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امللخَّص
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،وبعد:
هيدف البحث إىل حتقيق ودراسة كتاب( :قراءة ابن اجلارود السوس) ألمحد بن
أيب الربيع سليامن بن املرجان (659هـ) ،حتقيقا علميا أصيال ،وإخراجه َ
لطالب
العلم ،فهو حيوي مفردة لقراءة السوس ،وبيان ما خالف فيه رواية الدوري،
وقمت بتحقيقه عىل طريقة منهج البحث العلمي الصحيح.
كام هيدف البحث إىل إبراز هذا النوع من التأليف يف املفردات ،والذي َ
قل
التأليف فيه ،خصوصا يف قراءة السوس ،الس َيام أن مؤلفه من القرن السادس
اهلجري.
توصلت إىل نتائج وتوصيات ،منها:
و َ

 -1كتاب (قراءة ابن اجلارود السوس) يعترب َأول مفردة حت َقق يف قراءة
السوسَ ،
ولعل هناك مفردات أخرى مل حت َقق بعد.
 -2للمؤلف

مؤ َلفات أخرى مل يصل إلينا منها يشء.

 -3عىل َ
طالب العلم االهتامم بموضوع املفردات القرآن َية ،وإثراؤه بمزيد من
البحوث والدراسات العلم َية.

 -4أويص َ
القراء ،وإبراز
طالب علم القراءات باالهتامم بعلم تراجم َ

جهودهم ،ومكانتهم العلم َية.
الكلمات املفتاحية :قراءة ،ابن اجلارود ،مفردة ،أبو عمرو ،السوس ،أبو

شعيب ،ابن املرجان.
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املقـــدِّمة

وفرج هـ َمه ،ون َفس
يّس رزقهَ ،
بسم اهلل وحده ،ع َلـم عبده ،وأضاء قلبه ،و َ
نبي بعده ،خيـر خلقه ،وأفضل رسله ،ومعلم
كـربه ،والصالة والسالم عىل من ال َ
حممد عليه أفضل الصالة وأتـم التسليم ،وبعد:
صـحبه ،وشفيع أ َمتهَ ،
فإن من أجل العلوم مكانة وقدرا ،وأعالها منزلة ورشفا علم القراءات؛ وهو
من أشد العلوم اتصاال بالقرآن الكريم الذي تك َفل اهلل بحفظه إىل يوم الدين ،وهو
خري ما يشتغل به العبد يف هذه الدنيا ،وينال به األجر الوفري ،والرشف العظيم،
وهو نعمة من نعم اهلل -تعاىل -التي أنعمها علينا.
وقد م َن اهلل علينا بدراسته ،وتعلمه ،وتعليمه؛ لذلك أحببت أن أشتغل يف هذا
العلم اجلليل ،وأبـحر يف خمطوطاته العظيـمة؛ لكي خترج من الظالم إىل النور
والبيان ،وأحققها بام ينفع َ
طالب ودارس هذا العلم املبارك ،فقد أكـرمني اهلل
بمخطوط يف املفردات القرآن َية ،بعنوان( :قراءة ابن اجلارود السوس) ،أليب الع َباس
أمحد بن سليامن املرجان (ت659هـ) ،فشكرت اهلل َ أوال ،ثم استعنت به عىل
حتقيقه ودراسته؛ وذلك لق َلة التأليف والتحقيق يف املفردات القرآن َية ،وهو مما زادن
شوقا لتحقيقه حتقيقا علميا.
أسأل اهلل  أن يسددن ،وأن يلهمني الصواب يف القول والعمل ،وأن جيعل
عميل هذا خالصا لوجـهه الكريم.

الدراسات السابقة:

َ
املجالت العلم َية املح َكمة ،واملواقع
بعد التحري والسؤال ،والبحث يف
عيل بتحقيقه
اإللكرتون َية ،وبعد استشارة أهل االختصاص -الذين أشاروا َ
ودراسته ،-مل أجد من قام بتحقيقه أو نرشه ،فاستخرت اهلل -سبحانه وتعاىل -يف
حتقيقه ونرشه.
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خطة البحث:

قسمت البحث إىل :مقدمة ،وقسمني ،وفهارس.
َ
املقدمة :تشمل الدراسات السابقة ،وخ َطة البحث.

القسم األول :الدراسة وتشمل عىل مبحثني أساسني:

املبحث األول :دراسة عن املؤلف ،وفيه ترمجة عن اإلمام املرجان.
املبحث الثاين :دراسة الكتاب :ويشمل عىل ستة مطالب:

املطلب األول :ترمجة السوس ،وأشهر املؤلفات التي ألفت يف قراءته.
املطلب الثاين :حتقيق اسم الكتاب ،ونسبته إىل مؤلفه.

املطلب الثالث :منهج املؤلف.

املطلب الرابع :مصادر الكتاب.

املطلب اخلامس :القيمة العلمية.

املطلب السادس :وصف النسخة.

املطلب السابع :منهجي يف التحقيق.

القسم الثاين :حتقيق املخطوط.
اخلامتة :وفيها بيان ألهم النتائـج والتوصيات.
الفهارس :فهرس املصادر واملراجع.
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القسم األول
قسم الدراسة
وفيه مبحثني:

املبحث األول
دراسة عن املؤلف ،وفيه ترمجة اإلمام املرجانيِّ

()1

بعد البحث يف كتب الرتاجم والطبقات عن ترمجة اإلمام املرجان

 ،مل أجد

له ترمجة كافية وافية ،وال ذكرا لتاريخ والدته ،وال حديثا عن نشأته ،ووجدت له
ولوالده الشيخ سليامن

بعض األقوال يف كتب الفقه واحلديث ،أما شيوخه

فقد ذكر ابن اجلزري يف كتابه غاية النهاية أن له شيخا واحدا أخذ عنه( ،)2وذكرت
بعض الرتاجم األخرى أن له شيوخا سمع منهم ،وأجازوا له ،وبالنسبة لتالميذه
فقد ذكرهم ابن اجلزري يف غاية النهاية ،ومل أجد هلم ترمجة ،وقد بذلت قصارى
توصلت إليه،
جـهـدي فـي جـمـع وتـرتـيـب كل ما خيص ترمجة اإلمام ،وهذا ما َ
واهلل -تعاىل -أعلم.

امسه ونسبه وكنيته:
هو اإلمام أمحد بن أيب الربيع سليامن بن أمحد بن سليامن ،رشف الدين ،املعروف
بابن املرجان ،املقرئ ،الفقيه ،اإلسكندري ،يكنَي بأيب الع َباس.

والدته ونشأته:
ولد باإلسكندر َية ،ومل يذكر يف كتب الرتاجم تاريخ والدته ،ونشأ هبا ،تربى يف
بيت دين وصالح ،مجع بني العلم والعمل ،والورع والتقوى ،نعت بالرشف ،كان
( )1انظر لرتمجته :صلة التكملة لوفيات النقلة ( ،)460/15وتاريخ اإلسالم ( ،)910/14والوايف بالوفيات
(« ،)249/6وفيه ابن املرجان» ،وغاية النهاية ( ،)105/1واملنهل الصايف (.)311/1
( )2هو الشيخ عبد الكريم بن عتيق الربعي .انظر :غاية النهاية (.)105/1
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شيخا فاضال عاملا إماما مقرئا ،قرأ القرآن بالقراءات ،وأخذ عن مجاعة من كبار
تبحر يف طلب العلم ،وكان فقيها بمذهب
العلامء يف القراءات يف ذلك العرصَ ،
َ
استقل به،
ودرس ،وأفتى ،استخلف عىل القضاء بالثغر ،ثم
اإلمام مالك ،حدَ ثَ ،
وكان من أعيان فضالء الثغر باإلسكندر َية املشهورين ،ومن فقهائهم املعروفني،
وظهر يل من خالل البحث عن ترمجته أن للمؤلف

ابنا اسمه :سليامن بن أمحد

عامد الدين املرجان ،تأ َثر بوالده ،فهو من شيوخ اإلسكندر َية ،وال َ
شك أن صالح
األرسة له تأثري عىل صالح األبناء واستقامتهم(.)1

الفقهي:
مذهبه
ُّ

اتَفقت مجيع كتب الرتاجم التي ترمجت له بأنه مالكي املذهب ،قال احلافظ عز
الدين احلسيني« :وتف َقه عىل مذهب اإلمام مالك .)2(»

شيوخه:

لإلمام املرجان

عدَ ة شيوخ أخذ عنهم العلم ،وقرأ عليهم القراءات،

وسمع منهم ،وأجازوا له ،وهم:
حممد بن أيب
 -1الشيخ عبد الكريم بن عتيق بن عبد امللك بن عبد الغ َفار أبو َ

بكر الربعي ،اإلسكندري ،يعرف بابن الرشايب ،شيخ مصدر ،قرأ عىل أيب الغنايم
سامل بن إبراهيم األموي ،واليسع بن عيسى الغافقي ،وسمع احلروف من السلفي،
حدَ ث ،وتصدَ ر إلقراء القرآن الكريم بثغر اإلسكندر َية مدَ ة ،ونجب عليه مجاعة،
وكان ماهرا يف القراءات ،وانقطع إىل احلافظ أيب طاهر األصبهان مدَ ة ،وأخذ عنه
ست عرشة وستامئة(.)3
كثريا ،وكان من نبالء أصحابه ،تويف سنة َ
( )1انظر :صلة التكملة لوفيات النقلة ( ،)461/15وتاريخ اإلسالم ( ،)910/14والوايف بالوفيات
( ، )249/6واملقفى الكبري (.)172/6
( )2انظر :صلة التكملة لوفيات النقلة (.)460/15
( )3انظر :التكملة لوفيات النقلة ( ،)484/2وغاية النهاية (.)601/2
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حممد،
 -2الشيخ أبو احلسن عيل بن أيب الكرم نرص بن املبارك بن أيب السيد بن َ

الواسطي األصل ،ثم البغدادي ،املكي املولد والدار والوفاة ،اخل َالل ،املعروف بابن
البنَاء ،سمع بمكَة من أيب الفتح عبد امللك بن أيب القاسم الكروخي جامع أيب
عيسى الرتمذي ،وحدَ ث به عنه بمكَة ،ومرص ،واإلسكندر َية ،ودمياط ،تويف سنة
اثنتني وعرشين وستامئة(.)1
 -3الشيخ عبد الرمحن بن عبد اهلل ،الرومي األصل ،البغدادي املنشأ ،املرصي
الوفاة ،املقرئ ،التاجر ،عتيق أيب الفتح أمحد بن عمر بن باقا ،كان كثري التالوة
للقرآن الكريم ،حدَ ث بصحيح البخاري قبل موته ،كان تاجرا ،سافر إىل الشام
وديار مرص ،وحدَ ث هناك ،كان شيخا صاحلا أمينا ،حسن الطريقة ،ساكنا ،تويف
سنة ثامن وستامئة بمرص(.)2
 -4الشيخ َ
العالمة عبد الرمحن بن عبد املجيد بن إسامعيل بن عثامن مجال
الدين أبو القاسم بن الصفرواي ،اإلسكندران ،املقرئ ،الفقيه ،املالكي ،مفتي
اإلسكندرية ومقرئها ،ومؤلف كتاب «اإلعالن» وغريه ،انتهت إليه رئاسة اإلقراء
ست وثالثني وستامئة(.)3
والفتوى ببلده وطال عمره ،وبعد صيته ،تويف سنة ٍّ
 -5جعفر بن عيل بن هبة اهلل بن جعفر بن حيي بن منري أبو الفضل اهلمذان
اإلسكندري املالكي ،الشيخ ،اإلمام ،املقرئ ،املجود ،املحدث ،الفقيه ،ثقة خري،
وحصل الفوائد ،وتصدَ ر لإلقراء ،أجاز له طوائف من األندلس،
كتب الكثري،
َ
وأصبهان ،وَهذان ،وأ َم بمسجد النخلة ،وأقرأ به مدَ ة ،وحدَ ث بالثغر ،ومرص،
والساحل ،ودمشق ،وكان له أصول بكثري من رواياته يرجع إليها ،قال املنذري:
( )1انظر :التكملة لوفيات النقلة ( ،)140/3وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب (.)177/7
( )2انظر :تاريخ اإلسالم ( ،)192/13وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب (.)62/7
( )3انظر :معرفة القراء الكبار (ص ،)337والعرب يف خرب من غرب( ،)150/5وغاية النهاية (.)561/2
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أقرأ وانتفع به مجاعة ،وكان بعث إليه ليحرض ،فقدمها ومعه مجلة من مسموعاته،
توجه يف آخر عمره إىل دمشق ومات فيها ،وذكر ابن
وأقام بالقاهرة مدَ ة ،ثم َ
ست وثالثني وستامئة(.)1
اجلزري أنه صنَف يف (مفردات القراءات) ،تويف سنة ٍّ
 -6زيد بن احلسن بن زيد بن احلسن بن زيد بن احلسن بن احلسن بن سعيد بن

