رد ومه ودفع إهيام
منافاة انحصار األسانيد القرآنية
يف اإلمام ابن الجزري
لرشط تواتر القرآن
إعداد
إ

فـؤاد حممد خطاب
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الصفحة 1

رد الوهم ودفع اإليهام عن منافاة
احنصار األسانيد القرآنية
يف اإلمام ابن اجلزري ،لشرط تواتر
القرآن

الصفحة 2

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد للـه اذلي رشف أمة اإلسالم بكتابه ،وخصها حبفظه وإسناده ،والصالة والسالم

ىلع نبينا حممد القائل« :خريكم من تعلم القرآن وعلمه» ،وىلع آهل وأصحابه ،أما بعد:

فقد ورد سؤال يف املؤتمر ادلويل اثلاين للقراءات باستانبول 2017م ،أثناء مناقشة إلحدى

الورقات العلمية ،مفاده:

أال ينايف احنصار األسانيد القرآنية املعارصة يف اإلمام ابن اجلزري -رشط تواتر القرآن؟
وقد أجاب أكرث من فاضل من احلضور ،ولكن بما ال يشيف الغليل ،وال يرفع الوهم اذلي

وقع فيه السائل؛ فأجبت حينها إجابة دفعت الشبهة ،وطمأنت السائل ،ورضيها احلضور ،ثم

رأيت أن أشبع هذا األمر حبثا ،رافعا للوهم ،ودافعا هلذه الشبهة ،اليت قد تنقدح يف نفوس
بعض طلبة القراءات فضال عن غريهم ،خاصة وأن السائل اكن من املشتغلني بعلوم القرآن

والقراءات.

وقد جعلت هذا ابلحث يف عنارص ،ىلع ما ييل:
األول :بيان معىن تواتر القرآن.
ثانيا :اتلواتر وتارخيه ،وأنه واقع قبل ابن اجلزري.
ثاثلا :أسباب احنصار لال األسانيد القرآنية املعارصة يف اإلمام ابن اجلزري.
رابعا :بيان بعض الطرق املوصلة إىل القراءات من غري طريق ابن اجلزري.
اخلامس :اخلاتمة.
سائال اللـه سبحانه اتلوفيق والسداد.

الصفحة 3

بيان معىن تواتر القرآن
املتواتر :يف اللغة اسم فاعل من تواتر ،يتواتر وهو اتلتابع تقول :تواتر اخليل ،إذا جاء
يتبع بعضها بعضا.

()1

فهو يف اللغة األشياء املتعاقبة واحد بعد واحد بمهلة ،مأخوذ من قوهل تعاىل "ثم
أرسلنا رسلنا ترتا" [سورة املؤمنون ]:أي رسوال بعد رسول بفرتة بينهما فكذا اتلواتر
يف املخربين املراد به جميئهم ىلع غري االتصال.

()2

ويف االصطالح :خرب مجع يمتنع تواطؤهم ىلع الكذب من حيث كرثتهم عن
حمسوس.

()3

وعرفه الرازي بقوهل" :خرب أقوام بلغوا يف الكرثة إىل حيث حصل العلم بقوهلم" ،وال
شك أن حصول العلم طريقه الكرثة اليت حييل العقل معها الكذب.

()4

فهو ما رواه مجع عن مجع ال يمكن تواطؤهم ىلع الكذب عن مثلهم ،ومثاهل ما
اتفقت الطرق يف نقله عن السبعة.

()5

وقال ابن اجلزري" :ونعين باتلواتر ما وراه مجاعة كذا إىل منتهاه يفيد العلم من
غري تعيني عدد؛ هذا هو الصحيح".

()6

( )1ينظر  :القاموس املحيط (صـ ،)631ولسان العرب البن منظور (.)275/5
( )2ينظر :املحصول للرازي ،ت :طه العلواين ،مؤسسة الرسالة ،ط1997 ،3م ،)227/4( ،ابلحر املحيط
للزركيش يف األصول ،دار الكتيب ،ط1994 ،1م.)94/6( ،
( )3ينظر  :ابلحر املحيط للزركيش يف األصول (.)94/6
( )4ينظر :املحصول للرازي (.)227/4
( )5مناهل العرفان يف علوم القرآن (.)430 /1
( )6ينظر :منجد املقرئني (صـ.)18

الصفحة 4

تواتر القراءات العرش اليت بني أيدينا قبل ابن اجلزري
القراءات اليت بيت اتصلت بها أسانيدنا من طرق الشاطبية وادلرة والطيبة يه

قراءات متواترة بني ابن اجلزري نفسه هذا األمر ،ودلل عليه يف منجد املقرئني
فقال" :واذلي مجع يف زماننا هذه األراكن اثلالثة هو قراءة األئمة العرشة اليت أمجع
انلاس ىلع تلقيها بالقبول وهم :أبو جعفر ونافع وابن كثري وأبو عمرو ويعقوب
وابن اعمر واعصم ومحزة والكسايئ وخلف ،أخذها اخللف عن السلف إىل أن
وصلت إىل زماننا ،فقراءة أحدهم كقراءة ابلاقني يف كونها مقطواع بها كما سييجء

وقول من قال :إن القراءات املتواترة ال حد هلا ،إن أراد يف زماننا فغري صحيح؛ ألنه
ال يوجد ايلوم قراءة متواترة وراء العرش ،وإن أراد يف الصدر األول فيحتمل إن شاء
اهلل".

()1

وقال صاح

املوافقات" :وقد استمر أهل القراءات ىلع أن يعملوا بالروايات

اليت صحت عندهم مما وافق املصحف ،وأنهم يف ذلك قارئون للقرآن من غري شك
وال إشاكل".

()2

وقال ابن أيب الرضا احلموي" :حىك ابلغوي اإلمجاع ىلع تواتر العرشة ،وذكر عن

أيب بكر بن عياش ،وهو من رواة اعصم ،ووافقه أبو احلسن السبيك ،وغريه ،وعليه
مجهور القراء".

()3

وقال الزرقاين يف مناهل العرفان" :واتلحقيق اذلي يؤيده ادليلل هو أن القراءات

العرش لكها متواترة وهو رأي املحققني من األصويلني والقراء اكبن السبيك
( )1ينظر :منجد املقرئني (صـ.)18
( )2ينظر :املوافقات إلبراهيم بن موىس اللخيم الشاطيب ،ت :دراز ،ط :دار املعرفة (.)83/2
( )3ينظر :القواعد واإلشارات يف أصول القراءات (.)30/1

الصفحة 5

وابن اجلزري وانلويري بل هو رأي أيب شامة يف نقل آخر صححه انلاقلون عنه
وجوزوا أن يكون الرأي اآلنف مدسوسا عليه أو قاهل أول أمره ثم رجع عنه
بعد".

()1

وقد عقد ابن اجلزري ابن اجلزري يف منجد املقرئني أبوابا عدة إلثبات تواتر
القرآن من دلن قرئ بها ،فقال" :ابلاب اثلالث :يف أن العرشة ال زالت مشهورة من

دلن قرئ بها ،وإىل ايلوم لم ينكرها أحد من السلف وال من اخللف ،هذا يشء ال
يشك فيه أحد العلماء ،وما زال املقرئون أحد رجلني :إما مقرئ بما زاد ىلع
السبعة بل والعرشة ،وإما مقرئ بالسبعة فقط غري منكر ىلع من أقرأ بالعرشة أو

اثلالثة الزائدة عليها ويه قراءة احلسن ابلرصي وابن حميصن امليك وسليمان
األعمش وقرأنا بذلك عن شيوخنا ،وقرءوا كذلك ىلع شيوخهم ،...وأما العرش
()2

فأمجع انلاس ىلع تلقيها بالقبول ال ينازع يف ذلك إال جاهل".

ثم إن ابن اجلزري يف ابلاب الرابع من كتابه منجد املقرئني رسد مشاهري من قرأ
بالقراءات العرشة ،واقرأ بها يف األمصار طبقة طبقة إىل وقتنا ،فقال" :اعلم أن
املقرئني بها كثريون ال حيصون استوعبتهم يف كتاب "طبقات القراء" لكن أذكر
هنا من أقرأ بقراءة اثلالثة اذلين هم أبو جعفر ويعقوب وخلف أو بواحد منهم من

املشاهري دون غريهم ىلع حس
متواترة"...

()3

طبقاتهم خلفا عن سلف يلعلم أنها وصلت إيلنا

( )1ينظر :مناهل العرفان ،حممد عبد العظيم الزرقاين  ،مطبعة عيىس ابلايب احلليب ،ط.)441/1( 3
( )2ينظر :منجد املقرئني (صـ .)25
( )3ينظر :منجد املقرئني (صـ.)29

الصفحة 6

وقال ابن اجلزري" :القراءات اثلالث متواترة تلقاها مجاعة من مجاعة مستحيل
تواطؤهم ىلع الكذب ،وإذا اكنت كذلك فليس تواترها وال تواتر السبع مقترصا

عند أهلها فقط بل يه متواترة عند لك مسلم سواء قرأ القرآن أو لم يقرأه ألن
ذلك معلوم من ادلين بالرضورة ألنها أبعاض القرآن ،ولو أدخل شخص بعض

القراءات العرش إىل بدلة لم تكن عند أهلها ليس هلم أن يقولوا هل :إذا اكن عدال
ال نأخذها إال متواترة من مجاعة كما أنه إذا أسلم شخص وأخربه عدل بآية أو
بيشء من القرآن ليس هل أن يقول :ال أؤمن بأن هذا من القرآن حىت ينتقل إيل
نقال متواترا بل جي

عليه أن يعتقد أنه من القرآن والبد فقد يكون ببدل ليس

فيها من حيفظ القرآن إال الرجل أو الرجلني وسيأيت ما حيقق ذلك من أقوال العلماء
يف ابلاب اآليت إن شاء اهلل تعاىل.

