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 ٧٣٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 

 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

دا  

 آلــه  وعلــى، والــصالة والــسالم علــى أشــرف رســله وأنبيائــه،هللا علــى جزيــل نعمائــه احلمــد

 فكــانوا حبــق ، الــذين حفظــوا القــرآن وحــافظوا عليــه مــن التبــديل والتحريــف وأصــفيائه،وأصــحابه

ُأعالمــا ي  ووفــق أتبــاعهم ومــن،  اللهــم ارحــم األســالف، ومنــارات يقتفــى آثــارهم،هتــدى �ــديهمً

  ..وبعد، سار على �جهم إىل يوم الدين

ُ أمــة أخرجــت للنــاس، وجعــل ّفــإن اهللا ســبحانه وتعــاىل شــرف هــذه األمــة بــأن جعلهــا خــري

مصدقًا لِّما بين يديهِ مِن الْكِتَابِ ومهيمِنا { أفضل رسله، وكتا�ا أشرف كتبه وأمجعها --رسوهلا 

ولَقَـد يـسرنَا الْقُـرآن     {ّويـسر هلـا حفظـه، وتالوتـه، وفهمـه، ، )٢(}تِبيانًـا لِّكُـلِّ شـيءٍ     {، )١(}علَيهِ

  .)٤(}إِنَّا نَحن نَزلْنا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون{:  وحفظه من التغيري والتبديل،)٣(}رِ فَهلْ مِن مدكِرلِلذِّكْ

القراءات القرآنية، فإ�ا تيسري مـن اهللا هلـذه األمـة، : ومن مظاهر هذا احلفظ وذاك التيسري

 حفــظ تلــك األحــرف واألوجــه كمــا هــو ظــاهر حــديث إنــزال القــرآن علــى ســبعة أحــرف، ويف

ُاليت أنزل عليها القرآن داللة ظاهرة على حفظ القرآن الكرمي مـن التغيـري والتبـديل، ومظهـر مـن 

  .مظاهر التيسري على هذه األمة

ُومـــــن هنـــــا كـــــان االشـــــتغال بقـــــراءات القـــــرآن الكـــــرمي مـــــن أفـــــضل مـــــا عـــــين بـــــه الدارســـــون 
 تعبــدنا اهللا بتالوتــه، وأجــزل لنــا األجــر عليهــا، والبــاحثون؛ لتعلقهــا بألفــاظ القــرآن الكــرمي الــذي

فجعــل احلــرف منــه حبــسنة، واحلــسنة بعــشر أمثاهلــا، وجعــل املــاهر فيــه مــع الــسفرة الكــرام الــربرة، 

املــاهر يف : (( قــال-- أن رســول اهللا -رضــي اهللا عنهــا-ففــي الــصحيح مــن حــديث عائــشة 

  .)٥()) وهو عليه شاق له أجرانيتتعتع فيهالقرآن مع السفرة الكرام الربرة، والذي يقرأ القرآن و

                                                           

  .٤٨:  سورة املائدة، من اآلية)١(

  .٨٩:  سورة النحل، من اآلية)٢(

  .١٧:  سورة القمر، اآلية)٣(

  .٩:  سورة احلجر، اآلية)٤(

: ، ومـــسلم يف صـــحيحه)٤٦٥٣(، بـــرقم ٤/١٨٨٢:  أخرجـــه البخـــاري يف بـــاب تفـــسري ســـورة عـــبس)٥(

  ). ٧٩٨(، برقم ١/٥٥٠



        

 
 

 

 

 

   

 ٧٣٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 

 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

ّ الكــرمي، وألفــوا يف ذلــك  خلدمــة القــرآنةا فائقــًدو جهــالعلمــاء علــى مــر العــصورقــد بــذل و

املؤلفــات القيمــة، فمــنهم مــن ألــف يف قراءاتــه، ومــنهم مــن ألــف يف رمســه وضــبطه، ومــنهم مــن 

  .ءاتألف يف فواصله وعد آيه، إىل غري ذلك من العلوم املتصلة بالقرا

ٌومل ينفــرد علمــاء املــشرق �ــذا الفــضل، بــل كــان لعلمــاء األنــدلس جهــود متميــزة يف خدمــة 
ّ فقـــد منـــت هـــذه العلـــوم يف األنـــدلس، وظهـــر قـــراء القـــراءات القرآنيـــة ومـــا يتعلـــق �ـــا مـــن علـــوم، ْ ََ

 اسـتطاعوا أن يقـدموا هلـذا العلـم املهـم مــن علـوم القـرآن الـشيء الكثـري، وأحـرزوا  نتــائج متقنـون

، كاإلمــام مكــي بــن أيب طالــب  غــريهم مــن علمــاء األقطــار اإلســالمية األخــرى �ــافــاقوا رائعــة

ّ بـــل إننـــا ال نبـــالغ إذا قلنـــا إن القيـــسي، واإلمـــام أيب عمـــرو الـــداين، واإلمـــام الـــشاطيب، وغـــريهم،
   .ءاتأهل األندلس كان هلم الفضل يف إثراء املكتبة اإلسالمية بكتب القرا

ـــسية، وأثرهـــا يف علـــم القـــراءات، ومؤلفا�ـــا القيمـــةولقيمـــة املدرســـة األ وقـــع اختيـــاري : ندل

  .ًعليها لتكون موضوعا لبحثي

  أ اث

ِ بيان العناية واالهتمام بعلم القراءات على اختالف األعصار، ويف خمتلف األمصار-١ ِ.  

 .ِدرسة األندلسية، ومراحل تطورهاُ التعريف بامل-٢

َ األندلس القيمة يف علم القراءات والعلوم املتعلقة �ـا، والـيت أغنـوا ُ التعريف مبؤلفات علماء-٣
 .َ�ا املكتبة القرآنية، وبيان ما متيزت به على ما سواها من املصنفات

ـــراز نـــشاط علمـــاء األنـــدلس يف علـــم القـــراءات، مـــن حيـــث ضـــبط الروايـــات، وتعليلهـــا -٤ ُ إب
ًوكيفية أدائها نطقا ورمسا ً.  

  

  وعأب ار او

ـــه  ـــه، ونـــضيف علـــى مـــا ورد يف أمهيت ـــار هـــذا املوضـــوع مـــن خـــالل أمهيت تـــربز أســـباب اختي

  :األسباب التالية



        

 
 

 

 

 

   

 ٧٣٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 

 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

ً اإلسهام يف خدمة علم القراءات، حيث يعترب مـوردا أساسـيا للعلـوم الـشرعية، والدراسـات -١ ً
 .اللغوية

لفــات املتخصــصة قلــة املؤلفــات يف تــاريخ علــم القــراءات، واقتــصار البــاحثني علــى نــشر املؤ -٢

 .يف القراءات، والتحقيق العلمي لبعض هذه املؤلفات

 .ِ الكشف عن نشأة القراءات القرآنية يف األندلس، ومراحل تطورها -٣

 . الكشف عن مميزات مؤلفات املدرسة األندلسية يف القراءات-٤

  .  من املدارس بيان مكانة املدرسة األندلسية، وأثرها يف علم القراءات، وأثرها على غريها-٥

 إبراز مصنفات املدرسة األندلسية القيمة يف علم القراءات ومـا يتـصل �ـا مـن علـوم، والـيت -٦

ال تـــزال حبيـــسة خـــزائن املكتبـــات يف العـــامل، حيـــث متيـــزت املدرســـة األندلـــسية بغـــزارة 

  .إنتاجها، وجودته

  

ت ادراا   

ُندلــــسية حيــــث يعتـــرب الكثــــري مــــن مؤلفــــات ِعلـــى الــــرغم مــــن أمهيــــة جهـــود املدرســــة األ         
ًعلمائها لبنة راسخة يف تراث القراءات، ومرجعا أساسيا ال غىن عنه لكل من جـاء بعـدها، إال  ً
ًأنـــين مل أجـــد مـــن أفـــرد ملدرســـة القـــراءات يف األنـــدلس مؤلفـــا يتناوهلـــا بالبحـــث والدراســـة، غـــري 

عـــــن حبـــــث تقـــــدم بـــــه الباحـــــث ، وهـــــي عبـــــارة )مدرســـــة القـــــراءات باألنـــــدلس: (رســـــالة بعنـــــوان

ــــشريعة واحلــــضارة اإلســــالمية، جبامعــــة األمــــري  عبــــدالكرمي بــــو غزالــــة إىل كليــــة أصــــول الــــدين وال

وهــي رسـالة ذات قيمــة علميــة، -عبـدالقادر للعلــوم اإلسـالمية بــاجلزائر، لنيـل درجــة املاجـستري  

لقرآنيـــة،  كــالم مبثــوث يف بعــض كتــب الدراســات ا، إضــافة إىل-الباحـــث وأفــاد أجــاد فيهــا

القراءات القرآنية، للدكتور نبيل آل إمساعيل، إال أن ذلك على جودته لـيس إال لبنـة : ككتاب

، وتنــــري الطريــــق هلــــم لدراســــة هــــذه املدرســــة القيمــــة العريقــــة، علــــى الطريــــق، تؤســــس للالحقــــني

وقـــد ســـلكت يف هـــذه . وســـيكون حبثـــي حـــول دراســـة كوكبـــة مـــن علمـــاء تلـــك املدرســـة العريقـــة

  :خلطة التاليةالدراسة ا



        

 
 

 

 

 

   

 ٧٣٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 

 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

  

  ط اث 

  .، وخامتةمقدمة، ومتهيد، وفصلني: قمت بتقسيم هذا البحث إىل   

ًأو  دا أمهيــة البحــث، وأهــم أســباب اختيــار املوضــوع، والدراســات : بينــت فيهــا

  .السابقة، وخطة البحث، ومنهجه

 دا وفيه:  

ً تعريف الطبقة لغة واصطالحا:ًأوال ً.  

 .موقع األندلس اجلغرايف :اًثاني

  .، وأثرها يف النواحي العلميةاألندلس الدول اإلسالمية اليت تعاقبت على حكم: ًثالثا

 ولل اا  

  :مدرسة القراءات يف األندلس، وفيه مخسة مباحث

  : المبحث األول* 

  .ًتعريف املدرسة لغة واصطالحا

  :المبحث الثاني* 

  .ًصطالحاتعريف القراءات لغة وا

  :المبحث الثالث* 

  .نشأة مدرسة القراءات يف األندلس

  :المبحث الرابع* 

  .مراحل تطور مدرسة القراءات يف األندلس

  :المبحث الخامس* 

  .أثر مدرسة القريوان يف املدرسة األندلسية

  

را ل اا  

  : القراءات وعلومها، وفيه ستة مطالبأثر القراء األندلسيني على

  :المطلب األول -
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 

 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

  .أثر القراء األندلسيني يف علم القراءات   

  :المطلب الثاني -

  .أثر القراء األندلسيني يف علم االحتجاج للقراءات  

  :المطلب الثالث -

  .أثر القراء األندلسيني يف علم التجويد  

  :المطلب الرابع -

  .أثر القراء األندلسيني يف علم الرسم والضبط  

  :المطلب الخامس-

  .ندلسيني يف علم الفواصلأثر القراء األ   

  :المطلب السادس -

  .ندلسيني يف علم الوقف واالبتداءأثر القراء األ  

 ً  ا وفيها أهم النتائج.  

 ًد رسا وفيها:  

  . فهرس اآليات القرآنية-١ 

  . فهرس األحاديث واآلثار-٢ 

  . فهرس األعالم-٣ 

  .در واملراجع  فهرس املصا-٤ 

  .فهرس املوضوعات -٢

   اث

 .ً مل أستطرد يف األمثلة كثريا؛ ألن املراد املثال الذي به يتضح منهج املدرسة األندلسية-)١

 مث أحلـــت ((   )) إذا نقلـــت مـــن مـــصدر بـــالنص جعلـــت املنقـــول بـــني حاصـــرتني هكـــذا -)٢

مــع ذكــر . انظــر:  قلــتعلــى املــصدر يف اهلــامش، وإذا كــان النقــل بــاملعىن أو بتــصرف

 .اجلزء والصفحة

  : اعتربت الرجل من مدرسة األندلس حسب املعايري التالية-)٣

  . أن يكون مولده، وتعلمه، ووفاته يف األندلس-أ    

  . أن يكون مولده وتعلمه باألندلس، وإن رحل ومات يف غريها-ب    
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 

 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

ر باألنــدلس، وكــان لــه  أن يكــون ولــد يف غــري األنــدلس، ولكنــه نــشر علمــه واشــته-ج         

  .أثر فيها

 ترمجـــــت لألعـــــالم الـــــواردة أمســـــاؤهم يف البحـــــث، إال املـــــشهورين مـــــن الـــــصحابة، والقـــــراء -)٤

ًالعشرة، وروا�م، فلم أترجم هلم اعتمادا على الشهرة ُ.  

 أحلــت علــى اآليــات يف اهلــامش بــذكر رقــم اآليــة واســم الــسورة، حــىت وإن كانــت القــراءة -)٥

  .نه بالرجوع إىل املصحف يتبني الشاذ من املتواتريف اآلية شاذة؛ أل

  . خرجت األحاديث واآلثار من الكتب املعتمدة-)٦

  . إذا كان احلديث يف الصحيح أو يف أحدمها اكتفيت به-)٧

  . إال اليت وردت فيها قراءة شاذة كتبت اآليات بالرسم العثماين-)٨

  .عالم الذين يذكرون يف نص منقول ال أترجم لأل-)١٠

  .طبعات أحسنها، حسب جهدي واطالعي اعتمدت من املصادر أوثقها، ومن ال-)١١

  

ا  

ا    
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  اد

و  

ًأو طوا  طف ار  

  :يف اللغة تطلق على عدة معاين منها) طبق (

}لَتَــــركَبن طَبقًــــا عـــن طَبــــق {: تعـــاىل قــــول ومنـــه احلـــال، -)١
 يــــوم حـــال عــــنً حـــاال :أي )١(

  .)٢(القيامة

 ،املوافقـة:  واملطابقة،واحد حذو على جعلتهما أي: الشيئني بني طابقت: ُيقال ، التوافق-)٢

   .االتفاق: والتطابق

ُالطبـــق َألصـــمعي، قـــال ا)٣( مـــنهممجاعـــة النـــاس، أي مـــن طبـــق أتانـــا : اجلماعـــة، يقـــال-)٣ ِّْ –

ِيـعـدلون النـاس مـن اجلماعـة :ََّالطبق :يدهس ابنقال ، الناس من اجلماعة -بالكسر
ْ  ًمجاعـة َ

ُالطبق :َاألعرايب ابنوقال ، مثلهم   .ُّاألمة بعد ُّاألمة :ََّ

ــــــــن حــــــــديث ويف     ــــــــساعة َأشــــــــراط يف -- مــــــــسعود اب ُتوصــــــــل: ((ال َ ــــــــاق ُ ُاألطب ْ ُوتـقطــــــــع ،َ َ ْ ُ 

ُاألرحام ِباألطباق يعين ،)٤())َْ ْ َالبـعداء :َ َ َواألجانب ُ
ِ ِطبقات َألن ؛َ

  .خمتلفة َأصناف الناس ََ

ٌطبق َبدا ٌَعامل َمضى إذا : -- النيب يف العباس وقول ََ
ْقــرن مـضى ِإذا :َأراد ِفإنه ،)٥(  ََظهـر َ

ْقـــرن ْللقــرن قيــل ِوإمنــا .آخــر َ ٌطبــق َ ِيـنقرضــون مث َلــألرض ََطبــق َأل�ــم ؛ََ  ،آخــر َلــألرض ََطبــق ْويــأيت َْ

  .)٦(ازما� ََطبقت ََطبقة كل :الناس ََطبقات وكذلك

  .)٧(املتشا�ون القوم:  الطبقة-)٤

                                                           

  .١٩:  سورة االنشقاق، اآلية)١(

  .٥/١٩٩: لجوهري الصحاح ل)٢(

  .٥/١٩٧:  الصحاح للجوهري)٣(

  .، ومل أجده عند غريه٣/١١٣:  النهاية يف غريب األثر)٤(

: ، ذكرهـا القاضـي عيـاض يف الـشفاء ميـدح فيهـا النـيب -رضـي اهللا عنـه- جزء من مقطوعـة للعبـاس )٥(

١٦٨-١/١٦٧.  

  ).طبق(، مادة ١٠/٢٠٩:  لسان العرب)٦(

  .٢/٣٢٨:  تدريب الراوي)٧(
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  :ًاصطالحا أما تعريف الطبقة

 بــــأن يكــــون :ِ أو يف اإلســــناد فقــــط،اإلســــناد ويف الــــسن يف تــــشا�وا إذا املتعاصــــرون القـــوم

 مالحظـــة مــع ،)جيــل( كلمــة مبعــىن فهــي ،ه يقــاربوا شــيوخ:شــيوخ هــذا هــم شــيوخ اآلخــر، أو

  .السن يف لالشرتاك زممال اًغالب وهو، األساتذة يف االشرتاك

 ؛ ومـن طبقتـني باعتبـار آخـر، ملـشا�ته هلـا مـن وجـه؛وقد يكـون الراويـان مـن طبقـة باعتبـار

  .ملشا�ته هلا من وجه آخر

 ،والوفيــات املواليــد معرفــة إىل حيتــاج الفــن هــذا يف النــاظر والباحــث :الــصالح ابــن قــال  

  .)١(ذلك وحنو ،عنهم أخذ ومن عنه أخذوا ومن

هو علم يذكر فيـه القـراء الـسبعة، بـل العـشرة، بـل الثالثـة عـشر، بـل : ت القراءوعلم طبقا

: ًاخلمــسة عــشر، ورواة هــؤالء، وغــري ذلــك مــن الــشيوخ واملــصنفني يف هــذا العلــم، ويــذكر أيــضا

 .)٢(قراء الصحابة والتابعني، وتابعي تابعيهم

ًراس ادا و   

كلهــا، افتتحهــا املــسلمون أيــام الوليــد بــن عبــدامللك عــام هــي شــبه جزيــرة ايبرييــا : األنــدلس

ًهـــ، مث أخــذ لفــظ األنــدلس يقــل مدلولــه اجلغــرايف حــىت صــار قاصــرا علــى مملكــة غرناطــة٩٢
)٣( ،

  .)٤(وهي آخر مملكة إسالمية يف أسبانيا

البحـــر املتوســــط، ومـــن الغــــرب واجلنــــوب : وحيـــد األنــــدلس مـــن الــــشرق واجلنـــوب الــــشرقي

، وهــذه اجلبــال جعلتهــا يف شــبه )الــربت(ألطلــسي، ويفــصلها عــن فرنــسا جبــال احملــيط ا: الغــريب

                                                           

  .٢/٣٢٨: تدريب الراوي، و٣/٣٨٨: فتح املغيث، للسخاوي )١(

  . ٢/٣٦٢: أجبد العلوم )٢(

 عجـــم بلــسان رمانــة :غرناطـــة معــىنو. مهملــة طــاء األلـــف وبعــد ،نــون مث ،ثانيـــه وســكون ،أولــه بفــتح )٣(

، وهــي مــن أمجــل مــدن األنــدلس، طيبــة اهلــواء، ذات أشــجار ومثــار، حلــسنه  بــذلكالبلــد مســي ،األنــدلس

 يف قلـــزم بنهـــر املعـــروف النهـــر يـــشقهاو ،اًفرســـخ وثالثـــون ثالثـــة قرطبـــةو  غرناطـــةوبـــنيحني وأزهـــار، وريـــا

  .١٣٣-١/٩٣: ، واإلحاطة يف أخبار غرناطة٤/١٩٥: معجم البلدان: انظر. القدمي

  .٤، واألمصار ذوات اآلثار، للذهيب، ص١/٢٦٢: معجم البلدان، للحموي:  انظر)٤(
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مـــضيق جبـــل طـــارق، وهـــو املـــضيق الـــذي دخـــل منـــه : عزلـــة عـــن أوروبـــا، ويفـــصلها عـــن الغـــرب

  .)١(املسلمون عند الفتح

 الرومــاين قلــيماإل علــى تطلــق كانــت الــيت )فانداليــشيا( لكلمــة  تعريــب):األنــدلس(ولفــظ 

  ).األندليش(ـ ب ياحلمري ويسميهم ،اًعام عشرين من يقرب ما )الفندال( قبائل احتلته يالذ

