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 هلخص البحث
يحتوووه اووذا البحووث عمووا دراسووة اسووتقرامية لموورئ  اإلمووام المقوورئ أبوو   

القرآريووة  فوو  بوواب ارتيووار القووراءةاووو  ٜٖٛ)ت الطيووب عبوود الموورعم بوون  مبووون
، واألروواع التو  ، واستربلص القواعد التو  بروا عميئوا آراءا وارتياراتو ورقداا

ويتكووووون البحووووث موووون مقدمووووة، وتمئيوووود، تعوووورض لئووووا بالرقوووود والت ووووحي ، 
 .مباحث، وراتمة، وفئرس وأربعة
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Abstract: 

 
This research is an investigative study into the 

methodology of Imam Abu al-Tayyib Abdulmunim bin 
Ghalbun (d. 389 H/999 CE) regarding his choice and 
examination of Quranic readings. The study also draws 
conclusions regarding the principles upon which his 
opinions and choices were based and the terminologies 
he used to express them. The research contains an 
introduction, a foreword, four topics, a summary, and an 
index. 

 
*              *              * 
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 املقذهت
، وال ووبلة والسووبلم عمووا أنوورء األربيوواء والمرسوومين، رب العووالمين الحموود ه 

موون تووبعئم بنحسووان إلووا يوووم الوودين، أمووا عمووا كوول وعمووا آلوو  وأ ووحاب  الميووامين، و 
 بعد: 
فونن  عموم القوراءات القرآريوة عموم نوريء، وفون مريوء  لتعمقو  بكتوواب اه  

وقوود موور  اووذا العمووم بمراحوول  ،عمووومالحوو  القيموووم، ونوورء العمووم موون نوورء الم
 -لووم يووسُل سوومصرا ال ووال وأطوووار، حتووا اسووتقر فرحووا والوو  المعووالم وا  ووار، و 

قووراء ، وروايووة  -رحمئووم اه جئوودا فوو  ردمووة القوورآن الكووريم وعموموو ، قووراءة وا 
ودرايووة، وجمعووا وتسليص ووا، وتوار ووت األمووة سوورة ردمووة الكتوواب الجميوول، جوويبل  بعوود 

 اه بئذا النرء األ يل.جيل  ممن ر ئم 
ن و   لئووم أ وور جموو   عمووا كووان الووذين ، و األسووبلء عمووم القووراءاتموون أممووة ا 

الطيووب عبود الموورعم بوون  اأبووالنووئير، والعووالم الرحريور   اإلمووام المقورئ األروبلء
 ووواحب المؤلصوووات فئوووو ، -رحمووو  اه -اوووو ٜٖٛعبيووود اه بووون  مبوووون )ت

اإلتقووان فوو  الروايووة، واإلجووادة فوو  المصيوودة، والم وورصات الصريوودة، الموسووومة ب
 الدراية.
ك يرة، وآراؤا فو   روايةعمم الف  بن  مبون  أب  الطيبوارتيارات اإلمام  
قوود و ، بووين م وورصات  ومتصرقووةفوو  مؤلصاتوو ،  واوو  مب و ووةالدرايووة وفيوورة، بوواب 
 مون روبلل إيوراد جمو  ، وذلوكف  مؤلصات  بظئور نر يت  -رحم  اه -تميز

، واسووترد فوو  ارتقامئووا عمووا قواعوود محكمووة توو ، والتوو  برااووا عموواارتياراآراموو  و 
  وا  ووار قوووالبمراقنووة الراويووات واألربووار، ورقوود األ مقوواييس دقيقووة  كمووا ااووتم  
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 فكان بذلك من أممة عمم القراءات الجامعين بين فر  الرواية والدراية. 
 فوو  اإلمووام أبوو  الطيووب موورئ  عموا جوواء اووذا البحووث ليسوومط اللوووءوقود  

من عمماء اوذا  ا  ار، وبيان أ ر ذلك عما من رمص الروايات و  االرتيار، ورقد
 واستربلص القواعد الت  اعتمد عميئا، واسترد إليئا. الصن األريار،

 وأسباب ارتيارا:  بحثال أامية 
 مرئا: ذكروالكتابة في  أسباب عديدة، أ المولوعدفعر  الرتيار اذا 

فئوو  العاليوة، ومرزلتو  السوامية، مبوونأب  الطيب بن  مكارة اإلمام  -ٔ
موون عمموواء القووراءات المتقوودمين، وموون منووااير ا رووذين عوون أ ووحاب نووي  

 او ، والجامعين بين فر  الرواية والدراية.ٕٖٗال رعة اإلمام ابن مجااد )ت 
القيمة العممية لمؤلصات أبو  الطيوب بون  مبوون فو  عموم القوراءات،   -ٕ

ويعووول عميئووا، وقوود احتوووت كتبوو  عمووا  فئوو  موون العموود التوو  يرجوو  إليئووا،
 ارتيارات وفوامد، وتحقيقات وفرامد.

، وأ ور ذلوك فو  أب  الطيوب بون  مبوونأامية االطبلع عما ارتيارات  -ٖ
 تس يل مراحل ارتيار القراءات، وارتقاء المرويات.

 رقوودفوو  االرتيووار، وطريقتوو  فوو    اإلمووام أبوو  الطيووب موورئ إيلوواح -ٗ
 .ا  ار

 وترجيحات .   برا عميئا ارتيارات الت القواعداستربلص  -٘
 السابقة:  الدراسات

دراسووة موون أفوورد بلووم أجوود  ، والرظوور واالسووتقراء واالستق وواء البحووث بعوود 
مرئ  اإلمام أب  الطيوب بون  مبوون فو  بواب ارتيوار القوراءة ورقوداا،  مستقمة
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 أاميوة البحوث فو  -فيموا أحسوب -يزيدمما واذا وقواعدا الت  اعتمد عميئا، 
 إلافية. ويعطي  قيمة ية،العمم
 :البحثرطة 

يتكووون البحووث موون: مقدمووة، وتمئيوود، وأربعووة مباحووث، وراتمووة، وفئوورس 
 لمم ادر والمراج .

 الدراسووات و : تنووتمل عمووا أاميووة البحووث وأسووباب ارتيووارا، فاملقذهةةت
جراءات .و رطة البحث، و  السابقة،  مرئ  البحث وا 
 م القوراءات حتوا : وينتمل عما لمحوة مووجزة عون تواري  عموالتوِيذ

 القرن الراب  الئجره.
 ترجمة مرت رة لئلمام أب  الطيب بن  مبون.األّل املبحث : 
 القرآرية ف  ارتيار القراءة  : مرئجالثاًي املبحث. 
 ارتيار القراءةف   الت  اعتمد عميئا قواعدال: الثالث املبحث. 
 ف  الرقد والت حي .  : مرئجالزابع املبحث 
 وتو يات . ز رتام  البحث: وفيئا أبر اخلامتت 
  ّاملزاجع املصادر فِزس م. 

 :ّإجزاءاتَ البحث هٌِج
اتبعت ف  كتابة اذا البحث المرئ  االستقرام  واالسترباط ، وذلك بتتب   

رص فيئا اإلموام أبوو الطيوب بون  مبوون فو  كتبو  عموا ارتيوار الموال  الت  
ص القواعوود اسووتربلو فوو  القووراءة، أو رقوود لئووا،  ووم اسووترباط مرئاجوو  فوو  ذلووك، 

وأحكامو   مو  لورب أم موة عموا ذلوك   الت  اعتمد عميئا فو  إ ودار ارتياراتو
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 من كتب .
  وأما المرئ  اإلجرام  ف  البحث فنر  ألر   ف  ا ت :

  صص عن ووووورواية ح وفقكتابة ا يات القرآرية بالرسم الع مار    -ٔ

             وارترت اإلنارة إلا اسم السورة، ورقمئا ف  المتن بين ،عا م     
 وفتين.قمع      

 ذكرت ل  قوال، أو رأيا  لمبل أ قل البحث بالئوامش،  منلكل  ترجملم أ -ٕ

      يرد ووووووووف  أول مول واكتصيت باإلنارة إلا سرة وفات  بين قوسين    
 في .      

 من م ادر األ يمة. تو يق الر وص والمسامل العممية  -ٖ
 والمراج .وفئرس لمم ادر ، البحث براتمة تذييل -ٗ

 
سداد، وريل المسمول والمراد، وأعتذر عن لعء اذا وأسسل اه التوفيق ال

 .و ما اه وسمم عما ربيرا محمد سيد ولد عدرانالبيان، والرطس والرسيان، 
 

 ،،،والحمد ه رب العالمين
 

*              *              * 
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توِيذال  
 لمحة موجزة عن تاري  عمم القراءات حتا القرن الراب  الئجره

 ووما اه  -الربوو  اءات بوونرزال القوورآن الكووريم عموواتقتوورن رنووسة عمووم القوور  
سوووبعة أحووورء  توسوووعة مووون رب البريوووة، ورحموووة باألموووة  عموووا -عميووو  وسووومم

ذلك أن  لغات من أرزل عميئم القرآن مرتمصة، ولئجواتئم متبايروة، ، و المحمدية
  ولسان كل  احب لغة ال يقودر عموا التحوول إلوا  يراوا إال بعود كمصوة وعرواء

 فوو  فار  وومت وو المغووات، فوو  سووعامت   لئووم يجعوول أن ولطصوو  برحمتوو  اه فووسراد)
 . ٔ)ن  الدي ف  عميئم كتيسيرا الحركات
ورد عون واحود وقود   ابت ال حة، متواتر وربر اإلرزال عما سبعة أحرء 
صوق الحصواظ عموا إسورادا، ورر جو  األمموة فو  كتوبئم، ات  و ،  ٕ)رين  حابياووعن

 . ٖ) جيل عن جيبل ال قات قمئاوترا وطرق ، روايات  وانتئرت

  او :ٖٓٗ)ت بكر الباقبلر  وأب  القاليقول  
بوسن القورآن مروزل  - وما اه عميو  وسومم - عرو ة)فسما الروايوات الووارد 

  أحرء  فنر ئا ك يرة متظاارة منئورة عرود أاول العموم والرقول، واو بعةعما س
، وكمئووا موو  ارووتبلء - ووما اه عميوو  وسوومم -أك وور نوو ء ُروه عوون الربوو 

                                                           

  .ٔٗ-ٓٗ  تسويل منكل القرآن)ص ٔ)

 . ٖٙٔ/ٔ)لمسيوط  اإلتقان ، و  ٕٕٚ/ٔ) لمزركن   ارظر: البراان ٕ)

   ،ٗٓٔ-ٖٜ/ٔجام  البيان لمدار )و  ، ٓٚ-ٕٔ/ٔ: تصسير الطبره)-م بل -  ارظرٖ)
المرند الوجيز ألب  و  ، ٕٕٚ-ٜٙٔمعار  األحرء السبعة ألب  الصلل الرازه)صو 

 . ٜٔ-ٚٚنامة)ص
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ألصاظئا، وطرقئا متوافية عموا المعروا، فيجوب لوذلك و وول العموم بمتلوم رئا  
ن ارتمصت ألصاظئا، وتنعبت طرقئا    . ٔ)وا 

 وما اه عميو   -وجمي  اذا األحرء ظئرت واستصالوت عون رسوول اه
طريحووا  -ميوو  وسوومم ووما اه ع - موون فْيووالقوورآن  ال ووحابة فقوود تمقووا  -وسوومم
وو ووا، كمووا روي ذلووك التووابع  أبووو عبوود و  ،ا لح أرووذوا عروو  القووراءة سووماع ا وعرل 

  او، حيث قال: ٗٚالرحمن السمم  )ت
أرئوم  - وما اه عميو  وسومم -)حد را من كان يقرمرا من أ وحاب الربو 

عنوور آيووات، فووبل  - ووما اه عميوو  وسوومم -كوواروا يقترمووون موون رسووول اه 
عنووور األرووري  حتووا يعمموووا مووا فيئووا موون العمووم والعموول، قووالوا: يسرووذون فوو  ال

 . ٕ) فعممرا العمم والعمل 

القرآن فو  عئود الربووة   -رل  اه عرئم -وقد حصظ ك ير من ال حابة 
قرام  بتعميم  و  ئمنتئر جم  مركما ا  . ٖ)ا 
رورج جماعووة مون ال ووحابة  - ووما اه عميو  وسوومم -)ولموا مووات الربو  

وعموور إلوا موا افتوت  مون األم وار  لُيعملمووا الرواس القورآن  ،بكورف  أيوام أبو  
 -را عموا موا كوان يقورأ عموا عئود الربو ووالدين، فعم م كلم واحد مرئم أاول م و

األم وار عموا رحوو موا ارتمصوت  قوراءة أاول فارتمصوت  - ما اه عميو  وسومم

                                                           

  .ٖ٘٘/ٔاالرت ار لمقرآن )  ٔ)

  .ٕٖٕٛٗمسرد أحمد ) حديث رقم:  ٕ)

  .ٕٙٔ-ٕٓٔ/ٔ: معرفة القراء لمذاب  )   ارظرٖ)
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ئ فممووا كتووب ع موووان، قووراءة ال ووحابة الووذين عّمموووام ئووا إلووا الم وواحء، ووج 
ر وقورأ أاول كول م و  األم ار، وحممئم عما ما فيئا، وأمورام بتورك موا رالصئوا

  إليئم عما ما كاروا يقرؤون قبل و ول الم وحء إلويئم م حصئم الذه وجل 
روالء يعميئوا مموا  كواروا مما يوافق روط  الم وحء، وتركووا مون قوراءتئم التو 

 . ٔ) رط  الم حء، ورقل األوُل عن ا رر
والووذين  بعوود تصوورق ال ووحابة فوو  الووببلد،نوورت القووراءات القرآريووة قوود ارتو  

  فمرئم من أرذ القرآن - ما اه عمي  وسمم -ارتمء أرذام عن رسول اه
فووارتمء  وموورئم موون زاد  ،عروو  بحوورء واحوود، وموورئم موون أرووذا عروو  بحوورفين

وا برقل ما أرذ األريار قام التابعونمن  م و ،  ٕ)بسبب ذلك أرذ التابعين عرئم
 .رت الحروء، وك رت القراءاتوعن ال حابة األبرار  فارتن

وقوود بوورز بعوود ع ووور التووابعين فوو  المراكووز اإلسووبلمية الكبووري ك يوور موون  
فو   حتا  اروا بوذلك أمموةاألسماء الت  انتئرت باإلقراء والعراية بالقراءات  

مووام يقووول اإل، وفوو  ذلووك  ٖ) الروواس عوورئم، ويقتوودون بئووم فيئووا اايسرووذ القووراءة
 :او ٓٚٗاألردراب  )ت

فنن قيل: ماسبب اقت ار الراس عما قوراءات القوراء المعوروفين ل قمروا: ) 
سبب ذلك وجودام قراءاتئم مجردة  حيحة مسردة حرفا  حرفا ، لصظا  وسماعا ، 

                                                           

  .ٗ٘-ٖ٘)ص  لمك  بن أب  طالب اإلبارة عن معار  القراءات  ٔ)

    .ٕ٘ٛ/ٔلمزرقار  ) نارظر: مراال العرفا  ٕ)
   .ٙٓ٘/ٔارظر: جمال القراء وكمال اإلقراء لمسراوه )  ٖ)
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م  ما سبق لئم من مراقبئم و ك ورة عممئوم بوجووا   من أول القرآن إلا آررا
 عما قراءاتئم.القرآن، واجتماع أال األم ار 

اء المعروفون من البمودان الرمسوة: مكوة والمديروة ر  ار الق مفنن قيل: ول
لكوفة والب رة و النام ل قمرا: إرما  اروا مون اوذا البمودان بروزول أ وحاب او 

  بئا، ولذلك  ار قراء أال الكوفة أك ور - وسمم  ما اه عمي  -رسول اه 
 . ٔ)  رزال بئا -  اه عرئما رل -وابن مسعود  ،ألن عم  بن أب  طالب

 اوو  فو  اوذا السوياق ٖٚٗويقول اإلمام مك  بون أبو  طالوب القيسو  )ت 
 : -أيلا   -

