (.1/143، وغاية النهاية 1/423ذلك . )معرفة القراء 

 (.3/762اين )( جامع البيان أليب عمرو الد7)

 (.1/234( النرش البن اجلزري )6)
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بالوهم، ال سيمـا إذا كان ذلك الوجه خمالفًا ملا كان عليه سـائر الرواة؛ فيكون خمالفًا 

للنص واألداء املستفيض عن الراوي، فيرتجح وقوع الَوَهم فيه ممن شذ وانفرد، 

ه ولعل هـذا الوهم وقـع من عبداهلل بن احلسني السامري فإنه ملا كرب اختل حفظ

«وحلقه الوهم
(1)

 . 

ينبه عىل األوهام يف بعض الروايات ملخالفتها رواية مسندة عند اإلمام  .11

اإلدغام باب ذكر مذاهبهم يف اإلظهار ويف ) الداين بطريق أوثق وأشهر، ومن ذلك:

بري، عن الكسائي عن أيب بكر »قال اإلمام الداين:  للحروف السواكن( وروى ابن ج 

ثم «  [30]الزخرف:    ﴾ڦ ڦ﴿ل يف اجليم، نحو قوله: عن عاصم: أنه أدغم الدا

بري»قال:  وعلل سبب التوهيم أنه خمالف للرواية التي أسندها « وهو وهم من ابن ج 

حّدثنا قال: حّدثنا عبدالواحد بن عمر ألن عبدالعزيز بن جعفر»فقال: 
(2)

، قال: 

حّدثنا ابن فرح
(3)

، قال: حّدثنا أبو عمر
(4)

أنه  عن عاصمبكر  عن الكسائي عن أيب 

وقد علق اإلمام الداين عىل هذا األثر يف موضع «. ان يكره اإلدغام يف القرلن كل هك

يل »لخر فقال:   جيوز مدغم حرف كل فيه يدخل -عريض أي-وهذا قول َفم 

 «ظهارهإ
(5)

. 

ينبه عىل األوهام الواقعة يف الروايات املتضادة، ويبني الروايات الصحيحة،  .13

وحّدثني »اإلمام الداين يف باب اهلمزة املفردة الروايتني التاليتني:  أسندومن ذلك: 

فارس بن أمحد، قال: حّدثنا جعفر بن أمحد، قال: حّدثنا حممد ابن الربيع قال: 

                                           
 (. 704( تنبيهات اإلمام ابن اجلزري عىل أوهام القراء للدكتور أمحد بن محود الرويثي، ص )1)

 ( هو أبو طاهر بن أيب هاشم، وقد سبق التعريف به.3)

،  1/460القراء هـ(. )معرفة 222( أمحد بن فرح بن جربيل أبو جعفر الرضير البغدادي املفرس، )ت 2)

 (.1/37وغاية النهاية

 ( هو الدوري، وقد سبق التعريف به.4)

 (.3/636،643( جامع البيان أليب عمرو الداين )7)
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 غري مهموز. [142]األنعام: ﴾ٻ ٻ﴿حّدثنا يونس عن ورش عن نافع 

س عن ورش عن نافع وحّدثني اخلاقاين قال: حّدثنا أمحـد بن أسامة عن أبيه عن يون

، ثم بني الرواية الصحيحة منهام، وعلَّة اخلطأ يف الرواية «مهموزة ﴾ٻ ٻ﴿

والصواب ما رواه حممد بن الربيع وأظنُّ أسامة بن أمحد سقطت »األخرى فقال: 

«)غري( عليه
(1)

 .   

يف )باب اهلمزة ينبه عىل أوهام بعض شيوخه بدون أن يسميهم، ومن ذلك:  .12

عىل يونس، فحكى عنه أنه  وقد غلط بعض شيوخنا»مام الداين: قال اإل املفردة(

باهلمز، وإنام رواه عن َسْقالب [12]لل عمران: ﴾گ ﴿روى عن ورش 
(2)

وحده،  

ق بني الطريقنيفلم يمي ز هذا اإلنسان بني ال «روايتني، وال فرَّ
(3)

.   

باب ذكر مذهب الكسائي يف )ينبه عىل األوهام يف القياس، ومن ذلك:  .14

قال  هاء التأنيث وما قبلها يف الوقف( األعشى عن أيب بكر عن عاصم يف إمالةو

وقد بلغني أن قوما من أهل األداء، منهم أبو مزاحم اخلاقاين»اإلمام الداين: 
(4)

 

روهنا  رى هاء التأنيث، فيميلوهنا وما قبلها يف  -أي هاء السكت  -وغريه جي  جم 

وذلك زوم موضع التغيري، وهو الطرف، الوقف من حيث شاركتها يف السكون يف ل

نتحله، وغلط  من قائله، وقد كان ابن جماهد بلغه ذلك عن قوم فأنكره  خطأ  من م 

«أشدَّ النكري، وقال فيه أبلغ قول
(5)

، وقد أشار الداين إ،ى ذلك يف كتابه املوضح يف 

                                           
 (.3/776( جامع البيان أليب عمرو الداين )1)

نينة )ويف الغاية شيـبة وهو تصحيف(، أبو سعيد املرصي، )ت3)  هـ(. )معرفة القراء131( سقالب بن ش 

 (.1/220وغاية النهاية ، 1/222

 (.3/773( جامع البيان أليب عمرو الداين )2)

زاحم اخلاقاين البغدادي،)ت4)  هـ(. )معرفة القراء237( موسى بن عبيد اهلل بن حييى بن خاقان أبو م 

 (.3/232وغاية النهاية ،3/774

 (.332-3/363( جامع البيان أليب عمرو الداين )7)
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روايًة وال الفتح واإلمالة، ونبه ابن اجلزري عىل هذا اخلطأ يف القياس وأنه ال يصح 

قياسًا ونقل كالم الداين بتاممه
(1)

.  

باب يف ) ينبه عىل األوهام يف منع وجٍه بسبب علٍَّة غري صحيحٍة، ومن ذلك: .17

 وقد»قال اإلمام الداين: راء يسريًا ويف إخالص فتحها(ذكر مذهب ورش يف إمالة ال

 -خيمهاأي تف- ويف إخالص فتحها -أي ترقيقها-اختلف علامؤنا يف إمالة الراء 

ًة إذا حلقها التنوين ووليها كرسة  أو ياء   أيضًا يف حال الوصل خاصَّ
(2)

، نحو قوله: 

ن أيب هاشم ال يرى إمالتها ـر بــاهـو طـان أبـفك... وغريها[143 ]النساء:  ﴾ی﴿

، وتابعه عىل ذلك عبداملنعم إلمالةا يمنع ألنه التنوين؛ أجل من فيه  -ترقيقها أي-

بن عبيد اهلل
(3)

ومجاعة، وكان سائر أهل األداء من املرصيني، ومن أخذ عنهم من  

املغاربة يميلوهنا يف حالة الوصل كام يميلوهنا يف حال الوقف لوجود اجلالب 

إلمالتها، وهو الكرسة والياء يف احلالني ، وعىل ذلك يدلُّ نصُّ الرواة عن ورش 

واألول خطأ  ال و الصواب، ملميئه مطلقا من غري تقييد بذكر تنوين أو غريه، وهذا ه

 الراءات، فأغنى ذلك ، وقد أثبتُّ عىل البيان عن ذلك يف كتايب املصنف يفشك فيه

 «عن اإلعادة
(4)

. وأشار الداين يف كتابه يف الفتح واإلمالة إ،ى هذه املسألة بدون أن 

وكان عامة اهل األداء من » يرصح بخطأ مذهب أيب طاهر ومن وافقه وقال:

ميلوهنا يف  حال الوصل كام يميلوهنا يف حال الوقف لوجود اجلالب املرصيني ي

                                           
(، وينظر: 03-3/00(، والنرش البن اجلزري )212-213لة للداين، ص )( املوضح يف الفتح واإلما1)

 (.704تنبيهات اإلمام ابن اجلزري عىل أوهام القراء للدكتور أمحد بن محود الرويثي، ص )

 ( أي إن سبق الراء كرسة أو ياء ساكنة.3)

 ،3/633(.)معرفة القراء هـ203( عبد املنعم بن عبيد اهلل بن غلبون بن املبارك أبو الطيب احللبي، )ت 2)

 (.1/432وغاية النهاية 

 (.302-3/333( جامع البيان أليب عمرو الداين )4)
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«إلمالتها يف احلالني وهو الياء والكرسة، وهو الصواب، وبه قرأت  وبه لخذ
(1)

 ،

ل  وقد ذكر ابن اجلزري اخلالف بالرتقيق والتفخيم يف املنصوب املنون، وفصَّ

اء فيه بدون أن ُيط ئ أي وجه مذاهب القرَّ
(2)

. 

 
 

                            

                                           
 (.222( املوضح يف الفتح واإلمالة للداين، ص )1)

 (.36-3/34( النرش البن اجلزري )3)
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 املبحث الرابع

 تنبيهات اإلمام أبي عمرو الداني على أوهام القرَّاء
 يف فرش احلروف من جامع البيان  
ًة سورًة من أول القرلن باب فرش احلروف املتفرقة فيها سورذكر اإلمام الداين )

الكتاب ذكرها  ، بعد أبواب األصول، وابتدأ بسورة البقرة؛ ألن فاحتةإ،ى لخره(

 ضمن األصول كعادة كثري من مصنفات القراءات، وانتهى بسورة الناس.      