عصمة بن محريَ ،
العالمة تاج الدين ،أبو اليمن الكندي ،البغدادي ،التاجر ،املقرئ،
القراء والنحاة بدمشق ،انفرد يف الدنيا بعلو اإلسناد يف
النحوي ،احلنفي ،شيخ َ
القراءات ،وقرأ القراءات املشهورة والغريبة ،كان حسن األخالق ،طيب املزاج،
مـكـرما للغــربـاء ،حـ َجــة فـي النـقـل ،متبحرا يف العلـوم ،تـويف سنـة ثـالث عشـرة
وسـتمـائــة (.)2

تلميذه:

لقد كان لإلمام

تالميذ تل َقوا العلم منه ،وتف َقهوا عليه ،ونرشوا علمه،

ومنهم من أصبح من العلامء املشهورين واملصنفني ،وهم:
 -1الشيخ رشف الدين عبد املؤمن بن خلف بن أيب احلسن أبو أمحد النون

النسابة ،اإلخباري ،املجود،
الدمياطي الشافعي ،اإلمام البارع ،احلافظ ،الكبريَ ،
احلجة ،علم املحدثني ،عمدة الن َقاد ،طلب احلديث بنفسه ،وقرأ القراءات عىل
َ
الكامل الرضير ،ورحل إىل الشام واجلزيرة والعراق ،وسمع الكثري ،وانتهى إليه
علم احلديث مع الدين والثقة واإلتقان ،بلغ معجم شيوخه جم َلدين كبريين ،صنَف
وحدَ ث ،وأمىل يف حياة كبار مشاخيه ،وكان مليح اهليئة ،حسن األخالق ،فصيحا،
نحويا ،لغويا ،مقرئا ،رسيع القراءة ،جيد العبارة ،كثري التفنن ،حسن املذاكرة
والعقيدة ،تويف سنة مخس وسبعامئة بالقاهرة(.)3
( )1انظر :سري أعالم النبالء ( ،)36/23وغاية النهاية (.)297-296/1
( )2انظر :معرفة القراء الكبار (ص  ،)319-318وبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة (.)570/1
( )3انظر :فوات الوفيات ( ،)410/2وغاية النهاية (.)698/2
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حممد
حممد بن عبد اهلل القايض ،اإلمام ،معني الدين ،أبو َ
 -2اإلمام عبد اهلل بن َ
النَكزاوي اإلسكندري ،املقرئ ،النحوي ،قرأ القراءات عىل شيخنا أيب الع َباس
وخترج عليه
املرجان ،وصنَف يف القراءات ،وكان مشهورا هبا ،تصدَ ر ،وأفاد،
َ
مجاعة ،تويف سنة ثالث وثامنني وستامئة(.)1
حممد بن حييى بن منصور بن عبد العزيز بن عيل بن حباسة أبو عبد اهلل بن
َ -3
حممد التميمي ،اإلسكندران ،املالكي ،مولده
أيب احلسني بن أيب عيل بن أيب َ
باإلسكندر َية ،سنة ثالثني وستامئة ،وقرأ القراءات عىل رشف الدين املرجان ،وابن
حممد ابن رواج ،وأيب القاسم السبط،
وثيق ،والكامل ابن فارس ،وسمع من أيب َ
وحـدَ ث ودرس علـى رسـم جـده بـالثـغـر ،وكـان شيـخا فـاضـال أصيـال ،ولـم
يـذكـر تـاريـخ وفـاتـه(.)2
عيل القريش.
 -4عبد َ
الوهاب بن أيب الطاهر بن ٍّ
 -5عبد العزيز بن سند ،املعروف بابن شيبان الصنهاجي.
 -6أبو زيد عبد الرمحن بن عيل بن يوسف بن عط َية القيس(.)3

مكانته العلمية ،وثناء العلماء عليه:
وصف اإلمام -رمحه اهلل تعاىل -باملقرئ ،وبالفقيه ،وبالعامل ،وهذا يدل عىل سعة
علمه ودرايته بعلم القراءات ،وفهمه لعلم الفقه ،وإتقانه لألحكام والروايات ،كام
األئمة العلامء الذين ترمجوا له يف كتبهم املشهورة ،قال
حظي بثناء عظيم من كبار
َ
ودرس ،وأفتى ،وناب يف القضاء،
عنه اإلمام الذهبي« :قايض اإلسكندر َية ...تف َقهَ ،
( )1انظر :تاريخ اإلسالم ( ،)496/15وغاية النهاية ( ،)668/2وحسن املحارضة (.)503/1
( )2انظر :املقفى الكبري (.)245/7
( )3وهؤالء التالميذ الثالثة األخريون ،ذكرهم ابن اجلزري ،ووصفهم «باإلسكندريون» ،ومل أجد هلم ترمجة
يف كتب الرتاجم .انظر :غاية النهاية (.)105/1
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َ
استقل به ،وكان من أعيان فضالء الثغر»(.)1
ثم
ووصفه اإلمام ابن اجلزري بأنه« :مقرئ ،حاذق ،مؤلف»( ،)2وقال عنه ابن
األئمة العلامء»(.)3
تغري بردي« :كان من َ
ونعته احلسيني بقوله« :املنعوت بالرشف باإلسكندر َية»( ،)4وقال أيضا« :كان
أحد الفضالء املشهورين ،والفقهاء املعروفني»(.)5
قال عنه اإلمام النَكزاوي عند ذكره لإلسناد« :فإن قرأت هبا القرآن ك َله عىل
الشيخني الفقيهني األج َلني العاملني ،املقرئني ،معليي طريق التحقيق يف علوم
القراءات ،ومتَبعي الرسم يف األخذ والروايات ،رشف الدين ،مفتي املسلمني ،أيب
الع َباس أمحد بن سليامن بن أمحد -عفا اهلل عنه ،وعن والديه -قال قرأت عىل الشيخ
الفقيه املقرئ العالمة أبو حممد عبد الكريم بن أيب بكر عتيق الربعي.)6(» ...

مؤلفاته:

مل يذكر يف كتب الرتاجم مؤ َلفات لإلمام املرجان إال يف غاية النهاية؛ حيث ذكر
()7
سـامه( :جتويد
القراء)  ،وله كتاب يف التجويد ا
ابن اجلزري بأنه أ َلف(مفردات َ
القراءة) ،نقل عنه ابن جبارة يف كتابه( :الفتوحات املك َية والقدس َية)( ،)8ولع َله مفقود.
( )1انظر :تاريخ اإلسالم (.)910/14
( )2انظر :غاية النهاية (.)105/1
( )3انظر :املنهل الصايف (.)311/1
( )4انظر :صلة التكملة لوفيات النقلة (.)461/15
( )5انظر :املرجع السابق.
( )6انظر :مفردة اإلمام أيب عمرو البرصي لإلمام النكزاوي (ص.)5-4
( )7ا
ولعل كتابنا هذا«قراءة ابن اجلارود السوس» ،وكتاب «قراءة أيب عمر حفص بن عمر بن صهبان الدوري
األزدي» اللذان ذكرَها يف مقدم ة كتابهَ ،ها داخالن ضمن كتاب مفردات القراء ،حسب طريقة العلامء
قديام يف التأليف ،ومل يصل لنا منها إال مفردة واحدة ،وهي موضوع حتقيقنا ودراستنا ،واهلل أعلم .انظر:
غاية النهاية (.)105/1
( )8انظر :الفتوحات املكية والقدسية يف رشح الشاطبية (ص.)1079
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وفاته:

تويف الشيخ اإلمام الفاضل ،واملقرئ العامل ،والشيخ املاهر ،الذي أفنى عمره يف
العلم النافع؛ لينال به األجر الوافر ،وينفع به َ
كل سائل ،يف السادس والعرشين من
ذي القعدة ،سنة تسع ومخسني وستامئة(.)1

( )1انظر :تاريخ اإلسالم ( ،)910/14وغاية النهاية (.)105/1
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املبحث الثاني
دراسة الكتاب

وفيه مطالب:
السوسي(.)1
املطلب األول :التعريف ابلراوي ابن اجلارود ُّ

ال َ
السوس هو الراوي املعروف ،واملشهور ،واملرتجم له يف كتب
شك أن
َ
القراءات ،وغريها ،ولكن سأتناول هنا ترمجة خمترصة عنه ،مع ذكر أشهر املؤ َلفات
يف روايته:

امسه ونسبه وكنيته:
هو صالح بن زياد بن عبد اهلل بن إسامعيل بن إبراهيم بن اجلارود بن مّسح
الر اقـي.
الرستبي ،يكنَى بأيب شعيب ،السوسَ ،

والدته:
بالر َقة ،سنة نيف وسبعني ومائة.
ولد السوس َ

مكانته العلمية:
سوس مكانة علم َية كبرية ،ومنزلة سند َية رفيعة ،فهو أحد
من املعروف أن لل
َ
األئمة العشـرة املشهورين ،واملتواترة قراءهتم ،وما وراء قراءهتم فهو شاذ،
رواة
َ
الر َقة
وهو إمام ،وضابط ،وحمدث ،ومـحرر ،وصدوق ،وثقة ثبت ،شيخ أهل َ
وعاملها ومقرئـها يف عرصه(.)2
( )1انظر :اجلرح والتعديل ( ،)404/4والثقات ( ،)319/8وهتذيب الكامل ( ،)52/13ومعرفة القراء
الكبار (ص ،)115وسري أعالم النبالء ( ،)380/12وتاريخ اإلسالم ( ،)5/20والوايف بالوفيات
للصفدي ( ،)149/16وغاية النهاية ( ،)333/1واألعالم للزركيل (.)191/3
( )2انظر :سري أعالم النبالء( ،)381-380/12والوايف بالوفيات ( ،)149/16وغاية النهاية(.)333/1
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شيوخه:
حممد يـحـي بن
أخذ اإلمام السوس القراءة عرضا وسـمـاعا عن شيخه :أبـي َ
املبارك اليـزيدي (ت210هـ) ،وهو من أجل أصحابه.

تلميذه:
حممد السوس،
روى القراءة عنه خلق كثري ،أكثرهم قرابة له :ابنه أبو املعصوم َ
حممد بن
وكذلك روى عنه :موسى بن جرير النحوي (ت310هـ) ،وأبو احلارث َ
حممد الرافقي ،وأمحد بن حفص املصيص،
الرقي ،وأمحد بن َ
أمحد ال َطرسوس َ
حممد السعدي ،وأمحد بن حييى الشمشاطي،
احلران ،وعيل بن َ
حممد بن سعيد َ
و َ
حممد بن إسامعيل القريش ،وعيل بن احلسن بن
حممد الثغري ،و َ
وعيل بن أمحد بن َ
زرعة ،وإسامعيل بن يعقوب ،وعيل بن موسى بن بزيغ ،وأبو عثامن النحوي،
عيل اخل َياط ،وآخرون.
واحلسني بن ٍّ
وأخذ عنه احلروف :أبو عبد الرمحن النسائي ،وجعفر بن سليامن املشحالئي.

روايته للحديث ،وثناء العلماء عليه:
أما بالنسبة لروايته للحديث فقد سمع اإلمام السوس

احلديث بالكوفة

محاد بن
حممد ،وبم َكة من :سفيان بن عيينة ،و َ
من :عبد اهلل بن نمري ،وأسباط بن َ
احلران ،ومجاعة.
أسامة ،وخ َطاب َ
حممد بن
عيل َ
وحدَ ث عنه :أبو بكر بن أيب عاصم ،وأبو عروبة َ
احلران ،وأبو ٍّ
الرقي ،وأبو حاتم الرازي ،وغريهم.
سعيد َ
قال عنه اإلمام النسائي :ثقة ،وقد أخذ عنه حرف أيب عمرو ،ومل يرو له سوى
()1
بالر َقة يف الرحلة
حروف القراءة  ،وقال أبو حاتم :صدوق ،وقد كتب عنه َ
( )1انظر :هتذيب الكامل ( ،)52/13وسري أعالم النبالء للذهبي (.)381/12
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()1
القراء(.)2
الثانية  ،وذكره ابن ح َبان يف الثقات قال :سكن اجلزيرة ،وكان من َ

وفاته:

تويف السوس

حمرم سنة إحدى وستني ومائتني ،با َلر َقة ،وقد قارب
يف َ

تسعني سنة ،بعد عمر أفناه يف تدريس القراءات ،ومشيختها ،ولروايته شهرة
واسعة ،ومازالت تقرأ إىل عصـرنا احلارض ،رمحه اهلل تعاىل.