ما العمة الت  من أجمئا انتئر اؤالء السبعة  فنن سسل سامل فقال:) 
بالقراءة دون من او فوقئم، فرسبت إليئم السبعة األحرء مجازا، و اروا ف  

أن  فالجواب: من او أعما درجة مرئم، وأجل قدرالوقترا أنئر من  يرام، م
وال الث ك يرا ف  العدد،  ،ر ال ار والرواة عن األممة من القراء، كاروا ف  الع 

روا من القراءات، ور الراب  أن يقت وفسراد الراس ف  الع  ك يرا ف  االرتبلء،
لا فرظروا إ  الت  توافق الم حء عما ما يسئل حصظ ، وترلبط القراء ب 

إمام منئور بال قة واألمارة وحسن الدين، وكمال العمم، قد طال عمرا، 
وانتئر أمرا، وأجم  أال م را عما عدالت  فيما رقل، و قت  فيما قرأ وروي، 
وعمم  بما يقرأ، فمم تررج قراءت  عن رط م حصئم المرسوب إليئم، فسفردوا 

اءت  عما من كل م ر وج  إلي  ع مان م حصا، إماما اذا  صت  وقر 

                                                           

   .ٙٔ/ٖاإليلاح لؤلردراب )  ٔ)
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وحمزة وعا م من ، رةوفكان أبو عمرو من أال الب  ر،م حء ذلك الم 
، وابن ك ير من أال مكة، من أال العراقام  والكس، أال الكوفة وسواداا

كمئم ممن انتئرت ، وراف  من أال المديرة، وابن عامر من أال النام
ولم يترك ، نإمامت ، وطال عمرا ف  اإلقراء، وارتحال الراس إلي  من البمدا

، الراس م  اذا رقل ما كان عمي  أممة اؤالء من االرتبلء، وال القراءة بذلك
بن مجااد قبل سرة  بل مامة أو ف  اوأول من اقت ر عما اؤالء: أبو بكر 
 . ٔ)  إلا ا ن رحواا، وتابع  عما ذلك من أتا بعدا

  وطصاالت  ا او  المعاييرٖٗٙ)ت أبان اإلمام أبو الحسن السراوهقد و  
 ابن مجااد عما أساسئا القراء السبعة دون  يرام، فقال:اإلمام 
)لمووا كووان الع وور الرابوو  سوورة  بل مامووة ومووا قاربئووا، كووان أبووو بكوور بوون  
فو  عموم القوراءة، وقود تقودم فو   ماسوة، قود ارتئوت إليو  الر -رحمو  اه-مجااد

من القراءات ما وافق رط  الم حء، ومون  فارتار ور ذلك عما أال ذلك الع 
، وفاقت معرفت ، وقد تقدم أال زمار  ف  الدين،  القراء بئا من انتئرت قراءت

واألمارووة، والمعرفووة، وال وويارة، وارتووارا أاوول ع وورا فوو  اووذا النووسن، وأطبقوووا 
عمووا قراءتوو ، وق وود موون سووامر األقطووار، وطالووت ممارسووت  لمقووراءة واإلقووراء، 

لووك بطووول البقوواء، ورأي أن يكوروووا سووبعة تسسووي ا بعوودة الم وواحء وُرووص  فوو  ذ
اووذا القوورآن أرووزل عمووا  : )إن- ووما اه عميوو  وسوومم - األممووة، وبقووول الربووو

سبعة أحرٍء مون سوبعة أبوواب   فارتوار اوؤالء القوراء السوبعة أمموة األم وار، 

                                                           

  .ٚٛ-ٙٛاإلبارة )ص  ٔ)
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ل مون اقت وور عموا اوؤالء السوبعة، و ور ء كتجفكان أبو بكر بن م ابو  ااد أو 
فوو  قووراءاتئم، وات بعوو  الروواس عمووا ذلووك، ولووم يسووبق  أحوود إلووا ت ووريء قووراءة 

 . ٔ) اؤالء السبعة 
ليء  فقد سبق  جم  من سيكن اإلمام ابن مجااد بدع ا ف  اذا الت ولم 

 ، واذا ما أولح  اإلمام ابن الجزره بقول : العمماء إلا الت ريء
وكوان عموم  ،اللوبط وقول   ،واتسو  الرورق ،فمما كاروت الماموة ال ال وة)  

ت ودي بعوض األمموة للوبط  ،الكتاب والسرة أوفر ما كان مون ذلوك الع ور
القوراءات فو  كتواب أبوو  فكوان أول إموام معتبور جمو  ،ما رواا من القراءات

رمسووة وعنورين قارمووا  - فيمووا أحسوب -عبيود القاسووم بون سووبلم، وجعمئوم 
، وكوان بعودا أحمود م  اؤالء السبعة، وتوف  سورة أربو  وعنورين وموامتين

جمووو  كتابوووا فووو  قوووراءات  -رزيووول أرطاكيوووة -بووون جبيووور بووون محمووود الكووووف 
الرمسة من كل م ور واحود، وتووف  سورة  موان ورمسوين وموامتين، وكوان 

ألوء كتابوا  - واحب قوالون -بعدا القالو  إسوماعيل بون إسوحاق الموالك 
 تووف  -مورئم اوؤالء السوبعة -ف  القراءات جم  في  قوراءة عنورين إماموا

سرة ا رتين و مارين ومامتين، وكان بعدا اإلمام أبو جعصر محمد بون جريور 
الطبووره جموو  كتابووا حووافبل سووماا الجووام  فيوو  ريووء وعنوورون قووراءة، توووف  
سوورة عنوور و بل مامووة، وكووان بعيوودا أبووو بكوور محموود بوون أحموود بوون عموور 

وأدروول معئووم أبووا جعصوور أحوود العنوورة،  ،الووداجور  جموو  كتابووا فوو  القووراءات

                                                           

  .ٕٖٗ/ٕ  جمال القراء وكمال اإلقراء )ٔ)
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  سوورة أربوو  وعنوورين و بل مامووة، وكووان فوو  أ وورا أبووو بكوور أحموود بوون وتوووف
موسا بن العباس بن مجااد أول مون اقت ور عموا قوراءات اوؤالء السوبعة 

 فقط، وتوف  سرة أرب  وعنرين و بل مامة. 
  فووسلصوا فوو  القووراءات أرووواع التواليووء  وقووام الروواس فوو  زماروو  وبعوودا 

سرة سبعين و بل مامة، وأب  بكور كسب  بكر أحمد بن ر ر النذام ، توف  
 -و يور ذلوك، مؤلوء كتواب النوامل والغايوة -أحمد بون الحسوين بون مئوران

قراءات العنرة، وتوف  سورة إحودي و موارين و بل ماموة، وارتودب الرواس  ف 
 . ٔ) و   لديئم ،لتسليء الكتب ف  القراءات بحسب ما و ل إليئم

الرابو  الئجوره الوذه  و يمحظ مون قوول اإلموام ابون الجوزره أن القورن 
عاش في  اإلمام أبو الطيب بن  مبون نئد وجود أممة كبار ف  اذا العموم 

  فكوان ظئوورا ونوئرت  دليول عموا  ٕ)المريء، ورناطا ف  الجمو  والتوسليء
 عمو مكارت ، وسمو مرزلت .

*              *              * 

                                                           

  .ٜٛ-ٚٛ  بت رء يسير، وارظر: مرجد المقرمين ل )صٙٓٔ-ٗٓٔ/ٕالرنر )  ٔ)
  .ٙ٘ٔ/ٔارظر: لطامء اإلنارات لمقسطبلر )  ٕ)
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 املبحث األّل
  ٔ)بْىتزمجت خمتصزة لإلهام أبي الطيب بي غل

  ومولدا، ورنست :اسم ، ورسب ، وكريت ، 
اإلمووام المقوورئ المحقووق، األسووتاذ اللووابط الموودقق: أبووو الطيووب عبوود  اووو 

 المرعم بن عبيد اه بن  مبون بن المبارك، النافع ، الحمب ،  م الم ره. 
وقد أجمعوت الم وادر عموا أن مولودا اإلموام كوان فو  سورة تسو  و وبلث  

ء ف  ترجمت  عرد اإلمام ابن الجزره ف   ايوة الرئايوة: مامة من الئجرة، وجا
 . ٕ) ... رة ليمة رمت من رجبوولد ليمة الجمعة ال رت  عن)

وكارت رنسة اإلمام أب  الطيب ف  مديرة حمب، ولم تذكر الم وادر مزيود  

                                                           

 :-وا  مرتبة حسب األقدمية -ت  ف  الم ادر ا تيةترجمارظر   ٔ) 
 ، وطبقات النافعية البن ال بلح ٜٛٔ-ٚٛٔ/ٖٚتاري  دمنق البن عساكر )

 ، وتاري  اإلسبلم لمذاب  ٕٚٚ/٘بن رمكان ) ، ووفيات األعيان الٗٚ٘/ٕ)
 ، ومعرفة القراء لمذاب  ٚٚٔ/ٕ ، والعبر ف  ربر من  بر لمذاب  ) ٜٗٙ/ٛ)
 ، وطبقات النافعية ٜٗٔ -ٛٗٔ/ٜٔ ، والواف  بالوفيات لم صده )ٚٚٙ/ٕ)

العقد المذاب ف  و   ،ٕٖٓ/ٔ ، وطبقات النافعيين البن ك ير)ٖٖٛ/ٖلمسبك  )
-ٓٚٗ/ٔ ، و اية الرئاية البن الجزره)ٕٙٗ/ٔالبن الممقن) ابطبقات حممة المذ

 ، ونذرات الذاب البن ٜٔٗ-ٜٓٗ/ٔ ، وحسن المحالرة لمسيوط  )ٔٚٗ
 ،  ٚٙٔ/ٗ ، واألعبلم لمزركم  )ٜٕٙ/ٔ ، وادية العارفين لمبغداده )ٚٛٗ/ٗالعماد)

  ، و يراا.ٜٛٚ/ٕاداية القاره لممر ص )

 (ٕ  (ٔ/ٗٚٓ.  
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تص يل عن رنست  وأسرت   إال أن عبوارات المتورجمين ُتصئوم بسرئوا كاروت رنوسة 
ة مون أروذ عورئم مون النويوخ،  وم ارتحول اإلموام أبوو الطيوب عممية، بودليل ك ور 

 بسسرت  إلا م ور، وال ُيعرء عما وج  التحديود سوبب أو سورة ارتحالو  إليئوا،
 او  عن اإلمام أب  الطيب: ٗٗٗولعل ف  قول اإلمام أب  عمرو الدار  )

ر عروودا ووكووان الوووزير أبووو جعصوور بوون الصلوول معجبووا بوو ، وكووان يحلوو) 
تصسوويرا لسووبب االرتحووال، وكووذلك ر بتوو  فوو  طمووب   ٔ) ء مموواالمجمووس موو  الع

القراءة وتح ميئا، فقد قال أبو الطيب عون نوير  أبو  عوده عبود العزيوز بون 
 :-مسرد القراء ف  زمار  بم ر -عم  الم وره

، إلافة إلا موا  ٕ)  -يعر  قراءة ورش -) وكان متحققا بئا، يق د فيئا
 . ٖ)ة، وعدم استقرار ف  األولاعنئدت  مديرة حمب من الطرابات سياسي

اوو   بوديل ٕٖ٘أما سرة ارتحالو  إلوا م ور فيتورج   أرو  كوان قبول سورة )
 او :ٗٓٗقول سعيد بن محمد ال قص  )ت

سرة تس  وأربعين و بلث مامة، وقرأت عما أب  بكر المعوافره  وحججتُ ) 
ر، وكوووان أبوووو الطيوووب بووون  مبوووون يقووورأ عميروووا واوووو نووواب  سووورة ا رتوووين وبم ووو
 . ٗ)  مسين وسرة  بلثور

                                                           

  .ٚٚٙ/ٕالقراء)ارظر: معرفة   ٔ)

  .ٔٙٙ/ٕمعرفة القراء)  ٕ)

  .ٖٕ٘/٘ٔارظر: البداية والرئاية البن ك ير)  ٖ)

 . ٜٕٓ/ٔال مة ف  تاري  أممة األردلس البن بنكوال)  ٗ)
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 َشيْخ : 
تمقووا اإلمووام أبووو الطيووب بوون  مبووون عمووم القووراءات القرآريووة، والحووديث  

النريء عن منااير أال زمار ، وأعبلم أوار ، سوواء فو  حموب وموا جاوراوا، 
 أو ف  م ور لما سكرئا.

ويمحظ القارئ ف  ترجمة أب  الطيوب ك ورة النويوخ الوذه أروذ عورئم عموم  
، واإلموام ابون  ٔ) ة ف  ترجمت  عرد الحافظ الذاب  ف  المعرفوةالقراءات  را 

 . ٕ) الجزره ف  الغاية
 ومن أنئر نيور  الذين أرذ عرئم عما سبيل اإليجاز:

/ وووال  بووون إدريوووس بووون  وووال ، أبوووو سوووئل البغوووداده، رزيووول دمنوووق ٔ
، واو أك ور النويوخ الوذين أروذ عورئم، وأك ورام ذكورا فو  كتبو ،  ٖ) او ٖٗ٘)ت

 عر  القراءات السب  إال رواية انام عن ابن عامر. وقد أرذ
، وأرووذ عروو   ٗ) اووو ٖٓٚ/ الحسووين بوون أحموود بوون رالويوو  الرحوووه )تٕ

رواية أب  الحارث عن الكسام  سوماعا  كموا اعتمود ك يورا عموا آرامو  الرحويوة 
 والمغوية ف  باب توجي  القراءات واالحتجاج لئا.

