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طبقات القراء يف بالد املغرب وأشهر آاثرهم العلمية من بداية القرن
اخلامس وحىت هناية القرن السابع اهلجري
ابتهال بنت حسن بن عبد هللا عزوز
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ملخص

هذا البحث يتناول موضوع :طبقات القراء يف بالد املغرب وأشهر آاثرهم

وعنيت ببالد املغرب
العلمية من القرن اخلامس حىت هناية القرن السابع اهلجريُ .
النطاق اجلغرايف الذي يشمل :تونس ،القريوان ،املغرب األوسط ،املغرب
األقصى ،وتكمن مشكلة البحث يف أن الدراسات اليت تناولت هذا اجلانب
إما أن تكون عامة على الطبقات واألعصار دون حتديد زماين أو مكاين ،أو
مقتصرة على نطاق جغرايف واحد .ويهدف البحث إىل :بيان الرواد من القراء
يف بالد املغرب يف الفرتة املذكورة ،وترتيبهم على الطبقات ،وإبراز نتاجهم العلمي
عوًن ملن يبحث عن تراجم أعالم القراء حسب األزمان
والفكري؛ لتكون ا

والبلدان .وتربز أمهية املوضوع يف توظيف علم طبقات القراء خلدمة علوم
القراءات ،وإبراز نشاط رواد بالد املغرب يف علوم القراءات املختلفة ،وإيضاح
التحول النوعي واملكاين الذي طرأ على انتشار علوم القراءات يف البالد املغربية
منذ بداية القرن اخلامس اهلجري ،وتوضيح آاثرهم العلمية والفكرية.

كلمات دالَّة :طبقات  ،املغرب ،قراء ،تراجم.

ذيلت البحث بفهرس للموضوعات.
مث ُ

 -1مقدمة

احلمد هلل محدا طيبا كثريا على جزيل نعمائه ،ووفري آالئه ،والصالة والسالم على أشرف رسله
وأنبيائه ،وعلى آله وأصحابه ،ومن اقتفى أثرهم إىل يوم الدين ،أما بعد:
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ال شك أن خري العلوم وأشرفها تلك اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بكتاب هللا – عز وجل-إذ هو
املنهاج ملن رام احلياة الطيبة ،وهو النرباس الذي يضيء دايجري الظالم.
واملتأمل يف اتريخ السلف ،يرى أهنم أفنوا حياهتم وجهدهم وعمرهم ،من أجل حتصيل العلوم،
وتنوير العقول ،وما زالت غرائسهم الطيبة تؤيت أكلها إبذن رهبا.
يسر هللا خوض ميدان البحث يف علوم القراءات رأيت أن أقتفي أثر السلف ،وأمشر عن
وملا َّ
اخرتت أن يكون حبثي بعنوان :طبقات القراء يف بالد املغرب،
ساعد اجلد ،وأشد اهلمة ،و ُ
وأشهر آاثرهم العلمية من بداية القرن اخلامس حىت هناية القرن السابع اهلجري.
والذي أعنيه ببالد املغرب ،النطاق اجلغرايف الذي يشمل :إفريقيَّة (تونس) ،القريوان ،املغرب
األوسط ،املغرب األقصى.
تتميم للعمل الذي بدأته الدكتورة :أسرار اخلالدي يف حبثها :طبقات القراء يف املغرب
وهو ٌ
من الفتح اإلسالمي حىت هناية القرن الرابع اهلجري ،واملنشور يف العدد التاسع والثالثني مبجلة
الدراسات العربية الصادرة عن كلية دار العلوم ،جامعة املنيا ،عام 2019م ،وابهلل التوفيق،
وعليه التكالن.

أهداف البحث:

يهدف البحث إىل بيان الرواد من القراء يف بالد املغرب من القرن اخلامس حىت القرن السابع
عوًن ملن يبحث عن تراجم أبرز القراء حسب األزمان
اهلجري ،وترتيبهم على الطبقات لتكون ا
والبلدان.