أشهر املؤلفات املفردة اليت ألفت يف رواية السوسي:

َ
أهم املؤ َلفات التي ألفت يف رواية
ولعل من املناسب أن أذكر هنا يف بحثي َ

السوس ،من بداية التأليف ح َتى عرصنا هذا ،حسب الرتتيب الزمني ألصحاهبا،
فمن أشهر هذه املؤ َلفات:
 -1نسخة عن أيب شعيب السوسي( ،)3جلعفر بن سليامن املشحالئي احللبي،

(ت بعد 330هـ).

 -2رسالة يف قراءة أيب شعيب صاحل السوسي( ،)4أليب عمرو الدان عثامن بن

سعيد( ،ت444هـ).

 -3قراءة ابن اجلارود السوسي( ،)5أليب الع َباس أمحد بن أيب الربيع املرجان،

(ت659هـ).

()1
حممد
 -4حسن اجللء يف رواية السوسي عن أيب عمرو بن العلء  ،للشيخ َ

نبهان مصـري( ،ت1436هـ).

( )1انظر :اجلرح والتعديل ( ،)404/4وهتذيب الكامل (.)52/13
( )2انظر :الثقات البن حبان (.)319/8
( )3انظر :غاية النهاية (.)295/1
( )4نسبت يف الفهرس الشامل أليب عمرو الدان ،وهي بخزانة املسجد األقىص بالقدس حتت رقم:
[.]3/66/30
( )5وهو الكتاب الذي قمنا بتحقيقه.
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السوي يف رواية اإلمام السوسي عن اإلمام أيب عمرو البصري من
 -5النهج
ُّ
طريق الشاطبية( ،)2للدكتورة إبتسام اجلابري.
 -6أحلى دروسي يف رواية السوسي من قراءة أيب عمرو البصري( ،)3للشيخ

توفيق بن إبراهيم ضمرة.

 -7القـول اجللـ ُّي فـي رواي ـ ـة السـوس ـي( ،)4للشـيـخ جـمـال بـن السيــد بـن
رفـاعي الشـايـب.
 -8روايـة السـوسي عـن أبـي عمـرو البـصـري من طريق الشاطبية( ،)5للشيخ

مجال ف َياض.

املرغوسي برواية السوسي عن أيب عمرو البصري من كل طرقها املعتبة
-9
ُّ
طرق الطيبة( ،)6للشيخ عبد الرمحن أيب محزة الشيحان املغريب.
 -10غاية سروري يف قراءة اإلمام السوسي من قراءة أيب عمرو البصري(،)7

للشيخ خالد البيايت.

 -11كيف نرتل القرآن برواية السوسي عن أيب عمرو البصري( ،)8للشيخ

عبد العيل اعنون.

املطلب الثاين :حتقيق اسم الكتاب ،ونسبته إىل مؤلفه:
 -1وردا يف مقدمة الكتاب ،حيث قال« :قال الشيخ الفقيه العامل املقرئ رشف

الدين أبو الع َباس أمحد بن الشيخ النبيه األمني أبو الربيع سليامن بن املرجان -عفا
( )1مطبوع بمكتبة روائع اململكة ،الطبعة األوىل 1432هـ.
( )2مطبوع بمكتبة الرشد ،الطبعة األوىل 1425هـ.
( )3مطبوع بدار عامر ،الطبعة األوىل 1438هـ ،ومطبوع بدار ابن كثري ،الطبعة اخلامسة 1438هـ.
( )4مطبوع بمكتبة السنة ،الطبعة األوىل 1428هـ.
( )5طبع بدار اإليامن ،الطبعة األوىل 2015م.
( )6مطبوع بدار القرآن والسنة بالواليات املتحدة ،الطبعة األوىل 2012م.
( )7وهو منشور إلكرتونيا 1441هـ.
( )8وهو منشور إلكرتونيا.
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اهلل عنه برمحته...-سألتني -و َفقك اهلل تعاىل للسداد ،وجنَبك طرق الغي والفساد-
أن أرسم لك قراءة أيب شعيب صالح بن زياد بن عبد اهلل ابن اجلارود السوس فيام
انفرد به عن أيب عمرو الدوري ،وأرضب عن ذكر ما اتَفقا عليه»(.)1
 -2ورد اسم الكتاب واملؤلف عىل غالف النسخة اخلط َية.

املطلب الثالث :منهج املؤلف فيه:
تعرض املؤلف لذكر قراءة السوس بام انفرد به عن دوري أيب عمرو ،ومل
َ -1
يتطرق إىل ذكر ما اتَفقا عليه ،مع حسن التوضيح ،واالختصار غري املخل يف
َ
القراءة.
 -2ذكر القراءة برواية السوس ،مع اهتاممه هبا ،وبياهنا ،وحترير مسائلها
العلم َية الدقيقة ،وعدم التعقيد يف رشح العبارة.
 -3ظهور شخص َية املؤلف

يف مناقشة بعض املسائل ،وله بعض

االختيارات يف رشحه.
 -4للمؤلف

بعض الرتجيحات والتعليالت.

 -5توجيهه أحيانا لبعض القراءات الواردة يف قسم األصول.

املطلب الرابع :مصادر الكتاب:
اعتمد املؤلف

عىل املصادر األصل َية ،واملراجع املعتمدة يف القراءات،

كالسبعة البن جماهد (324هـ) ،والتذكرة البن غلبون (399هـ) ،والتيسري للدان
الفحام
(444هـ) ،وجامع البيان ،والوجيز لألهوازي (446هـ) ،والتجريد البن
َ
(516هـ) ،وغريها من كتب أصول النرش.
( )1انظر( :ص )17من هذه الرسالة.
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املطلب اخلامس :القيمة العلمية للكتاب:
 -1يعد هذا الكتاب من الكتب املؤ َلفة يف املفردات القرآن َية ،والتي يقل
التأليف فيها ،خصوصا يف قراءة السوس ،وهو مما زاد من قيمة هذا الكتاب.
 -2حاجة املكتبات إىل الكتب املؤ َلفة يف القراءات القرآن َية ،والتي عني هبا من
كبار َ
وحذاق العلامء املتقدمني.
 -3منزلة املؤلف

وعلو مكانته العلم َية ،فهو إمام علم يف هذا الشأن.

 -4يعد الكتاب من الكتب التي ألفت يف القرن السادس اهلجري ،مما أعطى
قيمة للكتاب.
 -5شيوخ املؤلف -رمحهم اهلل تعاىل -من كبار العلامء املشهورين واملقرئني يف
ذلـك العـصــر ،كاإلمـام أبـي يـمـن الكنـدي (613هـ) ،واإلمـام الصـفـراوي
(ت643هـ) ،وغـيـرهـم.
 -6علو سند املؤلف

الذي أ َدى به إىل قراءة أيب شعيب السوس.

املطلب السادس :وصف النسخة اخلطية:
هي نسخة فريدة ،وال يوجد للكتاب نسخ أخرى ،حمفوظة يف اخلزانة التيمور َية
بالقاهرة ،رقمها ،)339( :عدد لوحاهتا :مخس لوحات ،مع صفحة العنوان ،وعدد
األسطر يف كل صفحة :سبعة عشـر سطرا ،ويف كل سطر ما يقارب عرش كلامت،
ٍّ
بخط واضح ،وهي كاملة ،وكتبت عناوينها باملداد األمحر ،وفيها بعض
وكتبت
الطمس ،والغموض يف بعض الكلامت ،وعدم تناسق بعض العبارات ،ومل يذكر
شوال ،سنة ثالثة
اسم الناسخ ،نسخت يف يوم األربعاء ،يف السادس عرش من شهر َ
ومخسني وثامنامئة للهجرة.
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املطلب السابع :منهجـي يف التحقيق:
 -1نسخت املخطوط وفق القواعد اإلمالئ َية احلديثة ،مع مراعاة عالمات
الرتقيم ،ووضعها يف مكاهنا املناسب.
 -2كتبت اآليات القرآن َية بالرسم العثامن ،حسب مصحف جممع امللك فهد.
خرجت مجيع اآليات القرآن َية الواردة يف النص املح َقق ،وذكرت اسم
َ -3
السـورة ،ورقـم اآليــة بـجـانـبـها ،أمـا إذا ذكـرت اسـم السـورة فأكتـفي بـذكــر
رقـم اآليـــة فـقـط.
 -4إذا وقع خطأ يف النسخة فإن أثبت الصواب يف املتن بني معكوفتني،
وكذلك السقط واملـحو ،وأشري إىل اخلطأ يف احلاشية.
 -5وضعت إشارة عند هناية كل لوح ،مشرية إىل انتهاء اللوح ،هكذا مثال:
[/1أ].
 -6ترمجت جلميع األعالم املذكورين باختصار من كتب الرتاجم.
 -7و َثـقـت النـصــوص واألقـوال التـي وردت فـي النـص الـمـحـ َقــق،
ونـسبـتـهــا إلـى قـائـلـيـهــا.
 -8راجعت مسائل الكتاب العلم َية ،وع َلقت عىل بعض املسائل التي حتتاج إىل
تعليق ،وذلك بعد الرجوع إىل كتب القراءات.
 -9عـ َرفـت بـعــض الـمصـطـلـحات التي وردت فـي النـص ،والكلامت
الغريـبــة ،واملدن.
 -10ألـحـقـت البـحـث بخـاتـمــة فيـها أهـم النـتـائـج والتـوصيـات،
وفـهـرس للمصادر واملراجع.
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القسم الثاني
حتقيق املخطوط

بسم هللا الرمحن الرحيم
وبه نستعي
قال الشيخ الفقيه العالـم املقرئ رشف الدين أبو الع َباس أمحد بن الشيخ النبيه
األمني أيب الربيع سليـمـان بن الـمرجان -عفا اهلل عنه برمحته :-الـحـمد هلل ح َق
حممد خيـر خلقه ،وعىل آلـه وصـحبه ،أما بعد:
محده ،وصلواته عىل سيدنا َ
فإنك لـ َام وقفت عىل ما [وصفته]( )1لك يف قراءة أيب عمر حفص بن عمر بن
()2
حممد يـحيـى بن املبارك اليزيدي )3(،عن أيب
صهبان الدوري األزدي ،عن أيب َ
()4

عمرو بن العالء البصـري

 ،سألتني -و َفقك اهلل تعاىل للسداد ،وجنَبك

طرق الغي والفساد -أن [أرسم]( )5لك قراءة أيب شعيب صالح بن زياد بن عبد اهلل
بن اجلارود السوس ،فيام انفرد به عن [أيب عمر]( )6الدوري ،وأرضب عن ذكر ما
( )1يف النسخة اخلطية( :صفته) ،وهو خطأ ،والذي يظهر أن الواو ساقطة؛ ألن الفعل واوي الفاء وعند
إسناده لضمري الرفع املتكلم تبقى الواو ثابتة وال حتذف إال يف صيغة األمر ،وبحثت يف املعاجم ومل أجد
شيئا ،واهلل أعلم.
( )2هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي أبو عمر الدوري ،األزدي ،أول من مجع القراءات
قرأ عىل حييى اليزيدي ،تويف سنة ست وأربعني ومائتني .انظر :معرفة القراء الكبار (ص )113وغاية
النهاية (.)388/1
حممد املعروف باليزيدي ،أخذ القراءة عرضا عن أيب عمرو ،وهو
( )3هو حييى بن املبارك بن املغرية اإلمام أبو َ
الذي خلفه بالقيام هبا ،روى القراءة عنه الدوري ،والسوس ،وغريهم ،تويف سنة اثنتني ومائتني .انظر:

معرفة القراء الكبار (ص ،)90وغاية النهاية (.)1380/3
القراء السبعة ،قرأ عليه
عامر بن العريان أبو عمرو التميمي املازن البرصي ،أحد ا
( )4هو ز ابان بن العالء بن ا
اليزيدي ،تويف سنة أربع ومخسني ومائة .انظر :معرفة القراء الكبار (ص  ،)58وغاية النهاية (.)442/1

( )5يف النسخة اخلطية( :أريتم للــــ) ،وهي غري واضحة ،وما أثبته هو أقرب لرسم الكلمة.
( )6يف النسخة اخلطية( :أيب عمرو) ،وهو خطأ يف الكنية ،والصواب ما أثبته.
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ا َتفقا عليه؛ إذ الطالب للقراءات ،الراغب يف حتصيل الروايات ،إذا قصد االنتقال
من أحد الطريقني إىل اآلخر لزمه أن يعلم ما بينهام من االختالف؛ لتحصل له
القراءة وطريقتها مستوعبة ،وتكمل له الرواية [مقربة]( ،)1ولك مـه َذبة.
فأجبت سؤالك راجيا من اهلل -تعاىل -العفو واإلحسان ،طامعا يف الـخلود يف
الـجنان ،مبتدئا باإلسناد ،معوال فيه عىل ما عليه االعتامد ذاكـرا ما ا َطرد من
األصول مـحررا تاليا بفرش الـحروف مفّسا ،واهلل [/1أ] -تعاىل -أسأل السالمة
من الـخذالن ،وهو حسبنا وعليه التكـالن.