، وأرذ عرو   ٘) او ٜٖٓرطاك  )ت/إبراايم بن عبد الرزاق بن الحسن األ ٖ
                                                           

  .ٛٚٙ-ٚٚٙ/ٕارظرا: )  ٔ)

  .ٔٚٗ -ٓٚٗ/ٔارظرا: )  ٕ)

  . ٕٖٖ/ ٔ ، و اية الرئاية) ٜٛ٘/  ٕارظر ترجمت : معرفة القراء)   ٖ)

  ، ٛٓٔ/ٔ ، و اية الرئاية)ٕٖٙ/ٕارظر ترجمت : معرفة القراء )  ٗ)

  .ٙٔ/ٔ ، و اية الرئاية)ٚٙ٘-ٙٙ٘/ٕارظر ترجمت : معرفة القراء)  ٘)
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 قراءة ابن ك ير المك  عرلا وسماعا بسرطاكية. 
، وأرذ عر  رواية  ٔ) او ٖٓٙ/أحمد بن محمد بن ببلل البغداده )ت بعدٗ

 انام عن ابن عامر عرلا وسماعا.
، وأروذ عرو   ٕ) اوو ٖٓٙ/إبراايم بن محمود بون موروان الم وره )ت بعود٘

 اعا بم ر، و يرام ك ير.رواية ورش عن راف  عرلا وسم
 ٍتالهيذ : 

 تتممذ عما يد اإلمام أب  الطيب بن  مبون مجموعة كبيرة من التبلميوذ  الوذين 
 ليعرلوا عمي  القراءات، ويلبطوا عر  الروايات. ل إلي  ا، وندوا الرحموا عمي أقب

وقوووود تروعووووت أم ووووارام، وارتمصووووت أقطووووارام  فكووووان موووورئم المنووووورق ،  
سوو ، وال  رابووة فو  ذلوك  فقوود أ روا عميو  اإلمووام أبوو عموورو والمغربو ، واألردل

 الدار  بقول : 
وحسووووون  ،وفلووووول ،ورسوووووك ،كوووووان حافظ وووووا لمقوووووراءة لوووووابطا ذا عصووووواء)

 ، وو ص  الحافظ الذاب  بقول :  ٖ) ت ريء
وأبووو الطيووب بوون  مبووون، عبوود الموورعم بوون عبيوود اه بوون  مبووون الحمبوو  ) 
اءات، قورأ عموا جماعوة ك يورة، وروي النافع ،  احب الكتوب فو  القور  ئالمقر 

                                                           

  . ٕٖٖ/ٔ ، و اية الرئاية) ٜٛ٘/ ٕارظر ترجمت : معرفة القراء)   ٔ)

  . ٕٙ/ ٔ ، و اية الرئاية) ٕٗٙ/ ٕارظر ترجمت : معرفة القراء)   ٕ)

  .ٔٚٗ/ٔية الرئاية) ا  ٖ)
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ٔ٘ٚ٘ 
 

 . ٔ)  بعيد الّ يت، أرذ عر  رمق، الحديث، وكان  قة محققا  
محوول  السووم   م القووراءاتفوو  زماروو  فوو  عموو أبووو الطيووبحوول اإلمووام  قوودو  

 .اإلسراد عر  من مصارر الع ر والب ور، واعتبر
 ور ومن أنئر تبلميذا الذين أرذوا عر  عما سبيل اإليجواز، وكوان لئوم أ 

 ف  مسيرة عمم القراءات:
، و وواحب  ٕ) اووو ٜٜٖابروو  طوواار بوون عبوود الموورعم بوون  مبووون )ت -ٔ

كتاب التذكرة ف  القراءات ال مان، كان من كبار المقرمين ف  الديار الم رية، 
 . ٖ) او ٗٗٗومن أنئر من أرذ عر  اإلمام المقرئ أبو عمرو الدار  )ت 

كتواب الئواده فو   او ، و احب٘ٔٗمحمد بن سصيان القيروار  )ت -ٕ
، رحول إلوا م ور لؤلروذ عون أبو  الطيوب بون  مبوون، وكوان  ٗ)القراءات السب 

 . ٘) ف  زمار  من أنئر من ف  المغرب ف  عمم القراءات
،  ٙ)اووو ٜٕٗأحموود بوون محموود بوون عبوود اه الطممركوو ، األردلوووس  )ت -ٖ

 قال عن نير  أب  الطيب: 

ئ النوافع ، أحود مقور ن العم بون عبيود اه بون  مبوومورالطيوب عبود ال)أبوو 
                                                           

   بت رء يسير.ٚٚٔ/ٕالعبر ف  ربر من  بر)  ٔ)

  .ٜٜٖ/ٔ ، و اية الرئاية)ٜٛٙ/ٕارظر ترجمت : معرفة القراء)   ٕ)

  .٘ٓ٘-ٖٓ٘/ٔ ، و اية الرئاية)ٔٛٚ-ٖٚٚ/ٕارظر ترجمت : معرفة القراء)   ٖ)

  .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٔ ، و اية الرئاية)ٕٚٚ-ٕٙٚ/ٕارظر ترجمت : معرفة القراء)  ٗ)

  .ٖٕٙ/ٚارظر: ترتيب المدارك لمقال  عياض)  ٘)

  .ٜٜٖ/ٔ ، و اية الرئاية)ٜٛٙ/ٕارظر ترجمت : معرفة القراء)   ٙ)
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ٔ٘ٚٙ 
 

وذكور ك يورا مون  ،ورش وايوة يور ر  بعةالسو ميو ، قورأت عقوراءاتال  أستاذه فو
 . ٔ)   ت اريص  الت  قرأاا عمي  وأرذاا عر 

وكان من آ ار الطممكر  ف  ردمة عمم القراءات ما أنار إلي  اإلموام ابون 
القوراءات  وال بوببلد الغورب نو ء مون اوذا ،ولم يكن باألردلسالجزره بقول : )

ودرول بئوا،  ،روفرحول مورئم مون روي القوراءات بم و  إلا أوارر المامة الرابعة
أول  -مؤلوء الرولوة -وكان أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد اه الطممركو 

 . ٕ)  من أدرل القراءات إلا األردلس
،  ٖ) اووو ٖٚٗمكوو  بوون أبوو  طالووب القيسوو ، القيرواروو ، األردلسووو  ) -ٗ

رحموو   -كووانة فوو  القووراءات، والتصسووير، والعربيووة، ) وواحب الم وورصات القيموو
موون أاوول التبحوور فوو  عموووم القوورآن والعربيووة، حسوون الصئووم والرمووق، جيوود  -اه

الوودين والعقوول، ك يوور التووسليء فوو  عموووم القوورآن، محسوورا مجووودا عالمووا بمعووار  
رة سورة، وتوردد إلوا الموؤدبين، وسافر إلا م ر، واو ابن  بلث عنو ،القراءات
ورج  إلا القيروان،  م رحل فقرأ القوراءات عموا ابون  ،، فسكمل القرآنبالحساب

بعود ذلوك،  وم رحول سورة  -أيلوا -وقورأ بوالقيروان،  مبون، سرة ست وسبعين
 وم ، وجواور  بل وة أعووام ،ا رتين و مارين و بل مامة، وح  سرة سوب  و موارين

م دروول األروودلس، سوورة  ووبلث وتسووعين، وجمووس لئلقووراء بجووام  قرطبووة، وعظوو

                                                           

  .ٗٚ٘/ٕرقبل عن طبقات الصقئاء النافعية البن ال بلح)  ٔ)

  .ٚٓٔ/ٔالرنر )   ٕ)

  .ٖٓٔ-ٜٖٓ/ٕ ،  اية الرئاية)ٕ٘ٚ-ٔ٘ٚ/ٕارظر ترجمت : معرفة القراء)  ٖ)
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ٔ٘ٚٚ 
 

 . ٔ)  وجل قدرا ،اسم 
وقود ت ودي جمو  موون البواح ين إلوا ح وور نوويوخ أبو  الطيوب وتبلميووذا، 

 . ٕ)وذلك من ربلل تتب  أسمامئم ف  كتب التراجم، والطبقات، والتواري 
 ٍآثار : 

ف  عمم القراءات و يرا،  مؤلصات فريدة رم ء اإلمام أبو الطيب بن  مبون
الصئووارس والتووراجم  كقووول ابوون ريوور وقوود أنووار إلووا تمووك المؤلصووات أ ووحاب 

 او  ف  فئرست : ٘ٚ٘اإلنبيم ) 
 -تواليء أب  الطيب عبد المرعم بن عبود اه بون  مبوون المقورئ الحمبو )

عون  -رحمو  اه -حد ر  بئا أبو بكر محمود بون أحمود بون طواار -رحم  اه
واو  أربعوة  ،أب  عم  الغسار  عن أب  العا   حكم بن محمد الجذام  عر 

 . ٖ) ر تسليصاونع
 :إرنووووادمن ت اريص اووووو :)ٜٖٖٔوقووووول إسووووماعيل بانووووا البغووووداده )ت

 عربيووة،ذكوور المووا ر ال  حديقووة الببل ووة ودوحووة البراعووة فوواءات، القوور  ئالمبتوود
 صلويلت  ررنرة فو بنعامر ا بوما  رء أ ي رد فاإلسبلمية، ورنر المصارر 

                                                           

  .ٔ٘ٚ/ٕعرفة القراء)م  ٔ)

 ،  ٕٛ-ٙٔ:مقدمة تحقيق كتاب  االستكمال د. عبد الصتاح بحيره)-م بل -ارظر  ٕ)
 ، ٓٙ-ٗٗ/ٔمقدمة تحقيق كتاب  اإلرناد ف  القراءات السب  د. باسم السيد)
  . ٖٙ-ٖ٘ومقدمة تحقيق كتاب  اإلرناد ف  القراءات السب  د.  بلح العبيده)ص

  . ٕٜٖص )  ٖ)
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ٔ٘ٚٛ 
 

 . ٔ) راءات معدل ف  القالءات، القرا  المرند ف عرب،العجم عما ال
وقد و ل إلا أيده الباح ين بعض إرث اإلمام أبو  الطيوب، و واب عورئم 

 أك را، وسسق ر الحديث عما ذكر آ ارا المطبوعة، وا :
 اإلرناد ف  القراءات السب . -ٔ
واوو أنوئر مؤلصاتو ، وقود حققو  د. باسوم حموده السويد، وتقودم بو  لريول  

م، وطبعوت سورة ٜٕٓٓاو/ٖٓٗٔدرجة الدكتوراا من الجامعة اإلسبلمية سرة 
  كما حقق  د.  بلح بن ساير -واو المتعمد ف  البحث -مٕٔٔٓاو/ٕٖٗٔ

العبيوووووده، وتقووووودم بووووو  لريووووول درجوووووة الووووودكتوراا مووووون جامعوووووة تكريوووووت سووووورة 
 -أيلووووا -م، وحققوووو ٕ٘ٔٓاووووو/ٖٙٗٔم، وطبعووووت سوووورة ٜٕٓٓاووووو/ٖٓٗٔ

 م.ٕٔٔٓاو/ٕٖٗٔد.بنير دعبس، وطب  ف 
فو  موذااب القوراء  -عز وجل -االستكمال لبيان جمي  ف  كتاب اه -ٕ

 السبعة ف  التصريم واإلمالة وما كان بين المصظين مجمبل كامبل.
واو  -او ٜٜٔٔاو/ٕٔٗٔوقد حقق  د. عبد الصتاح بحيره، وطب  سرة  

،  ووم أعوواد تحقيقوو  د. عبوود العزيووز سووصر، وطبوو  سوورة -المتعموود فوو  البحووث
 م.ٕٔٓٓاو/ٕٕٗٔ
والتووواءات وال ووواءات والروروووات اروووتبلء القوووراء السوووبعة فووو  البووواءات  -ٖ

واليووووووواءات. وقووووووود حققووووووو  د.سووووووور الروووووووتم الحسووووووون عمووووووور، وطبووووووو  سووووووورة 
م،  وووم أعووواد تحقيقووو  د. عبووود الكوووريم مووودل ، وطبووو  سووورة ٜٜ٘ٔاوووو/ٙٔٗٔ

                                                           

(ٔ  ( ٔ/ٕٜٙ .  
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ٜٔ٘ٚ 
 

 .-واو المتعمد ف  البحث -مٕٚٔٓاو/ٖٛٗٔ
 ما ارصرد ب  القراء من الروايات من التالين بالحروء. -ٗ
ريم الرال ، وروونرا فو  مجموة الموورد وقد حقق  بئذا العروان د. عبد الك 

م،  ووم حققوو  د. عموو  البووواب ٜٚٛٔ ، سوورة ٙٔ ، المجموود)ٔالعراقيووة، العوودد)
بعروان: )ما ارصرد ب  القراء ال مارية من الياءات والرورات والتاءات والباءات ، 

 او.ٓٔٗٔ/ٜٓٗٔ ، سرة ٕٙورنرا ف  مجمة البحوث اإلسبلمية، العدد )
الطيب المطبوعة، ومون كتبو  التو  ال توزال مصقوودة،  فئذا كتب اإلمام أب 

 وجاء ذكراا ف  ملمن كتب :
 ااءات الكراية. -ٔ

ورد ذكرا ف  كتاب اإلرناد عرد قول : )وقد ألصت ف  الئاء الت  يكرا بئا 
عن المذكر كتاب ا لطيص ا ذكرت في   بل  ا وتسعين باب ا، واو جمي  موا فو  كتواب 

 .  ٔ)  ، وجعمت   غيرا-عز وجل -اه
 إكمال الصامدة ف  القراءات السب .  -ٕ

ورد ذكرا ف  كتاب اإلرنواد عرود قولو :) وقود نورحت االعوتبلل فو  اواتين 
 . ٕ)القراءتين ف  كتاب  الكبير كتاب إكمال الصامدة  

 ارصراد القراء. -ٖ
ورد ذكرا ف  كتاب االستكمال عرد قول :) وقد ذكرت أ ل كل واحد مرئما 

                                                           

  . ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ٔص )  ٔ)

(ٕ  (ٕ/ٚٚٙ .  
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ٔ٘ٛٓ 
 

 . ٔ)القراء   مصردا ف  كتاب ارصراد
 ، والت  تدل عما  بلح  وورع :وجد برط  عما بعض مؤلصات ومما 

  وورصت ذا العمووم أبغوو  الصوووز مجتئوودا
 

 لكووو  أكووووون موووو  األبوووورار والسووووعدا **
 فوووووو  جرووووووة فوووووو  جوووووووار اه رالقرووووووا 

 
  ٕ)فوو  ظوول عوويش مقوويم دامووم أبوودا **

  : وفات 
ة لسب  رمون من يوم الجمع روف  م  توفل  اإلمام أبو الطيب بن  مبون

، وقيوول: لسووت رمووون موون محوورم،  ٖ) -وعمووا ذلووك األك وورون -جمووادي األولووا
ث ماموووة مووون الئجووورة و وووبل و موووارين سووورة تسووو   ٗ)وقيووول: فووو  جموووادي ا رووورة

 . ٘)الربوية، ول  من العمر  مارون سرة 
 :أ ر اإلمام أب  الطيب بن  مبون ف  عمم القراءات 

زلووة عاليووة، ورتبووة سووامية فوو  عمووم اإلمووام أبوو  الطيووب بوون  مبووون لوو  مر 
القراءات، ونئد ل  بذلك كبار العمماء، وأممة اإلقراء، ولو  أ ور جمو  عموا مون 

، وآراؤا ةارتياراتوو  األداميووأتووا موون بعوودا موون أاوول عمووم القووراءات، فقوود كارووت 
                                                           

  .  ٔٗٙ ، وارظرا:)ٜٓٔ)ص  ٔ)

  . ٔٚٗ/ٔ اية الرئاية)  ٕ)

او ألب  إسحاق  ٖ٘ٚ: وفيات الم وريين ورصر سواام من سرة -م بل -ارظر  ٖ)
 ، و اية ٖٖٛ/ٖ ، وطبقات النافعية )ٛٚٙ/ٕ ، ومعرفة القراء )ٖٛالحبال)ص

  . ٔٚٗ/ٔالرئاية)

  . ٜٛٔ/ٖٚتاري  دمنق البن عساكر)ارظر:   ٗ)

  . ٛٚٗ/ٗارظر: نذرات الذاب البن العماد)  ٘)
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ٔ٘ٛٔ 
 

  كموا كوان عممواء اإلقوراءالمعتمد عرد عرد أال األداء، و  عميئا المعولالرقدية 
 بلم القراءات، ومنااير حممت .تبلميذا من أع

فعما سبيل الم ال: ابرو  اإلموام أبوو الحسون بون  مبوون تمقوا عرو  معظوم 
القووووراءات، وكووووان لوووو  األ وووور األكبوووور فوووو  تكويروووو  العمموووو ، وكووووان يك وووور فوووو  

 . ٔ)كتاب)التذكرة ف  القراءات ال مان  من االعتلاد باراء وأقوال أبي  
لقيروارو  لومن كتابو  الئواده فو  واذا تمميوذا اإلموام محمود بون سوصيان ا

القراءات السب  جممة من القراءات الت  يسرداا عر ، وذكر طامصوة مون أقوالو  
 . ٕ)وآرام  

واووذا تمميووذا اإلمووام مكوو  بوون أبوو  طالووب القيسوو  يقووول فوو  مقدموو  كتابوو  
التب ووورة فوو  القووراءات السووب : ) واعتموودت فوو  أك وورا عمووا مووا قوورأت بوو  عمووا 

ن  مبووون عبوود الموورعم بوون عبيوود اه بوون  مبووون الحمبوو  نوويررا أبوو  الطيووب بوو
، -رلووور اه وجئوو  -المقوورئ فوو  سوورة  مووان وسووبعين و بل مامووة ومووا بعووداا 

وربما ذكرت ما قرأت ب  عما  يورا، وربئوت عموا قوول مون يرالصو  فو  بعوض 
 . ٖ) روايات  وارتيارات  وذلك قميل 

مادة ك ير من كتوب فون  كما أن لكتب اإلمام أب  الطيب أ ر بين ف  براء 
القراءات، فئذا كتاب )اإلرناد فو  قوراءات األمموة السوبعة  أحود األ وول التو  

                                                           