()1

( )1ينظر :منجد املقرئني (صـ.)64

الصفحة 7

اشرتاط اتلواتر يف قبول القراءات القرآنية
لعلماء القراءات ضابط مشهور يزنون به الروايات الواردة يف القراءات وهو أن لك

قراءة وافقت العربية ولو بوجه ،ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو احتماال وصح
سندها  ،فيه القراءة الصحيحة اليت ال جيوز ردها وال حيل إنكارها ،بل يه من
األحرف السبعة اليت نزل بها القرآن ووج

ىلع انلاس قبوهلا  ،سواء اكنت عن األئمة

السبعة  ،أم عن العرشة  ،أم عن غريهم من األئمة املقبولني ،ومىت اختل ركن من هذه

األراكن اثلالثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ،سواء اكنت عن السبعة أم عمن
()1

هو أكرب منهم ،هذا هو الصحيح عند أئمة اتلحقيق من السلف واخللف .
قال ميك بن أيب طالب يف اإلبانة:
«ما صح سنده ،واستقام وجهه يف العربية ،ووافق لفظه خط املصحف ،فهو من

األحرف السبعة املنصوص عليها ،ولو رواه سبعون ألفا ،متفرقني أو جمتمعني ،فهذا هو
األصل ،اذلي بين عليه من قبول القراءات عن سبعة أو سبعة آالف ،فاعرفه ،وابن

عليه».

()2

وقال ابن اجلزري« :لك قراءة وافقت العربية ولو بوجه ،ووافقت أحد املصاحف

العثمانية ولو احتماال ،وصح سندها فيه القراءة الصحيحة ،اليت ال جيوز ردها وال حيل
إنكارها ،بل يه األحرف السبعة اليت نزل بها القرآن ووج ىلع انلاس قبوهلا».

()3

) )1ينظر :النرش لإلمام ابن اجلزري ،ت :الضباع ،املطبعة اتلجارية الكربى ( ،)9/1مناهل العرفان،
(.)418 /1
) ) 2ينظر :اإلبانة عن معاين القراءات مليك بن أيب طال  ،ت :عبد الفتاح إسماعيل شليب ،ط :دار نهضة
مرص للطبع والنرش (صـ. )91-90
) )3ينظر :النرش لإلمام ابن اجلزري ،ت :الضباع ،املطبعة اتلجارية الكربى (صـ. )15

الصفحة 8

فاشرتط القراء لقبول القراءة أن يتوفر فيها ثالث رشوط(:)1
األول :موافقة اللغة العربية.
اثلاين :موافقة الرسم.
اثلالث :صحة السند.
وقد نظمها ابن اجلزري يف طيبة النرش فقال:
فُك ما وافق وجه نـو  ...وكـــان للرسم احتماال َيوي
وصح إسنادا هو القرآن  ...فهــذه اثلــالثة األركـــان
وحيثما َيتل ركن أثبت  ...شذوذه لو أنه يف السبعة
واملقصود بصحة السند" :أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حىت

ينتيه ،من غري شذوذ وال علة قادحة".

()2

ولم يكتف علماء القراءات بهذه الرشوط اثلالثة بل ضموا إيله أمورا أخرى البد
منها لقبول القراءة ،وقد اختلفوا يف هذه الضميمة ىلع ثالث آراء:

األول :اشرتاط تواتر احلرف القرآين مع صحة السند ،وهو رأي اجلمهور.

()3

) )1ينظر :اإلبانة عن معاين القراءات ،ميك بن أيب طال  ،ت :عبد الفتاح إسماعيل شليب ،ط :دار
نهضة مرص (صـ ،)91-90النرش (صـ.)15
) )2ينظر :النرش ( ،)19/1مناهل العرفان للزرقاين (.)422/1

) )3ينظر :روضة انلاظر البن قدامة ( ،)199/1ابلحر املحيط للزركيش ( ،)209/2اإلتقان يف علوم القرآن
(.)258/1

الصفحة 9

اثلاين :اسفاضة احلرف القرآين مع صحة السند ،وينس

إىل ميك ابن أيب طال

وقد دل عليه قوهل يف اإلبانة " :أن ينقل عن اثلقات إىل انليب  ... وال يثبت قرآن يقرأ

به خبرب الواحد.

()1

اثلالث :رأي ابن اجلزري األخري اذلي استقر عليه يف النرش وهو أن صحة السند،

مقيدة برشوط ثالثة:

 -1أن تكون القراءة مشهورة عند علماء القراءات ،ويعرب عن هذا باالستفاضة.
 -2أال تكون معدودة عند أهل القراءات من اخلطأ.
 -3أال تكون مما شذ به بعض القراء عن مجهور املقرئني(.)2
وىلع القول األخري البن اجلزري إذا حتقق يف احلرف القرآين هذه الرشوط أحلق

بالقراءة املتواترة ،وأعطي حكمها ،وقطع بكونه من األحرف السبعة ،وأما
القراءات املتواترة فيه قرآن ال حتتاج هلذه الرشوط ،فيه مقطوع بقرآنيتها.
وقد اكن ابن اجلزري جينح إىل القول باشرتاط اتلواتر يف قبول احلرف القرآين،

ثم عدل عنه إىل الشهرة مع الرشطني بعده ،فقال يف النرش" :وقد رشط بعض
املتأخرين اتلواتر يف هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند ،وزعم أن القرآن ال
يثبت إال باتلواتر ،وإن ما جاء ميجء اآلحاد ال يثبت به قرآن ،وهذا ما ال خيىف ما

فيه ،فإن اتلواتر إذا ثبت ال حيتاج فيه إىل الركنني األخريين من الرسم وغريه إذ ما

ثبت من أحرف اخلالف متواترا عن انليب  -صىل اهلل عليه وسلم  -وج

قبوهل

وقطع بكونه قرآنا ،سواء وافق الرسم أم خالفه وإذا اشرتطنا اتلواتر يف لك حرف
) )1ينظر :اإلبانة عن معاين القراءات( ،صـ.)52-51
) )2ينظر :منجد املقرئني (صـ ،)16النرش (.)13/1

الصفحة 10

من حروف اخلالف انتىف كثري من أحرف اخلالف اثلابت عن هؤالء األئمة
السبعة وغريهم وقد كنت قبل أجنح إىل هذا القول ،ثم ظهر فساده وموافقة أئمة

السلف واخللف".

()1

قال يف مناهل العرفان" :إنما اكتىف القراء يف ضابط القراءة املشهورة بصحة
اإلسناد مع الركنني اآلخرين ولم يشرتطوا اتلواتر؛ مع أنه ال بد منه يف حتقق
القرآنية ألسباب ثالثة-:

أحدها :أن هذا ضابط ال تعريف واتلواتر قد لوحظ يف تعريف القرآن ىلع أنه
شطر أو رشط ىلع األقل ،ولم يلحظ يف الضابط ألنه يغتفر يف الضوابط ما ال يغتفر

يف اتلعاريف ،فالضوابط ليست بليان املاهية واحلقيقة.
ثانيها :اتليسري ىلع الطال

يف تميزي القراءات املقبولة من غريها فإنه يسهل

عليه بمجرد راعيته هلذا الضابط أن يمزي القراءات املقبولة من غري املقبولة ،أما
إذا اشرتط اتلواتر فإنه يصع

عليه ذلك اتلميزي ألنه يضطر يف حتصيله إىل أن

يصل إىل مجع يؤمن تواطؤهم ىلع الكذب يف لك طبقة من طبقات الرواية ،وهيهات

أن يتيرس هل ذلك.

ثاثلها :أن هذه األراكن اثلالثة تكاد تكون مساوية للتواتر يف إفادة العلم
القاطع بالقراءات املقبولة ،بيان هذه املساواة أن ما بني دفيت املصحف متواتر

وجممع عليه من األمة يف أفضل عهودها وهو عهد الصحابة فإذا صح سند القراءة
ووافقت قواعد اللغة ثم جاءت موافقة خلط هذا املصحف املتواتر اكنت هذه
املوافقة قرينة ىلع إفادة هذه الرواية للعلم القاطع وإن اكنت آحادا ،وال تنس ما هو
) )1ينظر :النرش (.)13/1

الصفحة 11

مقرر يف علم األثر من أن خرب اآلحاد يفيد العلم إذا احتفت به قرينة توج
()1

ذلك".