  .الزمن من مدة املنطقة �ذه أقامت اليت )الوندال( قبائل من مشتقة أ�ا :البعض ويرى

  .السالم عليه نوح بن يافث بن طوبال بن أندلس ىلإ ترجع أ�ا :اآلخر البعض ويرى

 يف الغرب، وقد متيز فتحها بأنه كان أول وكانت األندلس آخر الفتوحات اإلسالمية

  .)٢(دخول للمسلمني إىل القارة األوروبية

  

ً   م  ت ا دول اس  ادا    روأ ،

ا واا  

: ّ منذ الفتح اإلسالمي املبـارك الـذي مـن بـه اهللا علـى املـسلمني سـنةعلى األندلس تعاقب

 ورغم مـا كـان يفـصل بـني هـذه الـدول ،عصور تارخييةهـ ستة ٨٩٧ :سنةهـ وحىت سقوطها ٩٢

ـــة ـــرتبط مجيعـــا حبـــضارة واحـــدة ذات قـــيم  والعـــصور مـــن فواصـــل زمنيـــة ومكاني ًإال أ�ـــا كانـــت ت
  . احلضارة اإلسالميةي وه:خالدة

  :ّوقد مرت األندلس مبراحل سياسية خمتلفة نوجزها فيما يلي

  ):هـ١٣٨ (:لى سنةإ) هـ٩٢(: من سنة : عصر الوالة-)١

وتبــدأ هــذه الفــرتة مــن الفــتح اإلســالمي لألنــدلس، وتنتهــي بــدخول عبــدالرمحن بــن معاويــة 

  .بن هشام بن عبدامللك بن مروان، امللقب بـالداخل إىل األندلس

  

  

  

                                                           

            ، واملعجــــــــب يف تلخـــــــيص أخبــــــــار املغــــــــرب، للمراكــــــــشي، ٢٦٣-١/٢٦٢: معجــــــــم البلــــــــدان:  انظـــــــر)١(

  .٢٩-٢٨ص

صفة جزيرة األندلس ، و١/١٢٥: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، للمقري التلمساين:  انظر)٢(

  .٢-١من كتاب الروض املعطار يف خرب اآلثار للحمريي، ص
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  ):هـ٤٢٢: (إلى سنة) هـ١٣٨: (من سنة:  عصر اإلمارة األموية باألندلس-)٢

داخل إىل األنــدلس، واسـتيالئه علــى امللـك، واختــاذه عبــدالرمحن الـ هـذا العهــد بـدخول بـدأ

  . عاصمة لإلمارة األموية يف املغرب، بعد زواهلا من املشرق)١(قرطبة

: وانتهـى عهــد اإلمــارة األمويــة بنهايــة هــشام الثالــث، آخــر خليفــة أمــوي، وكــان ذلــك ســنة

  .هـ٤٢٢

  ):هـ٤٨٤ (:سنةإلى ) هـ٤٢٢: (من سنة:  عصر ملوك الطوائف-)٣

�يـــار اخلالفـــة األمويـــة اشـــتعلت الثـــورات يف عــدة أمـــاكن مـــن أقطـــار األنـــدلس، الـــيت بعــد ا

ّفقدت وحد�ا السياسية، واستقلت كل والية حبكمها، واستقل كل أمري مبا حتـت سـلطانه مـن  ّ

فمــنهم مــن تــسمى باملعتــضد، ومــنهم مــن تــسمى باملــأمون، : املنــاطق، وتقــامسوا ألقــاب اخلالفــة

ني، واملقتــدر، واملعتــصم، وغريهــا مــن األلقــاب الــيت قــال فيهــا أبــو علــي وآخــرين تــسموا باملــستع

  :احلسن بن رشيق

  اع مقتدر فيها ومعتضـدــسم     .:.       ما يزهدني في أرض أندلسـم

ًكالهر يحكي انتفاخا صولة       .:.        ألقاب مملكة في غير موضعها  ّ
  )٢(األسد

  :األندلس خالل تلك الفرتةومن الدويالت الكثرية اليت ظهرت يف 

  .)٣(دولة بين هود يف طرطوش، وسرقسطة -١

                                                           

 وأم، األنـدلس قاعـدةوهي . رومية عجمية كلمة، اًضأي املهملة الطاء وضم، ثانيه وسكون، أوله بضم )١(

 مـن أشـهر خلفائهـا ومناقـب قرطبـة وفـضائل ظـاهرة، �ـا وآثـارهم، �ـا األمويني خالفة ومستقر، مدائنها

 وهـي، هيئـة َومجال، صنعة َوإحكام، مساحة َكرب الدنيا مصانع ّأجل  مناملشهور اجلامع و�ا تذكر، أن

. العلم أهل من وافرة مجاعة إليها نسبُي. السور نفس يف مشرعان بابان وهلا، حجارة من بسور حصينة

  .٤٥٧-٤٥٦، والروض املعطار، ص٤/٣٢٤: معجم البلدان: انظر

  .٤٧املعجب يف تلخيص أخبار املغرب، ص:  انظر)٢(

 علــى مــشهورة بلــدة وهــي. مهملــة وطــاء ،ســاكنة مهملــة وســني ،مــضمومة قــاف مث ،وثانيــه أولــه بفــتح )٣(

، األبـيض الرخـام حجـر مـن القدميـة أسـوارها ألن ؛البيـضاء  باملدينـة تعـرف،األندلس لبحر شرقساحل ا

 ومبــان ،منيعــة أســوار وهلــا املدينــة، إىل عليــه جيــاز عظــيم جــسر ، و�ــااألنــدلس قواعــد مــن قاعــدة وهــي

، والــــروض ٢١٣-٣/٢١٢: معجــــم البلــــدان: انظــــر. خــــرج منهــــا مجاعــــة مــــن احملــــدثني والعلمــــاء ،رفيعــــة

  .٣١٧عطار، صامل
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 .)١( الدولة العامرية يف بلنسية -٢

 . دولة بين جهور يف قرطبة -٣

 .)٢( دولة بين عباد يف إشبيلية -٤

 .)٣( دولة بين برزال يف غرناطة، ومالقة -٥

 .)٤( دولة بين ذي النون يف طليطلة -٦

 .)٥( دولة بين األفطس يف بطليوس -٧

  

                                                           

 ٍجـار ٍ�ـر علـى وهي مدينة سهلية مـشهورة تقـع شـرق األنـدلس،.  السني مهملة مكسورة، وياء خفيفة)١(

 ،األنــــدلس أهــــل خــــري وأهلهــــا، املقدمــــة وحواضــــرها املوصــــوفة، األنــــدلس أمــــصار مــــن وهــــي ،بــــه ينتفــــع

  .٩٧، والروض املعطار، ص١/٤٩٠: معجم البلدان: انظر. األندلس عرب :يسمونو

وهـــي مدينـــة كبـــرية .  بالكـــسر مث الـــسكون، وكـــسر البـــاء املوحـــدة، ويـــاء ســـاكنة، مث الم، مث يـــاء خفيفـــة)٢(

عظيمـة مــن مــدن األنــدلس، بينهــا وبــني قرطبــة مـسرية ثالثــة أيــام، ومــن األميــال مثــانون، وأصــل تــسميتها 

ِإشبايل(  األنـدلس مـن كتـاب ، وصفة جزيـرة١/١٩٥: معجم البلدان: انظر. املدينة املنبسطة: ، ومعناه)ْ

  .٢١-١٨الروض املعطار يف خرب األقطار، ص

 اجلزيـرة بـني، البحـر شـاطىء علـى ورها، سـباألنـدلس مدينـة، وهـي عجميـة كلمـة، والقـاف الـالم  بفـتح)٣(

 وبــاب القــصبة، ببــاب يعــرف شــرقي وبــاب البحــر، إىل منهــا بابــان: أبــواب مخــسة وهلــا.واملريــة، اخلــضراء

 مبـان و�ـا واملنعـة، احلـصانة غايـة يف وهـي. اخلوخـة ببـاب يعرف جويف وباب الوادي، بباب يعرف غريب

معجـــم : انظـــر. العلـــم أهـــل مـــن مجاعـــة إليهـــا نـــسب قـــد، وجامعـــة وأســـواق، حـــسنة ومحامـــات، فخمـــة

  .٥١٨-٥١٧، والروض املعطار، ص٥/٤٣: البلدان

 وفـتح، األوىل بـضم: غاربـةامل مـن عُمسـ مـا وأكثـر، احلميـدي ضبطه هكذا، الالمني وفتح الطاءين بضم )٤(

  .الثانية

 أخـالط: وأهلهـا ،ومنعتهـا حلـصانتها: يريـدون، )سـاكنها فـرح: (معنـاه، و)توالطو: (باللطيين طليطلة معىنو

 حـني باألنـدلس امللـك دار كانـت قـدو البـشر، كثـرية، القطـر عظيمـة وهـي واملـوايل، والرببـر، العـرب، من

الــروض : انظـر. البنيـان عجائـب مـن قنطـرة وهلـا بنيـان، ومشاخـة ،اًإتقانـ مثلهـا يـرى وقلمـا طـارق، دخلهـا

  .٢/٥٣٦: ، ونزهة املشتاق٤٠-٤/٣٩: ، ومعجم البلدان٣٩٥-٣٩٣املعطار، ص

وهي مدينة كبرية باألندلس، من إقلـيم مـاردة، .  بفتحتني وسكون الالم، وياء مضمومة، وسني مهملة)٥(

، والـــروض املعطـــار، ١/٤٤٧: معجـــم البلـــدان: انظـــر. ًبينهمـــا أربعـــون مـــيال، علـــى �ـــر آنـــة غـــريب قرطبـــة

  .٩٣ص



        

 
 

 

 

 

   

 ٧٤٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 

 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

  

  ):هـ٥٤٠ (:سنةإلى ) هـ٤٨٤: (من سنة: صر المرابطين ع-)٤

هــــ اســـتوىل األســـبان علـــى طليطلـــة، وشـــرعوا يف حماصـــرة إشـــبيلية، فاســـتنجد ٤٧٧يف عـــام 

أمريهـا املعتمــد بـن عبــاد بــ يوســف بـن تاشــفني أمـري دولــة املـرابطني، الــذي جـذبت شــهرته وقــوة 

هــ، ٤٨٠: كانـت معركـة الزالقـة سـنةجنده ودولته أهل األندلس لالسـتنجاد بـه ضـد اإلفرجنـة، و

ًاليت انتصر فيها جيش املرابطني على األسبان، منعطفا حامسـا يف إ�ـاء دول الطوائـف، وإحلـاق  ً
  .األندلس بدولة املرابطني يف املغرب

  ):هـ٦٢٩ (:سنةإلى ) هـ٥٤١: (من سنة:  عصر الموحدين-)٥

ألنــدلس، وطمــع فيهــا ملــوك تــدهورت دولــة املــرابطني يف ا: بعــد وفــاة يوســف بــن تاشــفني

  .النصارى الذين حتالفوا للقضاء عليها

يف هــذه اآلونــة بــرزت قــوة دولــة املوحــدين الفتيــة الــيت ســارعت لــصدهم، وتوســيع رقعتهــا، 

وبـسطت نفوذهــا علــى األنــدلس، وانتهــى نفــوذهم علــى األنــدلس بتغلــب ملــوك النــصارى علــى 

  . معظم أرض األندلس

  ):هـ٨٩٧: (إلى سنة) هـ٦٣٠: (من سنة: اطة دولة بني األحمر في غرن-)٦

ُبعــد �ايـــة حكــم املوحـــدين يف األنــدلس، اســـتطاع حممــد بـــن هــود أن حيـــافظ علــى بعـــض 
قرطبــة، وإشــبيلية، لكنــه مل يــستطع الــصمود : املنــاطق األندلــسية، ويبــسط ســلطانه عليهــا، مثــل

  .أمام هجمات النصارى املتتالية، إىل أن سقطت قرطبة

ة صمدت قبيلة عربية مـن بـين نـصر أو بـين األمحـر، متخـذة مـن غرناطـة وبعد سقوط قرطب

  .عاصمة مللكها الذي دام قرنني ونصف من الزمن

 وإشــــبيلية حــــدا باملــــسلمني إىل تــــأليف جبهــــة قويــــة ملقاومــــة )١(إن ســــقوط قرطبــــة ومرســــية

ــــع؛ للــــدفاع عــــن الوجــــود اإلســــالمي يف  ــــت غرناطــــة ملتقــــاهم، وحــــصنهم املني ــــصارى، فكان الن

ــــذي انتهــــى �جــــوم امللكــــني الكــــاثوليكينياأل ــــدلس، ال ــــزابيال: (ن ــــد وإي علــــى غرناطــــة، ) فردينان

                                                           

وهي مدينة باألندلس، مـن أعمـال .  بضم أوله، والسكون، وكسر السني املهملة، وياء مفتوحة خفيفة)١(

معجـم : انظـر. تدمري، اختطها عبـدالرمحن بـن احلكـم بـن هـشام، وهـي ذات أشـجار وحـدائق حمدقـة �ـا

  .٥/١٠٧: البلدان
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ُهـــ، فأســدل الــستار علــى احلكــم اإلســالمي لألنــدلس الــذي دام حــوايل ٨٩٧ :وســقوطها عــام

  .)١(مثانية قرون

  

ا واا  دولذه ا رأ  

ًفتحــا يف العقيـدة، فقـد انتــشرت ًمل يكـن فـتح املـسلمني لألنــدلس فتحـا ألرض، وإمنـا كـان 
ًالقيم واملبادئ اإلسالمية يف تلك البالد، ودخل الناس يف دين اهللا أفواجا، لـذا كـان أول عمـل 
يقوم به املسلمون يف البالد املفتوحة هو بناء املسجد، كما فعل عقبة بن نـافع يف إفريقيـة حـني 

 يف اجلزيـــــرة اخلـــــضراء يف مـــــسجد: بـــــىن القـــــريوان، فكـــــان أول شـــــيء أقامـــــه موســـــى بـــــن نـــــصري

ًاألنــدلس، حيــث مل يكــن املــسجد مكانــا للــصالة فحــسب، بــل كــان مبثابــة جامعــة علميــة، وال 
كاجلــامع األزهــر، وجــامع الزيتونــة، وجــامع القــريوان، وكــذلك : تــزال مــساجد يف إفريقيــة كــذلك

 علـى  مـدارس تعيـنهم-كمـا يقـول املقـري-كان األمر يف األندلس، فلم يكـن ألهـل األنـدلس 

، مث انتـشرت املـدارس واملعاهـد، وتوسـعت )٢(طلب العلم، بل يقـرؤون مجيـع العلـوم يف املـساجد

ــــب، وأنــــشئت اجلامعــــات يف املــــدن الكــــربى يف  املــــساجد يف حلقا�ــــا، وانتــــشرت خــــزائن الكت

ًاألندلس، فكانت منارة العلم يف أوروبا كلها زمنا طويال ً
)٣(.  

األنــدلس أكــرب األثــر علــى ازدهــار الناحيــة العلميــة وقــد كــان هلــذه الــدول املتالحقــة علــى 

والثقافيـــة يف مجيـــع ا�ـــاالت، ال ســـيما منـــذ عـــصر ملـــوك الطوائـــف؛ حيـــث تنـــافس األمـــراء يف 

ـــزيني جمالـــسهم، وإحاطـــة أنفـــسهم بالعلمـــاء والفقهـــاء  ـــاروا يف ت إنـــشاء املكتبـــات وتعمريهـــا، وتب

  .اء يتحلى ويتصف بالصفات املذكورةّبل كان جل األمر. الشعراء منهم والكتاب: واألدباء

كما شجع األمراء سوق املناظرات بني العلماء والفقهـاء، ونـشطت بـني األدبـاء والـشعراء 

  .املنافسة على أبواب احلكام

                                                           

  .٢٣-١/١٧: ة احلديث يف األندلسمدرس:  انظر)١(

  .١/٢٠٥: نفح الطيب:  انظر)٢(

  . ٧فهد الرومي، ص: صفاته وخصائصه، للدكتور: منهج املدرسة األندلسية يف التفسري:  انظر)٣(
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وقـــد متيـــزت األنـــدلس املتحـــضرة بظـــاهرة املنـــاظرات، حيـــث كـــان الـــرتف الفكـــري قـــد بلـــغ 

كانــت تلــك املنــاظرات العلميــة، :  أثنــاء ذلــكًمــداه، وكانــت الــسياسة قــدرا يغلــي بــا�هول، ويف

ًواملساجالت بني الفقهاء تعقد أسبوعيا، أو يوما معلوما للجميع يف بالطات احلكـام والـوزراء،  ً ً
  .ورمبا حىت يف قصور األعيان والوجهاء

  .تلك اليت جرت بني اإلمام ابن حزم، واإلمام الباجي: ومن أشهر املناظرات

دد مــن العلمـاء والفقهـاء واملــؤرخني واألدبـاء والـشعراء، الــذين كـل ذلـك أســهم يف إفـراز عـ

ًيعدون إىل يومنا هذا قمما عالية يف عطائهم، وبعد نظرهم، كل يف جماله الذي اختص به ُ
)١(.  

أن ا�ـد البـاذخ : ولعل ما يعزينا عن فقـد اجلنـة الـيت تعهـدها املـسلمون يف ريـاض األنـدلس

ًالذي أقاموه ظل خالدا، كما أنه ُ أثـر يف احلـضارة اإلنـسانية أثـرا عظيمـا ال ينكـره منـصف، فقـد ّ ً ً
كانت األنـدلس منـارة للحـضارة والعلـوم والفنـون واآلداب، وكـان طـالب العلـم مـن مجيـع أحنـاء 

العامل يتقاطرون على جامعة قرطبـة ينهلـون مـن معينهـا الفيـاض، وحـسب األنـدلس أ�ـا أجنبـت 

واب املعرفــة، وأبــدعت يف الفنــون آيــات وروائــع ال تــزال ًمــن العظمــاء أعيانــا يف كــل بــاب مــن أبــ

     .)٢(باقية تطاول الزمن

                                                           

  .٢١-٢٠مدرسة القراءات يف األندلس، لعبدالكرمي بو غزالة، ص:  انظر)١(

  .١٠-٩للمستشرق كوالن، ص) األندلس( مقدمة كتاب )٢(
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  ال اول

  : وفيه خمسة مباحثدر اراءات  ادس،

  :ًتعريف المدرسة لغة واصطالحا اث اول* 

  :يف العربية لعدة معان، أمهها) درس(جاءت مادة : املدرسة لغة

  . املكان إذا بلي وعفت آثارهدرس:  التعفية، ومنه-١

  .درس الثوب إذا بلي: ويقرب منه

  .درس الناقة إذا راضها:  الرتويض، ومنه-٢

  .ّمذلل ممهد: طريق دارس أي: التذليل، ومنه: ويقرب منه

  .ِّجمرب: ِّرجل مدرس أي:  التجربة، ومنه-٣

ُكــرر قراءتــه، ومنــه اشــتقت امل: درس الكتــاب:  احلفــظ والتكــرار، ومنــه-٤ مكــان : درســة، أيّ

  .)١(بيو�م اليت يدرسون فيها التوراة: مدارس اليهود أي: الدراسة، ومنه

التــــذليل والــــرتويض، فــــإن الرســــم : ميكــــن إرجــــاع هــــذه املــــادة إىل أصــــل عــــام وهــــو:  قلــــت

ّالدارس قد روضته الرياح ومر السحاب، حىت ذل وعفت آثاره ّ.  