   و يراا.ٙ٘ٙ، ٙٗٙ، ٙٚ٘، ٜٔٗ، ٖٕٚ، ٕٔٙ/ٕ،  ٕٕٗ/ٔ: )-م بل -ارظرا   ٔ)

  .ٖٙ٘، ٖٓ٘، ٖٓٗ، ٖٙٚ، ٜٚٔ، ٛٓٔارظرا: ) ص  ٕ)

  .ٙٔ-٘ٔ)ص  ٖ)
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اعتمووود عميئوووا اإلموووام ابووون الجوووزره فووو  توووسليء كتابووو  )الرنووور فووو  القوووراءات 
 . ٔ)العنر 

ولمووا كووان اإلرنوواد أحوود أ ووول كتوواب الرنووور  فقوود كووان أ ووبل لعديوود موون  
تقريبو  فو  مادتئوا  ورئو  م ورصواا  ورنوور أالكتب التو  تعتمود عموا كتواب ال

 رئ  اإلمام ابن الجزره ف  تسليصئا  م ل:

إيلوووواح الرموووووز ومصتوووواح الكروووووز لئلمووووام نوووومس الوووودين القبوووواقب   -ٔ
. ٕ) او ٜٗٛ)ت

 

لطووامء اإلنووارات لصرووون القووراءات لئلمووام نووئاب الوودين القسووطبلر   -ٕ
. ٖ) او ٖٕٜ)ت

 

ر لئلمام أحمد بون محمود إتحاء فلبلء البنور بالقراءات األرب  عنو -ٖ
 ، و ير ذلك. ٗ)  ٚٔٔٔالبرا الدمياط  )ت 

كما أن كتابو  )االسوتكمال فو  الصوت  اإلمالوة  أحود م وادر اإلموام الودار   
ف  كتاب  المول  لمذااب القراء وارتبلفئم ف  الصت  واإلمالوة، واعتمود عميو  

                                                           

 ، والسبلسل الذابية ٜٕٓ/ٔارظر: مقدمة تحقيق كتاب الرنور د. السالم الجكر )  ٔ)
  .ٖ٘باألساريد الرنرية د. أيمن رنده)ص

  .ٖٛٚ، ٕٕٕ، ٛٛ، ٔٛارظرا: )ص  ٕ)

   و يراا.ٕٕٙ/ٕ، ٖٕٙ، ٕٕٔ، ٙ٘ٔ/ ٔ: )-م بل -ارظرا   ٖ)

 و يراا.  ٕٕٙ، ٕٕٓ،  ٜ٘ٔ،  ٔٚٔ/ٔ): -م بل -ارظرا  ٗ)
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ح اء الكممات الممالة ف  القرآن  . ٔ) ف  عد ا يات، وا 

كرتوو  موون أ وور اإلمووام الطيووب إرمووا اووو سوويب موون جووود، و وويض موون مووا ذو 
 يكص  من القبلدة ما أحاط بالعرق.فيض، و 

*              *              * 

                                                           

 . ٕٚٔ/ٔارظر: مقدمة تحقيق كتاب المول  د.  محمد نصاعت ربار )  ٔ)
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 املبحث الثاًي
 القزآًيت يف اختيار القزاءةَ هٌِج

ا و يقووا  ارتباط وو توورتبط كوول فوون، واوو  مسووتعممة عروود أاوول )االرتيووار  كممووة 
االرتقووووواء، واال وووووطصاء، ذه يووووودل فووووو  أ وووووم  عموووووا والووووو بمعرااوووووا المغووووووه،

 . ٔ)بواالرترا
فوو   االرتيوواروأروذت اووذا الكممووة فوو  عمووم القووراءات داللووة أك وور تحديوودا  ف

 يعر : عرء أال القراءات 
 سووبيل عمووا المووس ورة القووراءات وجوووا فوو  أاميتوو  اكتممووت موون يرظوور أن) 
 موذاب ذلوك مون لو  يرموص وقد مرئا، أه من  ض دورما والموازرة، الترجي 

 فوو  يروورج ال ممووا  معمومووة أحوورء عمووا فيوو  يقت وور وقوود برأسوو ، القووراءة فوو 
 أممووة موون سوومء موون ومووروه األداء، أاوول موون تقوودم موون رو مووس  عوون مادتوو 
 . ٕ) القراء
كوول بمراحوول زمريووة، واترووذت فوو   ءات القرآريووةظوواارة االرتيووار فوو  القووراوموورت  
جوازاووا بوونرزال القوورآن عمووا سووبعة توورتبط فوو  أ وول  اوو و  ة أرماط ووا مرتمصووة،مرحموو
 .أحرء

                                                           

  .ٖٕٛ/ٔٔارظر: تاج العروس لمزبيده مادة رير )  ٔ)

 د. توفيق العبقره ريةويدة الحم ية ف  نرح الق يدة الح ر   مقدمة تحقيق نرح الصٕ)
، وارظر: معجم م محات عمم القراءات القرآرية د. عبد العم   ٖ٘ٔ)ص

  .ٙٗ-٘ٗالمسمول)ص
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ق ال حابو   ف  ك رة  ، وتم ل ذلكف  الببلد ة الكرامنئدت رناطا  بعد تصرم
اسوتمرت  وم عمماء القراءة من التابعين ا رذين عن قوراء ال وحابة، ارتيارات 
وسمحت لئم ظاارة االرتيار بسرذ وجوا القراءة التو  ، تابع  التابعين ف  زمن

العادات المغويوة م   من مجموع ما أرذوا عن نيورئم بما يتراسبيرتارورئا 
)فقد قال راف : قرأت عموا ،  ٔ) ، وما يترج  لديئم مرئامجتمعاتئمالسامدة ف  

سبعين من التابعين، فما اجتم  عمي  ا ران أرذت ، وما نك  في  واحود تركتو   
القووراءة،  روذروو  أحتوا ات بعووت اوذا القووراءة، وقود قوورأ الكسوام  عمووا حموزة، و ع

قورأ عموا  يورا، فارتوار مون قوراءة   واو يرالص  فو  رحوو  بل ماموة حورء  ألرو
عمرو قرأ عما ابن  حمزة، ومن قراءة  يرا قراءة، وترك مرئا ك ير ا، وكذلك أبو

قرأ عما  يرا، فارتوار   ك ير، واو يرالص  ف  أك ر من  بل ة آالء حرء  ألر
 . ٕ)ة من قراءت ، ومن قراءة  يرا قراء

وقود موور بظواارة االرتيووار حود ان مئمووان، كووان لئموا تووس ير جمو  فوو  مسوواراا،  
 واما:
الم ووواحء واوووو كتابوووة  -رلووو  اه عرووو  -األول: فووو  عئووود ع موووان  

فو  القوراءة، يلواء إلوا نورط  المقبول قيدا  لبلرتيار ، والت  ألافتالع مارية
 واو موافقة مرسوم الم احء. ،الرواية

 مام ابن الجزره: وف  ذلك يقول اإل

                                                           

  .ٖٗ ،ٖٚارظر: أبحاث ف  عموم القرآن د.  ارم قدوره )ص  ٔ)
  .٘٘-ٗ٘  اإلبارة ) صٕ)
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وأجمعت األمة المع ومة من الرطس عما ما تلومرت  اوذا الم واحء، ) 
بودال كمموة بوسرري  مموا كوان مسذوروا  فيو   وترك ما رالصئا من زيادة ورقوص، وا 

توسعة  عميئم، ولم ي بت عردام  بوتا  مستصيلا  أر  مون القورآن، وجوردت اوذا 
مئا ما     رقم  و بت تبلوتو  من الرقط والنكل  ليحتم -جميعئا -الم احء
 إذ كووان االعتموواد عمووا الحصووظ ال عمووا  - ووما اه عميوو  وسوومم -عوون الربوو 

مجوورد الرووط، فكتبووت الم وواحء عمووا المصووظ الووذه اسووتقر عميوو  فوو  العرلووة 
ر بموا فو  ووقورأ كول أاول م و ،- ما اه عمي  وسمم -األريرة عن رسول اه

 وما  -رسوول اه ذين تمق وا من فو ْ م حصئم، وتمقوا ما في  عن ال حابة ال
 وما  -الذين تمقوا عن الربو   م قاموا بذلك مقام ال حابة ،-اه عمي  وسمم
 . ٔ) -اه عمي  وسمم

  حيوث بودأت تلوييق دامورة االرتيوار مو  بعود تسوبي  ابون مجااود ال ار : 
 فو حاده ابن مجااود وكان ،  ٕ)استقرار القراءات، ولبط الرواياتبدء مرحمة 
  ريع  او: 

حكام الروايات ،لبط القراءات   رظرا لك رة االرتيارات الت  ترطبق عميئا وا 
يعروو  ابوون  -لووم ال يرتووار النووي ): رجوول  فقوود سووسل نووروط القووراءة ال ووحيحة

لرصس  حرفا  يحمل عر ل فقوال: رحون أحووج إلوا أن رعمول أرصسورا فو   -مجااد

                                                           

   بت رءٕٚ-ٕٙ/ٕالرنر )  ٔ)

  .ٖٚارظر: أبحاث ف  عموم القرآن د.  ارم قدوره )ص  ٕ)
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  ٔ)  حرء يقرأ ب  من بعدراا عمي  أممترا أحوج مرا إلا ارتيار وحصظ ما مل
جي  بوووين تووور عرووود بعوووض العممووواء قالوووب الوأروووذت ظووواارة االرتيوووار بعووود ذلوووك  

،   ارتمصوت مون عوالم  رورمعيروةس يوفق مقايوذلك القراءات، واستحسان بعلئا، 
 .ٕ )والقراءات ،واالحتجاجالتصسير،  ف  بعض كتب المسمك ممحوظ واذا

  ف  التعامل م  القوراءة القرآريوة وقد أف   اإلمام أبو الطيب عن مرئج 
 ف   ير مول  من كتب   كقول :

)والقووراءة مووس ورة يسرووذاا ا روور عوون األول، و كووذلك رقوول موون تقوودم موون 
، فموون أتووا -رلوووان اه عموويئم أجمعووين -عممامرووا عموون تقوودم موون أسووبلفرا

بن ء من  ير رقل، أو رقل عمن ليس ل  لبط، ورواية  حيحة عن اوؤالء 
لم يمتصت إلا ما أتا ب ، والتكمء ف  اذا األنياء قد رئ  عرئا، ولرا األممة  

 : -أيلا -، وقول  ٖ) أن رتب  وال ربتدع 
رما القراءة موس ورة   )وقد أجمعوا عما أن القياس ال يجوز ف  القراءات، وا 

يسرووذاا األروور عوون األول إذا كووان لووابط ا قيلمووا يؤرووذ عروو ، فووبل يجوووز فيئووا 
      ذلوووك، وال تمتصوووت إلوووا قوووول قامووول فووو  اوووذا البووواب  يووور موووا القيووواس، فموووتعمم 

                                                           

  .ٖٚ٘/ٕمعرفة القراء الكبار )  ٔ)
: مرئ  اإلمام الطبره ف  القراءات ولوابط ارتياراا ف  تصسيرا د. زيد -م بل -ارظر  ٕ)

كتاب ) إعراب القراءات السب  وعممئا   مئارش، وأسس االرتيار من القراءات ف 
البن رالوي  د. سمطان العوف ، واالرتيار ف  القراءات القرآرية وموقء الئذل  مر  

 د. ر ر سعيد، و يراا.

  .ٛٙٗ/ٔاإلرناد )  ٖ)
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 . ٔ) ذكرت لك 
كموووا أن المتسمووول فووو  مرئووواج اإلموووام أبووو  الطيوووب  يجووود أرووو  يو ووود بووواب 

 ، الذه وق  في  جم  من سابقي  ومعا وريو  ة،بين القراءات المتواتر التصليل 
 ائ ) بعود توجيو  قراءتو : -ورص عما ذلوك فو   يور مولو   كموا فو  قولو 

 :-بالباء وال اء [ٜٕٔ: البقرة]چ  ائ
)والقراءتان حسرتان، وقد جاءتا ف  القرآن بالوجئين، واو مجم  عمي ،  

روااموا الرموء عون  - وما اه عميو  وسومم -واما مس ورتوان عون رسوول اه
 . ٕ) السمء، وكل  واب، وعميئما القراء المذكورون من األممة المنئورين 

باب ارتيار ف  القراءة  فقد اتسم باتبواع األ ور أما مرئاج أب  الطيب ف  
ف  الرواية، وجعل اإلسراد عن النويوخ اوو الحكوم، وتم ول االرتيوار عرودا فو  
الترجي  بين األوج  المروية لموجب، وتقديم األ   واأل بت مرئا، وذلك وفق 
مقاييس معيرة، وقواعد محكمة، والمستقرئ الرتيارات اإلمام أب  الطيب  يجود 

ا مح ووورة فوو  بوواب االرتيووار األداموو ، فكووان بووذلك كمووا و ووص  اإلمووام ابوون أرئوو
 . ٖ)  أستاذ ماار كبير كامل محرر لابط  قةالجزره بسر : )

 :-رحم  اه -ومن أم مة ارتيارات 
 قول :   -ٔ

                                                           

   بت رء يسير.ٓٙ٘/ٔاإلرناد)  ٔ)

  .ٖٕٔ: )ص-أيلا - ، وارظراٖٚارتبلء القراء السبعة)ص  ٕ)

  .ٓٚٗ/ٔة) اية الرئاي  ٖ)
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يرتووارون أن يسووتعيذ  -رحمئووم اه -)ورأيووت نوويوررا موون أاوول العووراق 
، وأاوول - ووما اه عميوو  وسوومم -بوو  ربيوو  -عووز وجوول -القووارئ بمووا أموور اه

القرآن را ة، واو الذه عرفتك، واو الذه ارتارا أبوو بكور بون مجااود، واوو 
ارتياره، وب  قرأت عموا سوامر مون قورأت عميو ، وبو  آروذ، وكول حسون، جيود، 

 وما اه عميو   -لما قال لربي  -تعالا ذكرا -مستعمل،  ير مركر، ولكن اه
 [ٜٛ:]الرحول  الور ِجيمِ  الن وْيَطانِ  ِمنَ  ِبالّم ِ  َفاْسَتِعذْ  ْلُقْرآنَ ا َقرَْأتَ  َفِنَذا : -وسمم
 .  ٔ)   اذا أمر ا سبيم  أن يتب  في  المصظ من  ير زيادة وال رق ان... كان

 وقول :  -ٕ
  كئيعص :ت  الئواء، فقرأ ابن ك ير، وحصص عن عا وم بصو :[ٔ]مريم

واليوواء، وقوورأ روواف  بووين المصظووين، وارتمووء عروو  فوو  ذلووك، وبووين المصظووين اووو 
 . ٕ)المنئور ف  روايتي   

 وقول :  -ٖ
بغيووور  [ٕٕٓ:البقوورة]  ألْعَرووَتُكمْ    ) وروي أبووو ربيعووة عوون ابووون ك يوور 

امووز، والمنووئور عوون ابوون ك يوور بووالئمز م وول سووامر القووراء، وبوو  قوورأت، وبوو  
 . ٖ)آرذ 
ل اإلموام أبوو الطيوب فو  كتبو  جاروب الدرايوة  بول ااوتم بو  وأوالا ولم يغصو 

                                                           

  .ٕ٘ٗ/ٔاإلرناد)  ٔ)

  .٘ٓٗاالستكمال)ص  ٕ)

  .ٜٗ٘/ٔاإلرناد)  ٖ)
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عراية، وتم ل ذلك باإلسئاب ف  باب توجي  القراءة واالحتجاج لئوا، وذكور موا 
، كمووا أروو  ووازن  ٔ)يتعمووق بووذلك موون المسووامل ال ووورفية، والرحويووة، وال وووتية

ميئوا، وتجموا بين مسمك المغويين والمقرمين فو  التعامول مو  القوراءة والحكوم ع
 ذلك ف  كتاب  ارتبلء القراء السبعة، والذه يقول ف  مقدم :

) م إن ريت  قويت ف  تسليء كتاب مرت ر، أذكر في  ما ارتمصت القوراء  
موون البوواءات،  -عووز وجوول -فوو  كتوواب اه  -رحمووة اه عموويئم -السووبعة فيوو 

األسوووماء، والتوواءات، وال ووواءات، والروروووات، فاليووواءات  التووو  تكوووون فووو  أوامووول 
واألفعووال، وفوو  أواسووطئا  موو  ذكوور معاريئووا، ومووا ذكوور أاوول القووراءة  مموون لوو  
طريق ف  العربية، واو منئور بعممئا سورة سورة إلا أن آتو  عموا موا فو  
جمي  موا فو  القورآن مون اوذا البواب، وأرت ور الكوبلم والحجوة فيو   مو  إتموام 

بين لمقوراءات، والقا ودين الصامدة، وتقريبئا عما من أراد اذا الص ل من الطوال
 . ٕ)لمروايات، والمواظبين عما التبلوات 

وبعد: فئذا أول  المعوالم، وأجموا المراسوم فو  مورئ  اإلموام أبو  الطيوب 
 ف  التعامل م  القراءات القرآرية، وطريقة االرتيار فيئا.