الدراسات السابقة:

مل أطلع على دراسة خمصصة حتت مسمى :طبقات القراء يف بالد املغرب ،ابلنطاق اجلغرايف
الذي عنيته ،ولكنين وقفت على دراسات تناولت دخول القراءات إىل بالد املغرب ابلتفصيل،
ودرست أطوارها املختلفة ،يف دائرة واسعة النطاق ،كما أن هناك دراسات تناولت طرفاا أو
أكثر من هذا اجلانب ،ومنها:
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" -1قراءة اإلمام ًنفع عند املغاربة" دراسة يف اترخيها ومقوماهتا األدائية من القرن
الرابع اهلجري إىل القرن العاشر ،وهي رسالة علمية قُ ِّدمت لنيل درجة الدكتوراه
للباحث د .عبد اهلادي محيتو ،إذ تطرق إىل نشأة القراءات يف املدرسة املغربية،
وأبرز أقطاهبا ،وخصائص قراءة اإلمام ًنفع ...إىل غري ذلك ،معتمدا املنهج
التارخيي واالستقرائ.2
" -2اتريخ القراءات يف املشرق واملغرب " للدكتور حممد املختار ولد أابه ،تناول فيها
مدارس األمصار يف املشرق واملغرب ابلدراسة ،وذكر أبرز روادها.3
 -3القراءات إبفريقية من الفتح إىل منتصف القرن اخلامس اهلجري ،للباحثة :هند
شليب.4
 -4القراء والقراءات ابملغرب للباحث سعيد أعراب.5
واملالحظ أن كل ما سبق من الدراسات ،إما أنه دراسة مفصلة جدا ،تكاد تُغمر
فيها طبقات قراء املغرب ،أو دراسة عامة غري خمصصة.
خربا عن صدور كتاب بعنوان :طبقات القراء واملقرئني إبفريقية وتونس
وقد قر ُ
مؤخرا ا
أت ا
من الفتح اإلسالمي إىل هناية عام 1436هـ ،للدكتور اهلادي روشو ،نشره مركز الدراسات
اإلسالمية ابلقريوان ،6لكنين مل أح َظ ابالطالع إال على فهرس موضوعاته ،وقد اشتمل على
مبتدًئ بطبقات الصحابة رضوان هللا عليهم الذين
تراجم طبقات القراء واملقرئني يف تونس ا
مرورا بطبقات التابعني وهكذا...
دخلوا تونس ا
والذي سأضيفه يف حبثي هو أنين سأتناول إبجياز دخول القراءات إىل بالد املغرب مبا
يف ذلك( :إفريقية – القريوان-املغرب األوسط-املغرب األقصى) من بداية القرن اخلامس إىل

 2صدرت الرسالة عن وزارة األوقاف املغربية يف مخسة أجزاء.
 3صدر ضمن منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم1422 ،هـ.
 4صدر عن الدار العربية للكتاب عام 1983م.
 5صدر عن دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1410 ،هـ.
 6التابع جلامعة الزيتونة ،ونشرته دار سحنون عام 2118م.
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هناية القرن السابع اهلجري ،مث أورد تراجم ُرواد قراء بالد املغرب مرتبة إايهم على الطبقات،
مع ذكر أبرز تصانيفهم ومؤلفاهتم ،مث بيان القيمة العلمية ألشهر مؤلفاهتم.
لذا فإنين أسأل املوىل أن يكون هذا البحث مقنن ا وموفق ا ،ليصل مبُطالعه إىل الغاية
املرجوة منه.

 .2متهي ــد
أوًل :مفهوم طبقات القراء.
ا

 -تعريف الطبقة لغة:

من الطبق وهو :غطاء كل شيء واجلمع أطباق ،والطبق :األمة بعد األمة ،والطبق:
عم ،وطباق األرض :ما عالها،
اجلماعة من الناس يعدلون مجاعة مثلهم ،وطبق الشيءَّ :
وطبقات الناس :مراتبهم.
والطبقة  :احلال ،يقال :كان فالن من الدنيا على طبقات شىت ،أي :حاالت ،ويف
حاال عن حال يوم القيامة.
ََتَك ُ َّ
ُب طَبَـ اقا َع ْن طَبَ ٍق﴾ [االنشقاق ]19 :أي :ا
التنزيل﴿ :ل َْ
وقيل :الطبقة القرن من الزمان ،أو عشرون سنة.
وقيل :الطبقة اجليل بعد اجليل ،أو القوم املتشاهبون يف سن ،أو عهد.
وقيل :هي املنزلة ،واملرتبة ،والدرجة.7