  .ِّ هلا حىت تنقاد، أو ينقاد هلا ا�ربوكذلك ترويض الناقة والتجربة لألمور فهو ترويض

والطريــق . ّفهــو تــرويض للــذهن، وتــذليل ملــا نــد عنــه لينقــاد حلفظــه: وكــذا احلفــظ والتكــرار

َّمذلل ومروض للمشي عليه، واسم املكان للدرس: َّاملعبد   .َّمذلل ومهيأ له: َّ

  .فرجع معىن املادة إىل الرتويض والتذليل

مجاعــة مــن الفالســفة أو املفكــرين أو البــاحثني، تعتنــق : ًأمــا تعريــف المدرســة اصــطالحا

ًمذهبا معينا، أو تقول برأي مشرتك   .)٢(على رأيه ومذهبه: هو من مدرسة فالن، أي: يقال. ً

  .مؤسسة تربوية، دينية كانت أو اجتماعية أو ثقافية: ّوقد عرف الرتبويون املدرسة بأ�ا

مؤسـسة : ّقة ميكننـا أن نعـرف املدرسـة بأ�ـاومن خالل التعريف اللغـوي والتعريفـات الـساب

علميـــة تتــــأثر باملكــــان والزمـــان، واحملــــيط الثقــــايف، واالجتمـــاعي، دينيــــة كانــــت أو اجتماعيــــة أو 

                                                           

، وأســـاس ٧٠٢-٧٠١، والقـــاموس احملـــيط، ص٢/٢٦٧: معجـــم مقـــاييس اللغـــة، البـــن فـــارس:  انظـــر)١(

  .١٨٦البالغة، ص

  .١/٢٨٠:  املعجم الوسيط)٢(
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فهمهــا، وتنزيلهــا : ثقافيــة؛ فــالعلوم الــشرعية وإن كــان مــصدرها الــوحي لكنهــا تتــأثر مــن حيــث

ًنــسانية تتــأثر بــذلك تــأثرا مباشــرا، بــل هــي الزمــاين واملكــاين، والعلــوم اإل: علــى الوقــائع بــاحمليطني ً
  .وليدة احلراك الزماين واملكاين

ُمؤســــسة تعليميــــة تعــــىن بنقــــل ألفــــاظ القــــرآن الكــــرمي : فمدرســــة القــــراءات: وعلــــى هــــذا
واختالفهــا، مــع عــزو كــل وجــه لناقلــه، وقــد تــأثرت مــن حيــث املنــاهج مبــؤثرات الزمــان واملكــان 

ً فيهــــا تبعــــا لتلــــك املـــؤثرات، وإن كانــــت مــــن حيــــث األداء والعقـــول، فتباينــــت منــــاهج املـــؤلفني
  .وصيغته توقيفية ال تتأثر بتلك املؤثرات

  : بأ�امدرسة القراءات في األندلسفإنه ميكننا أن نعرف : ومن هنا

ًمؤسسة علمية ذات طابع ومنهج له أسـسه وخصائـصه املميـزة، تـأثرا بـاحمليط الـذي بـرزت  ّ
  .بنقل ألفاظ القرآن الكرمي، واختالفها، مع عزو كل وجه لناقلهُفيه، وإن كانت تعىن كغريها 

  :وقد قسمها الباحثون من حيث املنهج إىل ثالث مدارس فرعية، وهي

  . املدرسة األثرية-١

  . املدرسة القياسية-٢

  . املدرسة التوقيفية-٣

وع وهي تقسيمات ترجـع إىل منـاهج املـؤلفني مـن علمـاء هـذه املدرسـة، وإن كـان هـذا التنـ

التنوع املنهجي، فتكـون تلـك ميـزة : ميكن إرجاعه إىل تنوع داخل مدرسة عامة من خصائصها

  .  من مميزا�ا
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 *ث اا ًتعريف القراءات لغة واصطالحا:  

ًقرأ يقرأ قراءة وقرآنـا، مبعـىن: مجع قراءة، وهي مصدر: ًالقراءات لغة ً ُ تـال تـالوة، وهـي يف : َ

ُمجعتــه فيــه، ومســي القــرآن : قــرأت املــاء يف احلــوض، أي: ضم، تقــول اجلمــع والــ: األصــل مبعــىن
ألنه جيمع القصص، واألمـر : ًقرآنا؛ ألنه جيمع اآليات والسور، ويضم بعضها إىل بعض، وقيل

  .)١(والنهي، والوعد والوعيد

  :فقد عرفها العلماء بتعاريف متعددة وخمتلفة، منها ًأما اصطالحا: ًالقراءات اصطالحا

ٌعلـــم بكيفيـــة أداء كلمـــات القــــرآن  : (()هــــ٨٣٣: ت( اإلمـــام ابـــن الجـــزريف  تعريـــ*
  .) ٢())ًواختالفها، معزوا لناقله

ــــدين القــــسطالني تعريــــف *  ٌعلــــم يعــــرف منــــه اتفــــاقهم  : (()هـــــ٩٢٣: ت(شــــهاب ال
 يف اللغـــة واإلعـــراب، واحلـــذف واإلثبـــات، والفـــصل والوصـــل، مـــن -يعـــين القـــراء-واخـــتالفهم 

 .)٣())حيث النقل

ـــدمياطي  تعريـــف * ـــاقلني لكتـــاب اهللا  : (()هــــ١١١١: ت(ال ـــه اتفـــاق الن ٌعلـــم يعلـــم من
احلذف واإلثبات، والتحريك والتسكني، والفصل والوصل، وغري ذلك : تعاىل واختالفهم، يف 

 . ) ٤())من هيئة النطق، واإلبدال وغريه من حيث السماع

ــــاح القاضــــي  تعريــــف * رف بــــه كيفيــــة النطــــق ٌعلــــم يعــــ : (()هـــــ١٤٠٣: ت(عبــــد الفت

ٍبالكلمات القرآنية، وطريق أدائها، اتفاقا واختالفا، مع عزو كل وجه لناقله ً ً(()٥(.  

  .ولعل أمشل هذه التعريفات وأوجزها هو تعريف اإلمام ابن اجلزري رمحه اهللا

  : أن علم القراءات يدور حول أمرين  و ذه ارت 

: ًات القرآنية، سواء أكـان ذلـك األداء متفقـا عليـه، أم كيفية أداء الكلم:  األمر األول-

  . ًخمتلفا فيه

                                                           

  ). قرأ(، مادة ١/٣٧٠: ، وتاج العروس للزبيدي١/١٢٨: لسان العرب البن منظور:  انظر)١(

  .٦١منجد املقرئني ومرشد الطالبني، ص) ٢(

  .١٧٠شارات لفنون القراءات، صلطائف اإل) ٣(

   .٦إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر، ص) ٤(

    .٥ البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة، ص)٥(
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ـــــاين- ـــــة باألســـــانيد : األمـــــر الث ـــــذين تلقـــــوا هـــــذه الكيفي ـــــصحيح عـــــن األئمـــــة ال  النقـــــل ال

التلقـي عـن أهـل : ، ولذلك كـان مـن شـروط القـراءة - -الصحيحة، املتصلة إىل رسول اهللا 

  .)١(العلم، وال يكفي األخذ من الكتب

  

  :نشأة مدرسة القراءات في األندلس اث اث* 

ال خــــالف يف أن القــــرآن الكــــرمي دخــــل إىل األنــــدلس بــــدخول اإلســــالم، ودخــــل بــــالفتح 

  .هـ مجلة من املصاحف اليت كانت منتشرة بني اجلند٩٢: اإلسالمي هلا سنة

 تكـن وال خيفـى أنـه يف ذلـك الوقـت مل تكـن القـراءات قـد حتـددت علـى مـا آلـت إليـه، ومل

ُتنــسب إىل أحــد، فكــان أهــل كــل مــصر يقــرأون مبــا يوافــق مــصحفهم، وحــسب مــا يقــرئهم مــن  ُ
ًأرسل إليهم، وبناء على ذلك فيمكن القول بأن الفاحتني لألندلس رمبا أدخلـوا إليهـا عـددا مـن  ُ

  .القراءات القرآنية، على غري متييز كما سبق

 إىل اآلفــاق، وظــل جبــامع قرطبــة ُوممــا يــذكر أنــه انتقــل أحــد مــصاحف عثمــان الــيت وجههــا

هـــ، ٥٥٢: إىل أن محلــه اخلليفــة املوحــدي عبــداملؤمن بــن علــي إىل مــراكش عاصــمة ملكــه ســنة

واســـتمر يف بنيـــه، إىل أن صـــار أواخـــر أيـــامهم لبـــين عبـــدالوادي ملـــوك تلمـــسان، مث استخلـــصه 

ُمنهم أبو احلسن املريين، وال يدرى ماذا كان مصريه
)٢(.  

األندلــسيني إىل املــشرق كــان ممــا تلقــوه مــن علــوم الــشريعة علــم القــرآن وملــا توالــت رحــالت 

وقراءاته، فمنهم من قرأ برواية واحدة أو أكثر، ومنهم من تلقى القراءات الـسبع، وزاد بعـضهم 

  .عليها

: ُويـــذكر أن أول اتـــصال لألندلـــسيني بعلـــوم القـــراءات يف املـــشرق مـــا مت يف رحلـــة العالمـــة

ُ، الــذي نــسب إليــه إدخــال موطــأ مالــك إىل األنــدلس وقــراءة )هـــ١٩٩: ت(الغــازي بــن قــيس 
ًنافع بن أيب نعيم، وكان خيـرا، فاضال، فقيها، عاملـا، أديبـا، ثقـة، مأمونـا، ووصـف بأنـه صـحح  ً ً ً ً ً ًّ

  .)٣(مصحفه على مصحف نافع ثالث عشرة مرة

                                                           

  .٢٧املدخل إىل علم القراءات، للدكتور شعبان إمساعيل، ص: انظر) ١(

  .٩القراء والقراءات باملغرب، لسعيد اعراب، ص:  انظر)٢(

  .١/٤٠٧: ، وغاية النهاية١٢٣-١/١٢٢: ترتيب املدارك: ظر ان)٣(
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 قـدم أنه هو الـذي) هـ٣٠٦: ت(ويذكر ابن الفرضي يف ترمجته حملمد بن عمر بن خريون 

بقــراءة نــافع علــى أهــل أفريقيــة، وكــان الغالــب علــى قــراء�م حــرف محــزة، ومل يكــن يقــرأ حبــرف 

  .)١(نافع إال خواص، حىت قدم ابن خريون فاجتمع إليه الناس

ًومن كالمه يعلم أنه قبل انتشار قراءة نافع كانت قراءة محزة هي املنتشرة بإفريقية عمومـا،  ُ
من قراءة محزة إىل قـراءة نـافع بتحـوهلم إىل الفقـه املـالكي؛ ألن ويعلل ابن اجلزري ذلك التحول 

ًنافعا شيخ مالك، ومها معا من املدينة املنورة، دار اهلجرة ً.  

فيـــذكر أبــوبكر الزبيـــدي أن أبــا موســـى : وأمــا عــن دخـــول القــراءات جمموعـــة إىل األنــدلس

ـــداخل  رحـــل إىل املـــشرق أول خالفـــة عبـــدالرمح-وهـــو مـــن أهـــل األنـــدلس–اهلـــواري  : ت(ن ال

  .ًفلقي مالكا ونظراءه، وكان أول من أدخل القراءات إىل األندلس وألف فيها) هـ١٣٨

: ت(ولعلهـــــا مل تـــــشتهر علـــــى يديـــــه، وإمنـــــا اشـــــتهرت علـــــى يـــــدي أيب عمـــــر الطلمنكـــــي 

مل يكـــن باألنـــدلس وال بـــبالد املغــرب شـــيء مـــن هـــذه : ؛ ولـــذلك قـــال ابـــن اجلــزري)٢()هـــ٤٢٩

ائــة الرابعــة، فرحــل مــنهم مــن روى القــراءات مبــصر ودخــل �ــا، وكــان أبــو القــراءات إىل أواخــر امل

أول مـــن أدخـــل القـــراءات إىل ) الروضــة(عمــرو أمحـــد بـــن حممـــد بــن عبـــداهللا الطلمنكـــي مؤلـــف 

  .)٣األندلس

عـــده إىل املـــشرق وقـــرأوا فعـــده أول مـــن أدخلهـــا إىل األنـــدلس، مث ذكـــر مجلـــة ممـــن رحلـــوا ب

مؤلـــــف ) هــــــ٤٣٧: ت(مـــــد مكـــــي بـــــن أيب طالـــــب القيـــــسي أبـــــو حم: فكـــــان مـــــنهم. القـــــراءات

احلــافظ أبــو عمــرو : وغريهــا، مث إمــام هـذا الفــن وشــيخ القــراء يف عـصره) الكــشف(َو ) التبـصرة(

ــــة ) هـــــ٤٤٤: ت(الــــداين  الــــذي بلــــغ الغايــــة فيهــــا، ووقفــــت عليــــه معرفتهــــا، وانتهــــت إليــــه رواي

  ).التيسري(دوا من بينها كتاب أسانيدها، وتعددت تآليفه فيها، وعول الناس عليها، واعتم

) التيـسري(، ونظم كتـاب )هـ٥٩٠: ت(ّمث ظهر بعد ذلك اإلمام القاسم بن فريه الشاطيب 

الـــيت عـــىن النـــاس حبفظهـــا ) حـــرز األمـــاين ووجـــه التهـــاين(أليب عمـــرو الـــداين وذلـــك يف قـــصيدته 

األنـدلس، وكـان وتلقينها للطالب املتعلمني، وجرى العمل على ذلك يف سائر أمصار املغرب و

                                                           

  .٢/١١٢: تاريخ علماء األندلس:  انظر)١(

  .١٥القراء والقراءات باملغرب، ص:  انظر)٢(

  .١/٣٤:  النشر)٣(
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أثرمهــا البــارز يف املدرســة القرآنيــة باألنــدلس واملغــرب ) الــشاطبية(َو ) التيــسري: (هلــذين الكتــابني

ًعموما
)١(.  

علـــى ) هــــ٧٥٤: ت(وقــد كـــان مـــن جــواب أيب حيـــان حممـــد بــن يوســـف املقـــرئ النحــوي 

راء للــسبع؛ ٍبالدنــا جزيــرة األنــدلس مل تكــن مــن قــدمي بــالد إقــ: ((... ســؤال وجــه إليــه، أن قــال

لبعـــدها عـــن بـــالد اإلســـالم، وانقطـــاع املـــسلمني فيهـــا، وألجـــل فـــرض احلـــج رحـــل منهـــا نـــويس 

ًفاجتـــازوا بـــديار مـــصر، وحتفظـــوا ممـــن كـــان �ـــا مـــن املقـــرئني شـــيئا يـــسريا مـــن حـــروف القـــراءات  ً
الـــسبع، وكـــان املقرئـــون الـــذين كـــانوا إذ ذاك مبـــصر مل يكـــن هلـــم روايـــات متـــسعة، وال رحلـــة إىل 

وســبب قلــة العلــم والروايــات بــديار مــصر مــا ... ا مــن الــبالد الــيت اتــسعت فيهــا الروايــاتغريهــ

  .)٢(.. ))كان غلب على أهلها من تغلب اإلمساعيلية وقتل ملوكهم للعلماء 

ــــرأ  ــــسبع، وإن كــــان بعــــضهم قــــد أق ــــالد األنــــدلس إال القــــراءات ال ــــشتهر يف ب ولــــذلك مل ي

نتـشرة عنـدهم، كـالقراءات الـسبع، الـيت اشـتهرت يف بالقراءات العـشر، لكنهـامل تكـن ظـاهرة وم

  .بالد األندلس، وساد اإلقراء �ا بشهادة قرائها ومقرئيها

ولعـــل ذلـــك يعـــود إىل اعتمـــادهم علـــى مـــا تلقـــوه عـــن شـــيوخهم يف رحال�ـــم إىل املـــشرق، 

ر ُوممن عاد ممـن رحـل إىل املـشرق، فـال يقـرأون وال يقرئـون مبـا عـدا ذلـك وإن كـان يف ذات األمـ

ًثابتا صحيحا ً.  

ًويشري إىل هذا أيضا أبو عمرو الـداين حيـث يقـول يف شـرحه لقـصيدة أيب مـزاحم اخلاقـاين 
  :عند قوله

  إلقرائهم قرآن ربهم الوتر      .:.     فللسبعة القراء حق على الورى

ـــام أئمـــة القـــراء الـــسبعة ((: قـــال مـــن عظـــيم مـــنن اهللا عـــز وجـــل وجـــسيم مـــا خـــصنا بـــه قي

ردهم لطلب القراءة، وعرضـهم للحـروف علـى مـن أدركـوه مـن الـصحابة، وتلقـوه باألمصار، وجت

مـن التــابعني، وغـريهم ممــن سـلك طــريقهم يف االقتـداء، وتــرك االعتـداء، مــن األئمـة املــشهورين، 

، ومـا علمـه والقـراءة غـري جـائزة بغـري مـا علمـه رسـول اهللا : إىل أن قـال... والقراء املتصدرين

  .)٣())لدينا إال من طريق من ذكرنا ممن سلك ما وصفنامن ذلك فغري موجود 

                                                           

  .١٥القراء والقراءات باملغرب، ص:  انظر)١(

  .٢٥ً نقال عن منجد املقرئني، لإلمام ابن اجلزري، ص)٢(

  .٢٥جد املقرئني البن اجلزري، صً نقال عن من)٣(
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 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

  .فهو رمحه اهللا يثبت أن الذي تواتر عنده هو قراءة هؤالء األئمة السبعة دون غريها

ُوال يفهــم منــه إنكــار مــا عــداها مــن القــراءات الثابتــة؛ ألنــه تكلــم عمــا تلقــاه مــن قــراءات 
، وهـو ))غـري موجـود لـدينا: ((كمـا قـالاألئمة السبعة وصحت لديه، وما عـداها مل يتلقـه فهـو 

  .)١(بال خالف موجود عند غريه، واملصنفات يف القراءات العشر متأل اآلفاق، وتنري الدياجى

ومل ينكر أحد مـن العلمـاء قـراءة العـشرة، ... ((: ًوإىل ذلك يشري أيضا ابن اجلزري فيقول

ولكــن مــن مل يكــن عاملــا �ــا، أومل تثبــت عنــده، كمــن يكــون يف ب
ً

لــد مــن بــالد اإلســالم بــاملغرب 

أو غــريه، مل يتــصل بــه بعــض هــذه القــراءات، فلــيس لــه أن يقــرأ مبــا ال يعلمــه، فــإن القــراءة كمــا 

  .)٢()).. سنة يأخذها اآلخر عن األول : قال زيد

  

 *راث اا مراحل تطور مدرسة القراءات في األندلس:  

ًنفـــسه أمـــريا للمـــؤمنني، فكـــان حتـــوال هــــ أعلـــن األمـــري عبـــدالرمحن بـــن حممـــد ٣١٧: يف ســـنة ً
ًخطريا يف تاريخ األندلس؛ إذ ألقى هذا التحول تبعة ثقيلة على كاهـل الدولـة ورعاياهـا، حيـث 
كــان علــى األنــدلس أن تثبــت يف ميــدان التنــافس مــع بــالد املــشرق والــشمال اإلفريقــي، ال يف 

لوا�ا املختلفـة، ويف الثقافـة ا�ال السياسي والعسكري فحسب، بل كذلك يف ميدان الثقافة بأ

  .الدينية بصفة خاصة

أخـــذت الدولـــة يف سياســـة تتـــسم بالـــذكاء والتفـــتح بتـــشجيع كـــل ألـــوان : مــن هـــذا املنطلـــق

  .الثقافة، وإطالق مزيد من احلرية للمشتغلني بالعلم

وكــان اخلليفــة عبــدالرمحن الناصــر مــع اشــتغاله بتــصريف أمــور الدولــة علــى درجــة رفيعــة مــن 

  .الثقافة

شرع األندلسيون يف التوسع يف الدراسات الدينية والقرآنيـة بـصفة خاصـة، ومـن : ومن هنا

  :القراءات القرآنية، اليت مرت بعدة مراحل يف األندلس، أمجلتها يف ثالث مراحل: بينها

  :مرحلة دخول بعض كتب القراءات من المشرق: المرحلة األولى

                                                           

  . وما بعدها٣١مقدمة حمقق الكايف يف القراءات السبع، البن شريح، ص:  انظر)١(

  .١/٤٠:  النشر)٢(
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القرآنيــة وحرصــهم علــى تعلــم هــذا العلــم أن ّكــان مــن اهتمــام األندلــسيني بفــن القــراءات 

دخلت بالدهم بعض املصنفات يف علم القراءات، واستجالب بعضهم بعض الكتـب يف هـذا 

  .الفن

أليب ) الــسبعة(كتــاب : إن أول كتــاب مــشرقي كــان ســبيل أهــل األنــدلس إىل معرفتــه هــو

وقــد اهــتم يف ، الــذي هـو يف القــراءات الـسبع، )هــ٣٢٤: ت(بكـر أمحــد بـن موســى بـن جماهــد 

  .هذا الكتاب بضبط الروايات وحتريرها، والتمييز بني الطرق

أبـو بكـر أمحـد بـن : والذي أدخل هذا الكتاب إىل األندلس هو تلميـذ البـن جماهـد، وهـو

  .حىت وفاته) السبعة(ُ، وظل يقرئ بكتاب )هـ٣٤٩: ت(الفضل الدينوري 

: ت(ن احلـــسني بـــن النعمـــان حممـــد بـــ: ًوقـــد أقـــرأ أيـــضا �ـــذا الكتـــاب مقـــرئ قـــريواين هـــو