*              *              * 

                                                           

   و يراا.ٜٜٗ-ٜٗٗ، ٖٖٗ، ٜٜٖ، ٖٖٔ/ٔ: اإلرناد )-م بل -ارظر  ٔ)

  .ٕٛٓ-ٕٙٓ، صٕٛ-ٔٛ: )ص -م بل – ، وارظر مر  ٓ٘-ٜٗ)ص  ٕ)
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 املبحث الثالث
 اختيار القزاءة يف التي اعتوذ عليِا قْاعذال

اعتمووداا القووراء، ورئجئووا  ولوووابط لوو  معوواييرفوو  بوواب القووراءة  االرتيووار 
 ، وقد أنار إلا ذلك اإلمام األردراب  بقول :أال األداء

فنن قيل: ما سبب ارتيار القراء بعوض القوراءات عموا بعوض، واو  فو  ) 
ابة و المعرا واحدة ل قمرا: سبب ذلك او أن مون القوراءات موا ورد عون ال وح

التووابعين، واووو معووروء لك وورة أاموو ،  ووحي  فوو  المعرووا، جيوود فوو  العربيووة، 
و العربيوة، ومرئوا موا  ومرئا ما ورد واو ناذ لقموة أامو ، لوعيء فو  المعروا

فمما كان األمر كذلك اجتئد كل قوارئ مورئم ليقورأ   ورد واو  مط مرئم وعميئم
أدل عمووا أروو  موون إقووراء ألن ذلووك   موون تمووك القووراءات بسك راووا أاووبل  موون القووراء

و أف وووحئا لغوووة فووو  كوووبلم العووورب،  ،-وسووومم  وووما اه عميووو  -رسوووول اه 
أو يعدلئا عرودا  م،وأجوداا إعرابا ، وأحسرئا معرا وارتظاما  لما قبمئا من الكبل

 ،أن يعيب الوج  ا رر أو يئجرا  إال أن يكون  مطا مرئم أو عمويئم يرمن  
  . ٔ)  فحيرمذ يتجرب القراءة ب 

القواعود ومون ،  ٕ)والمراد بالقواعد: قلية كمية مرطبقة عما جمي  أجزامئا
، كموا يرطبق عما أك ور جزمياتو ما او حكم أك ره ال كم   فئ  قلية أ مبية 

                                                           

  .٘ٔ-ٗٔ/ٖاإليلاح)  ٔ)

  .ٔٚٔالتعريصات لمجرجار )ص  ٕ)
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وكوذلك الحكوم أ مبو  فو  بعوض قواعود االرتيوار  ٔ) ف  بعض القواعد الصقئية،
 . ٕ)عرد القراء

محكمووة، قواعوود تياراتوو  عمووا وقوود برووا اإلمووام أبووو الطيووب بوون  مبووون ار
وأقيسة دقيقة، وا  ال تررج ف  مجممئوا عون كورئوا )رواميوة، أودراميوة   مموا 

 يدل عما رسوخ قدم ، و زارة عمم .
والمتتبوو  الرتيووارات اإلمووام أبوو  الطيووب فوو  كتبوو   يمحووظ أروو  يعموول فوو   

الغالب لما يرتوارا مون أوجو ، ويبوين الحجوة فيموا ذاوب إليو  مون تورجي ، وقود 
يعتمود فو  االرتيوار الواحوود عموا أك ور مون قاعوودة لتعميول ارتيوارا، كموا تروعووت 

 عردا عبارات االرتيار بين ال ريحة، أو ما تدل عمي .
وقد أبان اإلمام أبو الطيوب قواعودا العاموة فو  االرتيوار فو  مقدموة كتابو  

 اإلرناد، حيث قال:
، وأذكور مون )وأعتمد ف  اذا الكتاب عموا اإليجواز موا وجودت إليو  سوبيبل 

الروايووات مووا رقموو  إليرووا ال قووات المرلوويون عوون األممووة ال ووادقين عوون السوومء 
، وأعتمد ف  اذا الكتاب عما المنئور -رحمة اه عميئم أجمعين -المالين

 . ٖ) من الروايات 
 وأجما القواعد الت  اعتمداا ف  إ دار ارتيارات ، وذكر ترجيحات ، ا :

                                                           

  .ٕٕ-ٕٓ/ٔقواعد الصقئية د. محمد  دق  )ارظر: موسوعة ال  ٔ)

 ، رسالة ٖٓارظر: قواعد االرتيار عرد القراء د. سعد بن محمد آل ع يمين)ص   ٕ)
 او.ٖٗٗٔدكتوراة، جامعة اإلمام محمد بن سعود، 

  .ٗٗٔ)ص  ٖ)
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 .األرذ بما قرأ ب  عما نيور  -ٔ

وأاووم القواعووود واأل ووول التووو  اعتموود عميئوووا، فوواأل ر عرووودا مقوودم عموووا  
 الرظر، وال يرمو ارتيار مرئا ف  الغالب.

وقد أسئب اإلمام أبو الطيب ف  مقدمة كتاب )اإلرناد  ف  ذكور أسواريدا  
عن نيور  إلا الورواة األربعوة عنور عون القوراء السوبعة، وأورد كيصيوة تمقيئوا 

 . ٔ)عرئم قراءة أو رواية
وأك وور النوويوخ الووذين قوورأ عموويئم، أو روي عوورئم: اووو اإلمووام أبووو سووئل  

 البغداده  ألر  أرذ عر  القراءات السب  إال رواية انام عن ابن عامر.
 ومن األم مة عما القاعدة:

 قول : 
)وأما ابن عامر، وابن عامر: فمم تست عرئما رواية مر و ة بص ل بين 

وال بغيوور ف وول، قووال أبووو الطيووب:   الوور ِحيمِ  الوور ْحمنِ  اهِ  ِبْسوومِ السووورتين بوووو: 
سوومعت أبووا سووئل يقووول ذلووك، والمووسروذ فوو  قراءتئمووا بغيوور ف وول، وأمووا روايووة 
ورش عووون رووواف : فجووواءت الروايوووة عرووو  أرووو  ال يص ووول، وكوووذلك قووورأت، وبووو  

 ، وقول : ٕ)آرذ 
ووا  )وقوورأ حمووزة وحوودا:  بنمالووة  [ٔٙ :النووعراء]   اْلَجْمَعووانِ  تَوورَاءي َفَمم 

                                                           

  .ٕٔٗ-٘ٚٔ، ٕ٘ٔ/ٔارظرا:  )  ٔ)

 ، ٚٗٛ ،ٚٚٗ، ٖٚ٘، ٕ٘ٗ/ٔ:)-م بل - ، وارظر مر ٕٛٗ-ٕٚٗ/ٔاإلرناد)  ٕ)
 و يراا.



 الثانىالجزء  ـ 7102والثالثون  الخامسالعدد  الدين والدعوة /صول مجلة كلية أ

                                                                  

                            

 

منهج االمام أبى الطيب عبد المنعم بن 
 غلبون فى اختيار القراءة ونقدها

ٜٔ٘ٗ 
 

الراء،  م يمد، ويئمز امزة مصتوحة، فونذا وقوء أموال الوراء، ومود مون  يور أن 
ي بووت بعوود الئمووزة يوواء، ولكروو  ينووير إلووا الئمووزة ب وودرا، وقوورأ البوواقون: بصووت  

 الراء، والمد، والئمز.
مالووة الئمووزة، وا  بووات اليوواء بعووداا  ووقووء الكسووام  وحوودا: بصووت  الووراء، وا 

م يووست الوقووء مر و ووا  إال موون طريووق ر ووير بوون عمووا وزن )تراعووا ، ولوو
 . ٔ) يوسء عر ، وب  قرأت، وب  آرذ.. 

 تقديم ما وافق ارتيار اإلمام أب  بكر بن مجااد.  -ٕ

تس ر اإلمام أبو الطيب بارتيوارات اإلموام ابون مجااود جمو  لكول مون طوال   
اء، كتب ، وال  رابة ف  ذلوك  فونن  راء ابون مجااود ال ودارة عرود عممواء اإلقور 

 وأال األداء، وقد  رح اإلمام أبو الطيب بذلك ف  مول  مرئا  كقول :
اووو المرتوار  وبو  آروذ  ألروو  اوو المقودم فوو   -أه ابون مجااود -)وقولو 

 . ٕ) اذا ال رعة ف  مذاب القراء 
كما أن أبا الطيب يك ر الرقل من كتب ابون مجااود، والتو  لوم ي ول إليروا  

رئوا إموا مبانورة، أو عون طريوق نويور   فئوو مرئا إال كتاب السبعة، ورقمو  م
 من ا رذين عن أ حاب ابن مجااد بدون واسطة. 

 ومن األم مة عما اذا القاعدة:
 قول : 

                                                           

  ، و يراا.ٓٗٙ، ٔٓ٘، ٕٙٓ: )ص-م بل- ، وارظر مر ٕٓٗاالستكمال)ص  ٔ)

  .ٙٓ٘/ٔ: )-أيلا - ، وارظر مر ٚٛٗ/ٔاإلرناد)  ٕ)
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لمرتووار أن يص وول القووارئ فوو  اووذا الوو بلث القووراءات )قووال أبووو الطيووب: وا
بالسووكت  سوووي اووذا األربوو  سووور، أعروو : قووراءة ابوون عووامر، وأبوو  عموورو، 
وورش عن راف ، وورش عن راف ، ومن ناء ف ل، ومن ناء سوكت إال فو  
األرب  سور، وكان ابن مجااد يرتار أن يسكت القارئ بين السورتين ف  اذا 

 ، وقول :  ٔ) رتياره، وب  آرذ ال بلث القراءات، واو ا
 اْلَحِكوويمِ  َواْلقُووْرآنِ { ٔ}يووس  [يووس :ٔ-ٕ]  ،فقوورأ أبووو بكوور عوون عا ووم

، وبعووض القووراء يتوورجم اووذا اليوواء چ ڤ چ وحمووزة، والكسووام  بنمالووة اليوواء موون
فيقووول: إن أبووا بكوور عوون عا ووم، وحمووزة يكسووران اليوواء دون كسووور الكسووام ، 

 ، مكسورة ف  قراءة الكسام .يريد: أرئا ممالة ف  قراءتيئما
وكذلك قرأت ف  عما أب  سئل ألب  بكر عن عا م، وذكر أرو  كوذلك قورأ 

 . ٕ) عما ابن مجااد بنمالة الياء، وب  آرذ 
 تقديم الوج  المنتئر عن القارئ أو الراوه.   -ٖ
والمراد ت دير الوج  الذه عمي  العمل ف  اإلقراء، أو ك ر األروذ بو  فو   

لقاعووودة مووون أك ووور قواعووود االرتيوووار المعتمووود عميئوووا فووو  كتوووب األداء، واوووذا ا
  كما او الحال عرد اإلمام أب  الطيب، وقد أنار إلا ذلك ف   ير  ٖ)القراءات

                                                           

  ، و يراا. ٗٙٙ، ٕٓٙ/ٕ، ٛٔ٘، ٖٓٓ-ٜٜٕ/ٔ: )-أيلا - ، وارظر مر ٜٕٗ/ٔاإلرناد)  ٔ)

  . ٚٓٗ-ٙٓٗاالستكمال)ص  ٕ)

رسالة  ،ٗٓٔ/ٔتاب  الكنء د. يحيا جدا )أب  طالب ف  كارظر:  ارتيارات مك  بن   ٖ)
او،  وقواعد االرتيار د. سعد آل ع يمين ٖٕٗٔماجستير، جامعة اإلمام محمد بن سعود، 

  .ٓٚٔ٘)ص 
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 مول ، كقول : 
) وما ررج من جممة اذا الروايات الت  ذكرتئا لك، فميس انتئاراا م ول 

 . ٔ) اذا  ألن اذا الراويات ان المستعمبلت  فاعمل عميئن 
 ومن األم مة عما اذا القاعدة:  
 قول :  
)وحد ر  أبو سئل، وابن رالوي ، عن ابن مجااد قوال: حود ر  الجموال،  
ِمن أحمد، عن روح، عن أحمد بن موسا عن أب  عمرو أر  قرأ: عن  َنرل  ََ

[: بنمالة الحاء، والمنئور فت  الحاء م ل جماعة القوراء، ٘: الصمق]  َحاِسدٍ 
  ، وقولو  فو  حكوم ٕ) جمي  من قرأت عميو ، وبوالصت  آروذ  وكذلك قرأت عما

 [:٘ٚ: ط ]   ُمْؤِمرا   َيْسِت ِ  َوَمنْ 
)وارتمء عن قالون، عن رواف : فوروه أرو  ي ول باليواء، وروه عرو  أن  

 . ٖ) يرتمس الئاء عما أ م ، واو المنئور عر ، وب  آرذ 
ب، ولئووا ذات وموون األلصوواظ التوو  توورادء النووئرة عروود اإلمووام أبوو  الطيوو 

 المق د والحكم عردا، قول : 
بنسووكان الكوواء، [:ٖٖ: األرعووام]  ُيَكووذلُبوَركَ  الَ   )وقوورأ روواف ، والكسووام : 

وترصيء الذال، وكذلك رواية األعنا عن أبو  بكور عون عا وم، وقورأ البواقون 

                                                           

  .ٕٖٛ/ٔاإلرناد)  ٔ)

  .٘ٓٗ ، وارظر مر :) صٓٗٙ-ٜٖٙاالستكمال)ص  ٕ)

  ، و يراا.ٖٓٛ ،ٖ٘ٙ، ٕٖٓ، ٖٕ٘/ٔ:)-م بل - ، وارظر مر ٔٛ٘/ٔاإلرناد)  ٖ)
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بصووت  الكوواء، وتنووديد الووذال، واووو المعووروء عوون أبوو  بكوور عوون عا ووم، وبوو  
 :، وقول  ٔ)قرأت 
)... وقوود ذكووور ابووون مجااوود اروووتبلء روايوووات جوواءت مووون بعوووض اوووؤالء  

المذكورين، واذا الذه عرفت ب  اوو المسوتعمل، واوو الوذه فو  أيوده القوراء، 
 . ٕ) وب  آرذ، وب  يسرذون 

 تقديم الوج  لمرسوم الم حء. -ٗ
والمراد ت دير الوج  الموافق لمرسوم الم حء عما  يورا مون األوجو ،  

 . ٖ)ة مرسوم الم حء او مذاب أممة اإلقراء ف  ارتياراموالتعميل بمتابع
وقد حرص اإلمام أبو الطيب عما جعل موافقة الرسوم القرآرو  أحود وجووا  

، وموون األم مووة  ٗ) االرتيووار لديوو ، وعمووا تحديوود وجوو  الموافقووة أله الم وواحء
 عما اذا القاعدة:

 قول : 
  صاء من قول :وال ،چ ھ  )وقرأ حمزة وحدا بنسكان الزاه من قول :

                                                           

  .ٕٔٙ/ٕاإلرناد)  ٔ)

  . ٕٚٓٔ/ٕاإلرناد)  ٕ)