ابب ذكر اإلسناد الذي أدى إىل قراءة اإلمام أيب شعيب صاحل بن زايد
السوسي  رواية وتلوة:
حممد عبد اهلل بن عبد الـمحسن
أما الرواية :فأخربن هبا الشيخ الفقيه أبو َ

()2

حممد عبد املـجيد بن الفقيه اإلمام أبو
املقري عليه ،قال :أخربنا الشيخ الفقيه أبو َ
احلسن شدَ اد العدل

()3

قراءة عليه ،قال :أخربنا الرشيف الـخطيب أبو الفتوح

نارص بن الـحسن بن إسامعيل احلسني( ،)4قال :أخربنا الشيخ أبو الـحسن عيل بن
( )1يف النسخة اخلطية غري واضحة ،وما أثبته هو أقرب للصواب.
حممد بن الربيب –بالراء -اإلسكندران،
( )2هو عبد اهلل بن عبد املحسن بن عبد اهلل بن عبد األحد ،أبو َ
مقرئ صالح ،قرأ عىل عبد املجيد بن شداد التميمي ،قرأ عليه عبد النصري املريوطي البن كثري ،وأيب
عمرو ،وابن عامر ،وعاصم ،ووصفه بالزهد والعبادة .انظر :غاية النهاية ( ،)637/2وتاريخ اإلسالم
(.)668/13
( )3هو عبد املجيد بن شداد بن املقدم أبو حم َمد التميمي إمام ماهر ،له تواليف يف القراءات ،قرأ عليه عبد اهلل
بن عبد املحسن بن الربيب .انظر :غاية النهاية (.)689/2
( )4هو نارص بن احلسن بن إسامعيل بن زيد أبو الفتوح الزيدي احلسني املعروف بالرشيف اخلطيب ،شيخ
الديار املرصية ومقرئها ،قرأ عىل عيل بن أمحد األهبري ،تويف سنة ثالث وستني ومخسامئة .انظر :معرفة
القراء الكبار (ص ،)287وغاية النهاية (.)1318/3
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()1
عيل [الـحسن]
أمحد األهبري  ،قال :أخربنا أبو ٍّ

()2

بن عيل بن إبراهيم

()3
حممد العجيل( ،)4قال :أخربنا أبو
األهوازي  ،قال :أخربنا أبو العبَاس أمحد بن َ

القاسم الـخرض بن اهليثم الطوس( ،)5قال :قرأت عىل أيب شعيب صالح بن زياد
حممد اليزيدي ،قال :قرأت عىل أيب عمرو.
السوس ،قال :قرأت عىل أيب َ
وأما التلوة :فإن قرأت القرآن ك َله هبا عىل شيخنا الشيخ الفقيه اإلمام َ
العالمة

()6
حممد عبد الكريم
[معيل] طرق التحقيق يف اإلقراء ،وم َتبع الرسم يف األداء ،أيب َ

الربعي
بن الشيخ أيب بكر عتيق بن عبد امللك َ

()7

 ،وقرأ هبا القرآن ك َله عىل

شيخه [أيب]( )8الغنايم سامل بن عبد اهلل بن إبراهيم [/1ب] األموي( ،)9وأيب يـحيى
( )1هو عيل بن أمحد بن عيل أبو احلسن األهبري الرضير مقرئ متصدر ،قرأ بدمشق عىل أيب عيل األهوازي،
وأقرأ بالديار املرصية حتى مات ،كان موجودا يف حدود عام مخسامئة .انظر :معرفة القراء الكبار
(ص ،)253وغاية النهاية (.)762/2
( )2يف النسخة اخلطية( :احلسني) ،وهو خطأ ،والصواب ما أثبته.
( )3هو احلسن بن عيل بن إبراهيم بن يزداد أبو عيل األهوازي صاحب املؤلفات ،شيخ القراء يف عرصه ،إمام
كبري حمدث ،قرأ عىل إبراهيم بن أمحد الطربي ،تويف سنة ست وأربعني وأربعامئة بدمشق .انظر :معرفة
القراء الكبار (ص ،)224وغاية النهاية (.)340-339/1
حممد بن عبيد اهلل بن إسامعيل أبو الع َباس العجيل التسرتي ،قرأ عىل اخلرض بن اهليثم
( )4هو أمحد بن َ
الطوس ،قرأ عليه أبو عيل األهوازي وحده ،قال الذهبي :بقي إىل قريب الثامنني وثالثامئة .انظر :غاية
النهاية (.)198/1
معمر ،قرأ عليه أمحد بن
( )5هو اخلرض بن اهليثم بن جابر بن احلسني الطوس أبو القاسم مقرئ مصدر عايل السند ا
حممد العجيل ،تويف قريب سنة عرش وثالثامئة .انظر :معرفة القراء الكبار (ص ،)144وغاية النهاية (.)409/1
َ
( )6يف النسخة اخلطية( :ملن) وهي غري واضحة ،وما أثبته هو أقرب لرسم الكلمة.
حممد بن أيب بكر الربعي اإلسكندري ،يعرف
( )7هو عبد الكريم بن عتيق بن عبد امللك بن عبد الغفار أبو َ
بابن الرشايب شيخ مصدر ،قرأ عىل أيب الغنايم ،قرأ عليه أمحد بن سليامن املرجان .انظر :غاية النهاية (.)601/2
( )8سقطت من النسخة اخلطية ،ولعله سهو من الناسخ ،والصواب ما أثبته.
( )9هو سامل بن إبراهيم بن خلف بن عبد اهلل أبو الغنايم األموي اإلسكندري إمام مقرئ ثقة ،قرأ عىل ابن
الفحام ،قرأ عليه عبد الكريم بن عتيق بن عبد امللك ،مات سنة أربع وستني ومخسامئة .انظر :معرفة القراء
الكبار (ص ،)297وغاية النهاية (.)458/1
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اليسع بن الفقيه أيب األصبع عيسى بن حزم األندلس الغافقي(.)1
فأما أبو الغنايم :فقرأ عىل الشيخ أيب القاسم عبد الرمحن بن أيب بكر القريش،
الفحام( ،)2وقرأ عىل أيب الع َباس أمحد بن سعيد بن نفيس( ،)3وقرأ
املعروف بابن َ
عىل أيب أمحد عبد اهلل بن احلسني بن حسنون السامري( ،)4وقرأ عىل أيب احلسن عيل
بن ال َرقي( ،)5وأيب عثامن النحوي( ،)6وقرءا مجيعا عىل السوس.
عيل منصور بن اخلري بن يعقوب األندلس( ،)7وقرأ
وأما أبو حييى :فقرأ عىل أيب ٍّ
( )1هو اليسع بن عيسى بن حزم بن عبد اهلل بن اليسع أبو حييى الغافقي األندلس ،مقرئ حاذق جليل،
صحيح التالوة ،قرأ عىل أبيه ،تويف سنة مخس وسبعني ومخسامئة بمرص .انظر :معرفة القراء (ص ،)297
وغاية النهاية (.)1389/3
( )2هو عبد الرمحن بن عتيق بن خلف أبو القاسم بن أيب بكر بن أيب سعيد بن الفحام الصقيل األستاذ الثقة
املحقق ،مؤلف كتاب «التجريد»  ،قرأ الروايات عىل أمحد بن سعيد بن نفيس ،تويف سنة ست عرشة
ومخسامئة .انظر :تاريخ اإلسالم ( ،)254/11وغاية النهاية (.)563/2
( )3هو أمحد بن سعيد بن أمحد بن أمحد بن سليامن املعروف بابن نفيس أبو العبَاس الطرابلس ،إمام ثقة كبري،
انتهى إليه علو اإلسناد ،قرأ عىل أيب أمحد عبد اهلل السامري ،تويف سنة ثالث ومخسني وأربعامئة .انظر:
معرفة القراء الكبار (ص ،)232وغاية النهاية (.)103/1
( )4هو عبد اهلل بن احلسني بن حسنون أبو أمحد السامري البغدادي ،نزيل مرص ،املقرئ ،اللغوي ،مسند
القراء يف زمانه ،أخذ القراءة عرضا عن أيب بكر بن جماهد ،تويف سنة ست وثامنني وثالثامئة .انظر :غاية
النهاية (.)621-619/2
( )5عيل بن احلسني بن الرقي أبو احلسن الوزان البغدادي ،شيخ ثقة ،أخذ القراءة عرضا عن أيب شعيب
السوس ،وقنبل ،متصدر مشهور بالضبط واإلتقان ،انظر :معرفة القراء الكبار (ص ،)141وغاية النهاية
(.)781/2
الرقي ،عرض عىل السوس ،روى القراءة عنه عبد اهلل بن احلسني بن حسنون أبو
( )6هو أبو عثامن النحوي ا
أمحد السامري .انظر :غاية النهاية (.)885/2
( )7هو منصور بن اخلري بن يعقوب بن يمال املغراوي املالقي ،املعروف باألحدب ،العلم األستاذ ،مقرئ
كبري ،قرأ عىل أيب معرش الطربي ،تويف سنة ست وعرشين ومخسامئة .انظر :معرفة القراء الكبار
(ص ،)268وغاية النهاية (.)1296/3
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عىل أيب معرش( )1عبد الكريم بن عبد الصمد( ،)2وقرأ عىل الرشيف أيب القاسم عيل
()3
حممد بن [احلسن]( )4الن َقاش( ،)5وقرأ عىل
عيل  ،وقرأ عىل أيب بكر َ
بن حم َمد بن ٍّ

الرقي( )6بطرسوس( ،)7وقرأ عىل السوس ،وقرأ السوس
حممد بن أمحد َ
أيب احلارث َ

عىل اليـزيـدي ،وقـرأ

()8

علـى أبـي عـمـرو ،وقـرأ أبــو عمـرو عىل مـجاهد بـن

[جبــر]( ،)9وسـعـيـد بـن جـبـيـر( ،)10وعـكـرمــة بـن خـالــد( ،)11وعـطـاء بـن
( )1يف النسخة اخلطية بزيادة( :حيي) قبل اسمه ،ولعله سهو من الناسخ ،والصواب كام سيأيت يف ترمجته.
حممد أبو معرش الطربي ،إمام عارف حمقق ،أستاذ
حممد بن عيل بن َ
( )2هو عبد الكريم بن عبد الصمد بن َ
كامل ثقة ،قرأ عىل ابن نفيس ،تويف سنة ثامن وسبعني وأربعامئة .انظر :معرفة القراء الكبار (ص،)243
وغاية النهاية (.)600/2
معمر ،مقرئ ،ثقة ،قرأ عليه
حممد أبو القاسم العلوي احلسيني ،شيخ ا
حممد بن عيل بن عيل بن َ
( )3هو عيل بن َ
أبو معرش الطربي ،تويف سنة ثالث وثالثني وأربعامئة .انظر :معرفة القراء الكبار (ص ،)219وغاية
النهاية (.)828-827/2
( )4يف النسخة اخلطية( :احلسني) ،ولعله وهم وقع من الناسخ ،وصوابه( :احلسن) كام ورد يف ترمجته.
حممد بن زياد بن هارون بن جعفر بن سند أبو بكر املوصيل النقاش ،أخذ القراءة
حممد بن احلسن بن َ
( )5هو َ
عرضا عن أيب ربيعة ،تويف سنة إحدى ومخسني وثالثامئة .انظر :معرفة القراء الكبار (ص ،)167وغاية
النهاية (.)1053/3
حممد بن أمحد أبو احلارث بن الرقي ،نزيل طرطوس ،مقرئ مصدر معروف جليل ،أخذ القراءة
( )6هو َ
عرضا عن السوس ،وهو من جلة أصحابه وأوثقهم ،أخذ القراءة عرضا عنه أبو بكر النقاش ،انظر :غاية
النهاية (.)1017/2
( )7طرسوس :بلد بالشام مرشفة عىل البحر قرب املرقب وعكاا ،نزهلا الزهاد والصاحلون للرباط .انظر:
معجم البلدان (.)30/4
( )8وقرأ اليزيدي عىل أيب عمرو.
( )9يف النسخة اخلطية( :جبري) وهو خطأ ،ولعله سهو من الناسخ ،والصواب (جرب) كام يف ترمجته.
وهو جماهد بن جرب أبو احلجاج املكي ،قرأ عىل عب د اهلل بن السائب ،وعبد اهلل بن عباس ،أخذ القراءة عنه
عبد اهلل بن كثري ،تويف سنة ثالث ومائة .انظر :معرفة القراء الكبار (ص  ،)37وغاية النهاية (.)949/2
حممد ،ويقال :أبو عبد اهلل الكويف التابعي اجلليل،
( )10هو سعيد بن جبري بن هشام األسدي ،موالهم أبو َ
واإلمام الكب ري ،عرض عىل ابن عباس ،تويف سنة مخس وتسعني .انظر :معرفة القراء الكبار (ص،)38
وغاية النهاية (.)465/1
( )11هو عكرمة بن خالد بن العاص أبو خالد املخزومي املكي تابعي ثقة جليل حجة ،روى القراءة عرضا
عن أصحاب ابن عباس ،وال يبعد أن يكون عرض عليه ،تويف سنة مخس عرشة ومائة .انظر :تاريخ=
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أبـي رباح( ،)1وعبد اهلل بن كثري( ،)2و[قرؤوا]( )3عىل ابن ع َباس( ،)4وقرأ عىل أيب
بن كعب( ،)5وزيد بن ثابت( ،)6وقرءا عىل سيدنا رسول اهلل × .