 ومن خالل تتبعي ملا حكم عليه الداين بالوهم يف فرش السور وجدتُّه:  

يف )فرش سورة ينبه عىل األوهام يف الروايات املخالفة لإلمجاع، ومن ذلك:  .1

ومل ُيتلف عنه »قال اإلمام الداين:  [3] ﴾ڱ   ڳ    ڱ    ڳ      ﴿عند اخلالف يف  احلرش(

إال ما حّدثناه فارس بن أمحد عن عبد الباقي بن  ﴾د وَلة   ﴿يف رفع  -أي هشام  -

احلسن
(1)

بالنصب مثل  ﴾ڱ   ﴿بالياء  ﴾ڱ    ﴿ عن أصحابه عن احل ْلواين عنه:  

«النعقاد اإلمجاع عنه عىل الرفع وهو غلطاجلامعة، 
(2)

زري عىل هذا ، ووافقه ابن اجل

«﴾ د وَلة   ﴿ ومل ُيتلف عن احل ْلواين يف رفع » التوهيم، وقال:
(3)

 . 

ينبه عىل األوهام يف الروايات الشاذة وغري املشهورة، وهذا هو أكثر ما جاء  .3

 ﴾ائ ﴿عند اخلالف يف   )فرش سورة البقرة(يف يف فرش احلروف، ومن ذلك:

اين عن أيب عمرو من رواية نقل اإلمام الد [70]وكذا موضع النساء [ 331]

احل ْلواين عن الدوري وفضالن املقرئ»
(4)

عن أيب محدون 
(5)

عن اليزيدي عن أيب  

                                           
صل الدمشقي ( عبد الباقي بن احلسن بن أمحد بن حممد بن عبد العزيز بن السقا أبو احلسن اخلراساين األ1)

 (.1/273، وغاية النهاية3/602هـ(. )معرفة القراء202)ت بعد املولد،

 (.4/1626( جامع البيان أليب عمرو الداين )3)

 (.3/206( النرش البن اجلزري )2)

قَّاق األعرج املكتب. 4) ( الفضل بن خملد بن عبد اهلل بن زريق أبو العباس البغدادي يعرف بَفْضالن الدَّ

 (.3/11، وغاية النهاية 3/710راء )معرفة الق

ْهيل البغدادي النقاش للخواتم، ويقال له أيضًا محدويه7)  =( الطيب بن إسامعيل بن أيب تراب أبو محدون الذُّ
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وذلك غلط »ثم قال الداين معل قًا عىل هذه الرواية: « عمرو أنه كرس النون والعني

؛ ألن الدوري وأبا محدون نّصا عن اليزيدي عىل إسكان من احل ْلواين وفضالن

«قا اجلامعة عنهفوافالعني، 
(1)

.  

يف فرش ينبه عىل األوهام التي يقع فيها مجاعة من قراء بلٍد أو راٍو، ومن ذلك:  .2

ويف  [30] ﴾ڦ﴿عند اخلالف يف إسكان الواو وفتحها يف  )سورة األعراف(

ويف رواية »قال اإلمام الداين:  [40والواقعة:،13ت:]الصافا﴾ۇ ۇ﴿

لثالثة، واألصبهاين عن ورش يلقي األصبهاين عن ورش...بإسكان الواو يف ا

قال أبو عمرو: وقد غلط عامَّة  عىل الواو وحيّركها هبا فيهّن...حركة اهلمزة 

البغداديني ومن اتصل هبم من سائر العراق عىل ورش يف املوضعني اللذين يف 

اجوين الّصاّفات والواقعة؛ فحكى ابن جماهد وابن شنبوذ والدَّ
(2)

ذائي  والشَّ
(3)

وأبو  

ر وغريهم من اجلل ة أن مذهبه فيها إسكان الواو، ثم يلقي عليه حركة اهلمزة طاه

أي موضع سورة  -قياسًا عىل هذا املوضع الذي يف هذه السورة املممع عليه عنه

، ثم أسهب يف الرد  عىل صحة إسكان الواو يف موضعي الصافات .«-األعراف 

با األزهروذكر ابن أيب طاهر أن أ»واألعراف عن ورش فقال: 
(4)

وداود كذلك؛  

ر، ولو أمعن النظر يف روايتيهام  روَيا ذلك عنه نّصًا، وليس كام ذكر وال عىل ما قدَّ

وأعمل الفكر يف نص  عبارهتام عن ذلك يف كتابيهام مع يقظة وحسن معرفة لظهر 

                                                           

 (.1/242، وغاية النهاية 1/437هـ(. )معرفة القراء 342اللؤلؤي الثقاب الفصاص، )ت يف حدود =

 (.3/326( جامع البيان أليب عمرو الداين )1)

وين الكبري، )ت 3) اج  ميل يعرف بالدَّ ليامن أبو بكر الرضير الرَّ هـ(. 234( حممد بن أمحد بن عمر بن أمحد بن س 

 (.3/33، وغاية النهاية 3/723)معرفة القراء 

َذائي البرصي، )ت 2) هـ(وقيل غري ذلك. )معرفة 232( أمحد بن نرص بن منصور بن عبد املميد أبو بكر الشَّ

 (.1/144، وغاية النهاية 3/616القراء 

 ( هو عبدالصمد العتقي، وقد سبق التعريف به.4)
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ره، وذلك أهنام قاال يف  خالف ما ذكره، ولعلم وتيّقن أن األمر عىل غري ما قدَّ

موقوفة الواو غري منتصبة، وقاال يف املوضعني  ﴾ڦ﴿هام عن ورش هاهنا كتابي

منتصبة الواو، وقاال عنه يف االختالف بني نافع ومحزة  ﴾ۇ﴿اآلخرين 

منصوبة الواو،   ﴾ۇ﴿موصولًة ال ينصب الواو ومحزة ينصبها  ﴾ڦ﴿

اهنا واتفاق منهام؛ فيدّل ذلك داللة ظاهرة غري مشكوكٍة يف صحتها عىل أن مذهبه ه

، كقوله:   ﴾ڱ﴿اإلسكان للواو وأهّنا فيه 
ٍ
 إ،ى يشء

ٍ
ڱ ڱ ڱ ﴿التي للخروج من يشء

وأن مذهبه هناك الفتح، وأهنا فيها واو عطف دخل عليها  [74]اإلَساء:   ﴾ڱ 

وكذلك روى ذلك أبو يعقوب نّصًا عن   مهزة االستفهام بمعنى التقرير ال غري.

وغريهم من املغاربة غري ذلك يف رواية  وال يعرف أهل األداء من املرصينيورش، 

ة  عىل من خالفهم عنه؛ ألهنم تلقوا القراءة عنه أداًء وأخذوها عنه  ورش، وهم حمَّ

وكذلك أهـل األداء من الشامينّي الذين يتولون رواية مشافهًة وخالفوه يف القيام هبا، 

اق يف كتابيهام أيب األزهر، وكذلك نّص عليه أمحد بن يعقوب وإبراهيم بن عبد الرز

محل رواية أصحاب ورش عىل  وأظن ابن جماهد  عن أصحاهبام عنه عن ورش،

أصحاب أيب بكر األصبهاين؛ ألنه روى عن أصحابه عنه إسكان الواو يف الثالثة 

ومثل هذا إنام  وتوّهم أهنم موافقوه عىل ذلك.املواضع نّصًا وأداًء، وجعلهام أصاًل. 

، فأما عند وجودمها، فال جيوز أن حيمل رواية عىل يكون عند عدم األداء والنص

رواية، وال أن جيري هلا حكمها، بل َتّيز كل رواية ويبنّي اختالفها، ويعرف الفرق 

بينها وبني ما ُيالفها، وقد قال يف كتاب املدنيني روى أمحد بن صالح عن ورش 

وقد غلط أبو بكر النّقاشساكنة الواو واهلل أعلم.  ﴾ۇ﴿
(1)

لقولني عىل ا 

                                           
اش، )ت 1) هـ(. 271( حممد بن احلسن بن حممد بن زياد بن هارون بن جعفر بن سند أبو بكر امل وصيل النَّقَّ

 ( .3/113، وغاية النهاية 3/730)معرفة القراء 
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كى عنهام عن ابن كثري أنه سّكن الواو فيهام،  والبّزي أيضًا يف املوضعني املذكورين حي 

«والنص واألداء عنه بخالف ذلك.
(1)

. 

: صح إسكان الواو يف موضعي الصافات والواقعة من طريق األصبهاين  قلت 

عن ورش، وهو مقروء به اليوم من طريق النرش
(2)

تعميم  ، ومقصود الداين 

فال جيوز أن حيمل رواية »إلسكان عن ورش من غري طريق األصبهاين ولذا قال: ا

عىل رواية، وال أن جيري هلا حكمها، بل َتّيز كل رواية ويبنّي اختالفها، ويعرف 

يف السبعة إسكان الواو عن ، وقد ذكر ابن جماهد «الفرق بينها وبني ما ُيالفها

نافع وابن عامر يف الثالثة املواضع
(3)

. 