واخلالف بينهم يف اشرتاط اتلواتر أو االستفاضة خالف صوري قال د .إبراهيم
ادلورسي يف املنهاج يف احلكم ىلع القراءات" :وقد استبان بعد انلظر يف أقواهلم أن
اخلالف صوري ،فمن نظر إىل أسانيد القراء من جهة نظرية ىلع ما هو مذكور يف

أسانيد مصنفاتهم وجد كثريا من أوجه االختالف تشتمل ىلع أسانيد آحادية أو

مشهورة ،ومن نظر إيلها من جهة الوقوع عدها متواترة وأجاب بأن احنصار

األسانيد ـ ولو اك نت آحادية ـ يف طائفة معينة ال يمنع ميجء القراءات عن غريهم
إذ مع لك واحد منهم يف طبقته ما يبلغها حد اتلواتر ،ألن القرآن قد تلقاه من أهل

لك بدل اجلم الغفري طبقة بعد طبقة وجيال بعد جيل ،ولو انفرد أحد بوجه دون أهل
تلك ابلدل لم يوافقه ىلع ذلك أحد.
وحيث إن القراءات العرش املقروء بها يف هذا العرص ىلع هذا انلحو فإنها يه
املتواترة ،وما عداها فهو الشاذ ،إذ انقطاع اإلسناد من جهة املشافهة ألي وجه من
القراء مسقط هل ،ولو تواتر اإلسناد نظريا يف الكت  ،وذلك أن يف القراءات وجوها

ال حتكمها إال املشافهة ،بله إذا صح إسناده ولم يتصل مشافهة.
واتلواتر املذكور خيتص بأوجه القراءات بصفة اعمة ،وليس لك ما اكن من

قبيل األداء متواتر ،بل منه الصحيح املستفاض املتلىق بالقبول ،كمقادير املد
الزائدة ىلع القدر املشرتك بني أهل األداء ،غري أنه ملحق باملتواترة حكما ألنه من

القرآن املقطوع به ،قال ابن اجلزري" :وحنن ما نديع اتلواتر يف لك فرد مما انفرد به
) )1ينظر :مناهل العرفان للزرقاين (.)427/1

الصفحة 12

بعض الرواة أو اختص ببعض الطرق  ،ال يديع ذلك إال جاهل ال يعرف ما اتلواتر ؟
وإنما املقروء به عن القراء العرشة ىلع قسمني  :متواتر  ،وصحيح مستفاض متلىق

بالقبول ،والقطع حاصل بهم".

()1

وقال أيضا" :فإنه إذا ثبت أن شيئا من القراءات من قبيل األداء لم يكن
متواترا عن انليب  ،كتقسيم وقف محزة وهشام وأنواع تسهيله  ،فإنه وإن تواتر
ختفيف اهلمز يف الوقف عن انليب  فلم يتواتر أنه وقف ىلع موضع خبمسني وجها

وال بعرشين وجها ،وال بنحو ذلك ،وإنما إن صح يشء منها فوجه ،وابلا ي الشك أنه

من قبيل األداء"( ،)2ولعل هذا انلوع من األوجه املختلف فيها بني القراء هو اذلي
جعل بعض العلماء ال يشرتط اتلواتر".أهـ

) )1ينظر :منجد املقرئني (صـ .)21

) )2ينظر :منجد املقرئني (صـ .)75

الصفحة 13

تاريخ تواتر القرآن ووقوع اتلواتر قبل ابن اجلزري
القرآن تواتر منذ حلظة نزوهل ،فقد اكن انليب  جيمع الصحابة  والكتبة

منهم فيكت

ما نزل بني يديهم ،فيشهدوه ،فما بني دفيت املصحف متواتر وجممع

عليه من األمة يف أفضل عهودها وهو عهد الصحابة  ،وملا تويف انليب  وقام
باألمر بعده أحق انلاس به أبو بكر الصديق  ،وقاتل الصحابة  أهل الردة

وأصحاب مسيلمة ،وقتل من الصحابة حنو اخلمسمائة ،أشري ىلع أيب بكر جبمع
القرآن يف مصحف واحد خشية أن يذه

بذهاب الصحابة ،فتوقف يف ذلك من

حيث إن انليب  لم يأمر يف ذلك بيشء ،ثم اجتمع رأيه ورأي الصحابة  ىلع
ذلك ،فأمر زيد بن ثابت  بتتبع القرآن ومجعه ،فجمعه يف صحف اكنت عند

أيب بكر  حىت تويف ،ثم عند عمر  حىت تويف ،ثم عند حفصة ريض اهلل عنها.

وملا اكن يف حنو ثالثني من اهلجرة يف خالفة عثمان  حرض حذيفة بن ايلمان
 فتح أرمينية وأذربيجان ،فرأى انلاس خيتلقون يف القرآن ويقول أحدهم لآلخر
قراءيت أصح من قراءتك ،فأفزعه ذلك وقدم ىلع عثمان وقال :أدرك هذه األمة قبل
أن خيتلفوا اختالف ايلهود وانلصارى ،فأرسل عثمان إىل حفصة أن أرسيل إيلنا
بالصحف ننسخها ثم نردها إيلك ،فأرسلتها إيله ،فأمر زيد بن ثابت وعبد اهلل بن
الزبري وسعيد بن العاص وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام أن ينسخوها يف
املصاحف ،وقال :إذا اختلفتم أنتم وزيد يف يشء فاكتبوه بلسان قريش ،فإنما نزل

بلسانهم ،فكت

منها عدة مصاحف ،فوجه بمصحف إىل ابلرصة ،ومصحف إىل

الكوفة ،ومصحف إىل الشام ،وترك مصحفا باملدينة ،وأمسك نلفسه مصحفا اذلي
يقال هل اإلمام ،ووجه بمصحف إىل مكة ،وبمصحف إىل ايلمن ،وبمصحف إىل

ابلحرين ،وأمجعت األمة املعصومة من اخلطأ ىلع ما تضمنته هذه املصاحف وترك
ما خالفها من زيادة ونقص وإبدال لكمة بأخرى مما اكن مأذونا فيه توسعة عليهم
الصفحة 14

ولم يثبت عندهم ثبوتا مستفيضا أنه من القرآن ،وجردت هذه املصاحف مجيعها
من انلقط والشلك يلحتملها ما صح نقله وثبت تالوته عن انليب  ،إذ اكن
االعتماد ىلع احلفظ ال ىلع جمرد اخلط ،واكن من مجلة األحرف اليت شار إيلها انليب

 بقوهل :أنزل القرآن ىلع سبعة أحرف فكتبت املصاحف ىلع اللفظ اذلي استقر
عليه يف العرضة األخرية عن رسول اهلل  كما رصح به غري واحد من أئمة
السلف :كمحمد بن سريين وعبيدة السلماين واعمر الشعيب ،قال يلع بن أيب طال
 لو ويلت يف املصاحف ما ويل عثمان لفعلت كما فعل.

وقرأ لك أهل مرص بما يف مصحفهم ،وتلقوا ما فيه عن الصحابة اذلين تلقوه من
يف رسول اهلل  ،ثم قاموا بذلك مقام الصحابة اذلين تلقوه عن انليب .
فممن اكن (باملدينة) ابن املسي

وعروة وسالم وعمر بن عبد العزيز وسليمان

وعطاء ابنا يسار ومعاذ بن احلارث املعروف بمعاذ القارئ ،وعبد الرمحن بن هرمز
األعرج وابن شهاب الزهري ومسلم بن جندب وزيد بن أسلم( ،وبمكة) عبيد بن
عمري وعطاء وطاوس وجماهد وعكرمة وابن أيب مليكة( ،وبالكوفة) علقمة

واألسود ومرسوق وعبيدة وعمرو بن رشحبيل واحلارث بن قيس والربيع بن خثيم
وعمرو بن ميمون وأبو عبد الرمحن السليم وزر بن حبيش وعبيد بن نضيلة وأبو
زرعة بن عمرو بن جرير وسعيد بن جبري وإبراهيم انلخيع والشعيب.

(وبابلرصة) اعمر بن عبد قيس وأبو العايلة وأبو رجاء ونرص بن اعصم
وحيىي بن يعمر ومعاذ وجابر بن زيد واحلسن وابن سريين وقتادة( ،وبالشام) املغرية
بن أيب شهاب املخزويم صاح

عثمان بن عفان يف القراءة ،وخليد بن سعد

صاح أيب ادلرداء .ثم جترد قوم للقراءة واألخذ ،واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية،

حىت صاروا يف ذلك أئمة يقتدى بهم ويرحل إيلهم ويؤخذ عنهم ،أمجع أهل بدلهم
ىلع تليق قراءتهم بالقبول ،ولم خيتلف عليهم فيها اثنان ،وتلصديهم للقراءة نسبت
الصفحة 15

إيلهم( ،فاكن باملدينة) أبو جعفر يزيد بن القعقاع ،ثم شيبة بن نصاح ،ثم نافع بن
أيب نعيم( ،واكن بمكة) عبد اهلل بن كثري ومحيد بن قيس األعرج وحممد بن
حميصن( ،واكن بالكوفة) حيىي بن وثاب واعصم بن أيب انلجود وسليمان األعمش،

ثم محزة ،ثم الكسايئ( ،واكن بابلرصة) عبد اهلل بن أيب إسحاق وعيىس بن عمر وأبو
عمرو بن العالء ،ثم اعصم اجلحدري ،ثم يعقوب احلرضيم( ،واكن بالشام) عبد اهلل

بن اعمر وعطية بن قيس الالكيب وإسماعيل بن عبد اهلل بن املهاجر ،ثم حيىي بن
احلارث اذلماري ،ثم رشيح بن يزيد احلرضيم.

ثم إن القراء بعد هؤالء املذكورين كرثوا وتفرقوا يف ابلالد وانترشوا وخلفهم
أمم بعد أمم ،عرفت طبقاتهم ،واختلفت صفاتهم ،فاكن منهم املتقن للتالوة

املشهور بالرواية وادلراية ،ومنهم املقترص ىلع وصف من هذه األوصاف ،وكرث
بينهم ذللك االختالف ،وقل الضبط ،واتسع اخلرق ،واكد ابلاطل يلتبس باحلق ،فقام
جهابذة علماء األمة ،وصناديد األئمة ،فبالغوا يف االجتهاد وبينوا احلق املراد،

ومجعوا احلروف والقراءات ،وعزوا الوجوه والروايات ،ومزيوا بني املشهور والشاذ،
والصحيح والفاذ ،بأصول أصلوها ،وأراكن فصلوها"(.)1
وقد دونت كت

القراءات ،وعرف املقبول واملردود ،واتصلت أسانيد العلماء

من لك حدب وصوب بهذا املصنفات فمنهم من قرأ بمضمنها ،أوبما وافقها أوبما
اشتملت عليه من األحرف ،أو أجزي بها ،وأصبح اإلسناد ملجرد االتصال وإثبات
اتلليق ،ال إلثبات قرآنية احلرف القرآين.