ابب التسمية:

وأول كل سورة ابتدأ القارئ
القراء عىل اجلهر هبا يف َأول فاحتة الكتابَ ،
أمجع َ

هبا ،ومل يصلها بام قبلها( ،)7وعىل تركها [/2أ] َأول التوبة سواء ابتدأ هبا( ،)8أو
وصلها بام قبلها؛ الجتامعهم عىل سقوط رسمها يف َأوهلا( ،)9ثم كان أبو شعيب إذا
وصل السورة بالسورة يفصل بينهام بالتسمية(.)10
=اإلسالم ( ،)282/3وغاية النهاية (.)754/2
حممد القريش موالهم املكي أحد األعالم ،تويف سنة مخس عرشة
( )1هو عطاء بن أيب رباح بن أسلم أبو َ
ومائة ،وقيل :أربع عرشة .انظر :تاريخ اإلسالم ( ،)277/3وغاية النهاية (.)751/2
( )2هو عبد اهلل بن كثري بن املطلب ا إلمام أبو معبد املكي الداري إمام أهل مكة يف القراءة ،أخذ القراءة عرضا
عن جماهد بن جرب ،تويف سنة عرشين ومائة .انظر :معرفة القراء الكبار (ص ،)49وغاية النهاية
(.)658-657/2
وهنا املؤلف

ذكر بأن عبد اهلل بن كثري قرأ عىل ابن عباس ،وبعد البحث والسؤال تبني يل أن ابن

كثري لقي بعض الصحابة ،ولكن املعروف يف األسانيد كالنرش وغريه أنه قرأ عىل موىل ابن عباس درباس،
أ اما هنا يف املخطوط ال أعرف واهلل أعلم.

( )3يف النسخة اخلطية( :قرأ) ،وهو خطأ ،والصواب ما أثبته.
( )4هو عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم أبو العبَاس اهلاشمي ،عرض القرآن كله عىل أيب بن كعب،
وزيد بن ثابت ،تويف سنة ثامن وستني .انظر :معرفة القراء الكبار (ص ،)22وغاية النهاية (.)634-633/2

( )5هو أيب بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية أبو منذر األنصاري املدن سيد القراء ،قرأ عىل النبي ×
القرآن العظيم ،اختلف يف موته اختالفا كبريا ،تويف سنة ثالث وثالثني .انظر :غاية النهاية (.)63-62/1

( )6هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد أبو خارجة ،وأبو سعيد األنصاري اخلزرجي املقرئ ،عرض القرآن
عىل النبي × ،تويف سنة ست ومخسني .انظر :غاية النهاية (.)452/1

( )7انظر :التيسري (ص ،)125والوجيز (ص ،)77والتلخيص (ص.)134
( )8انظر :التذكرة (ص ،)63والعنوان (ص ،)65وإبراز املعان (ص.)84
( )9ال خالف يف ترك الفصل بينهام بالبسملة لفظا ورسام ،اقتداء بمرسوم اإلمام املتفق عليه ،واتباعا لقول
األئمة .انظر :الكشف عن وجوه القراءات السبع ( ،)19/1وجامع البيان (.)395/1
اجلامعة ،وأداء َ
( )10انظر :اهلادي (ص ،)98والكامل (ص ،)475وجامع البيان (.)400/1
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ب ـاب الـمـ ـ ـ ـد:

قرأ أبو شعيب فيام كان املد فيه يف كلمة ،واهلمزة يف كلمة أخرى -وهو الذي

سمى املنفصل -بمقدار ما خيرج من اللفظ من غري زيادة عىل ذلك( ،)1نحو قوله
ي َ

تعاىل﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ [البقرة ،]4 :و﴿ ﭸ ﭹ﴾ [البقرة،]284:
و﴿ﯞ ﯟ ﴾ [التحريم.]6:

وقرأ فيام كان حرف املد واهلمز يف كلمة واحدة بزيادة متوسطة دون زيادة أيب
()3
()2
توسطت اهلمزة،
يسمى عندهم امل َتصل  ،وسواء َ
عمر الدوري  ،وهذا الرضب َ

طرفت](.)4
أو [ت َ

فاملتوسطة نحو قوله تعاىل﴿:ﭷ﴾ [البقرة ،]31:و﴿ ﭹ﴾ [البقرة،]5:

و﴿ﮈ﴾ [البقرة.]114 :
و[املتطرفة]( )5نحو﴿ :ﭬ﴾ [البقرة ،]253:و﴿ﯟ ﴾ [النساء ،]43:و﴿ﮮ﴾

[آل عمران ،]162 :ونظري ذلك(.)6

ب ـاب الـه ـمـ ـ ـز(:)7

روى أبو شعيب ،عن اليزيدي ،عن أيب عمرو أنه كان إذا قرأ مل هيمز َ
كل َهزة ساكنة.
وروى عنه أيضا :أنه كان إذا قرأ مل هيمز ك َل َهزة ساكنة( )8استثقاال هلا؛ إذ كان
( )1أي :بقرص حرف املد .انظر :جامع البيان ( ،)465/1واملستنري (ص ،)176وإبراز املعان (ص.)132
( )2انظر :السبعة (ص ،)134والتذكرة (ص ،)106ومفردة أيب عمرو البرصي البن شداد (ص .)121
( )3انظر :التيسري (ص ،)146وجامع البيان ( ،)464/1والوجيز (ص.)96
( )4يف النسخة اخلطية( :تطوقت) ،ولعله سهو من الناسخ ،والصواب ما أثبته.
( )5يف النسخة اخلطية( :املتطوقة) ،ولعله سهو من الناسخ ،والصواب ما أثبته.
( )6انظر :السبعة (ص ،)134والتذكرة (ص ،)106وجامع البيان (.)464/1
( )7خص يف هذا الباب اهلمز املفرد الساكن ،وهو الذي يسميه بعض علامء القراءات بــ(باب اهلمز املفرد).
انظر :التذكرة (ص ،)137وجامع البيان ( ،)566/2والتجريد (ص.)126
( )8واختلف يف احلالة التي يرتك فيها اهلمز فحكى الدوري عن اليزيدي عنه أنه إذا أدرج القراءة ترك كل
َهزة ساكنة ،وروى الدوري أيضا عن اليزيدي عنه أنه إذا قرأ مل هيمز كل َهزة ساكنة ،وروى نحو ذلك =
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خاصة عند الفصحاء من العرب -أثقل من املتحرك( ،)1وسواء
الساكن من اهلمز َ -
كانت اهلمزة فاء ،أو عينا ،أو الما(.)2

فالفاء نحو قوله تعاىل﴿ :ﭞ﴾ [البقرة ،]3 :و﴿ﮊ﴾ [النساء،]25:

و﴿ﮂ﴾ [التوبة ،]70 :و﴿ ﯬ﴾ [املائدة ،]75 :و﴿ ﮕ

ﮖ ﴾ [األعراف ،]77 :و﴿ﭛ ﭜ﴾ [يونس ،]15:وشبهه.
والعني نحو قوله تعاىل/2[ :ب] ﴿ ﭦ﴾ [مريم ،]4:و﴿ ﭘ﴾([ )3الواقعة،]18:
[اإلنسان ،]5 :و ﴿ﭕ﴾ [األنعام ،]143:و ﴿ﮈ﴾ [األحزاب ،]18 :و﴿ﯵ ﴾
[يوسف ،]13:و﴿ﯟ﴾

()4

[احلج ،]45 :و﴿ ﭭ ﴾ [البقرة ،]90:و﴿ ﭣ ﴾

[آل عمران ،]11:و﴿ﰉ﴾ [طه ،]36:ونظريه.
والالم نحو قوله تعاىل ﴿ :ﭙ ﴾ [البقرة ،]58:و ﴿ ﮪ ﴾ [األعراف ،]176:و
﴿ﭶ ﴾ [البقرة ،]71:و ﴿ﭨ ﴾ [يونس ،]81:و﴿ﮟ ﴾ [النساء ،]103:وما
كان مثله.
فيبدل من املفتوح ما قبلها ألفا ،ومن املكسورة ما قبلها ياء ،ومن املضموم ما
قبلها واوا( ،)5نحو﴿ :ﮟ ﴾ [النساء ،]103:و ﴿ﭶ﴾ [البقرة ،]71:و﴿ﭞ ﴾
=السوس عن اليزيدي عنه إذا قرأ يف الصالة مل هيمز كل َهزة ساكنة ،فدلت روايتهم أنه يرتك يف الصالة
وغريها ،ويف الدرج ،والتحقيق من غري استثناء يشء من ذلك .انظر :مفردة أيب عمرو البرصي (ص.)110
( )1أي :اهلمز املتحرك ،وحجة أيب عمرو يف تركه اهلمز الساكن ،وَهزه املتحرك :أن تركه اهلمزة الساكنة أخف من
األخف ،وترك األثقل ،وحكي أيضا عن
ا
َهزها ،وختفيفه للهمزة املتحركة أثقل من َهزها ،فعدل إىل
العرب الفصحاء أهنم يرتكون اهلمز الساكن يف كالمهم ،وهيمزون املتحرك ،ولتخصيص أكثر العرب
اهلمزة الساكنة بالرتك ،خصها أبو عمرو بالتسهيل دون املتحركة .انظر :الروضة يف القراءات اإلحدى
عرشة ( ،)307/1وجامع البيان (.)570/2
( )2انظر :التيسري (ص ،)158وجامع البيان ( ،)567/2وإبراز املعان (ص.)167
( )3يف النسخة اخلطية( :الكأس) بالتعريف ،ومل يقع يف القرآن.
( )4يف النسخة اخلطية( :البئر) بالتعريف ،ومل يقع يف القرآن.
( )5انظر :التذكرة (ص ،)137والتيسري (ص ،)159وجامع البيان ( ،)566/2واإلقناع (ص.)195
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[البقرة ،]3:ومل يستثن -رمحة اهلل عليه -شيئا من اهلمز( ،)1واستثنى ابن جماهد

()2

من ذلك مخسة وثالثني موضعا ،وجيمعها مخسة معان(:)3
األول :ما كان سكون اهلمزة فيه عالمة للجزم ،ومجلته تسعة عرش([ )4موضعا] (:)5

يف البقرة ﴿ :ﭗ﴾( ،]106[ )6ويف آل عمران ﴿ :ﯢ﴾ [ ،]120ويف النساء:
﴿ﭡ ﭢ ﯫ﴾ [ ،]133ويف املائدة ﴿ :ﯙ ﴾ [ ،]101ويف األنعام ثالثة:

﴿ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ [ ،]39وذلك يف حال الوقف عليها؛ لتحركها يف الوصل
بالكّس؛ لوجود الساكن بعدها ،و ﴿ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ [ ،]39و﴿ ﭡ ﭢ
ﭣ﴾ [ ،]133ويف التوبة﴿:ﭷ﴾ [ ،]50ويف إبراهيم﴿:ﭚ ﭛ ﭜ﴾