 -الطبقات اصطالحا:

الطبقات مجع طبقة ،والطبقة اجلماعة املشرتكون يف شيء خاص ،كسماع كتاب
خمصوص ،وحنوه.8

 7انظر :ابن منظور ،حممد بن مكرم .لسان العرب( ،بريوت :دار صادر) ،209/10 ،الفريوز آابدي ،حممد بن
يعقوب .القاموس احمليط( ،بريوت :مؤسسة الرسالة) ،1165/1 ،أبراهيم مصطفى ،وأمحد الزايت ،وحامد عبد
القادر ،وحممد النجار .املعجم الوسيط( ،دار الدعوة).551/2 ،

 8السخاوي ،حممد بن عبد الرمحن .الغاية يف شرح اهلداية يف علم الرواية( ،مكتبة أوالد الشيخ للرتاث2001 ،م)،
.96/1

قرآنيكا ،عدد خاص (( ،)6مارس 2021م.

طبقات القراء …

ابتهال بنت حسن

وأصلها :االستواء يف صفة ،كأهنم على طبق ،ويفيد يف الرتجيح ،ورمبا عُد شخص يف
وهلم جرا .9
طبقتني ابعتبارين ،ويكون ابلزمان ،فأفضلهم الصحابة ،مث التابعونَّ ،
قوم تقاربوا يف السنن واإلسناد ،أو يف اإلسناد فقط ،أبن يكون شيوخ هذا هم
ْأو همٌ :
شيوخ اآلخر ،أو يقاربوا شيوخه(.)10
وعلم الطبقات أي :طبقات كل صنف من أهل العلم كاألدابء ،واألصوليني ،واألطباء،
واحلنفية ،واحلنابلة ،واملالكية ،والشافعية ،واملفسرين ،واحملدثني ،اىل غري ذلك ،ويف كل من
هذا كتب مستقلة تكفلت لبيان طبقة من تلك الطبقات(.)11
ف
﴿و ُه َو الَّ ِذي َج َعلَ ُك ْم َخ َالئِ َ
وهكذا جند أن الطبقات هي :املراتب والدرجات ،ويف التنزيلَ :
ض َدرج ٍ
ْاْل َْر ِ
آَت ُك ْم﴾ [سورة األنعام]165:
ض َوَرفَ َع بَـ ْع َ
ات لِيَـ ْبـلُ َوُك ْم ِيف َما َ
ض ُك ْم فَـ ْو َق بَـ ْع ٍ َ َ
ويف احلديث( :خريكم قرين ،مث الذين يلوهنم ،مث الذين يلوهنم)(. )12
ولقد حبث العلماء من سلف هذه األمة عن الطبقات وصنفوها ،ودونوها يف كتبهم،
وعلم حسب ما
واختلفوا يف ماهية الطبقة وزماهنا اختالفا كبريا ،فكان لكل واحد منهم ر ٌ
أي ٌ
يؤدي إليه ذوقه ،واجتهاده(.)13
وعلم طبقات القراء :هو عمل يذكر فيه القراء السبعة ،بل العشرة ،بل الثالثة عشر ،بل
اخلمسة عشر ،ورواة هؤالء ،وغري ذلك من الشيوخ واملصنفني يف هذا العلم ،ويذكر فيه أيضا
قراء الصحابة ،والتابعني ،وتبع اتبعيهم إىل هذا اآلن(.)14
 9اجلعربي ،برهان الدين أيب إسحاق إبراهيم بن عمر .رسوم التحديث يف علوم احلديث( ،بريوت :دار ابن حزم،
2000م).142/1 ،

 10السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر .تدريب الراوي يف شرح تقريب النووي( ،الرايض :مكتبة
الرايض احلديثة).381/2 ،

 11القنوجي ،صديق بن حسن .أجبد العلوم الوشي املرقوم فبيان أحوال العلوم( ،بيوت :دار الكتب العلمية،
1978م).362/2 ،
 12البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الرقائق ،ابب ما حيذر من زهرة الدنيا ،رقم احلديث (( ،)6064بريوت:
دار ابن كثري ،ط1407 ،3ه1987/م).)2362/5( ،

 13الفالوذة ،حممد إلياس عبد الرمحن .مدخل إىل علم الطبقات1409( ،ه) ،ص .6
 14أجبد العلوم ،للقنوجي ،مرجع سابق.362/2 ،
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اثنياا :تعريف القراء واملقرئني.