  .هـ٣٦٠: وكان دخوله األندلس بعد سنة) هـ٣٦٨

ّأن ابن النعمان كان قد جود القراءة مبصر، ومل يكن معـه غـري كتـاب : ويقول ابن الفرضي
  .ابن جماهد

البـــن ) الوقــف واالبتـــداء(كتـــاب : ًومــن الكتـــب الــيت وجـــدت ســـبيلها إىل األنــدلس أيـــضا

  .ه عبدامللك بن إدريس البجاينقدم ب) هـ٣٢٨: ت(األنباري 

ّويف هـــذه املرحلـــة جتـــدر اإلشـــارة إىل أن أغلـــب حلقـــات العلـــم كانـــت يف املـــساجد، إذ مل 
و املدرســـة، وهـــو تكـــن لألندلـــسيني مـــدارس ومعاهـــد وجامعـــات خاصـــة، بـــل كـــان املـــسجد هـــ

  .اجلامعة واملعهد

  :إنشاء المدارس لتعليم القراءات مرحلة: المرحلة الثانية

واصــــل ) هـــــ٣٦٦-٣٥٠: ( املستنــــصر أبــــاه علــــى حكــــم األنــــدلس بــــني ســــنيتملــــا خلــــف

  .اهتمامه باستدعاء العلماء املشارقة املنقطعني للقراءات

أبــو احلــسن علــي بــن حممــد بــن إمساعيــل : هـــ يــدخل األنــدلس بــدعوة منــه٣٥٢: ففــي ســنة

  .األنطاكي، ويكرمه اخلليفة، وينزله منزلة رفيعة

 القراءات، ال يتقدمه فيها أحد يف وقتـه، وإليـه يرجـع الفـضل ًوكان األنطاكي رأسا يف علم

ّيف توجيــه األندلــسني إىل العنايــة بــالقراءات، وكــان لــه مدرســة يــدرب فيهــا الطــالب علــى جتويــد 
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، بعد أن خيتارهم مـن ذوي األصـوات احلـسنة واألداء اجليـد، وكـان )١(القراءات على حنو علمي

  .ًيعلمهم أيضا علم الرسم والضبط

  .)٢(ان اخلليفة يتفقد بنفسه هذه املدرسة مما ساعد على تطور هذا العلم باألندلسوك

هـــ، ويــدل علــى هــذا ٣٧٧: ًوظــل أبــو احلــسن األنطــاكي متفانيــا يف عملــه حــىت وفاتــه ســنة

ّاجلهد الكبري كثرة من تعلمـوا علـم القـراءات علـى يديـه، ومـن هـؤالء مـن شـاركوا يف التـأليف يف 

  .علم القراءات

أيب : أبـــو عمـــر أمحـــد بـــن عبـــدالقادر األمـــوي اإلشـــبيلي، أخـــذ عـــن: شـــهر تالميـــذهومـــن أ

  .)٣(هـ٤٢٠: تويف سنة). التحقيق: (احلسن األنطاكي، له كتاب يف القراءات السبع مساه

  :وهكذا نالحظ يف هذه املرحلة ما يلي

 إنـــــشاء مدرســـــة يف علـــــوم القـــــراءات، أي أن هـــــذا العلـــــم قـــــد اكتـــــسى صـــــفة النظاميـــــة يف -١

التدريس، مما كان له األثر البالغ يف انتشاره، خاصة وأن األمري هو الذي كـان يرعـى هـذه 

  .املدرسة

  . النقلة النوعية اليت حظي �ا علم القراءات بعد جميء األنطاكي-٢

 كان األنطاكي بتخريه يف تعليمه للشباب من ذوي األداء اجليد، واألصوات احلسنة، يريـد -٣

ّ، وميكــن لــه، إذ أن الــشباب الــذين اختــارهم صــاروا أســاتذة يف هــذا ّأن يؤصــل هلــذا العلــم

  .العلم فيما بعد، وعلى أيديهم خترج أكابر القراء، واملصنفني يف هذا البحث

 أحلق األنطاكي بعلم القراءات مجلة من العلوم، كعلم الضبط والرسـم، لـذا ختـرج مـن كـان -٤ 

  .يكتب املصاحف وينقطها

درســة، وهــذا العــامل القــادم مــن أنطاكيــة بــدعوة مــن األمــري، كــان أن هــذه امل: وهكــذا نــرى

  .هلما األثر البالغ على علم القراءات يف األندلس

ًكمـا أن هــذا اإلمـام الــذي أصـبح شــيخا هلــذه املدرسـة األندلــسية قـد شــحذ مهـم كثــري مــن 
مــن هــذا تالميــذه إىل مواصــلة الــدرب يف هــذا العلــم، فــشرع كثــري مــنهم يف الرحلــة؛ لالســتزادة 

                                                           

  .٢٤١-١/٢٤٠: التكملة لكتاب الصلة:  انظر)١(

  .١/٢٤١: التكملة لكتاب الصلة:  انظر)٢(

  .١٣الصلة، ص:  انظر)٣(
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العلم، فرحلوا إىل املشرق، وعادوا بعلم غزير، كان له األثر الكبـري يف تطـور هـذا العلـم يف بـالد 

  .األندلس

  :الرحلة إلى المشرق لطلب القراءات: المرحلة الثالثة

جتلت مثرات جهد اإلمام األنطـاكي يف عـدد مـن طلبـة العلـم األندلـسيني الـذين مل يكتفـوا 

خ القــادم مــن أنطاكيــة، فرحلــوا إىل احلجــاز، وإىل مــصر الــيت كانــت يف مبــا أخــذوه مــن هــذا الــشي

  .ذلك الوقت من أهم مراكز الدراسات القرآنية عامة، وعلم القراءات على وجه اخلصوص

  :ومن هؤالء

  : )١( أمحد بن حممد بن عبداهللا املعافري الطلمنكي-)١

ة، واملدينــة، وقــرأ علــى أيب احلــسن األنطــاكي، ورحــل إىل مــصر، ومكــ: قــرأ القــراءات علــى

ًعدد من الشيوخ، ورجع إىل األندلس بعلم غزيـر، وتـصدر لإلقـراء، وكـان يقـرئ النـاس حمتـسبا،  ُ
ًوظل منقطعا للتدريس إىل وفاته ّ

)٢( .  

  : سليمان بن هشام بن وليد بن كليب، املعروف بابن الغماز-)٢

ابـن غلبــون، وأيب : سـكن قرطبـة، وأخـذ �ــا عـن أيب احلـسن األنطـاكي، روى باملــشرق عـن

ًبكــر األدفــوي، وعــن غريمهــا، كــان حافظــا، مالزمــا لإلقــراء بالليــل والنهــار، تــويف ســنة أربعمائــة : ً

  .)٣(للهجرة

  

  :مجاهر بن عبدالرمحن بن مجاهر احلجري الفقيه -)٣

ًمــــن أهــــل طليطلــــة، كــــان حافظــــا، ورحــــل إىل املــــشرق حاجــــا، فــــدخل مــــصر ومســــع مــــن  ً
  .)٤(ني وأربعمائةست وست: شيوخها، تويف سنة

  :خلف بن إبراهيم بن خلف بن سعيد بن النخاس القرطيب -)٤

 أيب : رحــل وحــج وقـرأ القــراءات مبكــة علــى، ولــد سـنة ســبع وعــشرين وأربــع مئـة،خطيـب قرطبــة

 أيب القاسـم : وروى عـن، نصر بن عبدالعزيز الـشريازي:ومبصر على، معشر عبد الكرمي الطربي

                                                           

  .٤/٣٩: معجم البلدان: انظر. سط األندلس، من أعمال طليطلة، وهي مدينة و)طلمنكة( نسبة إىل )١(

  . ١٥٣-١٥٢، وبغية امللتمس، ص١/١٢٠: غاية النهاية:  انظر)٢(

  .٦١الصلة، ص:  انظر)٣(

  .٤٢الصلة، ص:  انظر)٤ (
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 وكــان مــدار اإلقــراء عليــه ، وطــال عمــره وبعــد صــيته،ميــة املروزيــة وكر،بــن عبــد الوهــاب املقــرىء

 ، حــسن البيــان، فــصيح اللــسان، بليــغ املوعظــة،ًا صــدوق، كــان ثقــة: قــال ابــن بــشكوال.بقرطبــة

  .)١(رمحه اهللا  إحدى عشرة ومخس مئة: يف صفر سنةتويف .س فكه ا�ل،مجيل املنظر وامللبس

  :وميكن تلخيص هذه املرحلة مبا يلي

 أن تالميذ األنطاكي استجابوا حلـث شـيخهم علـى التـزود مـن هـذا العلـم، فرحـل عـدد -)أ

ّمن طالبه إىل املشرق، وتزودوا من علوم القراءات القرآنية، مث رجعوا إىل بالدهـم لنـشر 
  .ما تعلموه

ـــــسبع، والوقـــــف واالبتـــــداء، ومـــــسائل -)ب  يف هـــــذه املرحلـــــة بـــــدأ التوســـــع يف القـــــراءات ال

عــن طريـــق إدخــال بعــض تالميــذ األنطـــاكي أثنــاء رحلــتهم للمـــشرق القــراءات، وذلــك 

  .بعض الكتب

  ).الروضة(تأليف الطلمنكي لكتابه :  نشاط حركة التأليف يف القراءات، مثل-)ج

 رحلة بعض العلماء الذين كان على يديهم الفـتح املبـني يف علـم القـراءات، ومـا يتعلـق -)د

ات اليت صارت عمدة يف هذا الفـن، كاإلمـام به من علوم إىل املشرق، وتأليفهم املصنف

  .الداين، واإلمام الشاطيب، وغريمها

وبعــد هــذه الفــرتة مــن اإلعــداد، واســتيعاب الــرتاث املــشرقي مــن املؤلفــات حــول القــراءات، 

ُتؤيت هذه اجلهود األندلسية أكلها خالل النصف األول من القرن اخلامس، والـذي ميثـل نـضج 
  .ئر العلومالثقافة األندلسية يف سا

وهنــا نـــرى كيــف حتـــول األندلــسيون مـــن تالميــذ حريـــصني علــى تلقـــي العلــم مـــن مـــصادره 

املـــشرقية إىل أســـاتذة، ال علـــى مـــستوى بلـــدهم فحـــسب، بـــل علـــى مـــستوى العـــامل اإلســـالمي 

  .)٢(كله

  

                                                           

ــــة٨٩٥-٢/٨٩٤: معرفــــة القــــراء الكبــــار:  انظــــر)١ ( ــــة ٥٥، والــــصلة، ص١/٢٧١: ، وغايــــة النهاي ، وبغي

  .٤/١٢٥١: ، وتذكرة احلفاظ٢٦٠-٢٥٩امللتمس، ص

  . وما بعدها بتصرف٤٥مدرسة القراءات يف األندلس، ص:  انظر)٢(
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  أر در اروان  ادر اد اث اس* 

 حممـــد بـــن عمـــر بـــن خـــريون األندلـــسي، الـــذي قـــدم بـــدأت مدرســـة القـــريوان بـــأيب عبـــداهللا

أيب بكــــر بــــن ســــيف، وإمساعيــــل بــــن عبــــداهللا : القــــريوان بعــــد رحلــــة علميــــة أخــــذ أثناءهــــا عــــن

ًالنحاس، مث استقر بالقريوان وبىن فيها جامعا خاصـا سـنة هــ، ورسـخ قـراءة اإلمـام نـافع، ٣٥٢: ً

ًلعبــاس عبــداهللا بـن طالــب أمــرا إىل حـىت صــارت هـي القــراءة الرمسيــة عنـدما أصــدر القاضــي أبـو ا
  .، أن ال يقرئ مبا سواها)هـ٢٧٢: ت(حممد بن برغوث القروي املقرئ 

ّويظهـــر أن ابـــن خـــريون هـــو الـــذي أصـــل التحقيـــق يف األداء عـــن ورش، وهـــو مـــا وصـــفه 
  .اإلمام الداين باألخذ الشديد املروي عن األزرق، وداود بن أيب طيبة، ويونس بن عبداألعلى

  .، وعنه نقل الداين بعض آرائه)أصول األداء: ( ابن خريون كتابوقد ألف

ابنـه أبــو جعفـر حممـد بـن حممـد بـن عمـر بـن خــريون، : وممـن أخـذ عـن ابـن خـريون مباشـرة

  ).األلفات والالمات(َ، و )االبتداء والتمام: (وقد روى عن والده كتابيه

بـراهيم، وهـو شـيخ أيب ومن أبرز أصحاب ابن خريون أبو الفـضل القـروي عبـداحلكم بـن إ

ًحممــد القــضاعي الــذي كــان يــرتدد بــني اجلزائــر واألنــدلس، ويف أســانيده اثنتــا عــشر طريقــا عــن 
ابــن خــريون عــن النحــاس وابــن ســيف، وحممــد بــن ســعيد : ورش، وثالمثائــة عــن األزرق بواســطة

  .األمناطي

ن شـيوخ أبـو بكـر حيـىي بـن خلفـون املـؤدب، وهـو مـ: ًومن اآلخذين عن ابن خـريون أيـضا

ــــل بــــن أمحــــد القــــروي، املعــــروف : ًوعنــــه أخــــذ أيــــضا. القابــــسي يف القــــراءة ــــو إبــــراهيم إمساعي أب

  .باملهدي، وهو من شيوخ حممد بن سفيان

أما املؤسس احلقيقي للمدرسـة القريوانيـة فهـو حممـد بـن سـفيان؛ إذ اسـتوعب مـذهب ابـن 

تــه عــن أيب إبــراهيم عــن ابــن خــريون يف مساعــه مــع الــداين علــى أيب احلــسن القابــسي، ويف روايا

خلفــون عــن ابــن خــريون، وعــن أيب إبــراهيم إمساعيــل بــن أمحــد املهــدي، ولكــن ابــن ســفيان مل 

ـــه رحـــل إىل مـــصر، وأخـــذ عـــن شـــيوخها، أمثـــال : يقتـــصر علـــى أصـــحاب ابـــن خـــريون، بـــل إن

ًيعقوب بن سعيد اهلواري الذي قرأ على يونس بن عبداألعلى، ومسع ابن سفيان أيـضا مـن أيب 
  .لطيب بن غلبون، وأشركه مع املهدي يف أسانيدها
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وقد أخذت عنه جمموعة من القراء، منهم من الزمـوه وسـلكوا طريقـه، وتـصدروا مدرسـته، 

  .وهؤالء هم شيوخ أقطاب املدرسة القريوانية، وعنهم أخذ احلصري، وابن بليمة

بـن حـسن عبـدالعزيز بـن حممـد البكـري، وحـسن :عتيق بن أمحد القـصري، ومـنهم: فمنهم

بــن محــدون، وأغلــب هــؤالء الــشيوخ اشــتهروا بكــو�م قــرأوا علــى ابــن ســفيان، وأقــرأوا احلــصري 

    .وابن بليمة

ـــل : أمـــا الـــذين مسعـــوا منـــه ورووا كتبـــه فتـــذكر املـــصادر مـــنهم جمموعـــة كعبـــداهللا بـــن إمساعي

ادي، اللخمــي، وأبــو احلــسن الفرضــي الــذي أســند إليــه ابــن اجلــزري يف النــشر روايتــه لكتــاب اهلــ

  .وهو من شيوخ ابن بليمة، وابن الفحام

كمــا يعتــرب يف عــداد اآلخــذين عــن ابــن ســفيان عبــداهللا بــن ســهل األنــصاري األندلــسي، 

الطلمنكــي، ومكــي بــن أيب طالــب، وأيب عمــرو : الــذي عرفــت رحلتــه إىل املــشرق، وأخــذه عــن

  .الداين

، كمــا تـــأثر بـــه وقــد شـــارك ابــن ســـفيان يف هــذه االختيـــارات الــشيخ مكـــي بــن أيب طالـــب

  .بصفة مباشرة أبو العباس املهدوي، وابن بليمة، وابن الفحام، واحلصري

أبــو العبــاس أمحــد بــن عمــار املهــدوي : ومــن أشــهر الــذين أخــذوا مباشــرة عــن ابــن ســفيان

: ، وهو من محلة مذهب املدرسـة القريوانيـة إىل شـرق األنـدلس الـيت دخلهـا سـنة)هـ٤٤٠: ت(

ًمقرئا، ومؤلفا، ومناظرا: عمرههـ وقضى فيها أواخر ٤٣٠ ً ً.  

مهـــدي بـــن إبـــراهيم، : أخـــذ املهـــدوي معارفـــه األوىل يف القـــريوان، فـــدرس علـــى جـــده ألمـــه

، ومن ابن سفيان، مث كانت لـه رحلـة أو رحـالت )هـ٤٠٣: ت(ومسع من أيب احلسن القابسي 

 ، وأبــــو بكــــر بــــن عيــــسى)هـــــ٣٨٣: ت(إىل املــــشرق إذ يعــــد مــــن شــــيوخه حممــــد بــــن الــــسماك 

  ).هـ٤٢٨: ت(البلوي، الرحالة املعروف بابن املرياثي 

، يف كنـف األمـري )١(وبعدما أكمـل معارفـه يف القـريوان ويف املـشرق، نـزل املهـدوي يف دانيـة

جماهد العامري، الذي اشتهر باالحتفاء بالعلمـاء، فوجـد عنـده بغيتـه مـن رعايـة وتكـرمي، فـأكرم 

                                                           

 ، تقــعبلنـسية أعمـال مـن باألنـدلس مدينـة وهـي. مفتوحـة مثنـاة يـاء بعـدها ،مكـسورة نـون األلـف عـد ب)١(

 أمريهــا نأل ؛األنــدلس أهــل أقــرأ وأهلهــا، الغــزو إىل األســطول خيــرج كــان ومنهــا ،ًاشــرق البحــر ضــفة علــى

 فكثـروا ،عنـده ويقيمـون يقـصدونه فكانوا ،األموال عليهم وينفق ،عليهم ويفضل ،القراء يستجلب كان

  .٢٣٢-٢٣١، والروض املعطار، ص٢/٤٣٤: معجم البلدان: انظر. بالده يف



        

 
 

 

 

 

   

 ٧٦٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 

 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

أجــزل لــه ) التفــصيل اجلــامع لعلــوم التنزيــل: (علــى كتابــهوفادتــه، وقــدر رتبتــه العلميــة، وملــا اطلــع 

ّالعطـــــاء، فاســـــتقرت أحوالـــــه، والتفـــــت الطلبـــــة يف حلقاتـــــه وجمالـــــسه، فـــــسمعوا رواياتـــــه، ونقلـــــوا 
أبو عبداهللا حممد بن عيسى املغامي، وأبو احلـسني حيـىي بـن : مؤلفاته، ومن أشهر من أخذ عنه

  .إبراهيم اللوايت املعروف بابن البياز

ً املهدوي خملصا للمدرسة القريوانيـة، متبعـا طريقهـا، مناصـرا ملواقفهـا الـيت عنـد شـيخه وكان ً ً
ابــــن ســــفيان، والــــشيخ مكــــي بــــن أيب طالــــب، فقــــد اقتــــدى بــــاألول يف اختياراتــــه، وبالثــــاين يف 

  .)١(منهجه، وكتاباته

                                                           

  . وما بعدها باختصار١٨٧تاريخ القراءات يف املشرق واملغرب، ص:  انظر)١(



        

 
 

 

 

 

   

 ٧٦٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 

 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

ل اا  

    أر اراء ادن  اراءات وو، و  طب

 ولب اطا  راءاتم ا  مرأ  

ًإن النــاظر يف تــراث املدرســة األندلــسية يــرى اهتمامــا بالغــا بــالقراءات، وتراثــا خالــدا،    ً ً ً
ًوعلماء أفذاذا هم يف مقدمة أئمة القراءة، فقد رحلوا إىل املـشرق، وتلقـوا علـم القـراءات فعـادوا 

  .اإىل بالدهم األندلس، وعلموها، وصنفوا فيه

وقــد تبــوأت املــصنفات األندلــسية يف القــراءات مكانــة الــصدارة، فقــد عــد ابــن اجلــزري   

وجعــــل يف مقــــدمتها حنــــو عــــشرة كتــــب مــــن ) النــــشر(املــــصنفات الــــيت اعتمــــد عليهــــا يف كتابــــه 