[ ،]19ويف اإلرساء موضعان ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [ ،]54ويف
الكهف موضع ﴿ :ﭟ ﭠ ﴾ [ ،]16ويف الشعراء﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﴾ [ ،]4ويف سبأ:
﴿ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [ ،]9ويف فاطر﴿:ﮱ ﯓ ﯔ ﴾ [ ،]16ويف يس﴿ :ﭡ ﭢ

ﭣ ﴾ [ ،]43ويف عسق( )7موضعان ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﴾ [ ،]24وذلك أيضا عند
الوقف عىل ﴿ :ﭺ﴾؛ لتحركه يف الوصل؛ الجتامع [/3أ] الساكنني ،و﴿ﭘ ﭙ
( )1قال الدان« :ومل يستن يل شيئا يف رواية اليزيدي» .انظر :جامع البيان (.)566/2
( )2هو أمحد بن موسى بن العبَاس بن جماهد التميمي ،أبو بكر بن جماهد البغدادي ،شيخ الصنعة ،وأول من
سبع السبعة ،وصاحب كتاب« :السبعة» ،قرأ عىل عبد الرمحن بن عبدوس ،وقنبل املكي ،قرأ عليه
إبراهيم بن احلطاب ،وأمحد اخلالل ،تويف سنة أربع وعرشين وثالثامئة .انظر :معرفة القراء الكبار
(ص ،)153وغاية النهاية (.)222/1
( )3مل أجد هذا النص البن جماهد يف كتابه السبعة ،ولعله ذكره يف أحد كتبه املفقودة ،ولكن نقله بعض العلامء
عنه يف كتبهم ،وينظر :السبعة (ص ،)133والتذكرة (ص ،)137والتيسري (ص ،)159وجامع البيان
( ،)570/2وفتح الوصيد (.)321/2
( )4انظر :التيسري (ص ،)158وجامع البيان ( ،)571/2والنرش (.)305/1
( )5يف النسخة اخلطية( :معا) ،وهو خطأ ،ولعله سهو من الناسخ ،والصواب ما أثبته؛ ملا يقتضيه السياق.
( )6قرأها بفتح النون والسني ،وَهزة ساكنة بني السني واهلاء .انظر :التيسري (ص.)231
( )7وهي سورة الشورى.
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ﭚ ﴾ [ ،]33ويف النجم﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﴾ [.]36
الثاين :ما كان سكوهنا عالمة البناء ،ومجلته أحد عرش موضعا:

يف البقرة﴿ :ﮐ﴾ [ ،]33ويف األعراف [ ،]111والشعراء﴿:ﯵ﴾ (،]36[ )1
ويف يوسف﴿ :ﯭ ﴾ [ ،]36ويف احلجر﴿ :ﯴ ﯵ﴾ [ ،]49و﴿ﰁ ﴾ [،]51
ويف العلق﴿ :ﭻ﴾ ثالثهن( ،)2ويف الكهف ﴿ :ﮙ ﮚ﴾ [ ،]10ويف القمر:
﴿ﭑ ﴾ [.]28
الثالث :ما ترك َهزه أثقل من َهزه[ ،للزوم]

()3

البدل فيه ،فيجتمع لذلك

واوان ،فاجتامعهام أثقل من اهلمز( ،)4وَها موضعان يف األحزاب ﴿ :ﭖ ﭗ﴾

[ ،]51ويف املعارج﴿ :ﭡ ﴾ [.]13
الرابع :ما يلتبس بام ال أصل له يف اهلمزة ،وهو موضع واحد يف مريم ﴿ :ﯝ

ﯞ﴾ []74؛ ألنه لو ترك َهزه الشتبه [بري]( )5الشارب ،وهو عنده من الرواء،
وهو :املنظر احلسن(.)6

اخلامس :ما خيرج برتك َهزه من لغة إىل لغة( ،)7وَها موضعان ﴿ :ﯷ ﴾ ،يف

البلد [ ،]20و[اهلمزة]()8؛ ألهنام من (آصدت) إذا أطبقت ،دون أوصدت(.)9
( )1قرأَها هبمزة ساكنة .انظر :التيسري (ص.)291

( )2والصحيح أهنا ثالثة مواضع ،األول يف اإلرساء يف قوله تعاىل﴿ :ﮭ ﮮ ﴾ [آية ،]14:ولعله سقط

سهو من املؤلف أو الناسخ ،والثان والثالث يف سورة العلق يف قوله تعاىل﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾
[اآلية﴿ ،]1:ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ [اآلية .]3:انظر :جامع البيان (.)571/2

( )3يف النسخة اخلطية( :لزوم).
( )4انظر :التيسري (ص ،)159وجامع البيان ( ،)572/2والوجيز (ص ،)126والنرش (.)305/1
( )5زيادة ال يستقيم النص إال هبا .انظر :جامع البيان (.)572/2
( )6انظر :التذكرة (ص ،)140التيسري (ص ،)159وجامع البيان ( ،)572/2والنرش (.)305/1
( )7وهو اخلروج من لغة إىل لغة أخرى .انظر :التذكرة (ص ،)140والتيسري (ص ،)159والنرش (.)305/1
([ )8اآلية ، ]8:ويف النسخة اخلطية( :اهلمز) ،وهو خطأ ،ولعله سهو من الناسخ ،والصواب ما أثبته.
( )9ألن (آصدت)كـ(آمنت) بمعنى :أطبقت ،مهموز الفاء ،و(أوصدت) كـ(أوقيت) معتلها ،و(مؤصدة) =
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فهذا مجيع ما استثناه من اهلمزة الساكنة ،وترك َهز ما سوى ذلك ،واستثنى
عيل وآخذ.
هذه املواضع كا َفة أهل األداء ،وبه أخذ َ
فاعترب ابن جماهد ما استثناه بام ا َتفق عن أيب عمرو( ،)1عىل اهلمز فيه نحو ﴿ ﭖ

ﭗ﴾؛ إذ هو من [التأخري]( ،)2و﴿ ﯵ﴾ ؛ إذ هو من أرجأت ،و ﴿ ﯞ﴾ ؛ إذ
هو من الرواء ،و﴿ ﯷ ﴾ [/3ب]؛ إذ هو من آصدت ،أي :أطبقته﴿ ،ﭖ﴾

و﴿ ﭡ ﴾ ،فاستنبط من معان ما اتفق عنه عىل َهزه هذه املعان املذكورة ،فطردها
حيث أتت ،ومجلة املـختص هبذه املعان ما تقدَ م حرصه(.)3
فصل :فأما قوله يف سبحان(﴿ :)4ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [ ،]7فال خالف عنه أنه يرتك
َهزه؛ ألن سكون اهلمزة فيه ليس عالمة للجزم وال غريه بتقدَ م حرف الرشط؛ إذ
هو فعل ماض ،ال تؤثر العوامل يف لفظه ،وإنام سكنت اهلمزة فيه للثقل بتوايل أربع
متحركات ،والتصال اهلمزة بضمري الفاعل( ،)5ومثله ﴿ :ﭒ﴾ [األعراف،]179:
و﴿ﭰ ﴾ [األنبياء ،]104 :و ﴿ﮔ ﴾([ )6يونس ،93:واحلج.]26:
فأما قوله ﴿ :ﮚ ﴾ [ ]54يف البقرة فيهام ،فاختلف أهل األداء يف ترك اهلمز
فيهام ،عىل مذهبه يف إسكان اهلمزة يف ذلك( ،)7عىل ما سنقرره يف الفرش( ،)8فمنهم
=عند أيب عمرو من املهموز فحقق ،لينص عىل مذهبه مع األثر .انظر :التذكرة (ص  ،)140وجامع
البيان (.)572/2
( )1قال الدان :ألنه

بناه عىل نص ما اجتمع عليه الرواة عن اليزيدي عن أيب عمرو .انظر :جامع البيان

(.)570/2
( )2يف النسخة اخلطية( :التأخر) وهو خطأ ،ولعله سهو من الناسخ ،والصواب ما أثبته ،وترك إبداله خوف
اللبس فإهنا باهلمز من التأخري ،وبرتكه من النسيان .انظر :إحتاف فضالء البرش (.)200/1
( )3أي :ومجيع ما خيتص هبذه املعان مخسة وثالثون موضعا تقدم حرصها.
( )4سورة اإلرساء.
( )5انظر :التذكرة (ص ،)139ورساج القارئ املبتدئ (ص.)88
([ )6يونس ،93:واحلج.]24:

( )7قرأ أبو عمرو بإسكان اهلمزة يفَ ﴿ :برِئ ُ ۡ
ۡك﴾ يف املوضعني .انظر :النرش (.)159/2
( )8جاء حكمها يف باب الفرش (ص  )39من هذه الرسالة.
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من أبدهلا ياء ساكنة اعتـمـادا عىل سكوهنا( ،)1وإن كان للتخفيف ،كإبداهلا ألفا يف:
﴿ﯔ﴾ [اإلرساء ]7:ونظريه مما مل خيتلف يف ترك َهزه ،وهذا مذهب الشيخ أيب
()3
()2
األئمة(.)4
احلسن بن غلبون احللبي  وغريه من َ

يتطرق إليها من التغيري؛ إذ احلركة
ومنهم من مل يرتكها ،وأبقاها حم َققة؛ ملا َ
مرتني ،ويف ذلك إجحاف،
أصلها ،فأع الت بالسكون للتخفيف ،فإذا أبدلت أع َلت َ
()5
األئمة(.)6
وهو مذهب أيب ع ٍّيل األهوازي  ،وغريه من علامء َ

وقد كان بعض متأخري أهل األداء يرى ترك اهلمز يف الوقف [/4أ] عىل:
﴿ﯧ﴾ يف هود []27؛ لنجم( )7سكون اهلمزة يف الوقف؛ لكوهنا متحركة بالفتح،
وهو وليم(:)8
األول :حصول االلتباس بام ال هيمز؛ إذ هو عىل رأيه من االبتداء الذي أصله

[اهلمز]( ،)9ال من الظهور الذي ال أصل له يف ذلك(.)10
( )1ملحقا ذلك باهلمز الساكن املبدل .انظر :النرش (.)306/1

( )2يف النسخة اخلطية :بزيادة (عيل) ،وهو خطأ يف اسمه ،والصواب ما سيأيت يف ترمجته.
( )3انظر :التذكرة (ص ،)139وهو اإلمام أيب احلسن طاهر بن عبد املنعم بن عبيد بن غلبون احللبي املقرئ،
مصنف كتاب« :التذكرة يف القراءات» ،تويف سنة399هـ .انظر :معرفة القراء الكبار (ص.)207
( )4وتبعه يف التيسري بإبداهلا ،وحكاه عنه الشاطبي ،قال يف النرش :وذلك غري مريض؛ ألن إسكان هذه اهلمزة عارض
ختفيفا فال يعتد به .انظر :السبعة (ص ،)155واملبسوط (ص ،)68والتيسري (ص ،)227والنرش (.)306/1
( )5انظر :الوجيز (ص.)128
( )6انظر :التذكرة (ص ،)189واهلادي (ص ،)135والتبرصة (ص ،)303وجامع البيان (،)573/2
والنرش (.)160/2
( )7نـجم اليشء :طلع وظهر .انظر :لسان العرب مادة( :ن ج م) ،وهنا معناه :لظهور سكون اهلمزة يف
الوقف ،واهلل أعلم.
( )8من ال الوم إذا جاء بام يالم عليه .انظر :لسان العرب مادة ( :ل و م) ،أي :وهو خطأ يف مذهبه من جهتني،
واهلل أعلم.
( )9زيادة يقتضيها السياق .انظر :جامع البيان (.)573/2
( )10انظر :جامع البيان (.)573/2
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الثاين :أن ذلك يلزمه يف قوله ﴿ :ﯚ﴾ [األعراف ،]204:و﴿ ﭜ﴾

[األنعام ،]10:ونظريَها ،وهذا مما مل خيتلف عنه يف َهزه ،واملعروف من مذهبه يف
()1
عيل وآخذ.
احلرف املشار إليه اهلمز  ،وعليه العمل ،وبه أخذ َ

ابب اإلمالة:

أمال فتحة النون من ﴿ :ﭭ ﴾ [البقرة ]8:إذا كان جمرورا ،كذا قرأت له( )2عىل

نرض اهلل وجهه ،-فإن كان منصوبا ،أو مرفوعا مل يمله(.)3
حممد َ -
شيخنا أيب َ
وفتح ﴿ ﯦ ﴾ إذا كانت استفهاما ،نحو قوله ﴿ :ﯦ ﯧ﴾ [البقرة ،]223:و ﴿ ﮥ