القراء :مجع قارئ ،وهو الذي مجع القرآن حفظاا عن ظهر قلب ،وهو مبتدئ ،ومتوسط،
ومنته.
فاملبتدئ :من أفرد إىل ثالث رواايت ،واملتوسط :إىل أربع أو مخس ،واملنتهي :من
عرف من القراءات أكثرها ،وأشهرها.
واملقرئون :مجع مقرئ ،وهو َمن علم القراءة أداءا ورواها مشافهة ،وأجيز له أن يعلم
مأموًن ضابطاا متن ازها عن
حرا ا
غريه ،وشرط املقرئ وصفته أن يكون ًّ
مسلما مكل افا ثقة ا
عاقال ا
أسباب الفسق ،ومسقطات املروءة.15

 .3التعريف ببالد املغرب واملغاربة.

يُطلَق مصطلح بالد املغرب على عدة أقاليم ،وضحها العلماء واملؤرخون يف كتبهم ،مفصلني
حدودها ،ومعيِّنني بلداهنا.
فقد ذكر ابن ِّعذاري املراكشي (ت حدود 596هـ) َّ
حد املغرب ،فقال:
(إن حد املغرب هو من ضفة النيل ابإلسكندرية اليت تلي بالد املغرب إىل آخر بالد املغرب
وحده مدينة سالء.17 16
وعرف أبو العباس الناصري (ت 1315هـ) املغرب ،فقال:
َّ

 15ابن اجلزري ،حممد بن حممد .منجد املقرئني ومرشد الطالبني( ،اململكة العربية السعودية :دار عامل الفوائد،

1419ه) ،ص ،11الصباغ ،علي بن حممد .اإلضاءة يف بيان أصول القراءة( ،املكتبة األزهرية1421 ،ه)،
ص.5
 16مدينة قدمية مبحاذاة البحر ،وهي أساس مدينة الرابط احلديثة ،ابملغرب .انظر :احلموي ،شهاب الدين أبو عبد

هللا ايقوت بن عبد هللا .معجم البلدان( ،بريوت :دار صادر ،ط1995 ،2م) ،231/3 ،شامي ،حيىي .موسوعة
املدن العربية واإلسالمية( ،بريوت :دار الفكر العريب1993 ،م) ،ص.213:

 17ابن عذاري ،أبو عبد هللا حممد املراكشي .البيان املغرب يف أخبار اْلندلس واملغرب ،ص.9 :
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بعينها ،حدَّها من
(اعلم أن لفظ املغرب يطلق يف عُرف أهله على ًنحية من األرض معروفة ْ
جهة مغرب الشمس البحر احمليط املعروف ابلكبري ،ومن جهة مشرق الشمس بالد برقة،18
وما خلفها إىل اإلسكندرية ومصر ،فربقة خارجة عن بالد املغرب هبذا االعتبار ،وبالد طرابلس
وما دوهنا إىل جهة البحر احمليط داخلة فيه ،وحدها من جهة الشمال البحر الرومي املفرع
عن احمليط ،ويعرف هذا الرومي ابلصغري ،ومن جهة اجلنوب جبال الرمل الفاصلة بني بالد
السودان وبالد الرببر ،وتعرف عند العرب الرحالة هنالك ابلعرق ،واملغرب يشتمل على ثالث
ممالك:
مملكة إفريقيَّة ،وهي املغرب اْلدىن :وقاعدهتا يف صدر اإلسالم مدينة القريوان ،ويف هذا

وُسي أدىن :ألنه أقرب إىل بالد العرب ،ودار اخلالفة ابحلجاز.
العصر مدينة تونسُ ،

مث بعد إفريقية مملكة املغرب اْلوسط :وقاعدهتا :تلمسان ،19وجزائر بين مزغنة.