) )1ينظر :النرش (.)9-7/1

الصفحة 16

انصار األسانيد يف طائفة ال يمنع من اتلواتر
هناك أسباب دعت إىل أخذ القراءة عن القراء املشهورين دون غريهم فقبل

اتلدوين ملا كرث االختالف فيما حيتمله رسم املصاحف العثمانية اليت وجه بها
عثمان  إىل األمصار الشام وايلمن وابلرصة والكوفة ومكة وابلحرين وحبس
باملدينة واحدا وأمسك نلفسه واحدا اذلي يقال هل اإلمام فصار أهل ابلدع

واألهواء يقرءون بما ال حيل تالوته وفاقا بلدعتهم ،فأمجع رأي املسلمني أن يتفقوا
ىلع قراءات أئمة ثقات جتردوا لالعتناء بشأن القرآن العظيم ،فاختاروا من لك
مرص وجه إيلها مصحف أئمة مشهورين باثلقة واألمانة يف انلقل ،وحسن ادلراية
وكمال العلم ،أفنوا عمرهم يف القراءة واإلقراء ،واشتهر أمرهم وأمجع أهل مرصهم
ىلع عداتلهم ،ولم خترج قراءتهم عن خط مصحفهم.

ثم إن القراء املوصوفني بما ذكر بعد ذلك تفرقوا يف ابلالد وخلفهم أمم بعد أمم،
فكرث االختالف وعرس الضبط ،فوضع األئمة ذللك مزيانا يرجع إيله وهو السند
والرسم والعربية ،فلك ما صح سنده ووافق وجها من وجوه انلحو سواء اكن أفصح أم
فصيحا ،جممعا عليه أو خمتلفا فيه اختالفا ال يرض مثله ،ووافق خط مصحف من
املصاحف املذكورة فهو من السبعة األحرف املنصوصة يف احلديث ،فإذا اجتمعت
هذه اثلالثة يف قراءة وج

غريهم من األئمة املقبولني.

قبوهلا ،سواء اكنت عن السبعة أم عن العرشة أم عن

()1

( )1إحتاف فضالء البرش ،للشهاب أمحد ابلنا ادلميايط ،ت :أنس مهرة ،ط2006 ،3م ،دار الكت ،
(صـ.)8

الصفحة 17

ثم دونت كت

القراءات ،وعرف املقبول واملردود ،واتصلت أسانيد العلماء من

لك حدب وصوب بهذا املصنفات فمنهم من قرأ بمضمنها ،أوبما وافقها أوبما

اشتملت عليه من األحرف ،أو أجزي بها ،وأصبح اإلسناد ملجرد االتصال وإثبات
اتلليق ،ال إلثبات قرآنية احلرف القرآين.
فالقراءات القرآنية قراءات أمصار -أي :بالد ،-وإنما تنس

لقارئ معني من

باب تصدره تلعليمها وبراعته يف ذلك ،فعىل سبيل املثال القراءة املنسوبة لإلمام
ابن اعمر يه قراءة أهل الشام لكهم ،فلو دخلت أي مسجد يف ذلك الزمان لقرأ

إمام ذلك املسجد هذه القراءة ال خيتلف عن غريه من أئمة املساجد بالشام لكه،

فلو افرتضنا أن بالشام يف ذلك الوقت ألف مسجد التفق أئمته ىلع قراءة واحدة،

ولو خالف أحدهم يف ذلك لرده انلاس ،وهذا مشاهد يف زماننا فلو قرأ قارئ ببعض
أحرف رواية ورش يف بالد احلجاز يف زماننا لصحح هل بعض األطفال ممن يصلون

خلفه ،وإنما نسبت هذه القراءة البن اعمر تلصدره تلعليمها وحرص املسلمني ىلع
تعلمها عليه ،وذللك تنس

هذ القراءات لألمصار ،فيقال قراءة أهل مكة وقراءة

أهل املدينة وهكذا ،ويه ثابتة بنقل املئات عن املئات حىت دونت يف الكت
()1

ونقلها علماء املسلمني اثلقات فكيف ال تكون متواترة.

واحنصار األسانيد يف طائفة ال يمنع ميجء القراءات عن غريهم فقد اكن يتلقاه
أهل لك بدل بقراءة إمامهم اجلم الغفري عن مثلهم وكذلك دائما فاتلواتر حاصل هلم

( )1من مقال لدلكتور :حممد هشام راغ يف الرد ىلع بعض الشبهات حول القرآن الكريم أحتفنا به
شيخنا املقرئ :إيهاب فكري ،بمجوعته العلمية فوائد يف علم القراءات.

الصفحة 18

ولكن األئمة اذلين قصدوا ضبط احلروف وحفظوا عن شيوخهم منها جاء السند
من جهتهم وهذا اكألخبار الواردة يف حجة الوداع يه آحاد.
وقد ذه

بعض العلماء إىل أنها متواترة عن األئمة السبعة ،وأن تواترها من

القاريء إىل انليب  فيه نظر ،إذ إسناد األئمة السبعة هلذه القراءات موجودة يف
كتبهم ،ويه نقل الواحد عن الواحد ،فلم تستكمل رشوط اتلواتر ومن هؤالء اإلمام
أبو شامة إذ قال" :ولاية ما يبديه مديع تواتر املشهور منها كإدلام أيب عمرو ونقل
احلركة لورش وصلة ميم اجلمع وهاء الكناية البن كثري أنه متواتر عن ذلك اإلمام
اذلي نسبت تلك القراءة إيله بعد أن جيهد نفسه يف استواء الطرفني والواسطة إال
أنه بيق عليه اتلواتر من ذلك اإلمام إىل انليب  يف لك فرد فرد من ذلك وهنالك
تسك العربات فإنها من ثم لم تنقل إال آحادا إال اليسري منها".

()1

وقد جياب عن هذا ىلع تقدير التسليم أن األمة تلقتها بالقبول ،واختاروها
ملصحف اجلماعة ،وقطعوا بأنها قرآن ،وأن ما عداها ممنوع القراءة به.
والشبهة دخلت ىلع أيب شامة وىلع غريه بسب

()2

احنصار أسانيد القراءات يف

رجال معروفني ،فظنوها كأخبار اآلحاد ،وقد أوضح اإلمام كمال ادلين
ابن الزملاكين خطأ ذلك فقال" :احنصار األسانيد يف طائفة ال يمنع ميجء القراءات
عن غريهم فقد اكن يتلقاه أهل لك بدل بقراءة إمامهم اجلم الغفري عن مثلهم
( )1املرشد الوجزي أليب شامة املقد،ي ،ت :طيار قوالج ،دار صادر ،ط1975م( ،صـ .)178
( )2ينظر :ابلحر املحيط يف أصول الفقه للزركيش (.)210 /2

الصفحة 19

وكذلك دائما فاتلواتر حاصل هلم ولكن األئمة اذلين قصدوا ضبط احلروف
وحفظوا عن شيوخهم منها جاء السند من جهتهم وهذا اكألخبار الواردة يف حجة
الوداع يه آحاد ،ولم تزل حجة الوداع منقولة ملن حيصل بهم اتلواتر عن مثلهم يف
عرصه  ،فهذه كذلك وهذا ينبيغ اتلفطن هل".

()1

فنسبة القراءة إىل اإلمام يه نسبة اصطالحية وقد أوقف اإلمام ابن اجلزري
شيخه شمس ادلين اخلطي

ىلع الالكم أيب شامة فقال" :أوقفت عليه شيخنا اإلمام

واحد زمانه شمس ادلين حممد بن أمحد اخلطي

بيربود الشافيع فقال يل  :معذور

أبو شامة حيث أن القراءات اكحلديث خمرجها كمخرجه إذا اكن مدارها ىلع واحد

اكنت آحادية وخيف عليه أنها نسبت إىل ذلك اإلمام اصطالحا ،وإال فلك أهل بدلة

اكنوا يقرأونها أخذوها أمما عن أمم ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بدله لم يوافقه
ىلع ذلك أحد بل اكنوا جيتنبونها ويأمرون باجتنابها".

()2

قال الصفاقيس يف غيث انلفع" :وال يقدح يف ثبوت اتلواتر اختالف القراءة
فقد تتواتر القراءة عند قوم دون قوم فلك من القراء إنما لم يقرأ بقراءة غريه ألنها
لم تبلغه ىلع وجه اتلواتر وذلا لم يع

أحد منهم ىلع غريه قراءته ثلبوت رشط

صحتها عنده وإن اكن هو لم يقرأ بها لفقد الرشط عنده".