ﮦ﴾ [البقرة ،]259 :و ﴿ﭛ ﭜ ﴾ [آل عمران ،]47:وشبهه.
و ﴿ﭒ ﴾ [هود ،]72:و ﴿ﯾ ﴾ ([ )4الزمر.]56:
واختلف عنه يف إمالة فتحة الراء من ﴿ :ﮱ ﯓ﴾ [البقرة ،]55:و ﴿ ﮐ﴾
[البقرة ،]165:و ﴿ﭣ ﴾ [التوبة ]94:إذا كان بعد الياء ساكن نحو ﴿ :ﮱ ﯓ﴾
[البقرة ،]55:و ﴿ ﮐ ﮑ ﴾ [البقرة ﴿ ،]165:ﭣ ﭤ ﴾ [التوبة ،]94:و ﴿ ﭾ ﭿ
ﮀ ﴾ [األنعام ،]77:و ﴿ ﯷ ﯸ﴾ [الكهف ،]53:و ﴿ ﮡ ﮢ﴾

[التوبة ،]30:و ﴿ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ [طه ،]24-23:فروى عنه إمالة الراء يف ذلك،
وروى عنه تركها(.)5
( )1قوله تعاىلَ ﴿ :ب ِدي﴾ ،قرأه أبو عمرو وحده هبمزة مفتوحة بعد الدال يف احلالني .انظر :التيسري
(ص ،)313وجامع البيان ( ،)574/2والنرش (.)316/1

( )2اإلمالة هنا للسوس غري مقروء هبا ،وهي انفرادة عنه.
( )3انظر :التيسري (ص ،)186وجامع البيان ( ،)737-736/2والنرش (.)48/2
( )4وقرأ﴿ :ي َ َٰ أ َسفَى ﴾ يف [يوسف ،]84 :بالفتح أيضا .انظر :التذكرة (ص.)215

( )5قال ابن اجلزري« :والوجهان مجيعا صحيحان عنه ،ذكرَها له الشاطبي ،والصفراوي ،وغريَها» .النرش
( ،)59/2هذا يف حكم إمالة فتحة الراء التي تذهب األلف املاملة بعدها لساكن منفصل حالة الوصل،
أما (رءا) الذي بعده ساكن ،فاختلف فيه عنه أيضا يف إمالة فتحة الراء ،وفتحة اهلمزة مجيعا ،قال ابن
اجلزري« :وبعض أصحابنا ممن يعمل بظاهر الشاطبية يأخذ للسوس يف ذلك بأربعة أوجه ،وهي=:
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واختلف يف الالم من اسم اهلل -تعاىل -يف قوله يف البقرة [﴿ ]55ﮱ ﯓ﴾ ،ويف
التـوبــة [﴿ ]94ﭣ ﭤ﴾ فيهام( ،)1فحكى أبو عمرو احلافظ ترقيق الالم يف
()2
الفحام تفخيم الالم
ذلك  ،وبه قال غري واحد من األئ َمة ،وحكى أبو القاسم ابن َ

مراعاة للفتحة(.)3
وقرأ بفتح الراء وإمالة اهلمزة من ﴿ :ﭿ﴾ إذا مل يقع بعده ساكن ،كرواية أيب
عمر( ،)4وروي عنه إمالة الراء واهلمزة مجيعا(.)5
وفتح اهلمزة( )6من قوله ﴿ :ﯙ﴾ يف سبحان [ ،]83وفصلت [ ،]51وروي
[/4ب] عنه إمالة فتحة اهلمزة يف احلرفني(.)7
وقرأ بفتح الياء وإمالة اهلاء( )8من﴿ :ﭑ ﴾ [ ،]1وروي عنه إمالتها(.)9
=فتحهام ،وإمالتهام ،وبفتح الراء وإمالة اهلمزة ،وبعكسه ،وهو إمالة الراء وفتح اهلمزة ،وال يصح منها من
طريق الشاطبية والتيسري سوى األول» .انظر :النرش( ،)37/2والصحيح فيام بعده ساكن فتح احلرفني
فقط ،واملؤلف

خلط بني النوعني يف األمثلة ،ولعله أورد املؤلف ما رواه.

( )1الضمري يف قوله( :فيهام) عائد عىل املوضعني ،املوضع األولَ ﴿ :و َس َ َ۪يي
الثان ﴿ :فَ َس َ َ۪يي َ۬ َا َ ُّلل﴾ [اآلية.]106:

ّلل ﴾ [اآلية ،]95:واملوضع
ََ۬ا َ ُ

( )2انظر :جامع البيان (.)795/2
( )3انظر :التجريد (ص.)174

قال ابن اجلزري يف الوجهني من حكم الالم من لفظ اجلاللة« :والوجهان صحيحان يف النظر ،ثابتان يف
األداء ،واهلل أعلم» .انظر :النرش (.)87/2
( )4بإمالة اهلمزة مع فتح الراء من رواية الدوري .انظر :السبعة (ص ،)260والتيسري (ص.)277
( )5والصحيح عن السوس فيام بعده متحرك إمالة اهلمزة فقط دون الراء ،كام نبه عليه ابن اجلزري يف كتابه.
انظر :النرش (.)35/2
( )6انظر :السبعة (ص ،)384والتيسري (ص.)344
( )7وهذا اخلالف ال يقرأ به ،كام نبه عليه ابن اجلزري يف النرش ،ألنه انفرادة عن شيخ الدان فارس بن أمحد،
قال ابن اجلزري« :وأمجع الرواة عن السوس من مجيع الطرق عىل الفتح ،ال نعلم بينهم يف ذلك خالفا».
انظر :النرش (.)34/2
( )8انظر :السبعة (ص ،)406والوجيز (ص ،)114والتيسري (ص ،)356وجامع البيان (.)1335/3
( )9الضمري يف قوله( :إمالتها) عائد عىل :الياء ،وما روي من إمالة الياء للسوس هو خروج منه من طرقه=،
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()1
األول ،وبه آخذ.
واملشهور يف مجيع ذلك هو َ

ذكر ما تعود( )2به من فرش احلروف من أوله إىل آخره:
قرأ أبو شعيب

﴿ :ﮚ ﴾ يف البقرة فيهام [ ،]54و ﴿ﮦ ﴾ [البقرة، ]67:

و﴿ﮀ﴾ [األعراف ،]157:و﴿ﮈ﴾ [آل عمران ]160 :حيث وقعن ،و﴿ﯹ﴾

يف األنعام [ ،]109بإسكان اهلمزة يف﴿ :ﮚ ﴾  ،والراء يف بق َيتهن(.)3
وقرأ ﴿ :ﯗ﴾ يف البقرة [ ،]128والنساء [ ،]153وفصلت [ ،]29و ﴿ ﭕ ﴾ يف
البقرة [ ،]260واألعراف [ ]143بإسكان الراء يف اخلمسة(.)4
وقرأ يف طه ﴿ :ﰆ ﰇ ﰈ ﴾ [ ،]75ويف الزمر ﴿ :ﮈ ﮉ﴾ [ ]7بإسكان
اهلاء فيهام(.)5
وقرأ يف الزمر﴿ :ﮦ ﮧ﴾ [ ]17بفتح الياء ،وأثبتها ساكنة يف الوقف(.)6
قال الشيخ اإلمام أبو الع َباس أمحد املرجان -عفا اهلل عنه :-فهذا مجيع ما وقع
بينهام( )7اخللف فيه عىل حسب قراءيت ،واهلل –تعاىل -ينفعنا بذلك ،والناظر فيه ،يف
الدارين ،وجيعله لوجهه خالصا ،وإىل مرضاته سابقا ،ويغفر لنا ولوالدينا
وللمسلمني أمجعني ،بفضله ،وكرمه ،وجوده ،وإحسانه ،إنه عىل ما يشاء قدير،
و َ
حممد عدد ما ذكره الذاكرون ،وعدد ما غفل عنه
صىل اهلل عىل النبي األمي َ
=فينبغي أال يقرأ به .انظر :النرش ( .)53/2والتجريد (ص.)172
( )1أي :يف مجيع الكلامت التي سبق ذكرها باخلالف.
تعود اليشء :ص اريه عادة له ،أي :صار من عادته .انظر :املعجم الوسيط مادة( :ع و د).
( )2يف اللغةَ :
( )3انظر :السبعة (ص ،)155والتيسري (ص ،)227وجامع البيان ( ،)858/2والتجريد (ص.)189
( )4انظر :التذكرة (ص ،)259والتيسري (ص ،)232والوجيز (ص.)133
( )5انظر :السبعة (ص ،)212وجامع البيان ( ،)1540/4( ،)1359/2والتلخيص (ص .)390
( )6انظر :التيسري (ص ،)439،215والتلخيص (ص ،)391والتجريد (ص.)300
( )7أي :بني رواية الدوري ورواية السوس عن أيب عمرو البرصي.
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الغافلون ،صالة دائمة إىل يوم الدين ،وريض اهلل عن أصحاب رسول اهلل أمجعني.
شوال املبارك
ت َت بحمد اهلل -تعاىل -وعونه ،يف يوم األربعاء يف سادس عرش َ
َ
وصىل اهلل عىل سيدنا
من شهور سنة ثالثة ومخسني وثامنامئة ،واحلمد هلل وحده،
حممد وآله وصحبه وس َلم(.)1
َ

( )1العبارة من قوله« :تت بحمد اهلل تعاىل وعونه »...هي من الناسخ وليست من املؤلف.
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اخلاتـمـة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني املبعوث رمحة
للعاملني ،وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
تم االنتهاء من حتقيق ودراسة هذا الكتاب املبارك،
فبفضل من اهلل وتوفيقه َ
أسأل اهلل –تعاىل -أن جيعل عميل هذا صاحلا مقبوال ،وأن جيعله خالصا لوجهه
الكريم ،وأن ينفع به أهل القرآن يف كل زمان ومكان ،وأن جيعله ذخرا يل يف حيايت
توصلت من خالله إىل نتائج وتوصيات ،وهي:
وبعد ممايت ،وقد َ

النتائج:

 -1أن كتاب «قراءة ابن اجلارود السوس» يعترب َأول مفردة حت َقق يف قراءة

السوس.
 -2ت َيزت هذه املفردة بمؤلفها الذي هو من علامء القرن السادس اهلجري،

مقارنة باملؤ َلفات التي ألفت يف قراءة السوس من قبل املعارصين.

 -3ت َيز أسلوبه باالختصار املفيد وغري املخل ،مع توضيح األحكام بشكل
مر َتب دون تعقيد.
 -4اهتاممه باملسائل وحتريرها ،مع بيان أقوال العلامء فيها ،وما عليه العمل
منها.
وفصل
 -5له بعض االختيارات والرتجيحات يف بعض املسائل التي ذكرهاَ ،
األقوال فيها.

التوصيات:
 -1أويص طالب هذا العلم بأن يبحثوا عن خمطوطات يف املفردات القرآن َية مل
يسبق هلا التحقيق ،وأن حيققوها حتقيقا علميا ،ويعتنوا هبا.
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 -2النظر يف كتب املفردات القرآن َية ،ودراسة أسانيدها ،وطرقها ،وبيان
األوجه الصحيحة منها ،وغري املقروءة.
القراء؛ فإنه يوجد علامء
 -3أويص طالب علم القراءات باالهتامم بعلم تراجم َ
يستحقون منَا أن نرتجم هلم ،ونربز جهودهم املباركة يف هذا العلم.