عراب القراءات السب  وعممئا البن  ٖٖٚ: السبعة البن مجااد)ص-م بل -ارظر  ٖ)  ، وا 
 ، والجام  ٓٓٗ، ٖٓٛ، ٖٖٚ ، والكامل لمئذل )صٔٔٔ، ٚٓٔ، ٖٜ/ ٔرالوي )
  .ٜٙٚ، ٜٛ٘/ٕلمدار )

  .٘ٛ٘/ٕ ، اإلرناد)ٕ٘ٚ، ٜٛ) ص : ارتبلء القراء السبعة-م بل -ارظر  ٗ)
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مو  الئموزة فو  الو ول، وال ي بوت فو   چ ڦ والزاه مون قولو : ،چٺ
ذا وقوء أ بوت واوا فو  قولو :  ، وچٺ ن ء مرئن فو  و وم  واو ا، وا 

 ، وقول :  ٔ)حيث وقعا  اتباع ا لمم حء  چھ
فووو  المولوووعين بوووسلء،  چ ٹ ٹ ٹ  ) وقووورأ أبوووو عمووورو وحووودا: 

وووا وارتموووء عرووو  أرووو  يقوووء بوووسلء، وروه عرووو   أرووو  يقوووء بغيووور ألوووء  اتباع 
لمم حء، والذه    واستعمل ف  قوراءة أبو  عمورو فو  الوقوء بغيور ألوء، 
واو ارتيار الجماعة، يريدون أن يّتب  الم حء الذه ف  أيديرا  الذه أجمو  

ورلوو  عوورئم أجمعووين   - ووما اه عميوو  وسوومم -عميوو  أ ووحاب رسووول اه
النوين، وا  بوات األلوء فو  الو ول،  ألرئم كتبواا بغير ألء، فئوو متصورد بصوت 
 . ٕ)وحذفئا ف  الوقء، واو المنئور عر  

 األرذ بالوج  المر وص عمي .  -٘
والمراد اعتبار الوج  الذه ورد رص عميو ، سوواء كوان اوذا الورص مكتوب وا، أو  

 مرقوال   ألن م ادر أب  الطيب ف  كتب  إما روايات نصوية أدامية، أومدورة ر ية.
 عما اذا القاعدة:ومن األم مة  
 قول :  

 چې  ) ارتمء القراء، وأال المغة فو  وزرو ، ولصظو ، واوو قولو  تعوالا:

                                                           

  .ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٕاإلرناد)  ٔ)

  ، و يراما.ٕٗٛ، ٕٔٚ/ٕ: )-م بل -  بت رء، وارظر مر ٖٛٙ-ٕٛٙ/ٕاإلرناد)  ٕ)
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الت  تدرل لبلستصئام بمعرا) كيء، وأين  وجممة ذلك ف  جمي  القرآن  مارية 
 وعنرون مولع ا.

فووروه عوون ابوون مجااوود أروو  قووال: يحتموول أن يكووون )أفعوول ، ويحتموول أن  
كان يرتوار أن يكوون عموا وزن)َفعموا   فكوان يسروذ يكون عما وزن)َفعما ، و 

 ف  قراءة أب  عمرو بين المصظين حيث وق .
وكووذلك قوورأت فوو  روايووة أاوول العووراق، وقوورأت فوو  روايووة الكوووفيين، واوو   

رواية أب  نعيب السوس  عن اليزيوده بوالصت ، وكوذلك آروذ فو  اوذا الروايوة 
ا ف  كتاب أب  نعي  . ٔ) ب بالصت  بالصت ، وكذلك جاء عر  مر و  

ويمحظ أن اعتبار اإلمام أب  الطيب لمرص الوارد ف  الم ال السوابق كوان  
 لتقوية وج  االرتيار في ، وقد يكون االرتيار براء عمي   كما ف  قول : 

بالياء ببل اروتبلٍء عورئم فو   چ ِإْبرَاِايمَ   )وأجم  القراء كمئم عما لصظ: 
الصئم األرصووش اووارون بوون موسووا: جميوو  القوورآن، وكووذلك فوو  م وواحصئم، وروو

فروي عن ابن ذكوان أرو  قورأ موا فو  سوورة البقورة وحوداا بواأللء، واكوذا ذكور 
 ف  كتاب .

قال أبو الطيب: وقرأت عما أب  سئل بارتيار األرصش بالياء، وأروا آروذ  
ف  البقرة وحداا من طريق الرواية  كما ذكر األرصش ف   -جميعا -بالوجئين

 ، وقولوو  فوو  حكووم كممووة ٕ) يرتووار ل ووحة الروايووة عرووده كتابوو ، وبمووا كووان 

                                                           

  .ٖ٘ٙ  بت رء، وارظر مر : )صٕٖٙ-ٕٕٖاالستكمال)ص  ٔ)

   بت رء.ٖٗ٘-ٖٖ٘/ٔاإلرناد)   ٕ)
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 :  ُبْنَري
) وارتمء عن أب  عمرو:فروه عرو  بوين المصظوين، وروه عرو  بوالصت ،  

وبسه الوجئين قرأت ألب  عمورو  فئوو  وواب  وحي  الروايوة عرو ، قوال أبوو 
الطيب: والذه أرتار ف  قوراءة أبو  عمورو بوين المصظوين  لي و  األ ول الوذه 

اا ف : )َفعموا، و ُفعموا، و ِفعموا ، وقود قورأت بئوذا، ولكون جواءت الروايوة ذكرر
من طريق أب  نوعيب عون اليزيوده عون أبو  عمورو بوالصت ، واكوذا ذكورا ابون 
ذا جواءت روايوة مر و وة كوان األروذ بئوا أولوا  -مجااد ف  كتاب  بوالصت ، وا 

ن ارتمصوووت األ ووول  فاعمووول عموووا الصوووت  مووون أجووول اووواتين-أعرووو : الصوووت   ، وا 
 .  ٔ) الروايتين 

 تقديم الوج  األقوي ف  العربية، واألفنا ف  المغة.  -ٙ
والمووراد ت وودير وجوو  موون الوجوووا العتبووار لوو  فوو  العربيووة، كووسن يكووون  

األفنا لغة، أو األقوي ف احة، واذا يودل عموا حورص اإلموام أبو  الطيوب أن 
 تجتم  ف  ارتيارات   حة الرواية، وموافقة المغة العربية.

ستعمم  كمرج  إلاف  ف  تقوية وجو  االرتيوار  ألن العمودة عرودا وقد ا 
 عما األ ر، ومن األم مة عما اذا القاعدة: 

 قول : 
) والمنوووئور عووون أبووو  عمووورو، وأاووول المغوووة أن السووواقطة اووو  األولوووا، 
والمرصصة ا  ال ارية  فبلبد من المد ف  الرواية األولا، وكذلك لو  حت تمك 

                                                           

  .ٔٛٙ/ٕاإلرناد)   ٔ)



 الثانىالجزء  ـ 7102والثالثون  الخامسالعدد  الدين والدعوة /صول مجلة كلية أ

                                                                  

                            

 

منهج االمام أبى الطيب عبد المنعم بن 
 غلبون فى اختيار القراءة ونقدها

ٔٙٓٔ 
 

عن األولا، وقيامئا مقامئا، وا  الروايوة المنوئورة أن  الرواية لريابة ال ارية
 ، وقول :  ٔ) الساقطة ا  األولا 
 الودلينِ  ِف  ِإْكرَااَ  الَ  عما إد ام الدال ف  التاء ف : -كمئم-)وأجم  القراء

 ممود ِكرٍ  ِمون َفَئولْ  آَيوة   ت َرْكَراَاوا َوَلَقد ،[ٕٙ٘: البقرة]  اْلَغ ل  ِمنَ  الرمْندُ  ت َبي نَ  َقد
 [القمر :ٔ٘]  وما كان م مئموا حيوث وقو   إال فو  روايوة ابون المسويب  عون

أبيوو  عوون روواف : أروو  كووان يظئوور الوودال عروود التوواء، والمنووئور عوون روواف  فوو  
اإلد ام م ول جماعوة القوراء، وكوذلك قورأت، وبو  آروذ  ألن  -جميعا -الروايتين

 . ٕ)ل أرت التاء  إظئار الدال م  التاء ردهء جدا  من أجل أن الدا
*              *              * 

                                                           

  .ٕٖٔ/ٔاإلرناد)  ٔ)
  ، و يراا.   ٖٗٙ، ٕٖٗ، ٕٖٖ/ٔ: )-م بل - ، وارظر مر ٖٔٙ/ٔاد) اإلرن  ٕ)
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 املبحث الزابع
 هٌِجَ يف الٌقذ ّالتصحيح 

ااتم األممة األسبلء برقد القوراءات القرآريوة وتحبيراوا، وت وحيحئا وتحريراوا   
 كااتمام المحد ين بدارسة األساريد، وفحص المرويات، وبيان حال الرقمة.

القووراءات والرظوور فوو  وجوائووا  موون حيووث  والمووراد برقوود القووراءات:)فحص
اإلسراد، والرسم، والمغة، ومراقنوتئا، وارتيوار موا اوو أف و  وأولو ، والحكوم 
عميئا  لمتمييز بين ما او متواتر ف  الرقل، وما او نواذ فو  الروايوة، وبيوان 
ما او أقوي ف  اإلعراب والمعرا، وأفنا ف  المغة، وما او لعيء ف  المغة 

 . ٔ)ة   الناذة القميم
واووو موون  ووصات المقوورئ المحقووق  اللووابط الموودقق  كمووا قووال اإلمووام ابوون 

 مجااد:
العووارء  ،والقووراءات، المعوورب العووالم بوجوووا اإلعووراب :فموون حممووة القوورآن)

فذلك اإلمام   المرتقد لآل ار ،الب ير بعيب القراءات ،ومعار  الكممات ،بالمغات
 . ٕ)  أم ار المسممين الذه يصزع إلي  حصاظ القرآن ف  كل م ر من

موون األممووة المحققووين الرقوواد الووذين لئووم  واإلمووام أبووو الطيووب بوون  مبووون 
تبحور فو  الروايووة، وقووة فوو  الدرايوة، فمووم يكون مجورد راقوول فو  كتبوو   بول كووان 
يراقش األقوال، ويرقد الروايات، ويبين وج  اإلعبلل فيئا، ويعمق عما األواوام 

                                                           

  .ٕٔقواعد رقد القراءات القرآرية د.عبد الباق  سيس )ص  ٔ)

  .ٚٔالسبعة البن مجااد)ص  ٕ)
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 واة والرقمة.واأل بلط الت  ف  وق  فيئا الر 
 وقد أجمل اإلمام أبو الطيب مرئج  ف  الرقد والت حي  ف  قول :

) والقووراءة مووس ورة يسرووذاا ا روور عوون األول، وكووذلك رقوول موون تقوودم موون 
فمن أتا بن ء  -رلوان اه عميئم أجمعين -عممامرا عمن تقدم من أسبلفرا

الء أو رقوول عموون لوويس لوو  لووبط، أو روايووة  ووحيحة عوون اووؤ موون  يوور رقوول، 
 . ٔ) األممة  لم يمتصت إلا ما أتا ب ، والتكمء ف  اذا األنياء قد رئ  عر  

ويمكووون أن ت ووورء األروووواع التووو  تعووورض لئوووا اإلموووام أبوووو الطيوووب بالرقووود 
 والت حي  كا ت :

 االرصراد والنذوذ عن المجم  عمي . -1
 ومن األم مة عما ذلك قول : 

ُعمل  )وقوورأ حصووص عوون عا ووم، وحمووزة، والكسووام : : اووود]  َعَمووْيُكمْ  َيووتْ ََ
بالتنوديد، ولوم العوين، وقوورأ البواقون، وأبوو بكوور عون عا وم بووالترصيء،  [ٕٛ

 َفَعِمَيووتْ  وفووت  العووين، وال رووبلء بووين القووراء فوو  الق ووص فوو  قولوو  تعووالا:
أروو  بووالترصيء، ولووم العووين  إال مووا روه  [ٙٙ: آيووة]  َيْوَمِمووذٍ  اأْلَرَبوواء َعَمووْيِئمُ 

رو  قورأ بالتنوديد، ولوم العوين، واوذا ال رعرفو ، وال رسروذ عن عبيود بون عميور أ
 وقول : ، ٕ)ب   إال بالترصيء وفت  العين  

                                                           

  .ٛٙٗ/ٔاإلرناد ص)  ٔ)

  ٛ٘ٚ/ٕ، ٛ٘ٙ/ٕ، ٕٕٙ/ٕ:)-م بل - ، وارظر مر  ٔٚٙ-ٓٚٙ/ٕاإلرناد )  ٕ)
 و يراا.
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  ُاْ َيوووةَ  َفوووَسرَاا   [الرازعوووات :ٕٓ] أبوووو عمووورو، وحموووزة، والكسوووام   قووورأ
 باإلمالة.

الباقون بالصت   إال ورنا عن راف  فنر  يقرأ بين المصظين، و الربلء عن 
أر  بالصت  م ل جمي  من ذكرت  مع ، ومن أرذ ف  قراءة أب  بكر عن عا م 
 موووط، وروي عووون أبووو  بكووور عووون عا وووم مووواال  -فقوووط -أبووو  بكووور باإلمالوووة

 وقول : ، ٔ)يعرء 
  َيْعَمُمووونَ  ِلَقووْومٍ  ُيَبيلُرَئووا المّوو ِ  ُحووُدودُ  َوِتْمووكَ   )وارتمصوووا فوو  قولوو  تعووالا:

اليواء، وروي المصلول عون  فوسجمعوا عموا -كمئوم -فسما القوراء [ٖٕٓ: البقرة]
عا م بالرون، والمنئور عن عا م الياء م ل سامر القراء ف  جمي  روايات 

 . ٕ) من روي عر  إال اذا الرواية 
 مرالصة الرواية لما عمي  عمل أال البمد الذه تروي في . -2
أك ر ما يردرج تحت اذا الروع او رقد اإلمام أب  الطيب لرواية أحمد بن  

عن ابن ذكوان عن ابن عامر النوام   فنرو  لوم يعوول عميئوا،  يوسء التغمب 
ولم يسرذ بما جاء فيئا، وقد روص عموا ذلوك فو  مقدموة كتابو  اإلرنواد، حيوث 

 قال:
)فكل ما جاء ف  كتاب  اذا عن ابن عامر من ن ء قد ذكرا ابن مجااود 
عما ربلء ذلوك، إرموا اوو مون اروتبلء الوروايتين  ألن ابون مجااود وقو  إليو  

                                                           

  .ٕٗٙاالستكمال)ص  ٔ)

  .٘ٛٔ-ٗٛٔ  بت رء، وارظر مر :  )صٗٚ-ٖٚارتبلء القراء السبعة)  ٕ)
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ية أحمد بن يوسء التغمب ، وذكراا فو  كتابو ، واو  روايوة ال يعرفئوا أاول روا
النام، واعتمادام عما رواية اارون بن موسا األرصش، وكوذلك روايوة أحمود 
رموا وقو  االروتبلء  بن يزيد الحموار  عن انام، واألرصش عون ابون ذكووان، وا 

 . ٔ) بين الناميين، وبين ما ذكرا ابن مجااد من أجل ما عرفتك 
 وقال ف  مول  آرر مر : 

)فكل ما جاء ف  كتاب  اذا مما يرالء ما ذكرا نيررا ابون مجااود  فئوو 
من أجل روايت  عن أحمد بن يوسء التغمب  عن ابون ذكووان عون ابون عوامر، 
واذا رواية ال يعرفئا الناميون  ألن المعول عميو  او  روايوة األرصوش، فبئوا 

 . ٕ) يستمون، وبئا يقرؤون 
مووام أبوو  الطيووب عوون ابوون ذكوووان اووو األرصووش، ويسووردا عوون وطريووق اإل

نيري  الحسن بن حبيب الدمنق ، وأحمد بن محمد بن ببلل البغداده رواية، 
 . ٖ) وعن نير  أب  سئل البغداده قراءة

 ومن األم مة عما رقدا لرواية التغمب  عن ابن ذكوان قول :
 [ٙٗ: اوود]  ِعْموم   ِبو ِ  َلوكَ  ْيَس لَ  َما َتْسسَْلنِ  َفبلَ   )وقرأ راف ، وابن عامر:

بصت  البلم وتنديد الرون م  الكسور، وأ بت ورش الياء ف  و م  وحذفئا ف  
وقص ، وحذفئا قالون عن راف ، وابن عامر فو  الو ول والوقوء جميعوا، وذكور 

                                                           

(ٔ  (ٔ/ٕٗٔ.  