ينبه عىل األوهام يف بعض الروايات املخالفة لروايات مسندة عند اإلمام  .4

عند اخلالف يف  يف )فرش سورة لل عمران(الداين بطريق أوثق وأشهر، ومن ذلك: 

ذكر اإلمام الداين رواية عيَّاش [174] ﴾پ﴿
(4)

عن شعبة وحفص بالتاء فقال:  

مر عن الكسائي عن أ» يب بكر، وعن أيب عمر عن روى عيَّاش بن حممد عن أيب ع 

أيب عامرة
(5)

ألن ابن فرح  وهو غلط من عيّاش؛»ثم قال: « عن حفص عن عاصم 

واب. وكذلك  روى عن أيب عمر باإلسناد عن أيب بكر وحفص بالياء وهو الصَّ

«روت  اجلامعة عن أيب بكر.
(6)

.   

                                           
(.وكل الكتب املذكورة يف كالم الداين هي يف عداد 1233-2/1237( جامع البيان أليب عمرو الداين )1)

 املفقود اآلن.

 (.3/273( ينظر: النرش البن اجلزري )3)

 (.303( ينظر: السبعة أليب بكر ابن جماهد، ص )2)

 (.1/620هـ(. )غاية النهاية333( عياش بن حممد أبو الفضل اجلوهري البغدادي، )ت4)

 (.1/364ل األزدي الكويّف. )غاية النهاية ( محزة بن القاسم أبو عامرة األحو7)

 (. 2/331( جامع البيان أليب عمرو الداين )6)
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يف )فرش سورة ينبه عىل األوهام يف ترمجة القراءة ووصفها، ومن ذلك:  .7

الفاريس، »أسند اإلمام الداين عن شيخه:  [160]﴾ۇئ﴿عند اخلالف يف بقرة( ال

قال: نا عبد الواحد بن عمر، قال: نا ابن خملد
(1)

مبينة بغري  ﴾ۇئ﴿عن البّزي  

إال أن يريد تشديد  وهذه الرتمجة غلط»، ثم علق عليها بقوله: «مهز مشدودة الواو

الواو وحتريكها
(2)

«اء أي مضمومة، فذكر الواوجمازًا، أو يريد مشدد الط 
(3)

أي ذكر  

 الواو سهوًا  بدل الطاء.

يف )فرش سورة ينبه عىل الرتاجم التي ت وهم معنًى خاطئاً، ومن ذلك:  .6

[ قال اإلمام الداين: 30]  ﴾ھ ھ ے﴿عند اخلالف يف  العنكبوت(

ريي» روى احل 
(4)

وين  مُّ عن الشَّ
(5)

    ﴾ھ ھ﴿عن األعشى  
ٍ
ثم علَّق « بال ياء

 )ترمجة: عىل 
ٍ
 يف الرسم فالصواب ما قال؛ ألن »بقوله:  (بال ياء

ٍ
فإن كان أراد بال ياء

 عىل اخلرب فقد أخطأاملصاحف جمتمعة عىل ذلك، 
ٍ
؛ ألن وإن كان أراد بقوله بال ياء

وين عن األعشى عىل غري ما قال. مُّ «اجلامعة عن الشَّ
(6)

.  

اء، ومن ينبه عىل الوهم احلاصل من الفهم اخلاطئ للنصوص امل .3 روية عن القرَّ

[ 4، والطالق:3، واملمادلة:4] ﴾ ڦ ﴿عند اخلالف يف يف )فرش سورة األحزاب(ذلك: 

خفيفة مقصورة مهموزة، يعنون  ﴾ ڦ ﴿»نقل اإلمام الداين عن أصحاب قالون: 

بقوهلم مقصورة أنه ال ياء بعد اهلمزة يف اللفظ، وليس يعنون األلف التي قبل اهلمزة 

                                           
، وغاية 1/477هـ(. )معرفة القراء 221( احلسن بن احل باب بن خملد الدقاق أبو عيل البغدادي، )ت 1)

 (.1/323النهاية 

او وحتريكها(،ولعل األصح: إال أن (:)إال أن يريد بتشديد الو3/21( ويف الطبعة الرتكية جلامع البيان)3)

 يريد بتشديد الواو حتريكها.

 (.3/037( جامع البيان أليب عمرو الداين )2)

 (.3/103( حممد بن عبد اهلل احلريي الكويف. )غاية النهاية 4)

وين الكويف.  )معرفة القراء 7) مُّ  (.3/114، وغاية النهاية 1/412( حممد بن حبيب أبو جعفر الشَّ

(، وخمترص التبيني 73(، وينظر املقنع أليب عمرو الداين، ص )4/1463ع البيان أليب عمرو الداين )( جام6)

 (.4/333أليب داود ابن نماح )
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، ثم «قد استقبلها  يف كلمة واحدة، فال بّد من إشباع مّدها ألجلها. مقصورة؛ ألهنا

وقد ظن بعض الناس أهنم يعنون قرص »فقال: « مقصورة»ذكر ومهًا يف فهم قوهلم 

«وذلك خطأ ال شك فيهاأللف، فحكموا هلا بذلك من طريق النص، 
(1)

.   

عند  يف )فرش سورة األحزاب(ينبه عىل أوهام بعض شيوخه، ومن ذلك:  .0

وحكى يل أبو الفتح عن قراءته يف » قال اإلمام الداين: [14] ﴾ۇئ﴿اخلالف يف 

، وسبب التوهيم الشذوذ؛ ألن الداين «وهو وهمرواية أيب ربيعة عن البزي باملد، 

وابن كثري يف رواية البّزي...بالقرص، وكذلك حكى أبو ربيعة »...قال قبل ذلك: 

عن صاحبيه ومرض
(2)

«عن البّزي، 
(3)

نقل ابن اجلزري هذا الوهم عن الداين . و

، »ووافقه حيث قال:  ه وشذَّ فارس بن أمحد عن أيب ربيعة عن البزي باملد  وعدَّ

«احلافظ أبو عمرو من أوهامه
(4)

. فاملقروء به للبزي عن ابن كثري يف هذا احلرف 

 فقط.    ﴾ۇئ﴿ القرص يف

اء ويوا .3 يف فقها، ومن ذلك: يذكر تنبيهات األئمة قبله عىل بعض أوهام القرَّ

نقل اإلمام الداين توهيم أيب  [41] ﴾مب  ﴿عند اخلالف يف  )فرش سورة ص(

قال أبو طاهر: وقرأت ذلك عىل األ ْشناين»طاهر لقراءٍة فقال: 
(5)

بضم النُّون  

اد فلم يزده عىل ذلك،  وهو وهم يف الرواية؛ ألن اإلمام الداين  «وْهم  منّي ومنهوالصَّ

أيب طاهر عن األ ْشناين عن عبيدقبل ذلك أسند عن 
(6)

وعن عيل بن حمصن 
(7)

عن  

                                           
 (.4/1403( جامع البيان أليب عمرو الداين )1)

 (.3/333( مرض بن حممد بن خالد بن الوليد أبو حممد الضبي األسدي الكويف. )غاية النهاية 3)

 (.1433-4/1431البيان أليب عمرو الداين )( جامع 2)

 (.3/240( النرش البن اجلزري )4)

وزان الشيخ أبو العباس األ ْشنَاين،7)  /1هـ(عىل الصحيح.)معرفة القراء223)ت  ( أمحد بن سهل بن الَفرْي 

 (.1/73وغاية النهاية  ،400

بَّاح بن أيب رشيح بن صبيح أبو حممد النَّْهَش 6) َبيد بن الصَّ هـ(. )معرفة 313يل الكويف ثم البغدادي، )ت ( ع 

 (.1/437، وغاية النهاية 1/411القراء 

ن 3) ْص  َْصن -( عيل بن حم   ( .  1/763البغدادي.   )غاية النهاية  -أو حم 
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أيب حفص
(1)

عن حفص عاصم بضم النون خفيفة. وأسند اإلمام الداين كذلك  

عن  حممد بن عيل
(2)

بَّاح   عن ابن جماهد عن األ ْشناين عن عبيد وعن عمرو ابني الصَّ

اد عن حفص عن عاصم بضم النُّون وإسكان الصَّ
(3)

.    