  .)١(مصنفات األندلسيني

  :ولبيان املصنفات األندلسية يف القراءات قسمت هذا املطلب إىل أربعة فروع

  :من ألف في مفردات القراء :الفرع األول

ًكثــــريا مــــا ينفــــرد بعــــض القــــراء يف أوجــــه قــــراءا�م يف مــــسائل كثــــرية مــــن أصــــول القــــراءة أو 
فرشها، لذا أفرد بعض العلماء لتلك القراءات مصنفات خاصـة فيهـا تفـصيل أحكامهـا، وبيـان 

  :فرشها، وفيه

  :من ألف في قراءة نافع مجملة: ًأوال

دلس جبملـة كثـرية مـن املـصنفات؛ وذلـك الشـتهار هـذه القـراءة حظيت قـراءة نـافع يف األنـ

واهتم بعض املصنفني بذكر قراءة نافع جمملة دون إفـراد أحـد رواتـه، وبيـا�م . يف بالد األندلس

  :فيما يلي

القصيدة احلصرية يف قراءة : (وكتابه): هـ٤٨٨: ت(علي بن عبدالغني الحصري * 

  :)٢()اإلمام نافع

  . )٣(، وقد شرحها مجاعة٢٠٩: يف مقرأ اإلمام نافع، عدد أبيا�اوهي منظومة رائية 

                                                           

  .٤٦ندلسية يف التفسري، للرومي، صمنهج املدرسة األ:  انظر)١(

اهلــرم، الطبعـــة -توفيــق أمحــد العبقــري، مكتبــة أوالد الــشيخ للــرتاث، مــصر. د:  وهــي مطبوعــة بتحقيــق)٢(

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣: األوىل

، والتكملــة ٣/٣٨٦: ، وشــذرات الــذهب٢/١٣٣٧: ، وكــشف الظنــون١/٥٥٠: غايــة النهايــة:  انظــر)٣(

  . ٢/٢٥٦: لكتاب الصلة



        

 
 

 

 

 

   

 ٧٦٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 

 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

: ت(محمـــــد بـــــن عبـــــدالرحمن بـــــن محمـــــد اإلشـــــبيلي، المعـــــروف بـــــابن عظيمـــــة * 

  .)١()الفريدة احلمصية يف شرح القصيدة احلصرية: (وكتابه ):هـ٥٤٠

  .)٢()قراءة نافع: (كتابهو: )هـ٥٥٠: ت(عبيداهللا بن عمرو بن هشام اإلشبيلي * 

لــــه تــــأليف يف قــــراءة : )هـــــ٥٦٢: ت( يزيـــد بــــن عبــــدالجبار بــــن عبــــداهللا بــــن أصــــبغ *

  .)٣(نافع

شــرح : (وكتابــه): هـــ٦٠٠: فــي حــدود: ت(غــافقي َّــمرجى بــن يــونس بــن ســليمان ال*      

  .)٤()قصيدة احلصري يف قراءة نافع

  :من ألف في روایتي ورش وقالون: ًثانیا

  .الون مصنفات خاصة، يبينون أحكام كل منهمامن العلماء من أفرد لرواييت ورش وق   

 محمد بـن شـريح بـن أحمـد :ومن العلماء من أفرد رواية ورش عن نافع بالتصنيف، وهـو

  .)٥()رواية أيب بكر األصبهاين عن ورش: (وكتابه األول ): هـ٤٧٦: ت: (اإلشبيلي

 .)٦()رواية أمحد بن صاحل عن ورش: (وكتابه الثاين

ــن أحمــد بــن :أفــرد روايــة قــالون عــن نــافع بالتــصنيفمــن العلمــاء كــذلك مــن و  محمــد ب

االخــــتالف بــــني نــــافع مــــن روايــــة : (وكتابــــه ):هـــــ٤٧٠: عــــاش إلــــى حــــدود(ســــعود الــــداني 

  .)٧()قالون

  

                                                           

، وإيـــــضاح ٦/٨٩: ، وهديـــــة العـــــارفني٢/١٥٦: ، ونفـــــح الطيـــــب١/٣٦٤: لـــــة لكتـــــاب الـــــصلة التكم)١(

  .٤/١٨٩: املكنون

، والبلغـة، ٢/٣١٢: ، والتكملة لكتـاب الـصلة١/٤١٩: ، وغاية النهاية٢/٤١٩:  معرفة القراء الكبار)٢(

  .١٢٨ص

  . ٤/٢٣٣:  التكملة لكتاب الصلة)٣(

، وهديــــة ٢/١٣٤٤: ، وكــــشف الظنــــون٢/٢٨٤: الوعــــاة، وبغيــــة ٢/٢٠٠:  التكملــــة لكتــــاب الــــصلة)٤(

  .٦/٤٢٦: العارفني

  . ٣٤ فهرسة ابن خري، ص)٥(

  . ٣٤ فهرسة ابن خري، ص)٦(

، والتكملـــــــــــــــــــــة لكتـــــــــــــــــــــاب                                                                                ٢/٦٣: ، وغايـــــــــــــــــــــة النهايـــــــــــــــــــــة٢/٨٥٤:  معرفـــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــراء الكبـــــــــــــــــــــار)٧(

  . ١/٣١٩: الصلة



        

 
 

 

 

 

   

 ٧٦٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 

 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

  :وله ثالثة كتب ):هـ٤٧٦: ت: (محمد بن شريح بن أحمد اإلشبيلي *    

  ).رواية احللواين عن قالون عن نافع: (األول

  ).إمساعيل القاضي عن قالون عن نافعرواية : (والثاين

  ).كتاب رواية أيب أمحد الفرضي عن أيب نشيط عن قالون عن نافع: (والثالث

ومجيــــع هــــذه : ((تفــــرد بــــذكرها كلهــــا ابــــن خــــري يف فهرســــت مــــا رواه عــــن شــــيوخه، فقــــال

  .)١(...))تأليف الشيخ أيب عبداهللا حممد بن شريح املقرئ رمحه اهللا..... الروايات

  : من ألف في قراءات أخرى مفردة:ًثالثا

ألف بعض العلماء يف مفردات بعـض القـراء اآلخـرين غـري نـافع، كعاصـم، ومحـزة، وغـريهم،     

: وكتابـــه ):هــــ٤٧٠: عـــاش إلـــى حـــدود( محمـــد بـــن أحمـــد بـــن ســـعود األنـــصاري :مـــنهمو

 .)٢()االختالف بني الكسائي من رواية الدوري(

  :وله عدة مصنفات ):هـ٤٧٦: ت: (محمد بن شريح بن أحمد اإلشبيلي *

  .)٣()قراءة يعقوب بن إسحاق احلضرمي (-١  

  ).رواية عبدالوارث بن سعيد عن أيب عمرو (-٢  

  ).كتاب رواية شجاع بن أيب نصر (-٣  

  ).رواية إمساعيل بن جعفر عن نافع (-٤  

  ).رواية إسحاق املسييب عن نافع (-٥  

  ).رواية نظيف عن قنبل (-٦  

  ). بن أيب زياد عن عاصمرواية محاد (-٧  

  ). رواية الكسائي عن أيب بكر عن عاصم (-٨  

  ).رواية أيب حممد عبيد بن الصباح عن حفص عن عاصم (-٩  

  ).رواية أيب يوسف يعقوب بن خليفة األعشى عن أيب بكر عن عاصم (- ١٠  

  ).رواية املفضل عن عاصم (- ١١  

  .)رواية ابن موسى عيسى بن سليمان عن الكسائي (- ١٢  

                                                           

  .٣٤ فهرسة ابن خري، ص)١(

  .١/٣١٩:  التكملة لكتاب الصلة)٢(

  .٣٤ فهرسة ابن خري، ص)٣(



        

 
 

 

 

 

   

 ٧٦٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 

 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

  ).رواية سعيد بن عبدالرحيم عن الكسائي (- ١٣  

  ).رواية أيب عبدالرمحن قتيبة بن مهران عن الكسائي (- ١٤  

    ).رواية أيب املنذر نصري بن يوسف عن الكسائي (- ١٥  

  ).رواية أيب حممد سليمان بن مهران األعمش (- ١٦  

  ).رواية أيب جعفر يزيد بن القعقاع عن نافع (- ١٧  

ومجيــع هــذه : ((لهــا ابــن خــري يف فهرســت مــا رواه عــن شــيوخه، فقــالتفــرد بــذكرها ك  

تــأليف الــشيخ أيب عبــداهللا حممــد بــن شــريح املقــرئ : الروايــات وهــي اثنتــان وعــشرون روايــة

  .)١(...))رمحه اهللا

قـــراءة محـــزة بـــن : (وكتابـــه: )هــــ٥٣٩: ت(شـــريح بـــن محمـــد بـــن شـــريح اإلشـــبيلي * 

  .)٢()ليم بن عيسى عنهحبيب الزيات يف رواية خلف وخالد عن س

  

  :من ألف في الخالف بین القراءات السبع: ًرابعا

ًمل يكن التأليف يف األندلس يف علم القراءات قاصـرا علـى مفـردات القـراء، بـل كـان 
يف اخلــالف احلاصــل بيــنهم، فمــنهم مــن ألــف يف اخلــالف بــني قــراءتني، ومــنهم مــن ألــف يف 

  :اخلالف بني سبع قراءات

ًما قرأ به قـارئني، كنـافع وعاصـم مـثال، : واملقصود : الخالف بين قراءتين المؤلفون في-)أ
 محمــد بــن : ممــن ألــف يف اخلــالف بــني قــراءتنيكــورش وقــالون، وغريمهــا، و: أو الــرواة عــنهم

االخـــتالف بـــني يعقـــوب بـــن أيب : (وكتابـــه ):هــــ٤٧٦: ت: (شـــريح بـــن أحمـــد اإلشـــبيلي

  ).، وبني نافع يف رواية ورش عنهإسحاق بن زيد احلضرمي يف رواية رويس وروح

: وقــــد ذكــــره يف الفهــــرس الــــشامل �ــــذا العنــــوان، وذكــــر أن لــــه نــــسختان خمطوطتــــان

  . ًإحدامها بدمشق، واألخرى مبصر، وذكره أيضا كحالة دون ذكر روح يف قراءة يعقوب

والكتاب يوضـح االخـتالف بـني قـراءة يعقـوب وهـي قـراءة عـشرية، وروايـة ورش عـن 

  .نافع

                                                           

  .٣٥ فهرسة ابن خري، ص)١(

  .٣٦ فهرسة ابن خري، ص)٢(
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 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

  :مؤلفون في الخالف بين القراءات السبع ال-)ب

 يف  ومــن املــؤلفني،هــي املنــسوبة إىل أحــد القــراء الــسبعة املــشهورين: القــراءات الــسبع

ــــــــسبع ــــــــني القــــــــراءات ال ــــــــن ســــــــعيد الطرسوســــــــي: اخلــــــــالف ب ــــــــف ب ــــــــن خل                  إســــــــماعيل ب

  :وله كتابان يف القراءات السبع مها، )هـ٤٥٥: ت(

 ألفه ليكون اكتفاء للمنتهي واملبتدي، والذي يظهـر أنـه كتـاب كبـري، وقد :)١()االكتفاء (-١

ًحيــث خلــص منــه كتابــا خمتــصرا فيمــا اختلــف فيــه القــراء الــسبعة مســاه ، )٢()العنــوان: (ً

  .)٣()العنوان(يف مقدمة كتابه ) االكتفاء(وقد ذكر أسانيد كتاب 

انــة مرموقــة عنــد القــدامى وقــد احتــل هــذا الكتــاب مك: )٤()العنــوان يف القــراءات الــسبع (-٢

  .املهتمني بالقراءات القرآنية، فكان عمد�م يف هذا الشأن

ـــــاب ) العنـــــوان(وكتـــــاب  ـــــاب ) التيـــــسري(ًشـــــبيه جـــــدا بكت للـــــداين، فهـــــو خمتـــــصر لكت

ًالذي كان مصنفا ضخما، مثل ما يعترب ) االكتفاء( ) جـامع البيـان(ًخمتصرا لكتـاب ) التيسري(ً

  .للداين

أمــا بعــد فــإين ذاكــر يف كتــايب هــذا مــا اختلــف فيــه : ((قدمتــهويــذكر أبــو طــاهر يف م

إذ ...القـــراء الـــسبعة املـــشهورون مـــن أئمـــة األمـــصار بإجيـــاز واختـــصار ليقـــرب علـــى املتحفظـــني

فجعلـت هـذا املختـصر ....ًكنت قد جعلت كتـايب املـرتجم باالكتفـاء كافيـا للمنتهـي واملبتـدي

  .)٥())كالعنوان والرتمجة عنه

خليـل العطيـة، مـن جامعـة البـصرة، : زهري زاهـد، والـدكتور: ق الدكتوروقد طبع بتحقي  

، كاحتــاد منهجيهمــا يف عــرض أبــواب األصــول )التيــسري(َو ) العنــوان(وقــدما مالمــح الــشبه بــني 

  .عند القراء، وبسط فرش احلروف

                                                           

  .٩/٧١: ، والوايف بالوفيات١/١٤١: ، وكسف الظنون١/١٦٤: غاية النهاية:  انظر)١(

: ، وكشف الظنون١/٢٣٣: ، ووفيات األعيان١/١٦٤: ، وغاية النهاية١/٣٤١: رفة القراء الكبار مع)٢(

٢/١١٧٦.  

  . وما بعدها١٣٠العنوان يف القراءات السبع، ص:  انظر)٣(

: ، وكـشف الظنـون١/٢٣٣: ، ووفيـات األعيـان١/١٦٤: ، وغاية لنهايـة١/٣٤١: معرفة القراء الكبار)٤(

  .٣٠/٣٧٧ :، وتاريخ اإلسالم٢/١١٧٦

  .١٢٩-١٢٨ العنوان، ص)٥(
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 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

 مــن مزايــا، مــن حيــث االختــصار والوضــوح،) العنــوان(ّوقــد بــني احملققــان مــا ميتــاز بــه كتــاب     

  .أن يف األول ما ليس له ذكر يف الثاين) التيسري(إال أ�ما ذكرا يف مقارنتهما هلذا الكتاب مع 

  

املفتـاح يف (: وكتابـه ).هــ٤٦١: ت (بـن عبـدالوهاب القرطبـي عبدالوهاب بن محمد*     

 .وقد اشتهر عند القراء، وكثر العزو إليه: )١()القراءات

ًضب، ميتـاز حبذفـه غالبـا ألدوات العطـف، مـع ًوالكتاب كان خمتـصرا، يف أسـلوب مقتـ  
اســتعمال النعـــوت يف مواضـــع اخلـــرب، إال أنـــه مـــع ذلــك حـــريص علـــى توضـــيح أوجـــه القـــراءات، 

  .)٢(وعزوها دون أن يلجأ إىل مفهوم املخالفة، مثل ما فعل اإلمام الشاطيب

  

 يف الكـــايف: (وكتابـــه األول ):هــــ٤٧٦: ت: (محمـــد بـــن شـــريح بـــن أحمـــد اإلشـــبيلي*     

، ومكــي بــن أيب )التيــسري(وقــد ســار فيــه علــى منــط أيب عمــرو الــداين يف :  )٣()القــراءات الــسبع

    ، ، فبــدأ بــذكر أســانيده إىل القــراء الــسبعة، وبــني اتــصال قــراء�م بــالنيب )التبــصرة(طالــب يف 

ًكمــا اتبــع تقريبــا نفــس التبويــب يف عــرض األصــول والفــرش، واالقتــصار علــى الــرواة املــشهورين 
  .عن أئمة القراءة

مبـد مـا كـان علـى حـرفني مـن فـواتح الـسور ) الكايف(ويذكر ابن اجلزري أن شريح انفرد يف      

}الر{يف رواية أهل املغرب عن ورش باستثناء الراء مـن 
}املـر {َ و )٤(

ء واهلـاء مـن ، والطـا)٥(

، كمــا )٨(}حــم عــسق{َ، و )٧(}كهــيعص{ وإنــه وحــده تــرك مـد العــني لــورش يف ،)٦(}طــه{

                                                           

  .٢/٦٣٧: ، ونفح الطيب١/٤٨٢: ، وغاية النهاية٢/٨٦٦:  معرفة القراء الكبار)١(

  .٣٠٣تاريخ القراءات يف املشرق واملغرب، ص:  انظر)٢(

: ،  وهدية العـارفني٣/٣٥٤: ، وشذرات الذهب٣٢/١٧٩: ، وتاريخ اإلسالم٢/١٥٣:  غاية النهاية)٣(

  . ٣١بن خري، ص، وفهرسة ا٦/٧٤

  .١:  سورة يوسف، اآلية)٤(

  .١:  سورة الرعد، اآلية)٥(

  .١:  سورة طه، اآلية)٦(

  .١:  سورة مرمي، اآلية)٧(

  .٢َ و ١:  سورة الشورى، اآليتان)٨(
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 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

، مـع أن اجلمهـور علـى )١(}يشاء إِلَـى {إنه أغرب يف تسهيل اهلمزة الثانية كالواو يف مثـل: قال

ًإبداهلا واوا خالصة
)٢(.  

  .)٣()التذكري يف القراءات السبع: (وكتابه الثاين

ـــــي*  ـــــن عل ـــــاذشأحمـــــد ب ــــــابن الب ـــــاطي، المعـــــروف ب ـــــف الغرن ـــــن خل ـــــن أحمـــــد ب              ب

مـا علمـت : ((ال عنـه ابـن الـزبري، قـ)٤()اإلقناع يف القراءات الـسبع: (وكتابه :)هـ٥٤٠: ت(

ًفيما انتهى إليه نظري وعلمي أحسن انقيادا لطرق القراءة، وال أجل اختيارا منه ً(()٥( .  