332

مـجـلـة معـهـد اإلمـام الشـاطيب للدراسـات القـرآنـي ـة العـ ـدد الثالث والثـلث ـون (مجادى اآلخرة 1443ﻫ)

فهرس املصادر واملراجع

 .1إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع ،تأليف :أيب القاسم شهاب الدين عبد
الرمحن بن إسامعيل املقدس املعروف بأيب شامة (ت 665هـ) ،حتقيق :أمحد القادري،
النارش :عامل الكتب ،بريوت ،ط :األوىل 1431هـ.2010-
 .2إرشاد السالك إىل أفعال املناسك ،تأليف :برهان الدين إبراهيم بن فرحون املدن
حممد أبو األجفان ،النارش :مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط:
املالكي (ت799هـ) ،حتقيقَ :
األوىل 1423هـ2002-م.
عيل الزركيل (ت1396هـ) ،النارش:
 .3اإلعلم ،تأليف :خري الدين بن حممود بن َ
حممد بن ٍّ

دار العلم للماليني ،ط :اخلامسة عرش 2002م.
 .4اإلقناع يف القراءات السبع ،تأليف :أيب جعفر أمحد بن عيل بن خلف األنصاري
الغرناطي ،املعروف بابن الباذش (ت540هـ) ،النارش :دار الصحابة للرتاث.
 .5بغية الوعاة يف طبقات اللغويي والنحاة ،تأليف :عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين
حممد أبو الفضل إبراهيم ،النارش :املكتبة العرص َية ،لبنان ،صيدا.
السيوطي (ت911هـ) ،حتقيقَ :
حممد بن
 .6اتريخ اإلسلم ووفيات املشاهري واألعلم ،تأليف :شمس الدين أيب عبد اهلل َ
أمحد بن عثامن الذهبي (ت748هـ) ،حتقيقَ :
عواد معروف ،النارش :دار الغرب
بشار َ
اإلسالمي ،ط :األوىل 2003م.
 .7التبصرة يف القراءات السبع ،تأليف :مكي بن أيب طالب محوش القيس القريوان

حممد غوث الندوي ،النارش :الدار السلف َية ،ط :الثانية 1402هـ.
القرطبي (ت437هـ) ،حتقيقَ :
 .8التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع ،تأليف :أيب القاسم عبد الرمحن بن عتيق
الفحام الصقيل (ت516هـ) ،حتقيق :الدكتور ضاري إبراهيم الدوري،
املعروف بـابن
َ
عامر.
النارش :دار َ
 .9التذكرة يف القراءات الثمان ،تأليف :أيب احلسن طاهر بن عبد املنعم بن غلبون
(ت399هـ) ،حتقيق :أيمن رشدي سويد ،رسالة ماجستري ،كل َية اللغة العرب َية ،جامعة أم
القرى ،سنة 1410هـ.
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حممد عبد العظيم بن عبد
 .10التكملة لوفيات النقلة ،تأليف :املنذري زكي الدين أيب َ
القوي (ت656هـ) ،حتقيقَ :
مؤسسة الرسالة ،ط :الثانية
بشار َ
عواد معروف ،النارشَ :
1401هـ1981-م.

 .11التلخيص يف القراءات الثمان ،تأليف :أيب معرش عبد الكريم بن عبد الصمد الطربي،

حممد حسن عقيل موسى ،رسالة ماجستري ،كل َية الدعوة وأصول الدين ،جامعة أم
حتقيقَ :

القرى ،سنة 1412هـ.
 .12التـمهيد يف علم التجويد ،تأليف :شمس الدين أيب اخلري بن اجلزري (ت833هـ)،
البواب ،النارش :مكتبة املعارف ،الرياض ،ط :األوىل
تأليف :الدكتور عيل حسني َ

1405هـ1985-م.
 .13هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،تأليف :يوسف بن عبد الرمحن املزي( ،ت742هـ)،
حتقيقَ :
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1400:هـ1980-م.
بشار معروف َ
عواد ،النارشَ :

 .14التيسري يف القراءات السبع ،تأليف :أيب عمرو عثامن بن سعيد الدان (ت444هـ)،
حتقيق :حاتم صالح الضامن ،النارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات -الشارقة ،ط :األوىل
1429هـ2008-م.
حممد بن ح َبان التيمي البستي (354هـ) ،النارش :دار
 .15الثقات ،تأليف :أيب حاتم َ
الفكر ،بريوت ،ط :األوىل من 1973م إىل 1983م.
 .16جامع البيان يف القراءات السبع ،تأليف :أيب عمرو عثامن بن سعيد الدان (ت444هـ)،
جمموعة رسائل جامع َية ،قامت بتدقيقها وهتيئتها للطباعة جامعة الشارقة ،ط :األوىل
1428هـ2007-م.
حممد بن إدريس التميمي الرازي
حممد عبد الرمحن بن َ
 .17اجلرح والتعديل ،تأليف :أيب َ

(ت327هـ) ،النارش :طبعة جملس دائرة املعارف العثامن َية بحيدر آباد اهلند ،دار إحياء

الرتاث العريب ،بريوت ،ط :األوىل 1952م.
 .18احلجة يف القراءات السبع ،تأليف :اإلمام احلسني بن أمحد بن خالويه (ت370هـ)،
مؤسسة الرسالة ،ط :األوىل 1421هـ2000-م.
حتقيق :عبد العال سامل مكرم ،النارشَ :
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 .19حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة ،تأليف :عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين
حممد أبو الفضل ،النارش :دار إحياء الكتب العرب َية ،مصـر،
السيوطي (ت911هـ) ،حتقيقَ :
ط :األوىل 1387هـ1967-م.
 .20خزانة الرتاث -فهرس خمطوطات ،مركز امللك فيصل.

الدر النثري والعذب النمري ،يف رشح مشكالت وحل مقفالت اشتمل عليها التيسري
ُّ .21

عيل املالقي (ت705هـ)،
أليب عمرو الدان (ت444هـ) ،تأليف :عبد الواحد بن َ
حممد بن ٍّ

حتقيق :أمحد بن عبد اهلل املقرئ ،النارش :دار الفنون ،جدَ ة ،ط1411:هـ1990-م.
حممد بن إبراهيم املالكي
 .22الروضة يف القراءات اإلحدى عشرة ،تأليف :احلسن بن َ
حممد آل إسامعيل ،املحارض بكل َية أصول الدين
البغدادي (ت438هـ) ،حتقيق :نبيل بن َ
بالرياض ،رسالة علم َية مقدَ مة لنيل درجة الدكتوراه.
حممد بن أيب طالب القيس
 .23الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التلوة ،تأليفَ :
عامر ،ط :السادسة 1432هـ2011 ،م.
(ت437هـ) ،حتقيق :أمحد حسن فرحات ،النارش :دار َ
 .24السبعة يف القراءات ،تأليف :أمحد بن موسى التميمي أيب بكر بن جماهد البغدادي
(ت324هـ) ،ح َققه :شوقي ضيف ،النارش :دار املعارف ،مرص ،ط :الثانية 1400هـ.

 .25سراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي ،تأليف :عيل بن عثامن املعروف بابن
القاصح العذري البغدادي (ت801هـ) ،املكتبة العرص َية ،بريوت ،ط1425 :هـ2005-م.

حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي
 .26سري أعلم النبلء ،تأليف :شمس الدين أيب عبد اهلل َ

مؤسسة
(748هـ) ،حتقيق :جمموعة من املحققني بإرشاف شعيب األرناؤوط ،النارشَ :
الرسالة ،ط :الثالثة 1405هـ1985-م.

 .27شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،تأليف :عبد احلي بن أمحد العكربي احلنبيل

(ت ،)1089حتقيق :حممود األرناؤوط ،النارش :دار ابن كثري ،دمشق -بريوت ،ط :األوىل
1406هـ.

حممد احلسيني
 .28صلة التكملة لوفيات النقلة ،تأليف :احلافظ عز الدين أمحد بن َ
عواد معروف ،النارش :دار الغرب اإلسالمي ،ط :األوىل 2007م.
(ت695هـ) ،حتقيقَ :بشار َ
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 .29العنوان يف القراءات السبع ،تأليف :أيب طاهر إسامعيل بن خلف املقرئ األنصاري

األندلس (ت455هـ) ،حتقيق :الدكتور زهري زاهد ،والدكتور خليل عط َية ،النارش :عامل
الكتب -بريوت ،ط1405 :هـ.

حممد بن أمحد الذهبي (ت748هـ) ،حتقيق:
 .30العب يف خب من غب ،تأليف :أيب عبد اهلل َ
صالح املنجد ،النارش :مطبعة حكومة الكويت ،ط1984 :م.

حممد بن
حممد بن َ
 .31غاية النهاية يف طبقات القراء ،تأليف :اإلمام شمس الدين أيب اخلري َ
عيل بن اجلزري (ت833هـ) ،حتقيق :مجال الدين رشف ،وجمدي فتحي السيد،
َ
حممد بن ٍّ
النارش :دار الصحابة للرتاث ،طنطا ،ط :األوىل 1429هـ2009-م.

 .32الفتوحات املكية والقدسية يف شرح الشاطبية ،تأليف :أمحد بن حممد بن عبد الويل بن
جبارة املقدس (728هـ) ،حتقيق :أيمن صفوت حممود أمحد سامل ،رسالة دكتوراه ،كلية
الدعوة وأصول الدين ،جامعة أم القرى ،سنة 1441هـ.
حممد بن شاكر بن أمحد املل َقب بصالح الدين (ت764هـ)،
 .33فوات الوفيات ،تأليفَ :
حتقيق :إحسان ع َباس ،النارش :دار صادر ،بريوت ،ط :األوىل.

 .34الكامل يف القراءات العشر واألربعي الزائدة عليها ،تأليف :يوسف بن عيل بن جبارة

مؤسسة سام ،ط :األوىل
اهلذيل (ت465هـ) ،حتقيق :مجال بن السيد بن رفاعي ،النارشَ :
1428هـ2007-م.

حممد مكي بن أيب
 .35الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،تأليف :أيب َ

مؤسسة الرسالة ،ط:
طالب القيس (ت437هـ) ،حتقيق :حمي الدين رمضان ،النارشَ :
اخلامسة 1418هـ.

 .36خمتار الصحاح ،تأليف :زين الدين أيب عبد اهلل حم َمد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي
حممد ،النارش :املكتبة العرص َية ،ط :اخلامسة 1420هـ.
(ت666هـ) ،حتقيق :يوسف الشيخ َ

 .37املعجم الوسيط ،تأليف :مـجمع اللغة العرب َية بالقاهرة ،النارش :دار الدعوة.

 .38معجم البلدان ،تأليف :ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي (ت626هـ) ،النارش :دار
صادر ،بريوت ،ط :الثانية 1995م.
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حممد بن أمحد الذهبي
 .39معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،تأليف :أيب عبد اهلل َ
حممد حسن الشافعي ،النارش :دار الكتب العلم َية ،بريوت ،ط:
(ت748هـ) ،حتقيقَ :
األوىل 1417هـ1997-م.
 .40املستنري يف القراءات العشر ،تأليف :اإلمام أيب طاهر بن سوار (496هـ) ،اعتنى به
حممد رشف ،النارش :دار الصحابة للرتاث ،بطنطا2002 ،م.
وع َلق عليه :مجال الدين َ

 .41مفردة أيب عمرو بن العلء ،تأليف :عبد املجيد بن شدَ اد بن املقدم التـميـمي ،حتقيق:
سلوى بنت هارون بن إدريس هوساوي ،رسالة ماجستري ،كل َية اآلداب والعلوم
اإلنسان َية ،جامعة طيبة1434 ،هـ.
حممد بن عبد اهلل األنصاري النَكزاوي،
 .42مفردة أيب عمرو البصري ،تأليف :عبد اهلل بن َ
حتقيق :ع َباس مصطفى املقبول.
حممد اليعالوي،
 .43املقفى الكبري ،تأليف :تقي الدين املقريزي (ت885هـ) ،حتقيقَ :
النارش :دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط1427 :هـ.
 .44املنهل الصايف واملستويف بعد الوايف ،تأليف :يوسف بن تغري بردي الظاهري احلنفي
حممد أمني ،النارش :اهليئة املرص َية العا َمة للكتاب.
(ت874هـ) ،حتقيقَ :
حممد بن عبد الرمحن
حممد بن َ
 .45مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل ،تأليف :شمس الدين َ
الطرابلس املغريب (ت954هـ) ،حتقيق :زكريا عمريات ،النارش :دار عامل الكتب1423 ،هـ.
 .46النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،تأليف :يوسف بن تغري بردي الظاهري
احلنفي (ت874هـ) ،النارش :دار الكتب ،مرص.
حممد بن
حممد بن َ
 .47النشر يف القراءات العشر ،تأليف :اإلمام شمس الدين أيب اخلري َ
حممد الض َباع ،النارش :دار الكتب
حممد بن عيل بن اجلزري (ت833هـ) ،تقديم :عيل َ
َ
العلم َية ،بريوت ،ط1423 :هـ2002-م.
حممد بن سفيان القريوان ( ،)413حتقيق :خالد
 .48اهلادي يف القراءات السبع ،تأليفَ :
أبو اجلود ،النارش :دار عباد الرمحن ،الطبعة األوىل 1432هـ.
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عيل
 .49الوجيز يف شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة األمصار اخلمسة ،تأليف :احلسن بن ٍّ
األهوازي املقرئ (ت446هـ) ،حتقيق :دريد حسن أمحد ،النارش :دار الغرب اإلسالمي،
ط2002 :م.
الصفدي (ت764هـ) ،حتقيق:
 .50الوايف ابلوفيات ،تأليف :صالح الدين خليل بن أيبك َ
أمحد األرناؤوط ،وتركي مصطفى ،النارش :دار إحياء الرتاث ،بريوت1420 ،هـ.
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