يف )فرش بعض التوهيامت التي ذكرها األئمة قبله، ومن ذلك:  يرد عىل .12

ونحوه ردَّ اإلمام الداين عىل النحاة القائلني  [63]   ﴾ہ ﴿عند باب سورة البقرة(

اء؛ فأساء اليزيديُّ السمَع فتومهه اإلسكان  بأن أبا عمرٍو قرأ باختالس ضمة الرَّ

أبا عمرو كان يشّم اهلاء من  وقالت اجلامعة عن اليزيدي: إن»الصحيح، حيث قال: 

شيئًا من الفتح، وهذا أيضًا  [43]يس:    ﴾ڭ﴿واخلاء من  [27]يونس:  ﴾چ ﴿

بطل قول َمن زعم أن اليزيدي أساء؛ إذ كان أبو عمرو ُيتلس احلركة يف  ي 

فتومّهه اإلسكان الصحيح، فحكاه عنه؛ ألن ما    ﴾ہ ﴿و [74]البقرة:  ﴾ڱ﴿

ي عنه ومل يضبطه بزعم القائل وقول املتأّول قد حكاه بعينه  أساء السمع فيه وَخف 

وضبطه بنفسه فيام ال يتبعض من احلركات خلفته وهو الفتح، فمحال أن يذهب عنه 

لك ، ويبني ذذلك وُيفى عليه فيام يتبّعض منهنَّ لقّوته وهو الرفع واخلفض

وأبا محدون وأبا خالد -يعني أبناء اليزيدي-ويوضح صحته أن لله 
(4)

وأبا عمر  

وأبا شعيب وابن شماع
(5)

 ﴾ڤ﴿رووا عنه عن أيب عمرو: إشامم الراء من  

                                           
بَ 1) بَّاح بن ص  ، وغاية 1/412هـ(.  )معرفة القراء 331يح أبو حفص البغدادي الرضير، )ت( َعمرو بن الصَّ

 (.1/621النهاية 

 /3هـ(. )غاية النهاية242( لعله حممد بن عيل بن احلسن بن اجللندا أبو بكر املوصيل، )ت سنة بضع 3)

321.) 

 (.4/1722( جامع البيان أليب عمرو الداين )2)

هـ(.  )معرفة 361، وقيل ابن خالد النحوي السامري املؤدب، )ت -وهو الصحيح  -( سليامن بن خالد 4)

 (.1/212ة النهاية ، وغاي1/234القراء 

 (.3/173هـ(. )غاية النهاية 366وقيل364( حممد بن شماع أبو عبد اهلل البلخي البغدادي، )ت7)
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شيئًا من الكرسة، فلو كان ما حكاه سيبويه [130]
(1)

صحيحًا لكانت روايته يف  

ن ي يسء السمع يف موضع وبابه سواء ومل يك  ﴾ڱ﴿ونظائره كروايته يف  ﴾ڤ﴿

ّك   «فيه ذو لّب وال يرتاب فيه ذو فهموال ي سيئه يف لخر مثله، هذا مما ال َيش 
(2)

. 

وقال اإلمام ابن اجلزري بعد أن نقل كالم الداين السابق يف الرد  عىل توهيم 

وهو يف غاية من التحقيق، فإن من يزعم  أن أئمة القراءة ينقلون حروف »اليزيدي: 

من غري حتقيق، وال بصرية، وال توقيف، فقد كان ظن هبم ما هم منه  القرلن

هون «مربؤون، وعنه منـزَّ
(3)

. 

 البقرة(فرش سورة يف )ينبه عىل األوهام يف نسبة الروايات، ومن ذلك:  .11

وروى ابن جماهد يف غري كتاب »قال اإلمام الداين:  [22] ﴾ک﴿عند اخلالف يف 

عنه  زاعي عن ابن فليح، وكذلك رواه النقاشالسبعة كرس اهلاء مع اهلمز عن اخل

، ثم بني الداين الوهم يف نسبة ابن جماهد هذه الرواية للنقاش فقال: «عن ابن فليح

اس؛ كذا ذكر اخلزاعي يف كتابه الذي سمعه الناس منه وهو وْهم،» « إنام هو عن القوَّ

ء فيهّن مضمومة قال اخلزاعي عن أصحابه الثالثة: اهلا»وقد قال الداين قبل ذلك: 

اس عنه بالكرس   «.من أجل اهلمزة، قال: ورواهّن أصحاب القوَّ

لخر يف أصل هذه القراءة وأهنا ال تصح لغًة فقال: ومهًا ثم نقل الداين بعد ذلك 

قال ابن جماهد: فراجعت اخلزاعي يف ذلك وأخربته أن ذلك غري جائز، ودللته عىل »

، فكتب إيّل غلطت والتبس عيلّ ز مع اهلمز، الصواب، وعّرفته أن كرس اهلاء ال جيو

                                           
هـ(.  )غاية النهاية 102( عمرو بن عثامن بن قنرب أبو برش سيبويه الفاريس ثم البرصي إمام النحو، )ت 1)

1/623. ) 

 (.3/061( جامع البيان أليب عمرو الداين )3)

(،وينظر: تنبيهات اإلمام ابن اجلزري عىل أوهام القراء للدكتور أمحد بن 3/314النرش البن اجلزري )( 2)

 (.632محود الرويثي، ص )
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«وقد رجعت عن كرس اهلاء
(1)

. 

ينبه عىل األوهام يف رفع رواية إ،ى قارئ، والصواب أهنا موقوفة عىل تلميذه،  .13

نقل اإلمام  [01]   ﴾ڃ  ﴿عند اخلالف يف  "فرش سورة النمل"يف ومن ذلك: 

ڃ ﴿ابن عامر أنه قرأ  بإسناده عن»الداين عن شيخه فارس بن أمحد أنه أخربه: 

يف السورتني، وحّدثنا حممد بن عيل، قال: نا  {العمَي }بالتنوين ونصب  ﴾ڃ

حممد بن القاسم
(2)

قال: نا أبو شبل عبيد اهلل بن أيب مسلم 
(3)

بإسناده عن ابن عامر:  

بالنصب...والباقون بعد عىل ترك التنوين واإلضافة،    ﴾ڃ﴿بالتنوين    ﴾ڃ﴿

: نا عبد اهلل بن حممدنا ابن غلبون، قـال
(4)

، قال: نا أنس
(5)

، قال: نا هشام بإسناده 

والذي رواه ابن »، قال اإلمام الداين: «بخفض الياء   ﴾ڃ ڃ﴿عن ابن عامر 

عباد
(6)

مرفوعًا إ،ى ابن عامر وهم منهام؛ وأبو شبل من التنوين والنصب يف ذلك  

وذلك أن احل ْلواين رواه عن هشام عن عمر بن عبدالواحد
(7)

 عن حييى بن احلارث 

«. وذلك من مجلة ما خالف فيه حييى بن عامرموقوفا عليه، وهو الصحيح
(8)

 .   

                                           
 (.071-3/072( جامع البيان أليب عمرو الداين )1)

 (. 3/322( حممد بن القاسم بن حمرز أبو احلسن الشامي الدمشقي. )غاية النهاية3)

 د بن أمحد بن حممد بن عيل بن مهران ابن أيب مسلم أبو أمحد الفريض البغدادي،( عبيد اهلل بن حمم2)

 (.1/431هـ(.)غاية النهاية426)ت

هـ(. )غاية النهاية 267( عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل بن الناصح، أبو أمحد، املعروف بابن املفرس، )ت4)

1/473 .) 

 أجد شخصًا اسمه )أنس( روى عن هشام، ويبدو أنه ( كذا يف مجيع نسخ جامع البـيان املطبوعة، ومل7)

 (.  1/42تصحيف والصواب: ابن أنس، وهو أمحد بن أنس بن مالك أبو احلسن الدمشقي. )غاية النهاية

( مل يذكر الداين رواية ابن عباد يف هذا احلرف، فيبدو أن يف النص سقط، واهلل أعلم. وابن عباد هو: إبراهيم 6)

 (.1/16لبرصي. )غاية النهايةبن عباد التميمي ا

 (.1/734هـ(. )غاية اهلاية 322( عمر بن عبد الواحد بن قيس أبو حفص الدمشقي، )ت3)

 (.4/1443( جامع البيان أليب عمرو الداين )0)
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فرش سورة  )يفينبه عىل األوهام بسبب السقط يف النقل، ومن ذلك:  .12

ذكر اإلمام الداين أن  [24]   ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿عند اخلالف يف  ( إبراهيم 

اء السبعة جممعون عىل القراءة باإل ، ثم ذكر روايًة َحَكم ﴾ٻ﴿ضافة يفالقرَّ

عليها بالغلط اإلمام ابن جماهد، ووافقه اإلمام الداين، وهذه الرواية هي رواية: 

ٻ ﴿حممد بن الفرح، قال: حّدثنا حممد بن إسحاق املسّيبي عن أبيه عن نافع »

وقال ابن جماهد: وهذا غلط، مبطوحة منّونة،  {كل}، الالم من   ﴾ٻ ٻ ٻ

أي من جهة الرواية، ثم بني الداين علة احلكم عليها بالوهم ألهنا « وذلك كام قال

الالم من »خالفت ما حدثه شيخه الفاريس بسنده إ،ى ابن املسّيبي عن أبيه عن نافع: 

مبطوحة غري منّونة، وكذلك روت اجلامعة عن املسّيبي وسائر الرواة عن  {كل}

أنه أسقط من كتاب حممد بن وأظن  »ثم بني الداين علة وْهم ابن الفرح فقال:« نافع

«(غريالفرح )
(1)

. 

ينبه عىل األوهام يف روايات متضادة عن قارٍئ واحٍد، ويبني الصواب منها،  .14

[ 12] ﴾ۀ ہ ہ ہ﴿عند اخلالف يف  الروم( فرش سورةيف )ومن ذلك: 

ونا عبد »أسند اإلمام الداين روايتني عن الدوري عن الكسائي عن شعبة فقال: 

حممد العزيز ابن
(2)

، قال: نا عبد الواحد بن عمر، قال: نا عيَّاش وابن فرح، قاال: نا 

بالنصب،  ﴾ۀ ہ ہ ہ﴿أبو عمر عن الكسائي عن أيب بكر عن عاصم... 