  .)٦())وهو كتاب مل يؤلف مثله: ((قال عنه صاحب كشف الظنون      

  

  .)٧())ألف اإلقناع مل يؤلف مثاله: ((وقال اإلمام السيوطي

ملكــي ) التبــصرة(َللــداين، و ) التيــسري: (وكتــاب اإلقنــاع كمــا صــرح مؤلفــه يرمــي إىل تنقــيح كتــايب

 ًإن فيهمـا جمـاال للتهـذيب،: ((بن أيب طالب، وبعدما أثىن عليهما ابن الباذش أمجـل الثنـاء قـال

ًومكانـا للرتتيـب، فكــم هنـاك مــن منفـرد حيـل بينــه وبـني أخيــه، ونـازح عـن أمــه وأبيـه، ومنفــصل 
  .)٨())عن فصيلته اليت تؤويه

                                                           

  .١٤٢:  سورة البقرة، اآلية)١(

  .٣١٩-٣١٨تاريخ القراءات يف املشرق والغرب، ص:  انظر)٢(

ـــــة٢/٨٠٥:  معرفـــــة القـــــراء الكبـــــار)٣( ـــــة النهاي ـــــذهب٢/١٥٣: ، وغاي ـــــاريخ ٣/٣٥٤: ، وشـــــذرات ال ، وت

  . ٦/٧٤: ، وهدية العارفني٣/٢٢١: ، وإيضاح املكنون٣٢/١٧٩: اإلسالم

، والــديباج ١/٣٣٨: ، وبغيــة الوعــاة١/٨٣: ، وغايــة النهايــة١٠٤٦-٣/١٠٤٥:  معرفــة القــراء الكبــار)٤(

 ٧٠-١٧: ، وتــاج العــروس١/٣٨٩ :، واملعجــم املفهــرس١/١٤٠: ، وكــشف الظنــون٤٢املــذهب، ص

دمـشق، الطبعـة األوىل، -عبدا�يد قطـامش، دار الفكـر: ، والكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور)ب ذ ش(

  .هـ١٤٠٣

  .١/١٩٥:  اإلحاطة)٥(

  .١/١٤٠:  كشف الظنون)٦(

  .١/٣٨٨:  بغية الوعاة)٧(

  .١/٤٩:  اإلقناع)٨(
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 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

ًوميتــاز عــرض أســانيده بدقــة متناهيــة، إذ يــذكر غالبــا تــاريخ القــراءة، وعــدد اخلتمــات،   
 بــاإلقراء، وبــني ُورمبــا ذكــر مكا�ــا، وإذا كــان لــشيخه ســند مكتــوب يبينــه، ويفــرق بــني التــصريح

  .)١(الرواية اليت مل يذكر فيها التصريح به

ُوأبـو جعفـر يف بعـض األحيـان يـرجح اتبــاع مقـاييس اللغـة، ولـو علـى حـساب الروايــة،  
ًفنجــد اجتاهــا عنــد ابــن البــاذش أنــه يكــاد يقــدم املقــاييس اللغويــة علــى الروايــة، مــع أن   

، وأن ِذها اآلخـر عـن األول إىل رسـول اهللا ا�مع عليه عند القراء أن القراءة سنة متبعة يأخـ

  .)٢(العمل على األثبت يف الرواية، ال على األفشى يف اللغة

: ت(،  المعروف بالفلنقي،محمد بن محمد بن عبداهللا بن معاذ اإلشبيلى*      

  .)٣() إىل مذاهب السبعة القراءاإلمياء: (وكتابه ):هـ٥٥٣

القـصيدة : َنظـم ):هــ٥٩٠: ت( الـشاطبي بـن أحمـدبـن خلـف  هُِّ◌يــرِالقاسم بـن ف*      

 ١١١٧وهــي منظومــة الميــة مكونــة مــن ، )٤()التهــاين حــرز األمــاين ووجــه(ّالالميــة، املــسماة بـــ

  :قوله  إىل، أوهلا باألندلسنظمذكر الشاطيب أنه و ًبيتا،

ِجعلت أباجاد على كل قارئ َ ِّ ُ َ َ ٍ
َ َ ََ ُ ْ ًدليال        .:.    َ   أوال على المنظوم أول َِ

ْوأكملها باملدرسة          للـداين يف ) التيـسري(، وقـد ضـمن الـشاطيب كتـاب الفاضلية بالقـاهرة َ

هـذه املنظومـة، وزاد عليــه بعـض اخلالفـات، وهــي مـا عــرف فيمـا بعـد بزيــادات القـصيد، أي مــا 

؛ ًوقــد اســتخدم رمحــه اهللا تعــاىل يف منظومتــه رمــوزا حرفيــة خاصــة زادتــه الــشاطبية علــى التيــسري،

  .للداللة على أمساء القراء، حيث رمز لكل قارئ حبرف، ولكل جمموعة من القراء برمز

                                                           

  . باختصار٣٢٣-٣٢١تاريخ القراءات يف املشرق واملغرب، ص:  انظر)١(

ــــاريخ القــــراءات يف املــــشرق واملغــــرب، ص:  انظــــر)٢( ــــداين: ، وانظــــر٣٢٩ت ، ٢/٤١: جــــامع البيــــان لل
  .١/٤٢٢: ومناهل العرفان

-٢/٢٠: ، والتكملـة لكتـاب الـصلة٢/٢٤٢: ، وغاية النهاية٢/١٠٠٩: معرفة القراء الكبار:  انظر)٣( 

  .١/١١٥: ، والوايف بالوفيات٢١

، ونفـح ٤/٣٠٢: ، وشذرات الذهب٤/٧٤: ، والتكملة لكتاب الصلة٢/٥٧٤: لكبار معرفة القراء ا)٤(

، واملعجـم ١/٦٤٦: ، وكـشف الظنـون١/٢٩٦: ، والوفيـات٤/٧١: ، ووفيـات األعيـان٢/٢٤: الطيب

، واكتفــــاء القنــــوع، ٥٢٤، وبرنــــامج الــــوادي آشــــي، ص١٣٦، وأمســــاء الكتــــب، ص٣٩١املفهــــرس، ص

  .  ١٢٣ص
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 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

وقد عين العلماء من أئمة القراء وأهل الفن بشرح هذه القصيدة املباركة، أو التعليق 

  .عليها، أو اختصارها، حىت جتاوزت تلك اجلهود مائة مؤلف أو شرح أو تعليق

 إال حنو مخسة عشر - حسب علمي- لغة العربية غري أنه مل يطبع من شروحها بال

  :ًشرحا، وهي

، وهو )هـ٦٤٣: ت(علم الدين السخاوي : لإلمام) فتح الوصيد يف شرح القصيد (- ١ 

  .تلميذ اإلمام الشاطيب

  .، وهو تلميذ السخاوي)١(أليب شامة املقدسي) إبراز املعاين من شرح حرز األماين (-٢

  .للموصلي) كنز املعاين (-٣

: ت(، حملمـــــد بـــــن احلـــــسن بـــــن حممـــــد الفاســـــي )الآللـــــئ الفريـــــدة يف شـــــرح القـــــصيدة (-٤

  . )٢()هـ٦٥٦

  .للسمني احلليب) العقد النضيد: ( جزء من-٥

  .لإلمام اجلعربي) كنز املعاين: ( جزء من-٦

  .لإلمام ابن القاصح) سراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي (-٧

  .للسيوطي) شرح الشاطبية (-٨

  .للمال علي القاري) حدث األماين( -٩

علي بن حممـد الـضباع، ولـه شـرح : للعالمة احملقق) إرشاد املريد إىل مقصود القصيد (-١٠

  ).تقريب النفع يف القراءات السبع(آخر خمتصر امسه 

ـــسبع (-١١ ـــدالفتاح القاضـــي : للـــشيخ) الـــوايف يف شـــرح الـــشاطبية يف القـــراءات ال : ت(عب

  .)٣()هـ١٤٠٣

لــسيد الشــني أبــو الفــرح، ) ب املعــاين يف شــرح حــرز األمــاين يف القــراءات الــسبعتقريــ (-١٢

  .)٤(وخالد حممد احلافظ

                                                           

   . مصر-إبراهيم عطوة عوض، مكتبة مصطفى البايب احلليب:  وهو مطبوع بتحقيق)١ (

-هـــ١٤٢٦الريــاض، الطبعــة األوىل، -عبــدالرازق علــي موســى، مكتبــة الرشــد:  وهــو مطبــوع بتحقيــق)٢ (

  .م٢٠٠٥

  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠ وهو مطبوع، مكتبة السوادي، الطبعة اخلامسة، )٣( 

  .هـ١٤٢٠ملنورة، الطبعة الثالثة، املدينة ا- وهو مطبوع، بدار الزمان للنشر والتوزيع)٤( 
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 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

  .للجنة من األساتذة بعمان األردن) املزهر يف شرح الشاطبية والدرة (-١٣

  .)١(للشيخ حممد عبدالدامي مخيس) النفحات اإلهلية يف شرح منت الشاطبية (-١٤

  . )٢(يخ إيهاب فكريللش) تقريب الشاطبية (-١٥

وهناك شروح أخرى متعددة حققـت يف رسـائل علميـة يف اجلامعـات، يف مـرحليت املاجـستري 

  .)٣(والدكتوراه، ومل تطبع بعد

ب اطا راءات جم ا  مرأ  

علم االحتجاج للقراءات؛ ملا هلذا العلـم مـن أثـر : من العلوم اليت اهتم �ا علماء األندلس

 خدمــة كتــاب اهللا عــز وجــل، وقبــل أن نتطــرق للحــديث عــن جهــودهم يف علــم االحتجــاج يف

  .للقراءات البد لنا أن نعرفه

ّاحلج(افتعال من ، )احتج(مصدر :         االحتجاج لغة الدليل : ّواحلجة ، وهو القصد،)َ

ُّإمنا مسيت حجة؛ أل�ا حتج، أي، و)٤(والربهان ُ ُ تقصد:ُ
)٥(.  

 وأغلب ًفلم أجد له تعريفا عند القدماء،:  االصطالح االحتجاج للقراءات يفأما              

وهدفه، ويكفي أن  عن ذلك بعنوانات كتبهم اليت تكشف عن مادته الظن أ�م استعاضوا

 كي بن أيب طالب مل)الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها (:ا مثلًتطالع يف ذلك عنوان

، البن أيب مرمي الشريازي ) يف وجوه القراءات وعللهاالكتاب املوضح(َ، و )هـ٤٣٧: ت(

 البن جين )احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها( َ و،)هـ٥٦٥بعد : ت(

  .)هـ٣٩٢: ت(

تعليل االختيار وبيان وجهه من حيث اللغة : (عبدالقيوم السندي بأنه. د:       وعرفه

  .)٦()واإلعراب
                                                           

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦القاهرة، الطبعة األوىل، - وهو مطبوع، بدار املنار)١( 

  .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩القاهرة، الطبعة الثانية، - وهو مطبوع، باملكتبة اإلسالمية)٢( 

، حبـــث تعـــديالت بعـــض شـــراح الـــشاطبية وتقييـــدا�م يف أبيا�ـــا، للـــدكتور عبـــدالقيوم الـــسندي:  انظـــر)٣( 

 جممـــع امللـــك فهـــد لطباعـــة املـــصحف الـــشريف، العـــدد -مـــستل مـــن جملـــة البحـــوث والدراســـات القرآنيـــة

  .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨الثالث، 

   ).حجج(، مادة ٥/٤٥٩: ، وتاج العروس٥٢، وخمتار الصحاح، ص٢/٢٢٦: لسان العرب:  انظر)٤(

  .٣/٢٥١:  �ذيب اللغة)٥(

  .١٨٦القيوم السندي، ص صفحات يف علوم القراءات، للدكتور عبد)٦(



        

 
 

 

 

 

   

 ٧٧٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 

 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

توجيه القراءات، وعلل القراءات، : ُت أخرى يعرف �ا منهاولعلم االحتجاج مصطلحا

  .ومعاين القراءات، وإعراب القراءات

 لغتها، وتسويغ االختيار، : أو، صرفها: أو، القراءة يف حنوهاوجهالكشف عن :             إذن هو

  . ولغات، وشعر، من قرآن،وذلك بأساليب اللغة األخرى

ُاالحتجاج؛ ملا يبينه من وجه القراءة، ويكشف عنه من ت أمهية علم ومن هنا جاء      
  .معناه

 إسـماعيل بـن خلـف بـن سـعيد :وا يف توجيـه القـراءات املتـواترة الـذين ألفـ األنـدلسعلماءومن 

كتـــــاب يف توجيـــــه :  واحلجـــــة،)١()اختـــــصار احلجـــــة: (وكتابـــــه ):هــــــ٤٥٥: ت(الطرسوســـــي 

  .القراءات، أليب علي الفارسي، وهذا أحد خمتصرا�ا

: وكتابــه، )هـــ٤٦٣: ت: (البر النمــري القرطبــييوســف بــن عبــداهللا بــن محمــد بــن عبــد*  

  .)٢()االكتفاء يف قراءة نافع وأيب عمرو بن العالء بتوجيه ما اختلفا فيه(

اختــصار احلجــة للقــراء  (:وكتابــه، )هـــ٤٧٦: ت: (يح بــن أحمــد اإلشــبيليمحمــد بــن شــر* 

 .)٣()السبعة

، )هــ٥٢٥: ت: (ابـن أخـت غـانم: وف بــالمـالقي، المعـرمحمد بن سـليمان بـن أحمـد * 

  .)٤()تعليل القراءات العشر: (وكتابه

توجيــه حــروف قــرأ �ــا : (وكتابــه، )هـــ٥٣٩: ت(حمــد بــن شــريح اإلشــبيلي شــريح بــن م*   

  .)٥()يعقوب ومل يقرأ �ا أحد من األئمة املشهورين

  

                                                           

  .١/٣١٤:  معرفة القراء الكبار)١(

  .١٨/١٥٩: ، وسري أعالم النبالء٣/١٧٠:  نفح الطيب)٢(

 .٤٠، وفهرسة ابن خري، ص٦/٧٤: ، وهدية العارفني٣/٢٢١: إيضاح املكنون) ٣(

  .٢/١٤٨: ، وغاية النهاية٩٥٣-٢/٩٥٢:  معرفة القراء الكبار)٤(

: ، وســري أعــالم النــبالء٣٢٥-١/٣٢٤: ، وغايــة النهايــة٩٥٤-٢/٩٥٣: بــارمعرفــة القــراء الك: انظــر) ٥(

 ، ٣٩-٣٨، ذكــــره ابــــن خــــري، ص٥/٢٧٦: ، والنجــــوم الزاهــــرة٢/٣: ، بغيــــة الوعــــاة١٤٤-٢٠/١٤٢

: مقدمــة شــرح اهلدايــة للمهــدوي: انظــر: غــامن احلمــد: والكتــاب منــشور يف جملــة املــورد العراقيــة، بتحقيــق

١/٣٥. 
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 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

  

 ثب اطا دوم ا  مرأ  

  .التحسني: غةالتجويد ل

  .إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، من املخارج والصفات: ًواصطالحا

  .)١(هو جتويد احلروف، ومعرفة الوقوف: وقيل

يوسـف بـن هـالل المـاردي خطـاب بـن : لف يف التجويد من علماء األندلسوممن أ

  .)٢()أرجوزة يف خمارج احلروف وصفا�ا: (وكتابه، )هـ٤٥٠: ت(

االعتمـاد يف أصـول القـراءة : (وكتابـه، )هــ٤٩٦ :ت(نجاح أبو داود سليمان بن * 

 مثانيــة : وعــدد هــذه األرجــوزة، وهــو عــشرة أجــزاء، الــذي عــارض بــه شــيخه أبــا عمــرو):والديانــة

اًعشر ألف بيت وأربع مئة وأربعون بيت
)٣(.  

�ايـــة اإلتقـــان يف : (وكتابـــه، )هــــ٥٣٩: ت(حمـــد بـــن شـــريح اإلشـــبيلي شـــريح بـــن م* 

  . )٤()جتويد القرآن

: ت(  المعــروف بــابن الطحــان، اإلشــبيليالــسماتي بــن محمــدعبــدالعزيز بــن علــي * 

  .)٥()مرشد القارئ إىل حتقيق معامل املقارئ: (وكتابه األول، )هـ٥٦٠

  ).التمهيد(وألمهية الكتاب استفاد منه ابن اجلزري يف كتابه 

  .)٦()اإلنباء: (وكتابه الثاين

 
 
 
 

                                                           

 .١٣فيد يف علم التجويد، صامللخص امل: انظر) ١(

  .٢٨٧ فهرسة ابن خري، ص)٢(

  .١/٣١٧: غاية النهاية:  انظر)٣(

  .٣٦ ذكره ابن خري يف فهرسته، ص)٤(

  .١/٣٩٥:  غاية النهاية)٥(

هــ ١٤٢٠: ، والكتـاب منـشور مبجلـة األمحديـة العـدد الرابـع مجـادى األوىل سـنة١/٣٩٥:  غاية النهاية)٦(

  .١٧٤مدرسة القراءات باألندلس، ص: ، انظر٧٢-٤٩، من صحامت صاحل الضامن: بتحقيق
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 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

 راب اطا   مرطأم وارم ا  

  : أثرهم في علم الرسم-أ

  .اخلط، والكتابة، والرقم: األثر، ويرادفه: الرسم لغة

هــو الرســم املخــصوص الــذي كتبــت بــه حــروف القــرآن الكــرمي وكلماتــه، : ورســم املــصحف

، أثنـــاء كتابـــة القـــرآن الكـــرمي يف مجيـــع مراحلـــه الكتابيـــة، الـــيت كـــان آخرهـــا يف عهـــد عثمـــان 

رسم العثماين نسبة إليه؛ ألن الفـضل يرجـع إليـه يف تعمـيم هـذا الرسـم الـذي مت بـني ويعرف بـ ال

  . وإذاعته يف اآلفاق واألمصاريدي الرسول 

ولعلـم الرسـم أمهيـة كــربى؛ حيـث يعـرف بــه مـا وافـق رسـم املــصحف مـن القـراءات فيقبــل، 

  : يف علم الرسم، ومن أشهر املصنفني األندلسيني)١(وما خالفه فريد

، وقــد )التبيــني هلجــاء التنزيــل: (وكتابــه، )هـــ٤٩٦ :ت(و داود ســليمان بــن نجــاح أبــ* 

  .)٢()خمتصر التبيني هلجاء التنزيل: (اختصره يف كتاب مساه

عقيلــة أتــراب القــصائد يف أســىن : (وكتابــه، )هـــ٥٩٠: ت(ســم بــن فيــره الــشاطبي القا *

ًالرائيــة اختــصارا، : عض باســم، وعنــد الــب)العقيلــة: (واشــتهرت عنــد الــبعض باســم: )٣()املقاصــد
  :عقيلة أتراب القصائد يف أسىن املقاصد، قال رمحه اهللا: ومساها الشاطيب

  أسىن املقاصد للرسم الذي �را .:. متت عقيلة أتراب القصائد يف 

وقــد نظــم اإلمــام الــشاطيب يف  ،بيــت٢٩٨: وهــي رائيــة مــن حبــر الــسريع، عــدد أبيا�ــا

ـــع(كتـــاب : هـــذه القـــصيدة ـــة،  ل)املقن ـــه كلمـــات قليل علـــم الرســـم : وموضـــوعهالـــداين، وزاد علي

  :القرآين، وقد اشتملت على املباحث التالية

  .وذكر فيها فوائد علم الرسم، وحفظ اهللا لكتابه:  املقدمة

  : مث قسمها إىل أبواب كثرية، منها

  .ً باب اإلثبات واحلذف وغريمها مرتبا على السور-١

  .يها أشباهها باب احلذف يف كلمات حتمل عل-٢

                                                           

  .١٥-١٤ رسم املصحف بني املؤيدين واملعارضني، للدكتور عبداحلي الفرماوي، ص)١(

-هـ١٤٢٠: األوىل عام.  وهو مطبوع مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة، ط)٢(

  . أمحد شرشال: م حتقيق ودراسة٢٠٠٠

  .١٢٣،  واكتفاء القنوع، ص٢/٢٤: ، ونفح الطيب٢/٢٠:  النهاية غاية)٣(



        

 
 

 

 

 

   

 ٧٧٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 

 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

  ).أينما(ووصل ) حيث ما( باب قطع -٣

 . باب هاء التأنيث اليت كتبت تاء-٤

 . باب املفردات واملضافات املختلف يف مجعها-٥

  :وللقصيدة مكانة علمية مرموقة، ومنزلة كبرية بني كتب الرسم، ألسباب أمهها

 .لوم القراءاتاإلمام الشاطيب، فهو من األئمة املربزين يف ع:  مكانة ناظمها-أ

وقد سـارت : (( تلقي الناس هلا بالقبول، لذلك قال الداودي عن قصيدتيه الالمية والرائية-ب

ــــني يف القــــراءة والرســــم،  ــــراب الفــــضائل، اللت ــــة أت الركبــــان بقــــصيدتيه حــــرز األمــــاين، وعقيل

وحفظهمـا خلـق ال حيــصون، وخـضع هلمـا فحــول الـشعراء، وكبـار البلغــاء، وحـذاق القــراء، 

  .)١(....))أبدع وأوجز، وسهل الصعب ولقد 

للـــداين، الـــذي هـــو مــن أحـــسن كتـــب الرســـم، إن مل ) املقنــع( أن الــنظم هـــو نظـــم لكتـــاب -ج

  .يكن أحسنها، وفضل اإلمام الداين وكتبه معروف

  : تنافس العلماء يف شرحها، مما يدل على مكانتها العلمية الكبرية، ومن شروحها-د

  .)٢()هـ٦٢٨: ت(أليب عبداهللا حممد بن القفال : عقيلة رسم املصحف شرح ال-١       

  . )٣( تلخيص الفوائد وتقريب املتباعد يف شرح عقيلة أتراب القصائد، البن القاصح-٢       

  .وغريها من الشروح الكثرية         

  : أثرهم في علم الضبط-ب

  .بلوغ الغاية يف إحكام حفظ الشيء: الضبط لغة

حركــة وســكون، وشــد، : تدل بــه علــى مــا يعــرض للحــرف مــنهــو علــم يــس: ًواصــطالحا

  .ومد، وحنو ذلك، ويرادفه الشكل

وضـعها أو تركهـا، وكيفيتهـا، : فهو يتناول العالمات الدالة على تلـك العـوارض مـن حيـث

  .)٤(وحملها، ولو�ا، وغري ذلك

                                                           

  .٢/٤٠:  طبقات املفسرين)١(

  .٢/٤٠:  طبقات املفسرين)٢(

  .١/٤٧٩:  كشف الظنون)٣(

  

  .٤ السبيل إىل ضبط كلمات التنزيل، للشيخ حممد أبو زيتحار، ص )٤(



        

 
 

 

 

 

   

 ٧٧٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 

 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

  :ومن أشهر من صنف فيه من األندلسيني

: كتابـــه األول و،)هــــ٥٤٧: ت (محمـــد بـــن يحيـــى بـــن محمـــد األنـــصاري البلنـــسي* 