()3

( )1ينظر :ابلحر املحيط يف أصول الفقه للزركيش (.)212 /2
( )2ينظر :منجد املقرئني (صـ ،)67مناهل العرفان (.)445/1
( )3ينظر :غيث انلفع غيث انلفع يف القراءات السبع ،أبو احلسن انلوري الصفاقيس،
ت :أمحد احلفيان ،ط :1دار الكت العلمية ببريوت 2004 ،م (صـ.)16

الصفحة 20

أسباب انصار اغلب األسانيد القرآنية يف اإلمام ابن اجلزري
اجتمع لإلمام ابن اجلزري ما لم جيتمع لغريه من مقريئ عرصه ،من مقومات

جعلته حمط أنظار العلماء وطلبة القراءات ،وبسببها اقترص من تلىق منه ىلع
أسانيده ،وفيما بيان هلذه املقومات اليت تسببت يف ذلك.

أوهلا -علو األسانيد وتسلسلها بشيوخ اإلقراء املشهورين.

فقد اجتمع البن اجلزري ما لم جيتمع لغريه من علماء القراءات يف عرصه من

كرثة الشيوخ يف قراءات ،مع تنوع أسانيدهم وتباعد أقطار هم وأمصارهم ،وقد ذكر
ابن اجلزري شيوخه يف كتابيه لاية انلهاية وجامع األسانيد فبلغ بهم نيفا وأربعني
شيخا يف القراءات.

()1

وفيما ييل ذكر ألشهر شيوخ اإلقراء اذلين أخذ عنهم:

 -1أبو بكر بن أيدغدي بن عبد اهلل الشميس الشهري بابن اجلندي ويسىم
عبد اهلل (ت769ه) ،قال عنه ابن اجلزري" :شيخ مشايخ القراء بمرص أستاذ اكمل
ناقل ثقة مؤلف" ،قرأ عليه اإلمام ابن اجلزري كتاب البستان سوى قراءة احلسن إىل

قوهل تعاىل :إن اللـه يأمر بالعدل واإلحسان

سورة انلحل90 :

()2

 -2أمحد بن احلسني بن سليمان أبو العباس الكفري احلنيف (ت 776ه) ،قايض
القضاة بدمشق ،قرأ عليه اإلمام ابن اجلزري مجيع القرآن مجعا بالقراءات السبع،
قال فيه ابن اجلزريك واكن من أجل من قرأت عليه.

( )1ينظر :جامع أسانيد ابن اجلزري (صـ .)40
( )2ينظر :لاية انلهاية (.)180/1
( )3ينظر :لاية انلهاية (.)49/1

الصفحة 21

()3

 -3حممد بن أمحد بن يلع بن احلسن أبو املعايل بن اللبان( ،ت776ه) ،قرأ عليه ابن
اجلزري ختمات بمضمن كت

عديدة ،ويل مشيخة األقراء بادلار األرشفية وجبامع

اتلوبة واجلامع األموي ،ثم مشيخة مشايخ اإلقراء برتبة أم الصالح بدمشق؛ ألن من
رشطها أن يكون شيخها أعلم أهل ابلدل بالقراءات ،قال فيه ابن اجلزري" :لم

يكن يف زمانه أحسن استحضارا منه للقراءات".

()1

 -4حممد بن عبد الرمحن بن يلع بن أيب احلسن شمس ادلين ابن الصائغ احلنيف

(ت776ه) ،فقرأ عليه ختمة مجعا بالقراءات السبع بمضمن الشاطبية واتليسري
والعنوان سنة 769ه ،ثم رحل اإلمام ثانية سنة 771ه ،فقرأ عليه مجعا للسبعة
وللعرشة بمضمن عدة كت  ،قال ابن اجلزري" :فلما أن ختمت عليه اخلتمة اثلانية

وكت

يل اإلجازة خبطه ،سأتله أن يذه

إىل شيخنا مجال ادلين عبد الرحيم

اإلسنوي شيخ الشافعية فذه إيله وهو باملدرسة انلارصية من القاهرة فأشهده ،وما

اكن شيخنا اإلسنوي يعلم أين أقرأ القراءات فقال هل :والقراءات أيضا فقال :وغريها
من العلوم ثم قال حبضوري :يا سيدي ،ادع اهلل أن يطيل عمره فقال :ما رأينا
شخصا ذكيا مثل هذا الشاب يكون عمره طويال فرفعا أيديهما وأنا أنظر ودعيا يل

بطول العمر وقد استجاب اهلل تعاىل منهما وهلل احلمد ،فال أعلم أحدا ايلوم هو ىلع
وجه األرض يروي عنهما غريي فرمحهما اهلل تعاىل".

()2

 -5عبد الرمحن بن أمحد بن يلع أبو حممد ابن ابلغدادي الواسطي ثم املرصي مودلا
وإقامة (ت781ه) ،انتهت إيله مشيخة اإلقراء بادليار املرصية ،قال عنه
ابن اجلزري" :شيخنا اإلمام العالم العالمة" ،قرأ عليه اإلمام ابن اجلزري مجعا

بالقراءات ختمتني األوىل بمضمن الشاطبية واتليسري والعنوان يف شهور سنة
( )1ينظر :لاية انلهاية ( ،)180/1وجامع أسانيد ابن اجلزري (صـ.)99
( )2ينظر :لاية انلهاية (.)163 /2

الصفحة 22

769ه ،ثم رحل إيله ثانية  771ـهفقرأ عليه اخلتمة اثلانية بمضمن كت
بالقراءات اثلالث عرشة.

()1

شىت

 -6عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم بن يربم ابن السالر (ت 782ه) ،انتهت إيله
مشيخة اإلقراء بالشام ،قال عنه ابن اجلزري" :إمام مقرئ حمقق اكمل اعرف صالح"،

وهو أول شيخ لإلمام ابن اجلزري انتفع به والزمه وصحح عليه الشاطبية درسا

وعرضا ،وتال عليه ختمة بقراءة أيب عمرو فأجازه وهو مراهق دون ابللوغ بكثري،

وقرأ عليه ختمة بقراءة محزة ثم قصد اجلمع عليه فمنعته سوء الوسائط ،ثم قرأ عليه

نلافع وابن كثري مجعا إىل أواخر سورة الرعد قال ابن اجلزري" :ثم رأيت األمر يطول
فانقطعت عنه.

()2

 -7عبد الوهاب بن حممد بن عبد الرمحن أبو حممد القروي اإلسكندري

(ت 788ه) ،مقرئ صالح مسند ثقة من أعيان اإلسكندرية يف وقته ،قرأ عليه
اإلمام ابن اجلزري بمضمن األعالن بثغر اإلسكندرية وكذلك املوطأ رواية

حيىي بن حيىي اللييث وجزءا خمرجا يف حديثه خرجه اذلهيب.)3(.

وغري هؤالء كرث ،مذكورون يف جامع أسانيد ابن اجلزري ،ولاية انلهاية ،والنرش
عدتهم فوق األربعني شيخا لكهم علماء متصدرون من ذوي اإلتقان واإلسناد
العايل.

( )1ينظر :لاية انلهاية (.)163 /2
( )2ينظر :لاية انلهاية ( ،)483 /1وجامع أسانيد ابن اجلزري (صـ.)71
( )3ينظر :لاية انلهاية ( ،)482 /1وجامع أسانيد ابن اجلزري (صـ.)173

الصفحة 23

ثانيا :كون اآلخذين عنه كرث وهم شيوخ إقراء يف بالد شىت:
وفيما ييل ذكر ألشهر شيوخ اإلقراء اذلين أخذوا عنه:

 -1مؤمن بن يلع بن حممد بن أمجعني الرويم الفلاكباذي اخلطي

(ت799ه) ،شيخ

الروم وخطيبها ،قال عنه ابن اجلزري" :فاضل حمقق صيت من أهل ادلين

واخلري ،قدم دمشق وقرأ ىلع القراءات بمضمن الشاطبية واتليسري ومنظوميت يف
اثلالثة وقصيدة اتلذاكر يف رواية أبان العطار سنة 783ه ،وحقق وحصل ورجع
إىل الروم فأقام يف باياس لوق".

()1

 -2حممد بن حممد بن حممد بن حممد ابن اجلزري ،أبو الفتح (ت 814ه) ،حفظ
القرآن وهل ثمان سنني وقرأ ىلع وادله اإلمام ابن اجلزري القراءات العرش مجعا،

كما قرأ ىلع مجاعة من مقريئ عرصه كأيب الفتح حممد العسقالين قرأ عليه

القراءات االثنيت عرشة بمضمن عدة كت  ،وأجزي باإلفتاء ،تويف يف حياة

وادله.

()2

 -3أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد ،أبو العباس األشعري العبديل
(ت 841ه) شيخ القراءات يف زبيد بايلمن  ،ملا دخل اإلمام ابن اجلزري ايلمن
الزمه كثريا وسمع منه حتبري اتليسري والطيبة و اتلقري

وحنو نصف النرش

وغري ذلك ،واستجاز منه القراءات العرش فأجازه ،وتركه اإلمام مغادرا ايلمن
سنة ثمان وعرشين وثمانمائة.

()3

 -4رضوان بن حممد بن يوسف بن سالمة ،العقيب الشافيع املقرئ املستميل
(ت 852ه) ،حفظ القرآن وكتاب اتلنبيه وجود بعض القرآن ىلع إسماعيل

( )1ينظر :لاية انلهاية (.)324 /2
( )2ينظر :لاية انلهاية (.)252 /2
( )3ينظر :لاية انلهاية (.)103 /1

الصفحة 24

األنبايب وتال بالسبع إفرادا إال نافعا فلم يكملها ىلع انلور أيب احلسن يلع
ادلمريي املاليك سبع ختمات ثم بالسبع وقراءة يعقوب ىلع الشمس الغماري
وأجاز هل باثلمان املذكورة ىلع ركن ادلين األشعري ،وقرأ ىلع اإلمام ابن اجلزري
الفاحتة إىل قوهل تعاىل" :وأوئلك هم املفلحون" [سورة ابلقرة ]5:بالعرش داخل

الكعبة وأذن هل اإلمام يف اتلدريس.