 ﴾ۀ ہ ہ ہ﴿ثم قال أبو عمر عن الكسائي عن أيب بكر يف موضع لخر 

رواه عن وكذلك »وبني علَّة تصويبه للرواية الثانية بقوله: « بالرفع وهو الصواب

الكسائي أبو توبة
(3)

وأبو عبيد 
(4)

 «وابن جبري 
(5)

.    

                                           
، (السبعة)بن جماهد هلذه الرواية يف كتابه (. ومل أجد تغليط ا2/1370( جامع البيان أليب عمرو الداين )1)

 ا يف كتاب لخر من كتبه املفقودة.ولعله ذكره

 ( هو عبدالعزيز بن جعفر بن حممد الفاريس، وقد سبق التعريف به.3)

 (.3/237( ميمون بن حفص أبو توبة النحوي. )غاية النهاية2)

 (.3/13، وغاية النهاية 1/132هـ(. )معرفة القراء334( القاسم بن سالم أبو عبيد األنصاري والًء، )ت4)

 (.4/1432يان أليب عمرو الداين )( جامع الب7)
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ينبه عىل األوهام يف روايات جاءت متضادًة يف كتايب مصن ٍف واحد، ويبني  .17

   ﴾ڀ﴿عند اخلالف يف  يف )فرش سورة البقرة(الصحيح منها، ومن ذلك: 

ذكر عن أيب هشام [72]املؤمنون: ﴾ڱ ڱ﴿و [367]
(1)

هني عن حييى عن شعبه وج 

 هشام عن حييى يف ذلك، فقال يف واضطرب قول أيب»ضم الراء وفتحها فقال: 

وهو بنصب الراء فيهام،  بكر برفع الراء فيهام، وقال يف )جمّرده( عنه عن أيب )جامعه(

«الصواب، وقوله األول غلط
(2)

وهي غلط يف الرواية عن حييى عن شعبة؛ ولذلك  .

« بكر عن عاصم، فروت اجلامعة بفتح الراءواختلف يف ذلك عن أيب »قال الداين: 

وهو املقروء به اليوم لشعبه من طريق التيسري والنرش، واهلل أعلم
(3)

. 

ينبه عىل األوهام يف الروايات املخالفة ملا نّص عليه القارئ يف كتابه، ومن  .16

ويف »يف الياءات املحذوفات فيها قال اإلمام الداين:  يف )فرش سورة البقرة(ذلك: 

 عن حممد بن أمحد عن ابن جماهد عن القايضكتايب
(4)

 ﴾ۆئ﴿عن قالون يصل 

، وقد قال اإلمام «وذلك غلط؛ ألن القايض نّص عليها يف كتابه بغري ياءبياء، [ 106]

ال ﴾ۆئ﴿ القايض يف كتابه... -يعني عن قالون -وقال عنه » الداين قبل ذلك:

الياء يف قراءهتا، وليست  يبنيال  ﴾ۆئ ۈئ ﴿يبنّي الياء يف قراءهتا، وزاد الكسائي... 

«مكتوبة
(5)

. ومقصود اإلمام الداين أنه غلط عىل القايض يف إثبات الياء وصاًل 

                                           
( حممد بن يزيد بن رفاعة بن سامعة وقيل ابن يزيد بن حممد بن كثري بن رفاعة بن سامعة أبو هشام الرفاعي 1)

 (.3/301، وغاية النهاية1/441هـ(. )معرفة القراء 340الكويف القايض، )ت

 )اجلامع، واملمرد( يف عداد املفقود اآلن.(. وكتايب أيب هشام 3/322( جامع البيان أليب عمرو الداين )3)

 (.3/323(، والنرش البن اجلزري )02( ينظر التيسري أليب عمرو الداين، ص )2)

هـ(. 303( إسامعيل بن إسحاق بن إسامعيل بن محاد بن زيد القايض أبو إسحاق األْزدي البغدادي، )ت 4)

 (.1/163، وغاية النهاية 1/443)معرفة القراء 

(. ومل يذكر ابن جماهد هذه الرواية يف السبعة، وقد ذكر عن 3/371البيان أليب عمرو الداين )( جامع 7)

 يف وصل ووقف. ينظر السبعة 
ٍ
قالون أنه يصل بياء ويقف يغري ياء، وروى عنه كذلك أنه يقرأ بغري ياء

 (. وكتاب القايض يف عداد املفقود اآلن.133البن جماهد، ص )
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لقالون، عىل أنه قد صحَّ عن قالون حذف الياء يف احلالني وإثباهتا وصاًل وهو 

عن  -﴾ۈئ ﴿و ﴾ۆئ﴿ يعني-واختلف فيهام » : مقروء هبام؛ قال ابن اجلزري

هور املغاربة وبعض العراقيني باحلذف فيهام...وقطع باإلثبات : فقطع له مج قالون

فيهام من طريق أيب نشيط
(1)

...، وهي رواية العثامين
(2)

عن قالون، وقطع بعضهم له  

... وعكس لخرون فقطعوا له باحلذف ﴾ۈئ﴿ واحلذف يف ﴾ۆئ﴿باإلثبات يف 

: والوجهان صحيحان عن قالون إال أن﴾ۈئ ﴿واإلثبات يف  ﴾ۆئ﴿يف   . قلت 

«احلذف أكثر وأشهر، واهلل أعلم.
(3)

.   

ينبه عىل األوهام يف روايات لعدم النص  عليها ممن رويت عنه يف كتابه، ومن  .13

 {أنا}وبابه مما وقعت فيه بعد [370]   ﴾ڇ ڍ﴿عند  قرة(فرش سورة البيف )ذلك: 

 (وحكى ابن جماهد يف )كتاب املدنيّني»مام الداين: مهزة مضمومة أو مفتوحة قال اإل

عراء أنه قرأ الباب كلَّه عىل أيب الزَّ
(4)

يف رواية إسامعيل 
(5)

عن نافع بحذف األلف  

ذائي يف الوصل، وكذلك حكى أبو بكر الشَّ
(6)

، وأبو بكر ابن َأْشته
(7)

عن قراءهتام  

                                           
يط، )ت ( حممد بن هارون أبو 1) َبعي احلريب البغدادي ويقال املروزي يعرف بأيب َنش  (. )معرفة 370جعفر الرَّ

 (.3/333، وغاية النهاية 1/420القراء 

( حممد بن عثامن بن خالد بن حممد بن عمرو بن عبد اهلل بن الوليد بن عثامن بن عفان أبو مروان القريش 3)

 (.3/136لنهايةهـ(. )غاية ا341العثامين املدين ثم املكي، )ت

 (.3/102( النرش البن اجلزري )2)

ْعَراء البغدادي، )تويف سنة بضع 4) ، وغاية 1/463هـ(.  )معرفة القراء 302( عبد الرمحن بن َعْبدوس أبو الزَّ

 (.1/232النهاية 

(  إسامعيل بن جعفر بن أيب كثري أبو إسحاق ويقال أبو إبراهيم األنصاري موالهم املدين. )معرفة 7)

 (.1/162، وغاية النهاية1/334لقراءا

َذائي البرصي، )ت 6) هـ( وقيل غري ذلك. )معرفة 232( أمحد بن نرص بن منصور بن عبد املميد أبو بكر الشَّ

 (.1/144، وغاية النهاية 3/616القراء 

ة وغاي ،1/373هـ(. )معرفة القراء262( حممد بن عبد اهلل بن حممد بن أشتة أبو بكر األصبهاين، )ت3)

 (.3/104 النهاية



 هـ(4141حجة مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية        العدد السادس عشر          )ذو ال 

144 

ومل أجد لذلك أثرًا يف رواية إسامعيل، وال يف كتابه الذي وضعه يف أيضا يف روايته، 

من أهل األداء املحّققني ؛ ألين مل أر أحدًا ذلك عندي وهم ممّن رواهقراءة املدنيني، و

«يأخذ به
(1)

.    

ينبه عىل األوهام بسبب اخللط بني موضع متفق عليه وموضع خمتلف فيه  .10

اء، ومن ذلك:  ۇ ﴿عند اخلالف بني الياء والتاء يف  يف فرش )سورة النساء(بني القرَّ

عوا عىل الياء يف املوضع األول من هذه أمج»قال اإلمام الداين:  [33]   ﴾ۆ ۆ

؛ ألن قوله[43] ﴾ې ې ې﴿السورة، وهو قوله 
(2)

وهو للغيبة،    ﴾ۉ ې  ﴿

وقد غلط »يف هذين املوضعني فقال:  ، ثم نبه الداين عىل وهم ابن جرير«وردَّ عليها

مع تيقظه وحسن معرفته يف هذا املوضع، فمعل يف جامعه  حممد بن جرير

فصرّي املختلف فيه جممعًا عليه، واملممع عليه خمتلفاً ون الثاين، االختالف فيه د

«فيه
(3)

 .   