  .)١()ا�موع يف التمييز بني ألف الوصل والقطع(

ـــه علـــى جهـــة االختـــصار: (وكتابـــه الثـــاين ـــاول مـــسائل الـــضبط ): أصـــول الـــضبط وكيفيت تن

  .ّوشرحها، وهو جم الفائدة، غزير املادة العلمية

  

  أرم  م اوال  اطب اس_

أي جعــل بــني كــل لؤلــؤتني : عقــد مفــصل: لــشيئني، ومنــهالفــصل بــني ا: الفاصــلة لغــة  

  .الفصل بني احلق والباطل: خرزة، ومنه

هي أواخر اآليات يف القـرآن الكـرمي، وفـرق اإلمـام الـداين بـني الفواصـل : والفاصلة القرآنية

الفاصلة هي الكالم املنفصل عما بعده، والكـالم املنفـصل قـد يكـون رأس : ورؤوس اآلي فقال

  . رأس آية، وكذلك الفواصل يكن رؤوس آي وغريهاآية، وغري

فهــو فــن يبحــث عــن آيــات القــرآن الكــرمي مــن : ًأمــا تعريــف علــم الفواصــل اصــطالحا  

  .)٢(حيث عدد اآليات يف كل سورة، وما هو رأس اآلية وخامتتها

علــم عــد اآلي، وعلــم الفاصــلة القرآنيــة، ومــن أشــهر مــن صــنف فيــه مــن علمــاء : ويــسمى

  :األندلس

حــصر مجيــع اآلي : (وكتابــه، )هـــ٥٣٩: ت(حمــد بــن شــريح اإلشــبيلي يح بــن مشــر* 

املدينة ومكة والـشام والبـصرة والكوفـة علـى ترتيـب سـور : املختلف يف عدها بني أهل األمصار

  .)٣()القرآن

ناظمـــة الزهـــر يف أعـــداد آيـــات : (وكتابـــه، )هــــ٥٩٠: ت(ســـم بـــن فيـــره الـــشاطبي القا* 

   .)٤(بيت٢٩٧:  عد اآلي، عدد أبيا�اوهي منظومة رائية يف): السور

  :وقد اعتىن العلماء بشرح هذه املنظومة ومن أشهر شروحها

                                                           

  .٢/٢٧٧: ، وغاية النهاية٩٩٤-٢/٩٩٣: معرفة القراء الكبار:  انظر)١ (

  . ٢/٢٦٠: ، واإلتقان يف علوم القرآن٢/٤٢٥: أجبد العلوم:  انظر)٢ (

  .٣٧ ذكره ابن خري يف فهرسته، ص)٣(

  .٢/١٩٢١:  كشف الظنون)٤(



        

 
 

 

 

 

   

 ٧٧٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 

 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

  .)١(للمخلاليت) القول الوجيز يف فواصل الكتاب العزيز(

  أر اراء ادن  م اوف واداء  اطب ادس_

وقـف : الـسكوت، يقـال: احلـبس والكـف، ويـأيت مبعـىن: مـصدر وقـف، مبعـىن: الوقف لغـة

  .سكت: ًالقارئ على الكلمة وقوفا، أي

   .)٢(قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة: ًواصطالحا

  .مصدر من البدء مبعىن الشروع، أو فعل الشيء ابتداء: واالبتداء لغة

  .)٣(هو الشروع أو االستئناف للقراءة بعد وقف أو قطع: ًواصطالحا

وعلم الوقف واالبتداء من أهم العلوم املتعلقة بالقرآن الكرمي، حيث أنه أحد ركـين الرتتيـل 

  .)٤(هو جتويد احلروف، ومعرفة الوقوف: كلمة الرتتيل بقوله --على ما فسر علي 

  .ًوله صلة وثيقة بعلم القراءات؛ ألنه قد خيتلف الوقف تبعا الختالف القراءة

  

 �ـذا الفـن، وهلـم فيـه مـصنفات عديـدة، ومـن أشـهر مـن صـنف وقد اهتم علماء األندلس

ـــــه ـــــسماتي : في ـــــن علـــــي ال ـــــدالعزيز ب نظـــــام األداء يف الوقـــــف : (وكتابـــــه ،)هــــــ٥٦٠: ت(عب

 .)٥()واالبتداء

بعد هذه اجلولة يف مؤلفات علماء األندلس يف العلوم املتعلقة بالقراءات نالحظ أن و

ًالقراءات إسهاما كبريا،إسهام علماء األندلس يف العلوم املتعلقة ب ً فلم يرتكوا فنا من فنون ً
  .فوا فيهّالقراءات إال وأل

وقد كان ملؤلفا�م األمهية البالغة، واملنزلة الكبرية، حيث تلقاها طالب العلم بالقبول،      

  .ًونقل كثري من العلماء من كتبهم، حىت صارت مؤلفا�م مصدرا يف كل فن

                                                           

  .م١٩٩٢: عبدالرزاق موسى، يف مطابع الرشيد باملدينة املنورة، سنة:  طبع بتحقيق)١(

  .٥٧١-٢/٥٧٠: ، وأجبد العلوم١/٢٤٠:  النشر)٢(

  .١/٨: ى من مسائل الوقف واالبتداء املنتق)٣(

  .١/٨:  املنتقى من مسائل الوقف واالبتداء)٤(

وهي رسالة صغرية طبعت . ٢/٦٣٤: ، ونفح الطيب١/٣٩٥: ، وغاية النهاية٢/٤٤٠:  معرفة القراء)٥(

  .هـ١٤٠٦الرياض، -الدكتور علي حسني البواب، مكتبة املعارف: بتحقيق
  



        

 
 

 

 

 

   

 ٧٧٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 

 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

  :ميزات كثرية منهاوقد متيزت مؤلفا�م مب     

  :التوسع، واإلحاطة، والشمول، ويظهر ذلك يف: أي:  التبحر-)١

  . كثرة النقول، وتعدد األقوال- ب.       كثرة التأليف- أ

  .فال يكاد يذكر فن إال وهلم نصيب وافر فيه:  تعدد فروع التأليف- ج

واإلحاطة التعمق والتمكن، فلم يكتفوا جبمع األقوال : واملقصود به:  الرسوخ-)٢

  .�ا، بل احتوائها مبعرفة أدلتها، وباملقارنة واملوازنة بينها، مث النقد والرتجيح

  .وذلك يف جانب الشكل، من حيث طريقة العرض واملعاجلة واألداء:  التفنن-)٣

  . االلتزام مبوضوع الكتاب وعدم االستطراد-أ: ويظهر ذلك يف

  . حسن اختيار العناوين- ب

  .لتطويل االختصار وعدم ا- ج

  .)١( سهولة األسلوب ووضوحه-د

                                                           

  . وما بعدها٥٧ألندلس، صمدرسة القراءات يف ا:  انظر)١(



        

 
 

 

 

 

   

 ٧٨٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 

 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

  
ا:  

ــــــسان، فطــــــوىب ملــــــن يتلــــــو  ــــــن اإلنــــــسان بنطــــــق الل ــــــذي علــــــم القــــــرآن، وزي احلمــــــد هللا ال

ـــــل وأطـــــراف النهـــــار علـــــى دراســـــته، فهـــــو كـــــالم  كتـــــاب اهللا حـــــق تالوتـــــه، ويواظـــــب آنـــــاء اللي

ــــى املبعــــوث رمحــــة للعــــاملني، حممــــد املــــصطفى األمــــني ــــذي أنزلــــه عل ــــه وعلــــى اهللا تعــــاىل ال ، علي

  .أفضل الصالة وأمت التسليم: آله الطاهرين، وصحابته أمجعني

ـــــه يف هـــــذا البحـــــث، وهـــــو جهـــــد  ـــــسرين اهللا عـــــز وجـــــل إلي وبعـــــد، فبهـــــذا ينتهـــــي مـــــا ي

ـــــــزان . مقـــــــل ًأســـــــأل اهللا أن يتقبلـــــــه خالـــــــصا لوجهـــــــه الكـــــــرمي، وأن يبـــــــارك فيـــــــه، وجيعلـــــــه يف مي
  .حسنايت، وأن ينفع به

 : ما توصلت إليه من نتائجويف ختام هذا البحث أذكر

ــــواترة ) ١ ــــث ظلــــت القــــراءات املت ــــه، حي حتقــــق وعــــد اهللا تعــــاىل يف حفظــــه هلــــذا القــــرآن وقراءات

ُّحمفوظــــة علــــى مــــر الــــزمن، ينقلهــــا الثقــــات عــــن الثقــــات إىل يــــوم النــــاس هــــذا، وميــــزت 
  .عن كل شاذ دخيل ميكن أن يتسلل إليها

رمي باحلروف املختلفة، وأحكمت ضبطها، عظمة األمة اإلسالمية حيث تلقت القرآن الك) ٢

 . فحافظت على مصدر التشريع األول

 علـــــــى البحـــــــث والتـــــــأليف مـــــــع قلـــــــة الوســـــــائل -رمحهـــــــم اهللا- حـــــــرص علمـــــــاء الـــــــسلف )٣

ـــــــى مـــــــن بعـــــــدهم مـــــــن العلمـــــــاء وطـــــــالب  ًواإلمكانـــــــات، ممـــــــا جيعـــــــل اإلرث ثقـــــــيال عل
  .العلم

  .ت وعلومها القراءا أعالم املدرسة األندلسية يف جبهودالتعريف) ٤

ـــــدلس ) ٥ ـــــاملقرئ وإن -رمحهـــــم اهللا-أن الطـــــابع العـــــام لعلمـــــاء األن ً كـــــان طابعـــــا موســـــوعيا، ف ً
ًاشتهر باإلقراء جنده مفسرا، حمدثا، فقيها، لغويا، شاعرا ًً ً ً.  

ُوأخريا أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن أكون قد وفقت فيما له قصدت، وأن جيعل ما قدمته  ً
ًليه، ومل أدخر جهدا يعلم اهللا، واخلري أردت، وما توفيقي إال باهللا، ًنافعا يل، ولكل من رجع إ

        .ُعليه توكلت، وإليه أنيب

 غدير حممد الشريف/ د                                                           
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  ارس
١- رآت ارس ا 

   رس ادث وار -٢

  رس ان وادان - ٣

٤- مرس ا  

٥ - رادر وارس ا 

     رس اووت-٦
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آمت اس ا  
  

ا  
                                  ا

  ارة

ر  

ا  
ا  

  ٧٦٩  ١٤٢  سورة البقرة  }يشاء إِلَى{

  ٧٣٥  ٤٨  املائدةسورة   }هيمِنا علَيهِوملِّما بين يديهِ مِن الْكِتَابِ مصدقًا {

  ٧٦٨  ١  يوسفسورة   }الر{

  ٧٦٨  ١  الرعدسورة   }املر{

  ٧٣٥  ٩  احلجرسورة   }إِنَّا نَحن نَزلْنا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون{

  ٧٣٥  ٨٩  النحلسورة   }تِبيانًا لِّكُلِّ شيءٍ{

  ٧٦٨  ١  مرميسورة   }كهيعص{

  ٧٦٨  ١  طهسورة   }طه{

  ٧٦٩  ٢-١  الشورىسورة   }حم عسق{

  ٧٣٥  ١٧  القمرسورة   }ولَقَد يسرنَا الْقُرآن لِلذِّكْرِ{

  ٧٤١  ١٩  سورة اإلنشقاق  }لَتَركَبن طَبقًا عن طَبق{

  
  

  س اد وار 
  

    أو ا اوي  اا  ا  

  ٧٣٥  عائشة       ....فرة الكرام الربرةاملاهر يف القرآن مع الس
ُتوصل ُاألطباق َ ُوتقطع ْ َ   ٧٤١  ابن مسعود  األرحام ُ
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س اانوا   

  
  ا  ان

َإشبيلية 
ِ ِ ْ ِ  ٧٤٥  

  ٧٤٢  األندلس 

  ٧٤٥  بطليوس

َبلنسية
ِ  ٧٤٥  

َدانية
ِ  ٧٦١  

ْسرقسطة َُ َ  ٧٤٤  

َُطليطلة َُ  ٧٤٥  

  ٧٤٢  َْغرناطة

  ٧٤٤  ُطبةُْقـر

  ٧٤٥  ََمالقة

َمرسية ُ
ِ
ْ  ٧٤٦  
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 س ا  

  
        اا     ا  

  ٧٥٧  أمحد بن عبدالقادر األموي  ١
أمحــــد بــــن علــــي بــــن أمحــــد بــــن خلــــف الغرنــــاطي املعــــروف   ٢

  )ابن الباذش(بـ
٧٦٩  

  ٧٦١  أمحد بن عمار املهدوي  ٣
  ٧٥٨  عافري الطلمنكيأمحد بن حممد بن عبداهللا امل  ٤
  ٧٥٨  مجاهر بن عبدالرمحن بن مجاهر احلجري الفقيه  ٥
  ٧٥٨  ف بن إبراهيم بن خلف بن النخاس القرطيبخل  ٦
  ٧٧٤  سليمان بن جناح  ٧
بـــابن (ســـليمان بـــن هـــشام بـــن وليـــد بـــن كليـــب، املعـــروف   ٨

  )الغماز
٧٥٨  

  ٧٦٦  شريح بن حممد بن شريح اإلشبيلي  ٩
  ٧٧٤  )ابن الطحان (اإلشبيلي بن حممد عبدالعزيز بن علي  ١٠
  ٧٦٧   بن عبدالوهاب القرطيبعبدالوهاب بن حممد  ١١
  ٧٦٤   اإلشبيلي بن هشامعبيداهللا بن عمر  ١٢
  ٧٦٣  علي بن عبدالغين احلصري  ١٣
  ٧٥٦  علي بن حممد بن إمساعيل األنطاكي  ١٤
  ٧٥٢  الغازي بن قيس  ١٥
ُّ◌يـرِالقاسم بن ف  ١٦   ٧٧٠   الشاطيبهِ
  ٧٦٤  مد بن أمحد بن سعود الداينحم  ١٧
  ٧٧٣  حممد بن سليمان بن أمحد املالقي  ١٨
  ٧٦٨  حممد بن شريح بن أمحد اإلشبيلي  ١٩
  ٧٦٤   اإلشبيلي بن حممد بن عبدالرمحنحممد بن عبدالرمحن  ٢٠
  ٧٧٠  )الفلنقي(اإلشبيلي حممد بن حممد بن عبداهللا   ٢١
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ادر واس ا  
  . القرآن الكرمي-١
:  أجبــد العلــوم الوشــي املرقــوم يف بيــان أحــوال العلــوم، لــصديق بــن حــسن القنــوجي، حتقيــق-٢

  .م١٩٧٨بريوت، -عبداجلبار زكار، دار الكتب العلمية
 إحتــاف فــضالء البــشر يف القـــراءات األربعــة عــشر، ألمحــد بـــن حممــد الــدمياطي الـــشافعي، -٣

  . لبنان-ر الكتب العلمية األوىل، دا. أنس مهرة، ط: ، حتقيق)البنا(الشهري بـ
. سـعيد املنـدوب، ط:  اإلتقان يف علوم القرآن، جلالل الـدين عبـدالرمحن الـسيوطي، حتقيـق-٤

  .لبنان-األوىل، دار الفكر
 أمحــد بــن ســعد بــن عبــداهللا يب، أاخلطيــب ابــن الــدين لــسانل ،غرناطــة أخبــار يف اإلحاطــة -٥

 ،بــــريوت – العلميــــة الكتــــب دار األوىل،. ، ططويــــل علــــي يوســــف. د: حتقيــــق، الــــسلماين
  .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤

دار الفكــــــر، . ط،  أســــــاس الــــــبالغ، حملمــــــود بــــــن عمــــــر بــــــن حممــــــد اخلــــــوارزمي الزخمــــــشري-٦
  .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩

الثالثـة، دار . حممـد التـوجني، ط:  أمساء الكتب، عبـداللطيف بـن حممـد ريـاض زادة، حتقيـق-٧
  . م١٩٨٣-هـ١٤٠٣دمشق، -الفكر

راءات الـــسبع، ألمحـــد بـــن علـــي بـــن أمحـــد بـــن خلـــف األنـــصاري، املعـــروف  اإلقنـــاع يف القـــ-٨
-هــــ١٤٠٣األوىل، . عبدا�يـــد قطـــامش، جامعـــة أم القـــرى، ط. د: ابـــن البـــاذش، حتقيـــق(بــــ

  .م١٩٨٣
  .بريوت- اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع، إلدورد فنديك، دار صادر-٩

عبــداهلادي : قــراءات، للــدكتوردراســة عــن قــصيدته حــرز األمــاين يف ال:  اإلمــام الــشاطيب-١٠
  محيتو،

– اهلجـرة دار ،الـذهيب عثمـان بـن أمحـد بـن حممد الدين شمس، لاآلثار ذوات األمصار -١١
  .املدينة املشرفة

َإبـراهيم خورشـيد، و :  األندلس، للمستشرق كوالن، جلنة ترمجة دائرة املعـارف اإلسـالمية-١٢
  .م١٩٨٠دار الكتاب املصري، األوىل، . َعبداحلميد يونس، و حسن عثمان، ط.د
ــــــشورات وزارة الثقافــــــة-١٣ ــــــاريخ، للــــــدكتور شــــــاكر مــــــصطفى، من ــــــدلس يف الت ســــــوريا، – األن

  .م١٩٩٠
عبـد :  األنساب، أليب سعيد عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي الـسمعاين، حتقيـق-١٤

  .م١٩٩٨بريوت، -األوىل، دار الفكر. اهللا عمر البارودي، ط
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حممـد :  إىل ألفية ابن مالك، جلمال الـدين ابـن هـشام األنـصاري، حتقيـق أوضح املسالك-١٥
  .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩بريوت، -اخلامسة، دار اجليل. حميي الدين عبداحلميد، ط

: الثانيـــة، ســـنة.  البحـــر احملـــيط، لإلمـــام أيب حيـــان األندلـــسي الغرنـــاطي، دار الفكـــر، ط-١٦
  .هـ١٣٩٨

ملتـــواترة مـــن طريقـــي الـــشاطبية والـــدرة، لعبـــد الفتـــاح  البـــدور الزاهـــرة يف القـــراءات العـــشر ا-١٧
  .مصر-مكتبة احلليب. القاضي، ط

األوىل، . حممـد حمفـوظ، ط:  برنامج الوادي آشـي، حملمـد بـن جـابر الـوادي آشـي، حتقيـق-١٨
  .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠دار املغرب اإلسالمي، 

ـــن حيـــىي-١٩ ـــة امللـــتمس يف تـــاريخ رجـــال أهـــل األنـــدلس، أليب جعفـــر أمحـــد ب  بـــن عمـــرية  بغي
-هــ١٤٢٦بـريوت، -األوىل، املكتبة العصرية. صالح الدين اهلواري، ط. د: الضيب، حتقيق

  .م٢٠٠٥
:  بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغــويني والنحــاة، جلــالل الــدين عبــدالرمحن الــسيوطي، حتقيـــق-٢٠

  .لبنان-حممد أيب الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية
حممــــد : للغــــة، حملمــــد بــــن يعقـــوب الفريوزآبــــادي، حتقيــــق البلغـــة يف تــــراجم أئمــــة النحـــو وا-٢١

  .هـ١٤٠٧ الكويت، -األوىل، مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي . املصري، ط
موقــــع : ، البــــن عــــذاري، مــــصدر الكتــــاباملغــــرب و األنــــدلس أخبــــار يف املغــــرب البيــــان -٢٢

  الوراق،

com.alwarraq.www://http  
جمموعـة مـن : د مرتـضى احلـسيين الزبيـدي، حتقيـق تاج العروس من جواهر القاموس، حملم-٢٣

  .احملققني، دار اهلداية للنشر
 تــاريخ اإلســالم ووفيــات املــشاهري واألعــالم، لــشمس الــدين حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان -٢٤

بــــريوت، -األوىل، دار الكتــــاب العــــريب. عمــــر عبدالــــسالم تــــدمري، ط. د: الــــذهيب، حتقيــــق
  .م١٩٨٧

  ،الوراق موقع: الكتاب مصدر، الفرضي بن تاريخ علماء األندلس، ال-٢٥

com.alwarraq.www://http  
ـــــشورات املنظمـــــة -٢٦ ـــــاه، من ـــــار ولـــــد اب ـــــاريخ القـــــراءات يف املـــــشرق واملغـــــرب، حملمـــــد املخت ّ ت