وُسي األقصى؛ ألنه أبعد املمالك الثالث عن
مث بعد ذلك مملكة املغرب اْلقصىُ :

دار اخلالفة يف صدر اإلسالم).20
ولعل البداية كانت عندما احتل الرومان (قَـ ْرطَاجة) 21الفينيقية ونواحيها يف القرن الثاين قبل
امليالد أطلقوا عليها اسم :أفريقا ) ،)efricaونقل العرب عن الرومان هذه التسمية ،فأطلقوا
اسم أفريقيَّة على منطقة املغرب األدىن ،اليت تشمل حالياا :مجهورية تونس ،وبعض األجزاء

 18االسم القدمي لليبيا قدمياا .انظر :العسريي ،أمحد معمور .موجز التاريخ اإلسالمي منذ عهد آدم عليه السالم
(َتريخ ما قبل اإلسالم) إىل عصران احلاضر( ،الرايض :فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية) ،ص.479 :

19
كزا للعلوم الدينية والفقهية .انظر :معجم البلدان،
مدينة قدمية ابجلزائر تقع على احلدود اجلزائرية املغربية ،كانت مر ا

مرجع سابق ،13/2 ،موسوعة املدن ،مرجع سابق ،ص .162

 20الناصري ،أبو العباس أمحد بن خالد بن حممد .اًلستقصا ْلخبار دول املغرب اْلقصى( ،الدار البيضاء :دار
الكتاب1418 ،ه1997/م).127/1 ،
 21مدينة قدمية أثرية بتونس ،ويقال هلا :قرطاجنة ،واُسها يف األصل :قَـْرطا مث أضيفت إىل جنة لطيبها وحسنها،
ويطلق عليها أيضا :قرطاج .انظر :معجم البلدان ،مرجع سابق ،223/4 ،موسوعة املدن ،مرجع سابق ،ص
 ،155عفيفي ،عبد احلكيم .موسوعة ألف مدينة إسالمية( ،مصر :مكتبة اإلسكندرية2000 ،م) ،ص .368
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الشرقية من اجلزائر ،وكانت العاصمة على التوايل :القريوان( ،)22مث املهدية( ،)23مث تونس.
كما أطلقوا اسم املغرب األوسط على املنطقة اليت تعرف اليوم :ابجلزائر ،وأطلقوا املغرب
األقصى على املنطقة اليت تعرف اليوم :ابململكة املغربية.24
وكان العلماء السابقون عند إطالق لفظ املغرب يدرجون األندلس ضمن ذلك اإلطالق،
ورمبا أطلقوا على بالد املغرب (املغرب الشرقي) ،وعلى األندلس (املغرب الغريب).25التعريف

مبصطلح املغاربة.

شاع استخدام لفظ :املغاربة عند العلماء واملؤرخني وال ُكتاب وغريهم قدمياا وحديثاا ،إال أن
مفهومها القدمي كان أوسع نطاقاا وداللةا من مفهومها يف وقتنا الراهن ،إذ يراد به :ما يقابل
املشارقة بوجه عام ،وهذه النسبة إىل املغارب :األدىن واألوسط واألقصى هي كذلك ابعتبار
قرهبا ،أو بعدها عن مراكز اخلالفة يف املشرق ،وقد أطلقت عليها بعد الفتح اإلسالمي،
ومضى عليه االصطالح يف الصدر األول مث يف سائر احلقب بعده.
القراء بعد نشأة املدرسة القرآنية املغربية ،وظهور الطراز املغريب يف رسم
مث جرى عُرف َّ
املصحف وضبطه على إطالق هذا اللفظ :املغاربة يف مقابل" املشارقة " للتنبيه على بعض
الفوارق واملذاهب اليت تلقاها هؤالء عن أولئك أو العكس.
كذلك شاع استعمال لفظ :املغاربة عند عدد من ُشَّراح الشاطبية من املشارقة،
كأيب شامة املقدسي (ت 665هـ) يف إبراز املعاين ،وابن القاصح (ت 801هـ) يف سراج
املبتدي ،وعند غريهم كابن اجلزري (ت 833هـ) يف النشر ،والقسطالين (ت923هـ) يف
22كانت عاصمة تونس قدمياا ،اشتهرت جبامع عقبة بن ًنفع وجبامعتها الدينية العريقة .انظر :معجم البلدان ،مرجع
سابق ،420/4 ،موسوعة املدن ،مرجع سابق ،ص .160
 23مدينة يف تونس ،تقع على ساحل البحر األبيض املتوسط ابلقرب من القريوان ،بناها عبيد هللا املهدي الفاطمي
سنة 300هـ ،وُسَّاها بذلك نسبة إىل نفسه .انظر :الروض املعطار للحمريي ،ص ،561موسوعة ألف مدينة