()1

طاهر بن حممد بن يلع بن حممد ،أبو احلسن انلويري القاهري األزهري املاليك

(ت 856ه) ،حفظ القرآن وتال به إفرادا ومجعا ىلع أيب عبد اهلل احلريري

الرشارييب وانلور احلبييب ومجعا للقراءات العرش إىل أول النساء ىلع اإلمام ابن
اجلزري ،وسمع عليه أشياء تصدى لنرش العلم ،وصار من العلماء املعدودين
املتفننني العارفني بالفقه وأصوهل والعربية والقراءات وغريها مع صالح ودين،

ويل مشيخة اإلقرار جبامع طولون بالقاهرة وباجلمايلة ،والفقه باملدرسة
احلسينية
أمحد بن أيب بكر بن يوسف بن أيوب ،أبو العباس القلقييل الشهاب

السكندري (ت 857ه) ،تال بالسبع ىلع الشمس العسقالين وعليه سمع
الشاطبية ،وقرأ بالسبع ىلع اإلمام ابن اجلزري ،وباألربعة عرش ىلع الفخر

ابللبييس إمام األزهر وسمع عليه اتليسري ،والعالء ابن الفالح وأذن هل باإلقراء،

وسمع ىلع الصالح ابللبييس العنوان يف القراءات ،وبعضه بقراءته ىلع
السويداوي اتليسري لدلاين ،تصدى لإلقراء فانتفع به خلق.

( )1ينظر :انلجوم الزاهرة ( ،)528/15الضوء الالمع للسخاوي (.)226/3
( )2ينظر :انلجوم الزاهرة ( ،)18/16الضوء الالمع (.)6 -5/4
( )3ينظر :الضوء الالمع ( .)264 -263/1

الصفحة 25

إبراهيم بن أمحد بن عبد الاكيف ،أبو اخلري احلسين الطباطيب الشافيع املقرئ
نزيل احلرمني (ت 863ه) ،أخذ القراءات عن الشيخ حممد الكيالين باملدينة،
والشهاب الشوابطي بمكة ،ومن قبلها عن الزين ابن عياش ،ويف سنة  828ـه

عن ابن سالمة  ،وعن اإلمام ابن اجلزري ،تصدى لإلقراء باحلرمني ،حىت تويف
بمكة.
عبد ادلائم بن يلع زين ادلين أبو حممد احلديدي ثم القاهري األزهري الشافيع

(ت 870ه) ،حفظ القرآن وكتبا منها املنهاج ،وتال بالسبع ىلع الشمس
الزراتييت ،والشهاب السكندري وحبي العجيم ،وبعضه بالعرش ىلع اإلمام ابن
اجلزري ،وكت ىلع املقدمة اجلزرية رشحا.
أمحد بن أسد بن عبد الواحد ،أبو العباس األميويط ابن أسد (ت 872ه) حفظ
القرآن عند الشمس انلحريري السعودي ،والعمدة والشاطبتني ،وادلماثة يف
القراءات اثلالثة للجعربي  ،والطيبة البن اجلزري وسافر مع اإلمام ابن اجلزري
يف سنة سبع وعرشين إىل مكة ،واكن يقرأ عليه حىت أكمل يوم الصعود باملسجد

احلرام ،وأذن هل ،وأخذ عن ودله الشهاب رشحه لطيبة وادله ،وأخذ القراءات
عن الشهاب ابن اهلائم قرأ عليه للسبع مع الشاطبية والعنوان والرائية ،وانتفع

به كثريا ،وتال للسبع ىلع الشهاب أمحد بن يلع بن موىس الرضير وغريهم،
ودرس وأفىت ،وانتفع به الفضالء والسيما يف القراءات.

( )1ينظر :الضوء الالمع (  ،) 15 -14/1شذرات اذله (.)302/7
( )2ينظر :الضوء الالمع (.)42/4
( )3ينظر :الضوء الالمع ( ،)231 -227/1شذرات اذله ( .)314/7

الصفحة 26

عبد الغين بن يوسف بن أمحد بن مرتىض الزين اهليثيم القاهري الشافيع
(ت 886ه) ،حفظ القرآن ،وتال به ىلع ابن الزراتييت وهو أول شيخ تال عليه
السبع ،ثم ىلع اإلمام ابن اجلزري للعرش ىلع آخر ابلقرة.
 -11أمحد بن حممد بن حممد بن حممد بن يلع بن يوسف ابن اجلزري ،أبو بكر
وختم القرآن سنة (790ه) وصىل به سنة إحدى ،وحفظ الشاطبية والرائية

وقصيديت وادله يف العرش ،وقرأ ىلع ابن العسقالين قطعة من أول القرآن وسمع
عليه مجيع القرآن بالقراءات األثين عرش وسمع الشاطبية والعنوان وأجازه ،قرأ

ىلع وادله اإلمام النرش واتلقري

والطيبة وسمعها غري مرة ،وحفظ كتبا وأقرأ ،

وملا اكن بمرص سنة (808ه) رشح طيبة النرش فأحسن فيه.
سلىم بنت حممد بن حممد بن حممد ابن اجلزري ،أم اخلري ،حفظت القرآن
سنة (813ه) وحفظت مقدمة اتلجويد وعرضتها ىلع أبيها اإلمام ،ومقدمة
انلحو ثم حفظت طيبة النرش وحفظت القرآن وعرضته عليه حفظا بالقراءات

العرش وأكملته يف (832ه) ،وقرأت بنفسها احلديث وسمعته من أبيها اإلمام
اليشء الكثري حبيث صار هلا فيه أهلية وافرة
طاهر بن عرب بن إبراهيم بن أمحد ،أبو احلسني األصبهاين ،ودل (786ه)

أجل تالمذة ابن اجلزري وأتقنهم للقراءات ،شهد هل ابن اجلزري بأنه يف هذا
العلم املبارك ال يداىن وال يشارك ،وقرره اإلمام ابن اجلزري أن جيلس ماكنه

بدار القرآن بشرياز وأن يكون خليفته بها قائما مقامه لاب أو حرض ،ترمجته
سلىم بنت اإلمام ابن اجلزري يف لاية انلهاية فقالت يف حقه" :اإلمام الفاضل
( )1ينظر :الضوء الالمع (.)258/4
( )2ينظر :لاية انلهاية ( ،)129/1الشقائق انلعمانية (صـ .)27
( )3ينظر لاية انلهاية ( )310/1الشقائق انلعمانية (صـ .)28

الصفحة 27

العالم املحقق املدقق املجود املرتل املقرئ الاكمل املجيد املفيد أستاذ القراء
وصفوة العلماء خنبة املحققني عمدة املقرئني فخر ادلين" ،حفظ القرآن ،ثم
أخذ القراءات عن الشيخ اإلمام ابن اجلزري وقرأ عليه ختمات اكمالت،

فجمع القراءات العرش حس

ما تضمنه كتاب النرش وخمترصه اتلقري

ومنظومة األرجوزة املسماة طيبة النرش ،كما مجع بني رواييت قتيبة ونصري
بمضمن لاية أيب العالء ومبهج سبط اخلياط ومصباح الشهرزوري واكمل اهلذيل

وكفاية أيب العز القالنيس ،وقرأ ىلع اإلمام رواية العمري عن أيب جعفر بمضمن
الغاية والاكمل واملصباح ،وختم عليه بقراءة اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن
حميصن امليك بمضمن املبهج ،وبقراءة اإلمام األعمش بمضمن املبهج وما وافق

ذلك من كتاب اجلامع والروضة ،واكن مالزما لإلمام سفرا وحرضا يف احلج
وغريه

 -14عبد اهلل بن قط

بن احلسن اخلراساين ابليهيق قال فيه اإلمام ابن اجلزري:

"إمام صالح مقرئ اكمل بارع ناقل" ،قرأ ىلع حممد بن حممد بن ميمون بدمشق
ثم ىلع اإلمام ابن اجلزري العرش ،وىلع أيب العباس أمحد بن ربيعة ثم أدرك أبا

الفتح القالنيس ،فقرأ عليه وتصدر بالقدس يقرئ باحلرم ،قرأ عليه حممد بن
أمحد بن اهلايم ،ثم جترد وأقبل ىلع اهلل وانقطع بدمشق.
حممد بن حممد بن حممد بن حممد ابن اجلزري ،أبو اخلري  ،حفظ القرآن
صغريا وأم به وحفظ املقدمة واجلوهرة وأكمل ىلع أبيه مجيع القراءات العرش

( )1ينظر :لاية انلهاية ()339 /1
( )2ينظر :لاية انلهاية (.)442/1

الصفحة 28

وحلق به إىل مدينة كش أيام األمري تمر يف أوائل سنة سبع وثمانمائة ثم اكن
بصحبة وادله يف مدينة شرياز

وغري هؤالء كرث ،ممن قرءوا ىلع اإلمام ابن اجلزري ولكهم علماء متصدرين يف
بالد شىت ،مما ساهم يف انتشار أسانيد اإلمام ابن اجلزري.

ثاثلا :كرثة مؤلفات اإلمام ابن اجلزري يف علم القراءات مع اإلتقان واتلحرير،
وعلو الضبط.