 ورة البقرة(فرش سيف )ينبه عىل األوهام بسبب االضطراب، ومن ذلك:  .13

 [17،والزخرف:362] ﴾ڈ﴿وحيث وقع، و وغريها[ 63] ﴾خب﴿عند اخلالف يف 

احلريي روى »قال اإلمام الداين:  [4]اإلخالص: ﴾ٺ﴿و[ 44]احلمر: ﴾ۓ﴿و

بتبيني الواو غري مهموز، وقال  ﴾خب﴿عن الشموين عن األعشى عن أيب بكر 

ل، وقال  ﴾ٺ﴿ بمزم،    ﴾ۓ ڭ﴿غري مهموز، وقال  ﴾ڈ﴿مثقَّ

 «فاضطرب وخلط وغلطخمففه،  [70و73] ﴾خب﴿وقاله يف املائدة 
(4)

.  

                                           
(. وكتاب املدنيني البن جماهد يف عداد املفقود اآلن، وكذا كتاب 3/334( جامع البيان أليب عمرو الداين )1)

 املدنيني إلسامعيل.

 ( يف مجيع طبعات جامع البيان: )ألن قوله(، ولعل األصح: )ألن قبله(.3)

اب اجلامع يف القراءات البن جرير يف عداد ــ(. وكت2/1214ي )ـرو الدانـي عمـان ألبــامع البيـ( ج2)

 املفقود اآلن.

 (.3/031( املصدر السابق )4)
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يف )فرش سورة ينبه عىل األوهام يف َعد  مواضع خالف معني، ومن ذلك:  .32

قال اإلمام الداين:  ﴾ڤ ﴿عند عد  املواضع التي قرئت باأللف يف  البقرة(

والذي ذكره ابن ذكوان يف كتابه من أن ستة وثالثني موضعا هي التي يقرؤها ابن »

غلط بالياء  ﴾ڤ ﴿بغري ياء، وأن ثالثة وثالثني موضعا يقرؤها  {إبراهام}عامر 

ا ذكروه. روى ابن بّكار إذ يف تفصيله اجلملتني هناك خالف مل من الرواة عنه؛

   ﴾ہ ہ ہ﴿ [133]  ﴾ٱ ٻ ٻ﴿بإسناده عن ابن عامر يف البقرة: 

، ويف النساء الثالثة األحرف األخرية [370] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ [123]

ٿ   ٿ  ﴿ [27]، ويف إبراهيم ﴾ہ  ھ ﴿ [161]، ويف األنعام [162و137]

 [41]ويف مريم  [132] ﴾ژ  ژ ﴿، و[132] ﴾ٹ   ﴿، ويف النحل  ﴾ٿ 

 [12]، ويف عسق  ﴾ٻ  ٻ  ﴿ [21] ، ويف العنكبوت ﴾ٹ  ٹ  ڤ ﴿

اريات ﴾ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴿ ، قال: املفصل ﴾ۈ  ۈ  ٴۇ    ﴿ [34]، ويف والذَّ

]األعىل:    ﴾ٺ ٺ﴿و [4]املمتحنة:  ﴾ې ې ې ﴿إال حرفني  {إبراهام}كلها 

لخره: ؛ فذلك سبعة عرش حرفًا نّص عليها. كذا قال يف أول الباب،  ثم قال يف  [13

ويف  ﴾ې ې ې ﴿[ 4إال يف موضعني يف املمتحنة ] {إبراهام}كان يقرأ القرلن كله 

فاضطرب قوله عنه يف ذلك، وقوله: املفصل أو،ى  ﴾ٺ ٺ﴿[ 13]سّبح 

«بالصحة من قوله: املممل
(1)

. 

: واملشهور عند أئمة القراءة أن اخلالف يف ثالثٍة وثالثني موضعًا من لفظ  قلت 

ام عن ابن عامر من مجيع طرقه باأللف يف هذه ، وقد روى هش ﴾ٹ﴿

يف سورة  -ومها األلف والياء  -املواضع، واختلف عن ابن ذكوان؛ فقرأ بالوجهني 

البقرة من طريق الشاطبية والتيسري، وله من طيبة النرش اخلالف يف سائر املواضع، 

                                           
 (. وكتاب ابن ذكوان يف عداد املفقود اآلن.000-3/003( جامع البيان أليب عمرو الداين )1)
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اء، فَ  ة لفظةوبقية املواضع وعدهتا ستة وثالثون موضعًا بالياء جلميع القرَّ  ع دَّ

يف القرلن تسعة وستون موضعاً   ﴾ٹ﴿
(1)

. 

يف )فرش ينبه عىل األوهام يف الروايات املخالفة للرسم العثامين، ومن ذلك:  .31

مر سورة اإلَساء( عند اخلالف يف الياءات الزوائد ذكر روايًة عن احل ْلواين عن أيب ع 

وهذا غلط من لقرلن، يف كل ا {املهتدي}أنه يقف بالياء يف »الدوري عن اليزيدي: 

، ويف [33]اإلَساء:ألن املصاحف اتفقت عىل حذف الياء يف هذا املوضع ؛ احل ْلواين

خاصًة، ومن [130]، واتفقت عىل إثباهتا يف الذي يف األعراف [13]الذي يف الكهف 

قـول أيب عمرو املممع عليه عنه الوقف عىل ما يف الرسم من إثبات، وحذف عىل 

« خمالفة له، وال عدول عنهمن غري حال ما رسم
(2)

. 

 يف )فرش سورة البقرة(ينبه عىل األوهام يف عد  رؤوس اآلي، ومن ذلك:  .33

قال اإلمام الداين:  [133] ﴾ڦ ڦ ڦ ﴿  عند اخلالف ياءات الزوائد يف

وحكى أبو عبد الرمحن عن أبيه»
(3)

عن أيب عمرو أنه قال: ال أبايل كيف قرأهتا يف  

دغام؛ ألن من الناس من جيعلها رأس لية، ومنهم من ال الوصل باحلذف أو باإل

وهذا القول ال »ثم علق اإلمام الداين عىل هذه احلكاية بقوله: « جيعلها رأس لية

النعقاد اإلمجاع من أئمة األمصار من العادين وغريهم  يصّح عندي عن أيب عمرو

ڦ  ﴿ هاهنا ليس برأس لية، وإنام اختلف العادون يف قوله ﴾ڦ ﴿عىل أن 

خاصةً  ﴾ڦ
(4)

، وإذا كان كذلك، فسبيله أن جيري عىل أصله فيام كان من 

                                           
 (، وتنبيهات اإلمام ابن اجلزري عىل3/331(، والنرش البن اجلزري )1/724( اإلرشاد البن غلبون )1)

 (.322أوهام القراء للدكتور أمحد بن محود الرويثي، ص )

 (.1330-2/1333( جامع البيان أليب عمرو الداين )3)

 ( هو عبد اهلل بن حييى اليزيدي، وقد سبق التعريف به.2)

( ومل يعّدها املدين األول واملكي، وعّدها الباقون وهم املدين األخري والكويف والبرصي والشامي بخلف. 4)

 (.221) ص ي،(، وحسن املدد يف معرفة فن العدد للمعرب142)ص البيان يف عد لي القرلن للداين، ظر:ين
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«الباب حشوًا، فيصله بياء ويقف عليه بغري ياء
(1)

، ويقصد باحلشو هو ما جاء من 

ياءات الزوائد يف وسط اآلي وثناياها ال يف أواخرها
(2)

. 

فرش يف )ينبه عىل األوهام يف إدراج مواضع حتت أصٍل قارئ، ومن ذلك:  .32

ذكر اإلمام الداين عن  [3]  ﴾ڈ ڈ ﴿ عند اخلالف يف صلة اهلاء يف سورة الزمر(

اس عن ابن كثري:  وهذا »، ثم قال: «برفع اهلاء وال يشبع الرفعة»احل ْلواين عن القوَّ

ألنه عدول عن مذهب ابن كثري يف صلة هاء الضمري مع الساكن  وْهم  منه؛

«واملتحرك
(3)

. 

يف اقعة يف كتب القراءات يف فرش السور، ومن ذلك: ينبه عىل األوهام الو .34

مام الداين: قال اإل[ 70،والنساء331]  ﴾ائ﴿عند اخلالف يف  )فرش سورة البقرة(

السورتني بكرس النُّون، يف  -عن أيب بكر-عن حييى  وقال أبو هشام يف )جمّرده(»

«العنيوغلط، وأحسبه أراد ال حيّرك النُّون،  ﴾ٿ ٹ ﴿عنه  وقال يف )جامعه(
(4)

.    