إسالمية ،مرجع سابق ،ص ،472ابن كثري ،تعريف ابْلماكن الواردة يف البداية والنهاية ،موقع اإلسالم،

.262/1

 24تعريف ابْلماكن الواردة يف كتاب البداية والنهاية ،مرجع سابق ،ص ،54موجز التاريخ اإلسالمي ،مرجع
سابق ،ص.483- 481:
 25االصطخري ،أبو إسحاق إبراهيم بن حممد .املسالك واملمالك.15/1 ،
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لطائف اإلشارات ،الدمياطي(ت1117هـ) يف إحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة
عشر.26

ومن أمثلة ذلك :

قول أبو شامة املقدسي عند ذكره املد املطول إذا جاء بعد حرف املد مهز يف كلمة واحدة:
)27
(نص على ذلك مجاعة من العلماء املصنفني يف علم القراءات من املغاربة ،واملشارقة)
وقول احلافظ ابن اجلزري يف ابب اختالفهم يف البسملة ) :جيوز يف االبتداء أبوساط السور
مطلقا سوى (براءة) البسملة وعدمها لكل من القراءة ختريا ،وعلى اختيار البسملة مجهور
)28
العراقيني وعلى اختيار عدمها مجهور املغاربة وأهل األندلس)
عرب بعضهم عن املغاربة بــأهل املغرب كقول أيب عمرو الداين (ت444هـ)( :أهل املشرق
ورمبا َّ
ينقطون الفاء بواحدة من فوقها والقاف ابثنني من فوقها ،وأهل املغرب ينقطون الفاء بواحدة
من حتتها والقاف بواحدة من فوقها ،وكلهم أراد الفرق بينهما بذلك) .29
ورمبا استعمل أهل األندلس هذه النسبة يريدون هبا أهل إفريقيَّة ،واملغرب األقصى ،أو أهل
القريوان ،كقول أيب عمرو الداين (:وكان قوم من" املغاربة "يرون ترقيق الراء الساكنة إذا كان
بعدها ايء مفتوحة للكل وبعضهم لورش) .30
 .4القراءات والقراء يف بالد املغرب.
 دخول القرآن إىل بالد املغرب. 26محيتو ،الدكتور عبد اهلادي .قراءة اإلمام انفع من رواية ورش ،دراسة يف َترخيها ومقوماهتا اْلدائية من القرن
الرابع اهلجري على القرن العاشر( ،وزارة األوقاف والشؤن اإلسالمية املغربية).22/1 ،

 27أبو شامة ،عبد الرمحن بن إُساعيل بن إبراهيم املقدسي .إبراز املعاين من حرز اْلماين يف القراءات السبع،
(مصر :مكتبة مصطفى البايب احلليب).113/1 ،
 28ابن اجلزري ،حممد بن حممد .النشر يف القراءات العشر( ،بريوت :دار الكتاب العريب).265/1 ،

 29الداين ،عثمان بن سعيد .احملكم يف نقط املصاحف( ،دمشق :دار الفكر ،ط1407 ،2ه) ،ص .37

 30نقله عن الداين اجلعربي ،إبراهيم بن عمر .يف كنز املعاين يف شرح حرز اْلماين ووجه التهاين( ،مكتبة أوالد
الشيخ).910/2 ،

قرآنيكا ،عدد خاص (( ،)6مارس 2021م.