(ٕ  (ٔ/٘ٓٙ.  

  .ٜٕٓ-ٕٚٓ/ٔارظر: اإلرناد)  ٖ)
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ابن مجااد عن ابن عامر م ل ترجمة ابون ك يور فو  روايوة التغمبو ، وال يعمول 
 ، وقول : ٔ)  ير معروفة عرد أال النام، وال يسرذون بئا عميئا  ألرئا رواية 

قوورأ  [ٖٖ: اإلسووراء]  اْلَقْتوولِ  فلوو  ُيْسووِرء َفووبلَ  )وارتمصوووا فوو  قولوو  تعووالا:
حمزة والكسام  بالتاء، وقرأ الباقون بالياء، وروي ابن مجااود عون ابون عوامر 

صووش، موون طريووق التغمبوو  بالتوواء، والمنووئور عوون ابوون عووامر موون طريووق األر
وانام بالياء، وأال النام ال يعرفون ف  قراءة ابن عوامر  يور اليواء، وباليواء 

 ، وقول : ٕ)قرأت ف  الروايتين جميعا 
 َمووا َقِموويبل   ،[ٔٗ: الحاقووة]  ُتْؤِمُرووونَ  َمووا َقِموويبل   :)وارتمصوووا فوو  قولوو  تعووالا

رأامووا البوواقون قوورأ ابوون ك يوور، وابوون عووامر باليوواء، وق [ٕٗ]الحاقووة:    تَووَذك ُرونَ 
ابن ذكوان، وانام وسوامر الورواة عون ابون عوامر  بالتاء، قال أبو الطيب: كذا رواا

  إال مووا رواا التغمبوو  فنروو  رواامووا عوون ابوون عووامر -باليوواء فيئمووا م وول ابوون ك يوور
بالتاء، واذا رواية ال ت  ، وال يعول عميئا، وال يعرء أال النام عن ابن عوامر 

 . ٖ)إال الياء فيئما 
اووو  العمووة فوو  عوودم أرووذ اإلمووام أبوو  ٗٗٗ)ت الوودار  قوود أولوو  اإلمووامو 

  الطيب برواية التغمب ، حيث قال :
                                                           

، ٕٔٛ، ٜٓٛ، ٜٜٚ، ٛ٘ٚ، ٜٗٚ،  ٚٗٚ، ٓٔٚ/ ٕ ، وارظرا: )ٖٚٙ/ٕاإلرناد)  ٔ)
ٕٖٛ ،ٕٛٗ ،ٛٗٗ ،ٛ٘ٛ ،ٛٙٔ ،ٕٛٚ ،ٜٕٔ ،ٜٖٙ.  

  .ٓٙٔ)صارتبلء القراء السبعة  ٕ)

، ٕٕٗ، ٕٛٔ، ٓٚٔ:)ص-أيلا -، وارظر مر   ٕٓٚارتبلء القراء السبعة)ص  ٖ)
ٕٕٜ ،ٕٗٓ ،ٕٗٔ ،ٕ٘ٗ ،ٕٚٙ ،ٕٚٛ ،ٕٛٓ.  
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عر  رسرة فيئا ربلء ك ير لرواية أال دمنوق عون  -أه التغمب  -ول )
 :-أيلا -، وقال ٔ)  ابن ذكوان

)وأ وحاب ابوون ذكوووان أك وور، وروايتوو  أمكون وأعووم، والحووروء التوو  دورئووا 
وء الت  دورئا انوام قميموة، فممون روي القوراءة عون ابون ذكووان ك يرة، والحر 

ورمص  بالقيام بئا:أبو عبد اه اوارون بون موسوا بون نوريك األرصوش الربعو  
 . ٕ)الدمنق ، وروااا عن األرصش جماعة من أال بمدا، و يرام 

 عما اذا الروع قول اإلمام أب  الطيب: -أيلا-ومن األم مة
رش عوون روواف  فوو  روايتوو  بكسوورة رصيصووة، واتصقووت )واووذا ترجمووة تصوورد بئووا و 

الوو بلث روايووات أعروو : روايووة ورش عوون روواف ، والبووزه عوون ابوون ك يوور، وأبوو  عموورو 
رمووا رالصئمووا فوو  كسوور اليوواء بكسوورة  عمووا توورك الموود والئمووز فوو  الوو بلث السووور، وا 

 رصيصة، وتصرد البزه وأبو عمرو بنسكان الياء فيئن، واذا المستعمل، وب  قرأت.
ا روايووة ابوون مجااوود عوون ورش أروو  يسووكن اليوواء فغيوور مسووتعمل عروود وأموو

لويئم تسورد  الم ريين، وال يعرفون  ير موا ذكورت  ألن قراءتو  عورئم تؤروذ، وا 
 . ٖ) فئم أقوم بئا  -رحم  اه -عردام إلا أن ماتإلقامة ورش 

 األ بلط واألواام الت  ف  ا  ار واألربار. -3
 ومن األم مة عما ذلك قول :
                                                           

  .ٕ٘ٔ/ ٔ اية الرئاية)  ٔ)

 ، وارظر: الكتاب األوسط ف  عمم القراءات ٖٚ/ٕنرح الق يدة الراقارية لمدار )  ٕ)
  .ٔ٘لمعمار )ص

  .٘ٓٛ/ٕاإلرناد )  ٖ)
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ن    قولوو  تعوالا: )وأموا فووبل  [ٖٕٔال وافات:]  اْلُمْرَسووِمينَ  َلِمونْ  ِإْلَيوواَس  َواِ 
رما وام من وام ف  اذا، و مط  ربلء في  عن القراء أر  بالئمز قبل البلم، وا 
من  مط  ألر  وق  ف  كتاب ابن ذكوان بغيور اموز، واوو يريود أرو  بغيور بوين 

 ٹ ، وچ ۇئاء رحوو:الياء والسين  لومبل يئموزا أحود كموا يئموز األسوم
وما كان م م ، فظون ابون مجااود و يورا أرو  بغيور اموز فيو  ، چڇ ، وچ

 ، وقول : ٔ) جممة، وليس كما ظروا 
)وأربرروو  ابوون رالويوو  بووذلك قووال: سوومعت ابوون مجااوود يقووول: روه عوون  

قُ  الَ  ر ور ابن عم  عن اارون عون أبو  عمورو أرو  قورأ:  ملون َأَحودٍ  َبوْينَ  ُرَصورل
، وال حي  عن أب  عمرو -أه: باإلسكان -بالترصيء [ٕ٘ٛ]البقرة:  رمُسِم ِ 

م  التوحيد، ويرصء م  الجم ، وب   -أه : بالتحريك-ما عرفتك ب  أر  ي قل
 وقول : ، ٕ) قرأت عما جمي  من قرأت عمي  

بلوم  [ٓٙ وافر:]چ ٹ  )وقرأ ابن ك يور وأبوو بكور عون عا وم: 
دم فيما ذكرا رمء عر  أر  قوال: سومعت الياء وفت  الراء، وروي يحيا ابن آ

أبا بكر يوما، وسمل عرئا، فقال: بصت  الياء ولم الراء، وكذلك رواا األعنا 
 عن أب  بكر. 

قال أبو الطيب: والذه قرأت ب  عما أب  سئل م ل ابون ك يور بلوم اليواء 
قووال: وكووذلك قوورأت عمووا ابوون مجااوود برووبلء مووا رواا رمووء عوون  وفووت  الروواء،

                                                           

  .ٕٚٛ/ٕرناد)اإل   ٔ)

  .ٛٙ٘-٘ٙ٘/ٔاإلرناد )  ٕ)
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  بكر، وا  رواية لم ت  ، والذه    عن أب  بكر موا عرفتوك يحيا عن أب
مووون لوووم اليووواء وفوووت  الرووواء، وقووورأ البووواقون عووون عا وووم بصوووت  اليووواء ولوووم 

 . ٔ)الراء 
ويمحظ ف  األم مة السوابقة ترووع األلصواظ المسوتعممة فو  الرقود والت وحي  

رئوا يصئوم م عرد اإلموام أبو  الطيوب، فئو  إموا ألصواظ  وريحة بالرقود، أو ألصواظ
 الحكم باللعء وعدم ال حة.

*              *              * 

                                                           

  .٘ٗٛ-ٗٗٛ/ٕاإلرناد )  ٔ)
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 اخلامتت
، وعمووا آلووو  مووون ال ربوو  بعوووداوال ووبلة والسوووبلم عمووا وحووودا،  الحموود ه

 أما بعد: ب ، وسمم تسميما ك يرا، و ح
وقد عنت  ، صحات اذا البحث فر ت من كتاب -تعالا -اه من فبعون

وبعوود الروووض فوو   وراووا، بوون  مبووون،  ربللوو  موو  كتووب اإلمووام أبوو  الطيووب
 ما يم : من درراا  رم ت إلا  ءونبوالظ صر 
رتبو  فو  عموم القوراءات،  موو، وعالطيب بن  مبوونفلل اإلمام أب   – 1
 بنئادة العمماء السابقين الراسرين. وذلك
فو  التعامول مو  القوراءة  اإلمام أبو  الطيوب بون  مبوون مرئ  ماتس - 2

، وا  وبلق بواب التصلويل والرظور ا ف  الحكممرطمق   وجعم باتباع األ ر، القرآرية 
 بين القراءات المتواترة.

 او  مون بواب فو  عموم القوراءات اإلمام أبو  الطيوب بون  مبوون ارتيارات – 3
االرتيوار األدامو ، والتورجي  بوين األوجو  المرويوة لموجوب، وتقوديم األ بوت، واأل و  

 .مرئا
عمووا قواعوود  توو  األداميووةارتيار  ا اإلمووام أبووو الطيووب بوون  مبووونبروو – 4

 روامية، أو درامية. كورئامحكمة، وأقيسة دقيقة، وا  ال تررج عن 
لووم يكوون اإلمووام أبووو الطيووب بوون  مبووون مجوورد راقوول فوو  كتبوو   بوول  -  5

رقووود ، و موون أ وووبلط وأواوووام فووو  الروايووواتالتربيووو  عموووا مووا وقووو  حوورص عموووا 
 ، وبيان العمة فيئا.الر وص

 :يم البحث بما  ف  رتم اذا و  أو  
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م القوراءات مون فو  عمو أبو  الطيوب بون  مبوونجم  ارتيارات اإلموام  -1
  يرا من األممة األسبلء. ارتياراتوبين  ، والموازرة بيرئا،كتب 

فو   أبو الطيب بون  مبووناالستدراكات الت  رب   عميئا اإلمام  دراسة -2
 ، والقواعد الت  برا عميئا أحكام  الرقدية.كتب 

 وبعد: 
المقل، الزلل ك ير، والوام وفيور، و يبقوا المؤم ول عصوو  جئدالبحث ئذا ف 

 كل من تكرم بنلقاء رظرة في ، أو استدرك عمي .

دار السووووبلم،  والصوووووزالموووورام، وحسوووون الرتووووام،  غايووووةواه أسووووسل أن يكرمرووووا ب 
و وووحبة ريووور األروووام، وأن يغصووور لروووا ولوالوووديرا ولجميووو  المسوووممين، األحيووواء مووورئم 

 .والميتين
 عما سيدرا وربيرا محمد وعما آل  و حب  أجمعين.و ما اه 

*              *              * 
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 فِزس املصادر ّاملزاجع
 القرآن الكريم. .ٔ
 ، تحقيووق: واإلبارووة عوون معووار  القووراءات، مكوو  بوون أبوو  طالووب القيسوو .ٕ

د.عبدالصتاح نمب ، رنور مكتبوة الصي ومية، مكوة المكرموة، السوعودية، 
 او.٘ٓٗٔ، ٖط

عموووم القوورآن، د.  ووارم قوودوره الحموود، دار عمووار، عمووان، أبحوواث فوو   .ٖ
 او.ٕٙٗٔ، ٔاألردن، ط

إبراز المعار  من حرز األمار ، أبو نامة المقدسو ، تحقيوق: إبوراايم  .ٗ
 او.ٕٓٗٔ، ٔعطوة عوض، مكتبة م طصا الباب  الحمب ، ط

إتحووواء فلوووبلء البنوووور فووو  القوووراءات األربعوووة عنوووور، أحمووود البروووا  .٘
. نووعبان إسووماعيل، دار عووالم الكتووب، بيووروت، الوودمياط ، تحقيووق: د

 او.ٚٓٗٔ، ٔلبران، ط

اروووتبلء القوووراء السوووبعة فووو  البووواءات والتووواءات وال ووواءات والروروووات  .ٙ
والياءات، تحقيق: د. عبد الكريم مدل ، دار ابن ك ير، بيروت، لبران، 

 او.ٖٛٗٔ، ٔط

اروووتبلء القوووراء السوووبعة فووو  البووواءات والتووواءات وال ووواءات والروروووات   .ٚ
الياءات، تحقيق: د. سر الرتم الحسون عمور، مون مطبوعوات جامعوة و 

 او.ٙٔٗٔ، ٔالممك سعود، ط

االرتيوار فو  القوراءات القرآريوة وموقوء الئوذل  مرو ، د. ر ور سووعيد،  .ٛ
 او.ٕٚٗٔ، ٔدار ال حابة، طرطا، م ر، ط
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االرتيار ف  القوراءات مصئومو ، مراحمو ، أ ورا فو  القوراءات، أموين بون  .ٜ
لة جامعية مقدمة لريل درجة الماجستير ف  جامعة إدريس فبلت ، رسا

أم القري، كمية الدعوة وأ ول الدين، قسم الكتواب والسورة، إنوراء د. 
 او.ٕٔٗٔسرة  محمد ولد سيده ولد الحبيب،

ارتيارات مكو  بون أبو  طالوب فو  كتاب )الكنوء  عون أوجو  القوراءات  .ٓٔ
يوة مقدموة : محمد بن را ر جدما، رسالة جامع-دراسة موازرة -السب 

لريل درجة الماجستير فو  جامعوة اإلموام محمود بون سوعود اإلسوبلمية، 
كمية أ وول الودين، قسوم القورآن وعمومو ، إنوراء د/ جمعو  بون سوئل 

 او.ٖٕٗٔجابر، سرة 

اإلرنوواد فوو  القووراءات ال مووان عوون األممووة السووبعة، أبووو الطيووب عبوود  .ٔٔ
زة األميور المرعم بن  مبون، تحقيق: د. باسم السيد، من إ دارات جام

 او.ٖٔٗٔ، ٔسمطان الدولية ف  حصظ القرآن الكريم لمعسكريين، ط

اإلرنوواد فوو  القووراءات ال مووان عوون األممووة السووبعة، أبووو الطيووب عبوود  .ٕٔ
المرعم بن  مبون، تحقيق: د.  بلح العبيده، دار ابن حزم، بيوروت، 

 او.ٖٙٗٔ، ٔلبران، ط

الطيووب عبوود اإلرنوواد فوو  القووراءات ال مووان عوون األممووة السووبعة، أبووو  .ٖٔ
الموورعم بوون  مبووون، تحقيووق: د. بنووير دعووبس، دار ال ووحابة، طرطووا، 

 او.ٕٖٗٔ، ٔالقاارة، ط

فو  موذااب القوراء  يوست  فو  كتواب اه  االستكمال لبيوان جميو  موا .ٗٔ
السبعة من التصرويم واإلمالوة وبوين المصظوين مجموبل كوامبل، أبوو الطيوب 
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ره، مطووواب  عبووود المووورعم بووون  مبوووون، تحقيوووق: د. عبووود الصتووواح بحيووو
 او.ٕٔٗٔ، ٔالزااراء، القاارة، م ور، ط