فيه مؤلفات حمررة وجد فيها املقرئون ضاتلهم املنشودة فكتاب النرش ىلع سبيل

املثال كتاب حمرر جامع لكت

القراءات قد انتىق فيه ابن اجلزري طرق الروايات

وحررها ،وترجم رجال هذا الكتاب واحدا واحدا يف كتابه لاية انلهاية  ،فأضىح
بذلك فيه الكفاية يغين عن كت

القراءات ،وال يغين عنه واحد منها ،فاكن بذلك

كصحيح ابلخاري يف احلديث بالنسبة ألهل القراءات.

يقول ابن اجلزري يف كتابه النرش بعد أن ساق الطرق الفرعية األوىل عن أصحاب

الروايات:

"ومجعتها يف كتاب يرجع إيله ،وسفر يعتمد عليه ،لم أدع عن هؤالء اثلقات

األثبات حرفا إال ذكرته ،وال خلفا إال أثبته ،وال إشاكال إال بينته وأوضحته ،وال
بعيدا إال قربته ،وال مفرقا إال مجعته ورتبته ،منبها ىلع ما صح عنهم وشذ وما انفرد
به منفرد وفذ ،ملزتما للتحرير واتلصحيح واتلضعيف والرتجيح معتربا للمتابعات
والشواهد ،رافعا إبهام الرتكي

بالعزو املحقق إىل لك واحد مجع طرقا بني الرشق

والغرب".

( )1ينظر :لاية انلهاية (.)252/2
( )2ينظر :النرش (.)56/1

الصفحة 29

وبني منهجه يف انتقاء األسانيد وأنه الزتم يف كتابه النرش اآليت:
 علو اإلسناد.

 اتصال اإلسناد باتلالوة الاكملة.
 حتقق العدالة والضبط يف القارئ.
 ثبوت اللقيا وصحة املعارصة.

مما جعل مؤلفاته مطمح ألن يقرأ بمضمونها ،وقد قال يف النرش بليان ذلك:

"ومجلة ما حترر عنهم من الطرق باتلقري

حنو ألف طريق ويه أصح ما يوجد

ايلوم يف ادلنيا وأعاله لم نذكر فيها إال من ثبت عندنا ،أو عند من تقدمنا من أئمتنا
عداتله ،وحتقق لقيه ملن أخذ عنه وصحت معارصته ،وهذا الزتام لم يقع لغرينا ممن
ألف يف هذا العلم".
ومن مؤلفاته غري النرش ،تقري

النرش ،وحتبري اتليسري ،ومنظوميت الطيبة

وادلرة املضية ،ونظم لاية املهرة يف الزيادة ىلع العرشة ،واملقدمة فيما ىلع قارئه أن
يعلمه ،ولاية انلهاية ،وغري ذلك يف القراءات ويف علوم شىت.

رابعا :اقتصار تالمذته ،ومن بعدهم ىلع اإلقراء بمضمن كتب ابن اجلزري:
دفعهم إىل هذه كونها حمررة وجامعة واعيلة اإلسناد ،مسلسلة بشيوخ اإلقراء،

ومعلوم أن من قرأ بمضمون كتاب فإنما يسوق إسناد صاحبه ،وذلا اقترصوا ىلع
اإلقراء بمضمن كتبه ،دون غريه.
خامسا :جلوسه لإلقراء يف أول حياته ،ويف عدة أماكن ومدارس:

فقد جلس اإلمام ابن اجلزري لإلقراء القرآن الكريم باجلامع األموي بدمشق

بعد أن أذن هل شيوخه بذلك واكن اتلصدير حتت قبة النرس وتوالها سنني ،كما قام
( )1ينظر :النرش (.)192/1
( )2ينظر :لاية انلهاية ( ،)251/2هداية العارفني (.)187/2

الصفحة 30

بإنشاء مشيخة دار القرآن اجلزرية بدرب احلجر بدمشق( ،)1وتوىل كذلك مشيخة

دار احلديث األرشفية( ،)2واتلدريس باملدرسة اآلتابكية( ،)3واخلطابة يف جامع
اتلوبة( ،)4كما ابتىن دارا للقرآن حني استقر بشرياز لإلقراء وتويف ودفن فيها.
سادسا :كرثة رحالته العلمية ،وجتواهل يف ابلالد اإلسالمية:
فقد قصد حج بيت اهلل احلرام سنة 768ه ،وفيها قرأ ىلع خطي

املدينة املنورة

وإمامها الشيخ حممد أيب عبد اهلل اخلطي  ،فقرأ عليه بمضمن كتاب الاكيف وكتاب

اتليسري( ،)6ثم رحل إىل ادليار املرصية مرات عديدة طلبا للعلم ،ولقيا العلماء أوهلا
سنة 769ه( ،)7واكن آخرها سنة 798ه ،خرج فيها من مرص متوجها إىل بالد الروم

()8

إىل أنطاكية ومنها إىل بورصة وهناك رشع يف كتابة النرش والطيبة وحفظها مجاعة،
وقرأ بها عليه خلق( ،)9واكن قد مكث بها سبع سنوات ،أفاد فيها ،واستفاد به أهلها،

ثم بعدها انتقل إىل مدينة كش جنوب سمرقند بأوزبكستان احلايلة سنة 805ه،
وذلك بطل

من تيمورنلك بعد كرسه بلايزيد بن عثمان( ،)10ثم خرج من كش بعد

وفاة تيمورنلك سنة 807ه؛ إىل هراة وهناك احتىف به سلطانها وبها أقرأ القراءات،
وأسمع احلديث ،وبها كت

جامع األسانيد

()11

تللميذه اإلمام العالمة املقرئ:

( )1ادلارس يف تاريخ املدارس للنعييم ( .)8/1
( )2املصدر السابق ( .)15/1
( )3املصدر السابق (.)96/1
( )4املصدر السابق (.)328/2
( )5ينظر :لاية انلهاية ( ،)251 -248/2الضوء الالمع (.)256/9
( )6ينظر :جامع أسانيد ابن اجلزري (صـ  ،)36لاية انلهاية (.)247 /2
( )7ينظر :لاية انلهاية (.)247 /2
( )8ينظر :جامع أسانيد ابن اجلزري (صـ  ،)51إنباء الغمر البن حجر ( .)510/1
( )9ينظر :جامع أسانيد ابن اجلزري (صـ .)57
( )10ينظر :جامع أسانيد ابن اجلزري (صـ  ،)59لاية انلهاية (.)249 /2
( )11ينظر :جامع أسانيد ابن اجلزري (صـ .)65

الصفحة 31

حممد بن افتخار ادلين حممد انلوري اهلروي صهره ،ثم وصل راجعا إىل مدينة يزد،
فقرأ عليه للعرشة مجاعة ،ثم دخل أصبهان فقرأ عليه بها مجاعة أيضا ولم
يكملوا ،ثم وصل إىل شرياز يف رمضان سنة 808ه فأمسكه بها سلطانها بري حممد

ابن صاحبها أمري عمر شيخ ابن أمري تمر ،فقرأ عليه بها مجاعة كثريون للعرشة ،ثم
بعد مدة ،خرج منها متوجها إىل ابلرصة ومنها إىل قرية عنزية من جند وتوجها منها

فعدى عليه األعراب فرجع إىل عنزية فنظم بها ادلرة يف قراءات اثلالثة ثم جاور
باملدينة وبمكة يف سنة 823ه ،بعد أخذ األعراب هل ورجوعه إىل عنزية ويف إقامته
باملدينة قرأ عليه شيخ احلرم الطوايش ،وقد تويف رمحه اهلل بشرياز سنة 833ه ،ودفن
بدار القرآن اليت أنشأها واكنت جنازته مشهورة تبادر األرشاف واخلواص والعوام
إىل محلها وتقبيلها ومسها ترباك بها ،ومن لم يمكنه الوصول إىل ذلك اكن يتربك بمن
تربك بها ،وقد اندرس بموته كثري من مهام اإلسالم.

( )1ينظر :لاية انلهاية (.)251 /2

الصفحة 32

()1

شيوخ اإلقراء املعارصين البن اجلزري يف ابلالد اإلسالمية
اعرص ابن اجلزري علماء كرث يف بالد شىت ،اكن لك واحد منهم قائم بقطره،

وعليه االعتماد يف القراءة واإلقراء ،وإيله تنتيه أسانيد القراءات ،فلم يكن وحده
قائم باألمر ،وال يف عرصه احنرصت األسانيد فيه ،بل إن تالمذته اكنوا مقرئني

متصدرين هلم طرقهم وأسانيدهم اكنلويري ،والعقيب ،واألميويط ،والقلقييل،

وغريهم ،رغبهم يف القراءة عليه علو إسناده ،وضبطه وإتقانه وشهرته بالفن ،وقد
ذكر ابن اجلزري يف كتابه منجد املقرئني ،وكذا جامع األسانيد مجلة من شيوخ

اإلقراء يف عرصه من أقطار شىت ،قال يف منجد املقرئني:
"شيخنا أبو املعايل حممد بن أمحد اللبان بدمشق ،وعمر الصويف الرضير

الواسطي بدمشق ،ويلع بن أمحد ادلوري ببالد الشام ،وشيخنا احلسن بن حممد
انلابليس بمرص ،والفخر عثمان الرضير بمرص ،وأمحد بن إبراهيم الطحان بدمشق،
وعيىس الرضير بمرص ،والشيخ خليل بن املسي

بمرص ،ونرص بن حممد املقري

بدمشق أخربين أنه قرأ بالعرش ىلع العازب وهو يقرئ بها ،وانلور يلع بن احلكري
بمرص ،ويعقوب املقرئ بمرص ،وأمحد بن سعيد القييس شيخ خانقاه شيخون بمرص