طبقات القراء …

ابتهال بنت حسن

يرتبط دخول القرآن إىل بالد املغرب ابلفتوحات اإلسالمية ،حيث وصل اإلسالم إىل أقصى
املغرب قبل أن ينقضي القرن األول من اهلجرة على صاحبها أفضل الصالة وأمت التسليم.
وكان الفتح اإلسالمي إلفريقيَّة على يد عبد هللا بن سعد بن أيب سرح – رضي هللا عنه –
سنة  27للهجرة ،زمن اخلليفة عثمان بن عفان – رضي هللا عنه ،-وتشري املصادر إىل أن
تعداد ذلك اجليش كان عشرين ألف ا ،أغلبهم من الصحابة.
مث بعد ذلك تواىل الفتح اإلسالمي على اجلهات الداخلية للمغرب ،حىت جاء زمن معاوية –
رضي هللا عنه-الذي وىل عقبة بن ًنفع–رضي هللا عنه-على إفريقيَّة ففتح القريوان واختطها
وبىن هبا جامعها املشهور ،واستمرت الفتوحات إىل أن فتح عقبة بن ًنفع املغرب األقصى
سنة 62ه.31
وهكذا جند أن الفتوحات اإلسالمية للمغرب كانت مبشاركة العديد من الصحابة ،وقد كان
الصحابة –رضوان هللا عليهم-هم مصابيح الدجى ومعلمو األجيال ،فقد حفظوا القرآن يف
صدورهم ،وانتهلوا من معني املصطفى – صلى هللا عليه وسلم-وكان اهلدف الرئيس من تلك
الفتوحات إعالء كلمة هللا ،ونشر رسالة اإلسالم ،فال غرو أن يرتدد القرآن يف آفاق الداير
املغربية إثر تلك الفتوحات العظيمة ،وقد عرف املغرب املصحف الكبري العقباين ،وينسب إىل
عقبة بن ًنفع –رضي هللا عنه ،وكان امللوك يتوارثونه.32
وبناء على ما سبق فإن القرآن دخل إىل املغرب عن طريقني:
 حمفوظا يف الصدور مكتوابا يف املصاحف. 31البالذري ،أمحد بن حييي بن جابر بن داود .فتوح البلدان( ،بريوت :دار ومكتبة اهلالل1988 ،م) ،ص،223:

اًلستقصا ،مرجع سابق ،135 ،92/1 ،أبو العرب ،حممد بن أمحد بن متيم .طبقات علماء افريقية( ،بريوت:
دار الكتاب اللبناين) ،ص.14

 32انظر :أعراب ،سعيد .القراء والقراءات ابملغرب( ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي) ،ص ،8الكنوين ،عبد
السالم .املدرسة القرآنية يف املغرب( ،الرابط :مكتبة املعارف) ،ص ،27شليب ،هند .القراءات إبفريقية من

الفتح إىل منتصف القرن اخلامس اهلجري( ،الدار العربية للكتب1983 ،م) ،ص  ،29قراءة اإلمام انفع ،مرجع
سابق.53/1 ،
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وقد توجهت عناية الفاحتني من الصحابة والتابعني بنشر القرآن يف البالد املغربية منذ البداية،
السيما وأن عددا منهم قد طال به مقامه فيها ،ومنهم من أدركته الوفاة يف أرضها.
ومن اجلالء مبكان القول :إن انتشار القرآن يف البالد املغربية ،كان عن طريق الوسائل التالية:
أ-البعثات العلمية للتوجيه واإلقراء على يد الصحابة والتابعني.
ب-معاهد التعليم القرآنية ،واليت تشمل :املساجد ،والكتاتيب ،والرابطات.
ج_ استنساخ املصاحف الشريفة ،ونشرها.33
على إثر انتشار القرآن يف بالد املغرب ،وتعدد البعثات العلمية ،واملقارئ القرآنية ،عُرفت
القراءات فيها على مراحل خمتلفة ،إذ كان املغرب كغريه من األقطار اإلسالمية يُقرأ فيه القرآن
ومن أخذ عنهم من التابعني مل تكن
جبميع القراءات؛ ألن الذين نشروا القرآن من الصحابةَ ،
جتمعهم قراءة واحدة معينة يف ابدئ األمر ،وإمنا كانت قراءهتم متعددة بتعدد روافد األخذ
والتلقي.34
وتشري الدراسات إىل أن أُوىل القراءات اليت انتشرت قبل قراءة ًنفع ،هي قراءة أيب عمرو
البصري وقراءة محزة الكويف إثر الرحالت العلمية اليت كان يقوم هبا طالب العلم إىل العراق،
وتلقيهم العلم على يد شيوخها ومقرئيها.35
وقد ذكر ابن الفرضي(ت403هـ) أثناء ترمجته حملمد بن حممد بن خريون (ت 306هـ):
مشهورا بذلك ،قدم بقراءة ًنفع
إماما يف القرآن،
رجال صاحلاا ،ا
«كان :ا
فاضال كرمي األخالق ،ا
ا
على أهل إفريقية ،وكان الغالب على قراءهتم حرف محزة ،ومل يكن يقرأ حبرف ًنفع إال خواص،
حىت قدم ابن خريون فاجتمع إليه الناس ،ورحل إليه أهل القريوان من اآلفاق».36
 33انظر :املدرسة القرآنية يف املغرب ،مرجع سابق ،ص  ،37-29قراءة اإلمام انفع عند املغاربة ،مرجع سابق،
35/1
 34انظر :املدرسة القرآنية يف املغرب ،مرجع سابق ،ص ،55قراءة اإلمام انفع عند املغاربة ،مرجع سابق.75/1 ،
 35انظر :القراءات إبفريقية ،مرجع سابق ،208/1 ،قراءة اإلمام انفع عند املغاربة ،مرجع سابق9/1 ،