 فرش سورةيف )ينبه عىل تصحيح بعض املؤلفني ألوهامهم، ومن ذلك:  .37

قال اإلمام  [21] ﴾ۀ ۀ﴿يف ياءات اإلضافة عند اخلالف يف  (إبراهيم 

تعا،ى ذكر يف كتابه املصنّف يف قراءة الكسائي وقد كان ابن جماهد »الداين: 
(5)

 

الياء، قال: وهو الصواب؛ ألن عن الكسائي أنه يفتح هذه  عن أصحابه عن نصري

الكسائي يفتح ياء اإلضافة عند استقبال األلف والالم، فام بال هذه من بينهّن 

سّكنها ومحل الناس ذلك عنه كذلك، وقد رأيت  أنا ذلك يف نسخة من نسخ كتاب 

السبعة له سمعت منه قدياًم، فقال: نا الفاريس، قال لنا أبو طاهر: تتّبعت ذلك يف 

                                           
 (.3/373( جامع البيان أليب عمرو الداين )1)

 (.74( ينظر: معمم املصلحات يف علمي التمويد والقراءات للدكتور إبراهيم الدوَسي، ص )3)

 .(4/1723( جامع البيان أليب عمرو الداين )2)

 (.3/323( جامع البيان أليب عمرو الداين )4)

 ( وهو يف عداد املفقود اآلن.7)
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ري عن الكسائي فلم أجده، فسألت  أبا بكر عن ذلك بعد زماٍن وقلت  له: رواية نص

ألسَت رويَت لنا عن نصري عن الكسائي أنه ينصب الياء يف سورة إبراهيم عند 

، فلام قال يل ذلك فقال يل: وقع يف كتايب غلط ﴾ۀ ۀ ہ ہ﴿قوله: 

كسائي عن رضبت  عليه من كتايب.قال أبو عمرو: وقد روى فتحها عن نصري عن ال

حممد بن عيسى عن األصبهاين. وحّدثنا حممد بن أمحد عن ابن جماهد عن أصحابه 

«عن الكسائي بإسكان الياء
(1)

، وليس يف كتاب السبعة الذي بني أيدينا إال إسكان 

الياء للكسائي، وهو املقروء به للكسائي اليوم
(2)

. 

د العربية، ومن ينبه عىل األوهام يف األوجه املخالفة اخلارجة عن القواع .36

[ 34و33]   ﴾ۉ ۉ ې﴿عند قوله تعا،ى  يف )فرش سورة األنفال(ذلك: 

ار وين روى من غري رواية النقَّ مُّ ذكر اإلمام الداين أن الشَّ
(3)

عن اخلياط
(4)

عن  

 وهذا»األعشى بدون تشديد الواو الثانية، ثم علَّق الداين عىل هذه الرواية بقوله: 

ك بنّية الوقف، فيمتنع التشديد واإلدغام مع ذلك كام إال أن يوصل ذل حلن ال جيوز

«يمتنع مع املوقوف عليه املنفصل مما يدغم فيه
(5)

. 

م وجهًا بحمة خمالفته قواعد اللغة، ومن ذلك:  .33 يف )فرش ويردُّ عىل من وهَّ

ذكر اإلمام الداين عن ابن ذكوان [ 03]   ﴾پ پ﴿عند اخلالف يف  سورة يونس(

ا عىل من حلَّـنها بقوله عن ابن عامر ختفيف ال ه هذه القراءة ردًّ جيعل »نُّون ثم وجَّ

                                           
 (.1361-2/1362( جامع البيان أليب عمرو الداين )1)

(، والنرش البن 127(، والتيسري أليب عمرو الداين، ص )264( ينظر: السبعة أليب بكر ابن جماهد، ص )3)

 (.3/132اجلزري )

سن بن عون بن منذر بن صبيح أبو عيل النقار الكويف القريش موالهم، )ت ( احلسن بن داود بن احل2)

 (.1/313، وغاية النهاية1/344هـ(. )معرفة القراء 272قبل

هـ(. 331( القاسم بن أمحد بن يوسف بن يزيد أبو حممد التميمي اخلياط الكويف املعروف بالقميل، )ت4)

 (.3/16)غاية النهاية 

 (.1147-2/1144رو الداين )( جامع البيان أليب عم7)
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 ﴾ې ې ې  ﴿بمعنى ليس، فيكون لفظه لفظ اخلرب، ومعناه أهّنا كقوله  {ال}

عىل قراءة من رفع[ 322]البقرة: 
(1)

، [03]   ﴾ٻ﴿وجيعل ذلك حاالً من قوله   

ضعيف كام خّفف أي: واستقيام من غري متبعني، أو يكون خفف النون الثقيلة للت

وهذه األوجه تسّوغ قراءة ذلك بخالف ما زعمه رّب، وإن ونحومها من املضاعف، 

ذائي وغريمها: أن ختفيف النون حَلْن، وليس  أبو طاهر بن أيب هاشـم وأبو بكر الشَّ

وذكر سببًا قد يكون جعلهام ال يقبالن هذه القراءة فقال: «. بحمد اهلل كذلك ملا بيَّنَّاه

احلرف يف كتاب ابن ذكوان مرتمجًا عنه بالتخفيف دون ذكر نوٍن وال  ووقع هذا»

غريها؛ فقال لنا حممد بن عيل عن ابن جماهد: أحسب ابن ذكوان عنى بروايته 

يعني التاء من تتبع. قال: فإن كان كذلك فقد اتفق هشام يف النُّون وخالفه  -خفيفة

، ثم ذكر «واية ابن ذكوانهشام يف التاء، وكذلك ترجم ابن جماهد عن ذلك يف ر

اإلمام الداين أن ابن جماهد ذكر وجهًا لخر عن ابن ذكوان بإسكان التاء الثانية مع 

قرأ ابن  -يعني ابن جماهد  -وقال : » وغلَّطه يف ذلك فقال {َتْتبََعان  }تشديد النون 

خمففة التاء الساكنة مشددة النون، وكذلك  ﴾پپ﴿عامر يف رواية ابن ذكوان 

سالمة بن هارونروى 
(2)

عن األخفش 
(3)

عن ابن ذكوان أداًء، قال أبو عمرو:  

ألن مجيع الشاميني رووا ذلك عن ابن ذكوان  ؛ومن سالمةوذلك غلط منه 

وعن األخفش سامعًا وأداًء بتخفيف النون وتشديد التاء، وكذلك نّص عليه 

اجوين ن وهشام عن أصحابه عن ابن ذكوا األخفش يف كتابه، وكذلك روى الدَّ

                                           
( الراء؛ وهي قراءة ابن كثري وأيب عمرو ويعقوب من العرشة، وقرأ أبو جعفر بسكون الراء خمففة بخلف، 1)

-3/333وقرأ الباقون ومعهم أبو جعفر يف الوجه الثاين بتشديد الراء ونصبها. النرش البن اجلزري )

330 .) 

 (.1/212ية النهاية( سالمة بن هارون أبو نرص البرصي. )غا3)

يك أبو عبد اهلل2) مشقي،( هارون بن موسى بن رَش  هـ(. )معرفة القراء 333)ت  التَّْغلبي األخفش الد 

 ( .3/243، وغاية النهـاية 1/407
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وي عن هشام بتخفيف النون والتاء مجيعا. وقرأ الباقون بتشديد  مجيعا، قال: وقد ر 

النون، وكذلك روى احل ْلواين وابن عباد
 «عن هشام بإسناده عن ابن عامر. 

(1)
. وقد 

ح هذه القراءة وذكر هلا بعض  ردَّ ابن اجلزري عىل تغليط الداين البن جماهد وصحَّ

ت عندنا هذه القراءة، أعني »عن ابن ذكوان فقال: الطرق املتابعة هلا  : قد صحَّ قلت 

ختفيف التاء مع تشديد النون من غري طريق ابن جماهد وسالمة....،وصحَّ أيضًا من 

رواية التغلبي
(2)

عن ابن ذكوان ختفيف التاء والنون مجيعًا...وذلك كله ليس من  

من  {َتتْبََعان  }كوان،  ومثلها قراءة صحت عن ابن ذ {َتتْبََعان  }، فهذه القراءة «طرقنا

الطرق التي ذكرها ابن اجلزري، لكن ليست من طرق النرش فال يقرأ هبا اليوم 

النقطاع سندها، والذي تواتر ويقرأ به اليوم البن ذكوان بتشديد التاء الثانية وكرس 

ْلواين الباء مع ختفيف النون من التيسري والنرش، وهشام مثله يف وجٍه من طريق احل  

اء ومعهم هشام يف وجهه اآلخر بتشديد التاء الثانية وكرس  من النرش، وباقي القرَّ

الباء مع تشديد النُّون
(3)

.  

يف ينبه عىل األوهام يف التعليل والتوجيه يف خالف الفرش، ومن ذلك:  .30

ه اإلمام الداين [ 23]  ﴾گ﴿عن اخلالف يف  (فرش سورة إبراهيم ) وجَّ

عىل إشباع احلركة »فقال:  {َأْفئ يَدةً }يق احل ْلواين بياء بعد اهلمزة قراءة هشام من طر

بيانًا لتحقيق اهلمزة، واإلشباع لغة املمط طني من العرب الذين يقولون: الدراهيم 

هو من »، ثم نقل عن احل ْلواين عن هشام يف توجيهها أنه قال: «واملنابري واملساجيد

ألنه ال يقال يف مجع وافد: أفئدة، وذلك خطأ؛ »له: ، ثم ردَّ هذا التوجيه بقو«الوفود

                                           
 (.233(. وينظر السبعة البن جماهد، )1103-2/1100( جامع البيان أليب عمرو الداين )1)

 (.1/173اهلل البغدادي.  )غاية النهاية ( أمحد بن يوسف التغلبي أبو عبد 3)

(، وينظر: تنبيهات اإلمام 303-3/306(، والنرش البن اجلزري )132( التيسري أليب عمرو الداين، ص )2)

 (.316-314ابن اجلزري عىل أوهام القراء للدكتور أمحد بن محود الرويثي، ص )
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وإنام يقال: وفد وفدان وفود، وأفئدة مجع فؤاد، واملعنى: فاجعل قلوبًا من الناس 

«ترسع إليهم
(1)

قال احل ْلواين عن هشام : هو من الوفود ، فإن ». وقال ابن اجلزري: 

العرب الذين يقولون  كان قد سمع فعىل غري قياس، وإال فهو عىل لغة املشبعني من

«الدراهيم والصياريف ، وليست رضورة ، بل لغة مستعملة...
(2)

. 