وهو ممن شهد يف إجازيت من الشيخ أيب بكر اجلندي ،وحممد النشوي بمرص،
وعرم بن بلبان اخلفاف العقيب بدمشق ،وأمحد بن مسعود بن احلاج ابللنيس
بتونس ،وحممد بن لال

األنصاري األندليس بها ،وحممد بن أمحد بن صفوان

األندليس بمكة ،وحممد بن أمحد القباقيب باإلسكندرية ،والشيخ فخر ادلين عثمان
الرضير إمام اجلامع األزهر بمرص ،ومؤلف هذا الكتاب حممد بن حممد بن حممد بن

اجلزري بدمشق أثابه اهلل تعاىل وخالئق من الشيوخ يف أقطار األمصار لم يصلنا

خربهم أحياء يرزقون ختم اهلل تعاىل نلا وهلم خبري آمني .وكثري من الطلبة بمرص
والشام منترشون ال سيما يف دمشق ايلوم فإنها عش القرآن ومركز اتلحقيق
الصفحة 33

واإلتقان ،وأكرب من تصدى يف هذا الزمان إلقراء العرش واألخذ بها شيخ الشام من
غري مدافعة اإلمام أبو املعايل حممد بن أمحد بن اللبان املذكور يف صدر الطبقة
قصده انلاس من األقطار وقرأ عليه بها خلق كثري جزاه اهلل تعاىل خريا وجعل ذلك

منه ومنا خالصا لوجهه الكريم".

()1

كما ذكر ابن اجلزري يف جامع األسانيد مجلة من شيوخ اإلقراء يف عرصه ممن

اعرصهم ولم يأخذ عنهم بلغ بهم اثنني وعرشين شيخا سوى مخسة من أقرانه.

()2

فقد قال يف نهاية كتابه جامع األسانيد بعد ترمجة كريم ادلين الاكرزوين:

"وبه ختمت من اجتمعت به من علماء هذا الشأن ،سوى أصحابنا اذلين
قرءوا ىلع شيوخنا ،مثل الشيخ املقرئ :عمر بن بلبان املقد،ي ،والشيخ املقرئ:
شهاب ادلين ابلانيا،ي ،والشيخ املقرئ املحقق :أمحد بن ربيعة بن علوان المكت ،

والشيخ :زين ادلين عمر بن شيخنا ابن اللبان ،والشيخ :حممد بن مسلم ابن اخلراط،
وخلق سواهم بمرص والشام وغريهما".

فلم ينفرد ابن اجلزري باإلسناد يف عرصه وال توقفت عنده القراءات ،وال اكن

احنصار لال األسانيد املعارصة يف إسناده ينايف تواترها ألن تواترها قد وقع من قبل
ابن اجلزري ،وتلقتها األمة جيل بعد جيل بالقبول.

( )1ينظر :منجد املقرئني (صـ .)61
( )2ينظر :جامع أسانيد ابن اجلزري (صـ .)179

الصفحة 34

وصل األسانيد القرآنية من غري طريق ابن اجلزري
ابتداء ترجع أهمية السند القرآين قديما يف عرص اتلدوين واالختيار للقراءات إىل

كونه السب

الرئيس لقبول القراءة ،وأما بعد هذا العرص وقد استقرت القراءات فعرف

املقبول منها واملردود ،وألفت فيه املؤلفات ،دونت ادلواوين ،ولم تعد األسانيد إلثبات
قراءة ،وال رواية ،ولم نعد نقرئ إال من طريق الشاطبية وادلرة والطيبة ،وما يعرف عند
أهل املغرب من الطرق انلفعية -كما هو الواقع يف عرصنا؛ فقد أصبح السند القرآين ترجع

أهميته لعدة أمور:

 -1إثبات اتلليق واملشافهة املوصالن إىل صحة األداءات والكيفيات القرآنية

وكونها منقولة نقال متصال ال خطأ فيها وال خطل.

 -2احلفاظ ىلع خصيصة هذه األمة واليت يه اتصال السند.
 -3اتلربك بالتسلك يف سلك املقرئني.

 -4وأيضا إلظهار املدعني والاكذبني ،واملدلسني واملتشبعني زورا ،فهذه طبيعة
األسانيد وفائدتها يف هذا العرص.

قال ابن الصالح ":اعلم أن الرواية باألسانيد املتصلة ليس املقصود منها يف عرصنا

وكثري من األعصار قبله إثبات ما يروى  ...وإنما املقصود بها إبقاء سلسلة اإلسناد
()1

اليت خصت بها هذه األمة زادها اهلل كرامة".

وحنن يف هذا العرص يمكننا أن نصل أسانيد كت

القراءات اليت استىق منها

ابن اجلزري كتابه النرش -نستطيع أن نصل بها من مئات الطرق ،وعرشات األثبات
واملشيخات ،مما نبلغ به حد اتلواتر ،فهذا مع طرق ابن اجلزري إضافة إىل تليق األمة
للقراءات اليت بني أيدينا بالقبول وأمجاعها عليها ،اكف يف نيف هذا اتلوهم ،وال جتتمع
) )1ينظر :املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،حيىي بن رشف انلووي ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،ط1392 ،2ه.)13/1( ،
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األمة ىلع ضاللة فعن أنس بن مالك ،قال :سمعت رسول اهلل  ،يقول« :إن أميت ال
()1

جتتمع ىلع ضاللة.»...

كما يمكن من عدة طرق استخراج أسانيد جلميع أصول النرش ال يمر واحد
منها بابن اجلزري ،وذلك يلع سبيل املثال من طريق شيخ اإلسالم زكريا األنصاري ،إذ
به تمر لال

أسانيد أهل العرص ،كما يمكن أيضا استخراج ذلك عن طريق

القباقيب ،وكذا عن طريق جعفر بن إبراهيم السنهوري ،ومن طرق ابن لازي من أهل
املغرب العريب ،وغريهم.

ومثال ذلك ما ذكره شيخ اإلسالم زكريا األنصاري يف ثبته قال:

"قرأت القرآن مجيعه ىلع مجاعة كثريين منهم الزين أبو انلعيم املستميل احلافظ املقرئ ،قال:
أخذته عن مجاعة منهم الشمس أبو الفتح حممد بن أمحد العسقالين ،أنه قرأ ىلع اتليق حممد بن
أمحد بن عبد اخلالق املرصي ،وهو ىلع :الكمال إبراهيم بن إسماعيل ابن فارس اتلمييم ،وهو
ىلع :أيب ايلمن الكندي ،وهو ىلع :عبد اهلل بن يلع ابلغدادي ،وهو ىلع :الرشيف أيب الفضل عبد
القاهر العبا،ي ،وهو ىلع :أيب عبد اهلل حممد بن احلسني بن حممد ،وهو ىلع :أيب احلسن يلع بن
حممد بن صالح اهلاشيم ،وهو ىلع أيب العباس أمحد بن سهل األشناين ،وهو ىلع :أيب حممد عبيد
بن الصباح انلهشيل ،وهو ىلع :حفص بن سليمان الكويف  ،وهو ىلع :أيب بكر اعصم بن أيب
انلجود  ،وهو ىلع :عبد اهلل بن حبي

السليم ،وهو ىلع :أمري املؤمنني يلع بن أيب طال  ،وهو

ىلع :رسول اهلل  ،وقرأه كما أنزل ىلع :الروح األمني رسول رب العاملني ،وأمينه ىلع وحيه

جربيل عليه أفضل الصالة والتسليم".

()2

( )1أخرجه ابن ماجه يف سننه رقم ( ،)3950وابن أيب اعصم يف السنة رقم (.)83
( )2ينظر :ثبت شيخ اإلسالم زكريا األنصاري ،ط :دار البشائر (صـ.)118-116
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اخلاتمة
تبني نلا بعد هذا العرض ،ما ييل:
 -1أن اتلواتر قد وقع من دلن نزول القرآن ،وأن القرآن بقراءاته قد تواتر طبقة
بعد طبقة.
 -2أن اتلواتر قد وقع قبل ابن اجلزري ،وأن احنصار األسانيد أو لابلها يف فرد أو
أفراد ال ينايف اتلواتر ،خاصة وأن األمة قد تلقت القرآن وقراءاته بالقبول.
 -3أن سب

احنصار لال

األسانيد القرآنية يف ابن اجلزري ،هو ضبطه

وإتقانه ،وعلوم إسناده ،ومؤلفاته املحررة اليت اقترص انلاس ىلع اإلقراء
بمضمونها ،هذا إىل كرثة تالمذته لكرثة ترحاهل.
 -4أنه يف عرص ابن اجلزري اكنت شيوخ اإلقراء متوافرون قرأوا بما قرأ به
ابن اجلزري ،وشاركوه ،بل وتفردوا عنه بأشياء.
 -5أن اإلسناد يف عرصنا بل ويف عرص ابن اجلزري ليس إلثبات قراءة أو حرف
قرآين ،وإنما ألمور أخرى.
 -6أن هناك بالد لم يطأها ابن اجلزري ،وال عرف عنها شيئا كبالد ما وراء
انلهر ،وبالد املغرب ،وهو نفسه لم يستبعد وقوع القراءات املتواترة بها مما
لم يقف هو عليه و غريه.
 -7أنه يمكن أن نصل أسانيدنا من غري اإلمام ابن اجلزري ،من طرق مرشقية
وأخرى مغربية.
واحلمد هلل رب العاملني
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