  . م٢٠٠١-هـ١٤٢٢اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
، الـسيوطي بكـر أيب بن عبدالرمحن  تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، جلالل الدين-٢٧

  . الرياض-عبدالوهاب عبداللطيف، مكتبة الرياض احلديثة: حتقيق
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ـــــذهيب، ط-٢٨ ـــــدين حممـــــد ال ـــــد اهللا مشـــــس ال األوىل، دار الكتـــــب .  تـــــذكرة احلفـــــاظ، أليب عب
  . بريوت-العلمية 

  ،الوراق موقع: الكتاب مصدر، للقاضي عياض، املسالك وتقريب املدارك ترتيب -٢٩

 com.alwarraq.www://http  
 تعـــديالت بعـــض شـــراح الـــشاطبية وتقييـــدا�م يف أبيا�ـــا، للـــدكتور عبـــدالقيوم الـــسندي، -٣٠

 جممــع امللــك فهــد لطباعــة املــصحف -حبــث مــستل مــن جملــة البحــوث والدراســات القرآنيــة
  .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨الشريف، العدد الثالث، 

عبدالــسالم :  الــصلة، أليب عبــداهللا حممــد بــن عبــداهللا القــضاعي، حتقيــق التكملــة لكتــاب-٣١
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥لبنان، -اهلراس، دار الفكر للطباعة

األوىل، دار . حممـــد عــوض مرعـــب، ط:  �ــذيب اللغـــة حملمــد بـــن أمحــد األزهـــري، حتقيــق-٣٢
  .م٢٠٠١بريوت -إحياء الرتاث العريب

أيب عمــرو عثمـــان بـــن ســعيد الـــداين، املتـــوىف : مـــام جــامع البيـــان يف القــراءات الـــسبع، لإل-٣٣
عبـــداملهيمن : هــــ، جمموعـــة رســـائل جامعيـــة لألســـاتذة البـــاحثني التاليـــة أمســـاؤهم٤٤٤: ســـنة

ــــد علــــي الغامــــدي ــــق، وســــامي عمــــر إبــــراهيم، وخال قامــــت . الطحــــان، وطلحــــة حممــــد توفي
عة والدراســــات حبــــوث الكتــــاب والــــسنة، كليــــة الــــشري: بتــــدقيقها و�يئتهــــا للطباعــــة جمموعــــة

  .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨األوىل، . جامعة الشارقة، ط-اإلسالمية
. د:  اجلامع الصحيح املختصر، أليب عبداهللا حممد بن إمساعيـل البخـاري اجلعفـي، حتقيـق-٣٤

 -هـــــــ ١٤٠٧ بــــــريوت، - اليمامــــــة -الثالثــــــة، دار ابــــــن كثــــــري . مــــــصطفى ديــــــب البغــــــا، ط
  .م١٩٨٧

أيب عبــداهللا حممــد بــن أمحــد األنــصاري القــرطيب، املتــوىف  اجلــامع ألحكــام القــرآن، للعالمــة -٣٥
  . القاهرة-هـ، دار الشعب ٦٧١: سنة

األوىل، .  حــرز األمــاين ووجــه التهــاين يف القــراءات الــسبع، للقاســم بــن فــريه الــشاطيب، ط-٣٦
  .هـ١٤٠٧بريوت، -دار الكتاب النفيس

 بن علـي بـن حممـد بـن فرحـون براهيمإل معرفة أعيان علماء املذهب، يف  الديباج املذهب-٣٧
  .بريوت-اليعمري املالكي، دار الكتب العلمية

ــــداحلي الفرمــــاوي، ط-٣٨ ــــدين واملعارضــــني، للــــدكتور عب األوىل، .  رســــم املــــصحف بــــني املؤي
  .هـ١٣٩٧مكتبة األزهر، 

، عبـاس إحـسان :، حتقيـقِاحلمـريي عبـداملنعم بـن مـدحمل ،األقطـار خرب يف املعطار الروض -٣٩
  .م١٩٨٠، بريوت – للثقافة ناصر مؤسسة ية،الثان. ط



        

 
 

 

 

 

   

 ٧٨٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 

 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

شــــعيب :  ســــري أعــــالم النــــبالء، حملمــــد بــــن أمحــــد بــــن عثمــــان بــــن قاميــــاز الــــذهيب، حتقيــــق-٤٠
  .هـ١٤١٣ - بريوت -التاسعة، مؤسسة الرسالة . األرناؤوط، وحممد نعيم العرقسوسي، ط

: لــي، حتقيــق شــذرات الــذهب يف أخبــار مــن ذهــب، لعبــد احلــي بــن أمحــد بــن حممــد احلنب-٤١
  .هـ١٤٠٦ -األوىل، دار ابن كثري، دمشق . عبد القادر األرناؤوط، وحممود األرناؤوط، ط

حممـد زكريـا : ، حتقيـقاجلـوهري محـاد بـن مساعيـل، إلالعربيـة وصـحاح اللغـة تاج  الصحاح،-٤٢
  .م١٩٩٠بريوت، -الرابعة، دار العلم. يوسف، ط

حممـد فـؤاد : القشريي النيـسابوري، حتقيـق صحيح مسلم، ملسلم بن احلجاج أبو احلسني -٤٣
  . بريوت-عبدالباقي، دار إحياء الرتاث العريب

الثانيــة، .  صــفحات يف علــوم القــراءات، للــدكتور عبــدالقيوم بــن عبــدالغفور الــسندي، ط-٤٤
  .مكة املكرمة-هـ، املكتبة اإلمدادية١٤٢٢

 وهـــو معجـــم تـــارخيي  صـــفة جزيـــرة األنـــدلس مـــن كتـــاب الـــروض املعطـــار يف خـــرب اآلثـــار،-٤٥
. اليف بروفنــصال، ط. إ: جغــرايف، أليب عبــداهللا حممــد بــن عبــداهللا، عــين بنــشرها وتــصحيحها

  .م١٩٨٨بريوت، -الثانية، دار اجليل
األوىل، دار . إبـــراهيم األبيـــاري، ط:  الـــصلة، خللـــف بـــن عبـــدامللك بـــن بـــشكوال، حتقيـــق-٤٦

  .هـ١٤١٠الكتاب املصري، 
. د:  بكــر بــن أمحــد بــن حممـد بــن عمــر بــن قاضــي شــهبة، حتقيــق طبقـات الــشافعية، أليب-٤٧

  .هـ١٤٠٧بريوت-األوىل، عامل الكتب. احلافظ عبدالعليم خان، ط
ســـليمان بـــن صـــاحل :  طبقـــات املفـــسرين للـــداودي، أمحـــد بـــن حممـــد األدنـــه وي، حتقيـــق-٤٨

  .هـ١٤١٧السعودية، -األوىل، مكتبة العلوم واحلكم. اخلزي، ط
. د: مــن غــرب، لــشمس الــدين حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان الــذهيب، حتقيــق العــرب يف خــرب -٤٩

  .م١٩٨٤ الكويت، -الثانية، مطبعة حكومة الكويت . صالح الدين املنجد، ط
 العنـــوان يف القـــراءات الـــسبع، أليب الطـــاهر إمساعيـــل بـــن خلـــف األنـــصاري، وهـــو رســـالة -٥٠

مية جبامعـــة أم القـــرى، دراســـة لنيـــل درجـــة املاجـــستري مـــن كليـــة الـــشريعة والدراســـات اإلســـال
  .هـ١٤٠٣عبداملهيمن عبدالسالم طحان، : وحتقيق

 غايـــة النهايـــة يف طبقـــات القـــراء، لـــشمس الـــدين أيب اخلـــري حممـــد بـــن حممـــد بـــن اجلـــزري، -٥١
: برجـــسرتاسر، الناشـــر. ج: هــــ ١٣٥١: هــــ، عـــين بنـــشره ألول مـــره عـــام٨٣٣: املتـــوىف ســـنة

  . القاهرة–مكتبة ابن تيمية 
. ، طالــسخاوي عبــدالرمحن بــن حممــد الــدين شمسلــ ،احلــديث ألفيــة شــرح املغيــث تحفــ -٥٢

  .هـ١٤٠٣ ،لبنان – العلمية الكتب داراألوىل، 



        

 
 

 

 

 

   

 ٧٨٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 

 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

:  فهرسة ابن خري اإلشبيلي، أليب بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة األمـوي، حتقيـق-٥٣
  .هـ١٤١٩بريوت، -األوىل، دار الكتب العلمية. حممد فؤاد منصور، ط

  .بريوت- القاموس احمليط، حملمد بن يعقوب الفريوز آبادي، مؤسسة الرسالة-٥٤
بــريوت، -األوىل، دار الغــرب اإلســالمي.  القــراء والقــراءات بــاملغرب، لــسعيد اعــراب، ط-٥٥

  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠
 القــــصيدة احلــــصرية يف قــــراءة اإلمــــام نــــافع، أليب احلــــسن علــــي بــــن عبــــدالغين احلــــصري، -٥٦

-هــ١٤٢٣اهلـرم، -األوىل، مكتبة أوالد الـشيخ للـرتاث. محد العبقري، طتوفيق أ. د: حتقيق
  .م٢٠٠٢

 الكــــايف يف القــــراءات الــــسبع، أليب عبــــداهللا حممــــد بــــن شــــريح الــــرعيين اإلشــــبيلي، دراســــة -٥٧
سامل غرم اهللا الزهراين، وهي رسالة مقدمـة لنيـل درجـة املاجـستري مـن قـسم الكتـاب : وحتقيق

  . هـ١٤١٩والسنة جبامعة أم القرى، 
 كــشف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، ملــصطفى بــن عبــداهللا القــسطنطيين الرومــي -٥٨

  .م١٩٩٢بريوت -احلنفي، دار الكتب العلمية
ــــوجيز -٥٩ ــــة يبأليف تفــــسري الكتــــاب العزيــــز،  احملــــرر ال ــــب بــــن عطي  حممــــد عبــــداحلق بــــن غال

 ،لبنــان- الكتــب العلميــة داراألوىل،. ، طعبدالــسالم عبدالــشايف حممــد: األندلــسي، حتقيــق
   .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣

الثانيـة، املؤسـسة العربيـة للدراسـات .  ط حمنة العرب يف األندلس، للدكتور أسعد حومد،-٦٠
  .م١٩٨٨والنشر، 

حممـود خـاطر، مكتبـة :  خمتار الصحاح، حملمد بـن أيب بكـر بـن عبـدالقادر الـرازي، حتقيـق-٦١
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥بريوت، -لبنان

 مكـــــة - إىل علـــــم القـــــراءات، للـــــدكتور شـــــعبان حممــــد إمساعيـــــل، مكتبـــــة ســـــامل  املــــدخل-٦٢
  .املكرمة

 حبـــث لنيـــل درجـــة املاجـــستري مـــن  مدرســـة القـــراءات يف األنـــدلس، لعبـــدالكرمي بـــو غزالـــة،-٦٣
كلية أصول الدين والشريعة واحلضارة اإلسالمية، جبامعة األمري عبدالقادر للعلوم اإلسـالمية 

  .بدالكرمي بو غزالةباجلزائر، للباحث ع
 منــــشورات مكتبــــة األســــرة،  معــــامل تــــاريخ املغــــرب واألنــــدلس، للــــدكتور حــــسني مــــؤنس،-٦٤

  .م١٩٨٠



        

 
 

 

 

 

   

 ٧٩٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 

 مدرسة القراءات يف األندلس  التعريف، والنشأة، واخلصائص

عجــب يف تلخــيص أخبــار املغــرب مــن لــدن فــتح األنــدلس إىل آخــر عــصر املوحــدين،  امل-٦٥
 األوىل،.  طحممــــد العــــريب العلمــــيو ،حممــــد ســــعيد العريــــان: عبدالواحــــد املراكــــشي، حتقيــــقل

   .هـ١٣٦٨ ،القاهرة-ة االستقامةمطبع
  .بريوت-الفكر دار ،احلموي عبداهللا بن ياقوتأليب عبداهللا  ،البلدان معجم -٦٦
محـــد بـــن علـــي أل ،رس أو جتريـــد أســـانيد الكتـــب املـــشهورة واألجـــزاء املنثـــورةهـــ املعجـــم املف-٦٧

ـــــــقالعـــــــسقالين ـــــــاديين: ، حتقي ـــــــريوت- مؤســـــــسة الرســـــــالةاألوىل،. ، طحممـــــــد شـــــــكور املي  ،ب
   .م١٩٩٨-هـ١٤١٨

عبدالـسالم حممـد هـارون، دار :  معجم مقاييس اللغة، ألمحد بن فـارس بـن زكريـا، حتقيـق-٦٨
  .هـ١٣٩٩الفكر، 

 املعجم الوسيط، إلبراهيم مصطفى، وأمحـد الزيـات، وحامـد عبـدالقادر، وحممـد النجـار، -٦٩
  .دار الدعوة. جممع اللغة العربية، ط: حتقيق

-اخلامــــسة، دار القلــــم. دالرمحن بــــن حممــــد بــــن خلــــدون، ط مقدمــــة ابــــن خلــــدون، لعبــــ-٧٠
  .م١٩٨٤بريوت، 

املدينـــة -الثالثـــة، مكتبـــة طيبـــة.  امللخـــص املفيـــد يف علـــم التجويـــد، حملمـــد أمحـــد معبـــد، ط-٧١
  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨املنورة، 

- دار الفكــــراألوىل،.  ط عبـــدالعظيم الزرقـــاين،حملمـــد  مناهـــل العرفـــان يف علـــوم القـــرآن،-٧٢
  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ ،لبنان

عبــدالقيوم الــسندي، قــسم القــراءات، . د:  املنتقــى مــن مــسائل الوقــف واالبتــداء، إعــداد-٧٣
  .كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى

. طفهـــد الرومـــي،: صـــفاته وخصائـــصه، للـــدكتور:  مـــنهج املدرســـة األندلـــسية يف التفـــسري-٧٤
  .هـ١٤١٧األوىل، مكتبة التوبة، 

الــشيخ : تــدال يف نقــد الرجــال، لــشمس الــدين حممــد بــن أمحــد الــذهيب، حتقيــق ميـزان االع-٧٥
-األوىل، دار الكتـــب العلميـــة. علـــي حممـــد معـــوض، والـــشيخ عـــادل أمحـــد عبـــداملوجود، ط

  .بريوت
.  ط،دريــس احلمــودي احلــسينإمــد بــن عبــد اهللا بــن  نزهــة املــشتاق يف اخــرتاق اآلفــاق، حمل-٧٦

  .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩ ،بريوت- عامل الكتباألوىل،
 إحـسان :، حتقيـقالتلمـساين املقـري بـن محدأل ،الرطيب األندلس غصن من الطيب نفح -٧٧

  .م١٩٩٧ ،بريوت –صادر دار، عباس
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:  الـــسعادات املبـــارك بـــن حممـــد اجلـــزري، حتقيـــقيبأليف غريـــب احلـــديث واألثـــر،  النهايـــة -٧٨
   .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩ ،تبريو- املكتبة العلمية،حممود حممد الطناحيو ي،طاهر أمحد الزاو

األوىل، .  لسان العرب، أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكـرم بـن منظـور املـصري، ط-٧٩
  .بريوت-دار صادر

دائـــرة املعـــرف النظاميـــة، :  لـــسان امليـــزان، ألمحـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العـــسقالين، حتقيـــق-٨٠
  .م١٩٨٦بريوت، -الثالثة، مؤسسة األعلمي للمطبوعات. باهلند، ط

جـم األدبــاء، أو إرشـاد األريــب إىل معرفــة األديـب، أليب عبــد اهللا يـاقوت بــن عبــد اهللا  مع-٨١
  .بريوت-األوىل، دار الكتب العلمية. الرومي احلموي، ط

 معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، لشمس الـدين أيب عبـداهللا حممـد بـن أمحـد -٨٢
-طيـار آلـيت قـوالج، دار عـامل الكتـب. د: هــ، حتقيـق٧٤٨: بن عثمان الذهيب، املتوىف سـنة

  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الرياض، 
:  منجــــد املقــــرئني ومرشــــد الطــــالبني، لإلمــــام حممــــد بــــن حممــــد بــــن اجلــــزري، املتــــوىف ســــنة-٨٣

  .مكتبة اجلمهورية بالقاهرة. عبداحلي الفرماوي، ط. د: هـ، حتقيق٨٣٣
 حممد الدمشقي، الـشهري بــ  النشر يف القراءات العشر، لإلمام احلافظ حممد بن حممد بن-٨٤

: الـشيخ: علـي حممـد الـضباع، وخـرج آياتـه: هــ، قـدم لـه٨٣٣: ، املتـوىف سـنة"ابن اجلـزري " 
  . بريوت–م، دار الكتب العلمية ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الثالثة، . زكريا عمريات، ط

ــــل باشــــا -٨٥ ــــون، إلمساعي ــــار املــــصنفني مــــن كــــشف الظن ــــة العــــارفني أمســــاء املــــؤلفني وآث  هدي
  .١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ادي، دار الفكر، البغد

أمحـــد األرنـــاؤوط، :  الـــوايف بالوفيـــات، لـــصالح الـــدين خليـــل بـــن أيبـــك الـــصفدي، حتقيـــق-٨٦
  .هـ١٤٢٠ بريوت، -وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث 

 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بـن أيب بكـر -٨٧
  . لبنان- إحسان عباس، دار الثقافة :بن خلكان، حتقيق
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  س ات

  عا  ا  
  ٧٣٥  املقدمة  ١

٢  
  :وفيه: التمهيد

ًتعريف الطبقة لغة واصطالحا: ًأوال ً.  
٧٤١  

  ٧٤٢  .موقع األندلس اجلغرايف: ًثانيا  ٣

٤  
 الــــــدول اإلســــــالمية الــــــيت تعاقبــــــت علــــــى حكــــــم: ًثالثــــــا

  .نواحي العلمية، وأثرها يف الاألندلس
٧٤٣  

  ٧٦٢ -  ٧٤٩  .مدرسة القراءات في األندلس: ولالفصل األ  ٥
  ٧٤٩  .ًتعريف املدرسة لغة واصطالحا: املبحث األول  ٦
  ٧٥١  .ًتعريف القراءات لغة واصطالحا: املبحث الثاين  ٧
  ٧٥٢  .نشأة مدرسة القراءات يف األندلس: املبحث الثالث  ٨

٩  
 مدرســــة القــــراءات يف مراحــــل تطــــور: املبحــــث الرابــــع
  .األندلس

٧٥٥  

١٠  
أثــــر مدرســــة القــــريوان يف املدرســــة : املبحــــث اخلــــامس

  .األندلسية
٧٦٠  

٢٩  
ــاني ــر القــراء األندلــسيين فــي القــراءات : الفــصل الث أث

  وعلومها
٧٧٩ -  ٧٦٣  

٣٠  
ــــــــم : املطلــــــــب األول ــــــــسيني يف عل ــــــــر القــــــــراء األندل أث

  .القراءات
٧٦٣  

٣١  
ـــــــاين ـــــــر القـــــــراء: املطلـــــــب الث ـــــــم أث ـــــــسيني يف عل  األندل

  .االحتجاج للقراءات
٧٧٢  

٣٢  
ــــــث ــــــم : املطلــــــب الثال ــــــسيني يف عل ــــــر القــــــراء األندل أث

  .التجويد
٧٧٤  

  ٧٧٥أثــر القــراء األندلــسيني يف علــم الرســم : املطلــب الرابــع  ٣٣
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  عا  ا  
  .والضبط

٣٤  
أثـــــر القـــــراء األندلـــــسيني يف علـــــم : املطلـــــب اخلـــــامس

  .الفواصل
٧٧٧  

٣٥  
راء األندلـــــسيني يف علـــــم أثـــــر القـــــ: املطلـــــب الـــــسادس

  .الوقف واالبتداء
٧٧٨  

  ٧٨٠ . اخلامتة  ٤٢
  ٧٨١  .الفهارس  ٤٣
  ٧٨٢  .فهرس اآليات القرآنية  ٤٤
  ٧٨٢  .فهرس األحاديث واآلثار  ٤٥
  ٧٨٣  .فهرس األماكن والبلدان  ٤٦
  ٧٨٤  .فهرس األعالم  ٤٧
  ٧٨٥  .فهرس املصادر واملراجع   ٤٨
  ٧٩٣ -  ٧٩٢  .فهرس املوضوعات  ٤٩

  
 