سورة فرش يف )ينبه عىل األوهام الواقعة يف كتبه ومروياته، ومن ذلك:  .33

قال اإلمام  [71]باألحزاب ﴾ٻ ﴿و[ 126]   ﴾ۆئ﴿عند اخلالف يف  التوبة(

ال: نا عبد اهلل بن شاكرونا حممد بن عيل، قال: حّدثنا ابن جماهد ق»الداين: 
(3)

عن  

ونا عبد الرمحن بن حممد.﴾ٻ﴿و[126]﴾ۆئ﴿حييى عن أيب بكر أنه ال هيمز
(4)

 ،

إنه مهزمها، وهذا هو قـال: نا أبو طاهر، قال: قال ابن شاكر عن حييى عن أيب بكر: 

«وقعت عندي زائدة (ال)الصواب، والذي يف كتايب خطأ، وأظن أن 
(5)

. ويف كتاب 

 بني أيدينا ذكر اإلمام ابن جماهد عن األعشى عن أيب بكر هبمز السبعة الذي

عن  ، وروى عن أيب البخرتي عبد اهلل بن شاكر ﴾ٻ﴿، وعدم اهلمز يف    ﴾ۆئ﴿

، وذكر يف فرش سورة ﴾ۆئ﴿وال  ﴾ٻ ﴿حييى عن أيب بكر أنه ال هيمز 

﴾ٻ﴿األحزاب عن أيب بكر باهلمز يف 
 (6)

.  

 

                            

                                           
 (.2/1373( جامع البيان أليب عمرو الداين )1)

 (.222-3/333لنرش البن اجلزري )( ينظر: ا3)

ي البغدادي.   )غاية النهاية 2)  (.1/443( عبد اهلل بن حممد بن شاكر أبو الب ْخرتي الَعْبد 

 ( مل يتبني يل من هو املقصود به.4)

(، ومل يتبني يل أي كتب الداين املقصودة بقوله: )والذي يف 2/1170( جامع البيان أليب عمرو الداين )7)

 كتايب(. 

 (.732، 303-300( ينظر: السبعة أليب بكر ابن جماهد، ص )6)
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 اخلامتة
احلمد هلل له املنة والفضل والثناء احلسن، والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا 

 حممٍد، وعىل ولله وصحبه ومن سار عىل السنن، وبعد:

ففي ختام هذا البحث أذكر أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها  

اء يف أو من خالل دراستي  جلملٍة من تنبيهات اإلمام أيب عمرو الداين عىل هام القرَّ

؛ فأقول وباهلل التوفيق ومنه  كتابه املوسوعي )جامع البيان يف القراءات السبع(

 أستمد العون والتسديد: 

 النتائج:
يعدُّ اإلمام الداين أول من اهتم بالتنبيه عىل أوهام القراء بشكل منهمي  .1

ع، كام أنه استفاد كثريًا ممن سبقه، ومن أكثر من نقل عنهم : اإلمام أيب بكر ابن وموسَّ

 جماهد.

ألَّف اإلمام الداين يف التنبيه عىل أوهام بعض القراء رسائل مفردًة، وهذا  .3

دليل عىل اهتاممه بمانب َتحيص القراءات من كل شذوذ أو وْهم، كام يدل عىل 

 تعا،ى وجزاه عن خدمة القرلن الكريم وقراءته خري اجلزاء.قوة ضبطه 

عنيت بذكر أوهام القراء هو كتاب )جامع التي أكثر كتب اإلمام الداين  .2

يها اإلمام الداين عىل ؛ فقد بلغ عدد املواضع التي نبه فالبيان يف القراءات السبع(

 ( موضعًا.234) (،جامع البيان يف القراءات السبعالوهم يف )

تنوعت أسباب حكم الداين عىل رواية أو نص أو وجه بالوْهم، ولكن  .4

 ذوذ وخمالفة املشتهر املستفيض عن القارئ أو الراوي.األغلب يدور حول الش

 أن اإلمام الداين مل يبني علة الوهم يف مواضع كثرية.  .7

تنوعت املوضوعات املنبَّه فيها عىل الوْهم؛ يف الرواية والقراءة والرسم  .6

 وعد اآلي والتوجيه وغري ذلك.
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ش(، وإن تشاهبت املوضوعات التي نبه فيها عىل الوهم يف )األصول والفر .3

 كانت موضوعات الفرش أكثر وأوسع.

أن فرش احلروف أكثر األبواب التي ورد فيها التنبيه عىل الوهم، وذلك  .0

 لطوله وكثرة ما فيه من خالف.

م من األئمة قبله،  .3 مل يكتف اإلمام الداين بذكر التوهيامت والنقل عمن وهَّ

 نها يف ثنايا البحث.بل يرد عىل بعض التوهيامت غري الصحيحة، كام مر ذكر يشء م

تأثر اإلمام ابن اجلزري بمنهج اإلمام الداين يف التنبيه عىل أوهام القراء،  .12

وسار عىل طريقته، بل اعتمد كثريًا عىل تنبيهاته، واستشهد بملها، كام أنه مل يوافقه 

 يف بعض التوهيامت وناقشه ورد عليه فيها.

لداين بالوهم وصّح هذا أن الروايات أو األوجه التي حكم عليها اإلمام ا .11

التوهيم ومل ُيالفه أحد من املحققني ال جتوز القراءة هبا ملن علم خطأها، ونلتمس 

 األعذار ملن وقع منهم اهلو من األئمة، فمّل من ال يسهو.

التوصيات:

 بعد االنتهاء من كتابة هذا البحث أويص الباحثني بأن :

ين يف كل كتبه )القراءات، يقوموا بممع ودراسة كل تنبيهات اإلمام الدا .1

 والرسم والضبط، وعد اآلي، والتمويد(، ودراسة علل التوهيم عند اإلمام الداين. 

وأن هيتموا بموضوع تنبيهات العلامء عىل أوهام بعض القراء، ودراستها  .3

وَتحيصها؛ لكثرة كتب القراءات املطبوعة يف العرص احلديث التي حتتوي عىل 

 خذها بعض املغرضني مدخاًل لبث شبههم وسمومهم.بعض األوهام التي قد يت

وختامًا أشكر اهلل تعا،ى عىل توفيقه، واحلمد هلل أوالً ولخرًا، وصىل اهلل وسلم 

 واحلمد هلل رب العاملني. عىل عبده ورسوله حممد وعىل لله وصحبه أمجعني،
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 املصادر واملراجعفهرس 

للدكتور  هـ(.4111افظ ابن الجزري حتى عام )أخبار المصادر الواردة في مقدمة كتاب النشر للح .1

أمني حممد أمحد الشيخ الشنقيطي. جملة الدراسات القرلنية، اجلمعية العلمية السعودية للقرلن 

وعلومه )تبيان(، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، العدد اخلامس، ذو احلمة، 

 م.3223هـ، نوفمرب، 1422

تأليف أيب الطيب عبد املنعم بن عبيد اهلل بن غلبون  عن األئمة السبعة.اإلرشاد في القراءات  .3

املقرئ. دراسة وحتقيق الدكتور باسم بن محدي بن حامد السيد. ط: األو،ى، جائزة األمري سلطان 

 م.3211هـ/1423الدولية يف حفظ القرلن للعسكريني، 

 هـ.1233 البن نميم ، املطبعة احلسينية املرصية، األشباه والنظائر. .2

تأليف خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس، الزركيل الدمشقي )املتوىف :  األعالم. .4

 م.3223مايو ة عرش. دار العلم للماليني. أيار/هـ(. ط: اخلامس1236

للدكتور عبداملهيمن طحان. ط:  اإلمام أبو عمرو الداني وكتابه جامع البيان في القراءات السبع  .7

 م.1300هـ/1420بة املنارة بمكة الكرمة، األو،ى، مكت

. أليب عمرو الداين. حتقيق األستاذ الدكتور غانم قدوري احلمد. ط: البيان في عد آي القرآن .6

 م.1334هـ/1414األو،ى، مركز املخطوطات والرتاث والوثائق بالكويت. 

 ين.دار الكتاب اللبنا .تاريخ ابن خلدون, المسمى العبر وديوان المبتدأ والخبر .3

لشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن  تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم. .0

 م 3222َقاْيامز الذهبي. حتقيق الدكتور بشار عّواد معروف. ط:األو،ى، دار الغرب اإلسالمي، 

. أهل البلدانالتبـيان في معرفة تنـزيل القرآن واختالف عدد آيات القرآن على أقاويل القراء  .3

املنسوب أليب حفص عمر بن حممد بن حممد بن أيب الفتح العطار. حتقيق د. الرشيف هاشم بن هزاع 

 هـ.1422الشنربي. ط: األو،ى. جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة، 

بعة، دار إحياء لشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي. ط:الرا .تذكرة الحفاظ .12

 الرتاث العريب ببريوت.
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