أسوووس االرتيوووار مووون القوووراءات فووو  كتووواب ) إعوووراب القوووراءات السوووب   .٘ٔ
وعممئا  البن رالوي ، د. سمطان العوف ، مجمة معئد اإلمام النواطب  

 .ٕٕبالمممكة العربية السعودية، العدد 
، تحقيوق: إعراب القراءات السب  وعممئا، الحسين بن أحمد بن رالوي  .ٙٔ

، ٔد. عبوووودالرحمن الع يمووووين، مكتبووووة الرووووارج ، القوووواارة، م وووور، ط
 او.ٖٔٗٔ

األعوووبلم، ريووور الووودين الزركمووو ، دار العموووم لممبليوووين، بيوووروت، لبروووان،  .ٚٔ
 م.ٕٕٓٓ، ٘ٔط

االرت ار لمقرآن، القال  أبو بكر الباقبلر ، تحقيق د. محمود ع وام  .ٛٔ
، ٔن، بيووروت، طالقلوواة، دار الصووت ، األردن، عمووان، ودار حووزم، لبرووا

 اوٕٕٗٔ

إيلاح الرموز ومصتاح الكروز، نمس الدين محمد بن رميل القباقب ،  .ٜٔ
 او.ٕٗٗٔ، ٔتحقيق: د. أحمد نكره، دار عمار، عمان، األردن، ط

البدايووة والرئايووة، أبووو الصووداء إسووماعيل بوون عموور بوون ك يوور الدمنووق ،  .ٕٓ
لرنور، تحقيق: عبد اه بن عبد المحسن الترك ، دار اجر لمطباعة وا

 او.ٛٔٗٔ، ٔط

البراووان فوو  عموووم القوورآن، لبوودر الوودين محموود بوون عبووداه الزركنووو ،  .ٕٔ
تحقيووووق: محموووود أبووووو الصلوووول إبووووراايم، دار عووووالم الكتووووب، الريوووواض، 
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 او.ٕٗٗٔالسعودية، 
تاري  اإلسبلم ووفيات المنااير واألعبلم، نومس الودين أبوو عبود اه  .ٕٕ

د معوروء، دار الغورب بن أحمد الذاب ، تحقيوق: د. بنوار عوّواامحمد 
 م.ٖٕٓٓ، ٔاإلسبلم ، لبران، بيروت، ط

تاري  دمنق، أبو القاسم عم  بن الحسن بن ابة اه المعروء بابن  .ٖٕ
عسووواكر، تحقيوووق: عمووورو بووون  راموووة العموووروه، دار الصكووور لمطباعوووة 

 او.٘ٔٗٔ، ٔ، طسوريا، دمنق والرنر والتوزي ،
الوديروره، تحقيوق:  تسويل منكل القرآن، عبودا ه بون مسومم بون قتيبوة .ٕٗ

 او.ٔٓٗٔ، ٖالسيد  قر، المكتبة العممية، بيروت، لبران، ط

التب ووورة فووو  القوووراءات السوووب ، مكووو  بووون أبووو  طالوووب القيسووو ، دار  .ٕ٘
 او.ٕٚٗٔ، ٔال حابة، طرطا، م ر، ط

التذكرة ف  القراءات ال مان، أبو الحسون الطواار بون  مبوون، تحقيوق:  .ٕٙ
، ٕية، القووواارة، م ووور، طد. أيمووون رنوووده، مكتبوووة التوعيوووة اإلسوووبلم

 او..ٕٔٗٔ

جوووووام  البيوووووان عووووون تسويووووول القووووورآن، محمووووود بووووون جريووووور الطبوووووره،  .ٕٚ
، بوودون ٕم وور، ط تحقيق:محمووود نوواكر، مكتبووة ابوون تيميووة،القاارة،

 تاري .

جام  البيان ف  القراءات السب ، أبو عمرو ع مان بن سوعيد الودار ،  .ٕٛ
كميوووة تحقيوووق: مجموعوووة مووون البووواح ين فووو  جامعوووة أم القوووري، طبووو  

 او.ٕٛٗٔ، ٔالدراسات العميا والبحث، جامعة النارقة، اإلمارات، ط
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جمووال القووراء وكمووال القووراء، عموو  محموود السووراوه، تحقيووق: د.عموو   .ٜٕ
 او.ٛٓٗٔ، ٔالبواب، مكتبة التراث، مكة، السعودية، ط

حسن المحالرة ف  تاري  م ر والقاارة، عبد الورحمن بون أبو  بكور،  .ٖٓ
: محمود أبوو الصلول إبوراايم، دار إحيواء جبلل الدين السيوط ، تحقيق

 او. ٖٚٛٔ، ٔالكتب العربية، القاارة، م ر، ط

السبلسوووول الذابيووووة باألسوووواريد الرنووووورية، د. أيموووون سووووويد، دار رووووور  .ٖٔ
 او.ٕٛٗٔ، ٔالمكتبات، جدة، السعودية، ط

نذرات الذاب ف  أربار من ذاب، عبد الح  بن أحمد بن محمد ابون  .ٕٖ
مووود األرروواؤوط، دار ابوون ك يوور، لبرووان، العموواد الحربموو ، تحقيووق: مح

 او.ٙٓٗٔ، ٔبيروت، ط

نوورح الق وويدة الراقاريووة، اإلمووام أبووو عموورو الوودار ، دراسووة وتحقيووق:  .ٖٖ
 ازه العمره، رسالة جامعية مقدمة لريل درجة الماجستير ف  جامعة 
أم القووري، كميووة الوودعوة وأ ووول الوودين، قسووم الكتوواب والسوورة، إنووراء 

 او.ٛٔٗٔالحبيب، سرة  د.محمد ولد سيده ولد
طبقووات النووافعية الكبووري، توواج الوودين عبوود الواوواب بوون تقوو  الوودين   .ٖٗ

السووبك ، تحقيووق: د. محمووود محموود الطروواح  د. عبوود الصتوواح محموود 
، ٕالحمووووو، اجوووور لمطباعووووة والرنوووور والتوزيوووو ، م وووور، القوووواارة، ط

 او.ٖٔٗٔ

 طبقات النافعيين، أبو الصداء إسماعيل بون عمور بون ك يور الدمنوق ، .ٖ٘
تحقيق: د أحمد عمور اانوم، د محمود زيورئم، مكتبوة ال قافوة الديريوة، 
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 او.ٖٔٗٔ، ٔالقاارة، م ور، ط
طبقات الصقئاء النوافعية، ع موان بون عبود الورحمن، أبوو عمورو، تقو   .ٖٙ

الدين المعروء بوابن ال وبلح، تحقيوق:محي  الودين عمو  رجيوب، دار 
 م.ٕٜٜٔ، ٔالبنامر اإلسبلمية، لبران، بيروت، ط

فوو  ربوور موون  بوور، أبووو عبوود اه محموود بوون أحموود بوون ع مووان العبوور  .ٖٚ
الذاب ، تحقيق: أبو ااجر محمد السعيد ز موول، دار الكتوب العمميوة، 

 لبران، بيروت.
العقد المذاب ف  طبقات حممة المذاب، ابن الممقون سوراج الودين أبوو  .ٖٛ

حصص عمر بن عم  بن أحمد النافع  الم ره، تحقيق: أيمن ر ور 
، ٔمئرووو ، دار الكتوووب العمميوووة، بيوووروت، لبروووان، طاألزاوووره، وسووويد 

 او.ٚٔٗٔ
 اية الرئاية ف  طبقات القراء، أبو الرير محمد بون يوسوء الجوزره،  .ٜٖ

عرووو  برنوووورا ج. برجستراسووور، دار الكتوووب العمميوووة، بيوووروت، لبروووان، 
 او.ٓٓٗٔ

فئرسة ابن رير اإلنبيم ، أبو بكر محمد بن ريور األمووه اإلنوبيم ،  .ٓٗ
، ٔر وور، دار الكتوب العمميوة، لبروان، بيوروت، طتحقيق:محمد فؤاد م

 او.ٜٔٗٔ

القوووراءات ال موووار  )الكتووواب األوسوووط ، أبووو  الحسووون عمووو  بووون سوووعيد  .ٔٗ
العمار ، تحقيق: د. عزة حسن، دار آفاق معرفة متجددة، دار الصكور، 

 او.ٕٛٗٔ، ٔدمنق، سوريا، ط
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قواعد االرتيار عرد القراء دراسوة رظريوة تطبيقيوة، سوعد بون محمود آل  .ٕٗ
ع يمين، رسالة جامعية مقدمة لريل درجة الدكتوراا ف  جامعوة اإلموام 
محمد بن سعود اإلسبلمية، كمية أ وول الودين، قسوم القورآن وعمومو ، 

 او.ٖٗٗٔإنراء د/ عبد العزيز السبر، سرة 

، د. عبود البواق  -دراسة رظرية تطبيقيوة -قواعد رقد القراءات القرآرية .ٖٗ
، ٔانبيميا، الرياض، السوعودية، طبن عبد الرحمن سيس ، دار كروز 

 او.ٖٓٗٔ

كتاب التعريصات، عم  بن محمد الجرجار ، دار الكتب العممية، لبران،  .ٗٗ
 او. ٖٓٗٔ، ٔبيروت، ط

كتوواب السووبعة فوو  القووراءات، ألبوو  بكوور بوون مجااوود، تحقيووق: النووي   .٘ٗ
، ٔجمووووال الوووودين نوووورء، دار ال ووووحابة، طرطووووا، بيووووروت، لبرووووان، ط

 او.ٕٛٗٔ

ن مجااد عرلا ودراسة، د. أحمد بن سعد المطيوره، كتاب السبعة الب .ٙٗ
، ٔمن إ دارات كرس  القرآن الكريم وعموم ، جامعة المموك سوعود، ط

 او.ٖٙٗٔ

لطامء اإلنارات لصروون القوراءات، نوئاب الودين القسوطبلر ، تحقيوق:  .ٚٗ
 او.ٖٗٗٔ، ٔمركز الدراسات القرآرية، مطبوعات مجم  الممك فئد، ط

اريوة مون اليواءات والروروات والتواءات والبواءات، ما ارصرد ب  القراء ال م .ٛٗ
أبو الطيب عبد المرعم بن عبيود اه  مبوون، تحقيوق: د. عمو  حسوين 
البوووواب، مجموووة البحووووث اإلسوووبلمية، الرماسوووة العاموووة إلدارات البحووووث 
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العمميووة واإلفتوواء والوودعوة واإلرنوواد بالمممكووة العربيووة السووعودية، العوودد 
ٕٙ. 

ن الروايات مون التوالين بوالحروء، د. عبود الكوريم ما ارصرد ب  القراء م .ٜٗ
 م. ٜٚٛٔ ، سرة ٙٔ ، المجمد)ٔالرال ، مجمة المورد، العدد)

المرند الوجيز إلا عموم الكتاب العزيز، أبو نامة المقدس ، تحقيق:  .ٓ٘
، ٕد. طيووار آلتوو  قوووالج، دار وقووء الديارووة التركوو ، أرقوورة، تركيووا، ط

 او.ٙٓٗٔ

ل، أبوو عبود اه أحمود بون محمود بون حربول مسرد اإلمام أحمد بون حربو .ٔ٘
النيبار ، تحقيق: نعيب األررؤوط وآررون، مؤسسة الرسالة، لبران، 

 او.ٕٔٗٔ، ٔبيروت، ط

معار  األحورء السوبعة، أبوو الصلول الورازه، تحقيوق: د. حسون لوياء  .ٕ٘
 او.ٖٖٗٔ، ٔالدين عتر، دار الروادر، دمنق، سوريا، ط

ن عبوود اه الروموو  الحموووه، معجووم األدبوواء، نووئاب الوودين يوواقوت بوو .ٖ٘
، ٔتحقيووق: إحسووان عبوواس، دار الغوورب اإلسووبلم ، لبرووان، بيووروت، ط

 او.ٗٔٗٔ

 معجم المؤلصين. لعمر رلا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبران. .ٗ٘
معجم م طمحات عمم القراءات القرآرية، د. عبد العم  المسوؤول، دار  .٘٘

 او.ٕٛٗٔ، ٔالسبلم، القاارة، م ر، ط

راء الكبار عما الطبقوات واألع وار، أبوو عبود اه محمود بون معرفة الق .ٙ٘
أحمد الذاب ، تحقيق د. طيار آلت  قوالج، مركوز البحووث اإلسوبلمية، 
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 او. ٙٔٗٔ، ٔتركيا، استربول، ط

مراال العرفان ف  عموم القرآن، عبدالعظيم الزرقار ، اعترا ب : فوواز  .ٚ٘
 او.٘ٔٗٔ، ٔزمرل ، دار الكتاب العرب ، بيروت، لبران، ط

مرجووود المقووورمين ومرنووود الطوووالبين، ابووون الجوووزره، تحقيوووق: د. عمووو   .ٛ٘
 او.ٜٔٗٔ، ٔالعمران، دار عالم الصوامد، جدة، السعودية، ط

مرئ  اإلمام الطبوره فو  القوراءات ولووابط ارتياراوا فو  التصسوير، د.  .ٜ٘
 او.ٖٖٗٔ، ٔزيد مئارش، دار التدمرية، الرياض، السعودية، ط

محموود  وودق  بوون أحموود الغووزه، مؤسسووة  موسوووعة القواعوود الصقئيووة، .ٓٙ
 او.ٕٗٗٔ، ٔالرسالة، لبران، بيروت، ط

المولووو  لموووذااب القوووراء واروووتبلفئم فووو  الصوووت  واإلمالوووة،أبو عمووورو  .ٔٙ
ع موووان بووون سوووعيد الووودار ، تحقيوووق: د. محمووود بووون نوووصاعت ربوووار ، 

 او.ٖ٘ٗٔ، ٔمطبوعات مجم  الممك فئد، المديرة، السعودية، ط

ور، محموود بوون الجووزره، تحقيووق: أ.د السووالم الرنووور فوو  القووراءات العنوو .ٕٙ
، ٔالجكرووو ، مطبوعوووات مجمووو  المموووك فئووود، المديروووة، السوووعودية، ط

 او.ٖ٘ٗٔ

الئاده ف  القوراءات السوب ، ابون سوصيان القيروارو ، تحقيوق: د. رالود  .ٖٙ
 اوٕٖٗٔ، ٔأبو الجود، دار عباد الرحمن، القاارة، م ر، ط

لم ورصين، إسوماعيل بانوا اداية العارفين ف  أسماء الموؤلصين وآ وار ا .ٗٙ
، ٔالبغووووداده، وكالووووة المعووووارء، مكتبووووة الم رووووا، بيووووروت، لبرووووان، ط

 او.ٗٔٗٔ
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اداية القاره إلا تجويد كبلم الباره، عبد الصتاح بن السيد المر وص ،  .٘ٙ
 او.ٕٔٗٔ، ٔدار الصجر اإلسبلمية، المديرة المرورة، السعودية، ط

صده، تحقيوق: أحمود الواف  بالوفيات،  بلح الدين رميل بن أيبك ال و .ٙٙ
، ٔاألرروواؤوط وتركوو  م ووطصا، دار إحيوواء التووراث، لبرووان، بيووروت، ط

 او.ٕٓٗٔ

وفيات األعيوان وأربواء أبرواء الزموان، أبوو العبواس نومس الودين أحمود  .ٚٙ
بوون إبووراايم بوون أبوو  بكوور ابوون رمكووان، تحقيووق: إحسووان ابوون محموود 

 عباس، دار  ادر، لبران، بيروت.
او ، إبراايم بن ٖ٘ٚسواام من سرة ) وفيات قوم من الم ريين ورصر .ٛٙ

سوووعيد الرعموووار  الم وووره، تحقيوووق: محموووود بووون محمووود الحوووداد، دار 
 او.ٛٓٗٔ، ٔالعا مة، السعودية، الرياض، ط

 

*              *              * 
 