 36ابن الفرضي ،عبد هللا بن حممد بن يوسف بن نصر األزديَ .تريخ علماء اْلندلس( ،القاهرة :مكتبة اخلاجني)،
.112/2
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كما وذكر ابن األابر(ت 658ه) يف ترمجته البن خريون:
شديدا
«قدم القريوان واستوطنها ،وأقرأ هبا يف مسجده املنسوب إليه ابلزايدية وكان أيخذ أخ اذا ا
على مذهب املشيخة من أصحاب ورش روى القراءة عنه عامة أهل القريوان وسائر املغرب
 ...أول من قدم بتحقيق قراءة ًنفع».37
حنوا مما ذكره ابن الفرضي.38
وذكر املقري (ت1041هـ) يف نفح الطيب ا

وابلنظر والتأمل فيما سبق ،يستنتج ما يلي:

أوًلا :تعدد القراءات إبفريقيَّة إىل حدود القرن الثالث اهلجري ،فقد كانت القراءات اليت يُقرأ
هبا :حرف أيب عمرو وحرف محزة وحرف ًنفع ،مع وجود قراءات أخرى.

اثنيا :كانت القراءات الشائعة يف املشرق هي نفسها الشائعة يف إفريقية.

اثلث ا :تركيز قراءة ًنفع يف القريوان ،وانتشارها ابتداء من النصف الثاين من القرن الثالث .39

ولعل من أهم األسباب اليت أفضت إىل شيوع قراءة محزة يف بالد املغرب انتقال قاعدة اخلالفة
من الشام إىل العراق بعد العقد الثالث من املائة الثانية ،مما حدا إىل أن يتجه االهتمام شطر
العراق ابعتبارها دار اخلالفة ،السيما وأن النهضة العلمية بدأت تزدهر ازدهارا ملحوظ ا ،وذلك
ما دفع أهل البالد املغربية إىل أن يوجهوا رحالهتم العلمية حنوها ،للتتلمذ على علمائها وقرائها،
والتزود من علومهم ومعارفهم ...
وقد كانت أكثر حلقات اإلقراء يف املسجد اجلامع ابلكوفة خالصة لقراءة محزة ال يكاد
يزامحها عليها شيء من القراءات األخرى ...40يدل على ذلك ما أسنده ابن جماهد
(ت324هـ) عن حممد بن اهليثم (ت249هـ) املقرئ قوله:

 37ابن األابر ،أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا القضاعي .التكملة لكتاب الصلة( ،لبنان :دار الفكر للطباعة،
1415ه1995/م).288/1 ،
 38املقري ،أمحد بن حممد ،نفح الطيب( ،بريوت :دار صادر1388 ،ه).66/2 ،
 39القراءات إبفريقية ،مرجع سابق ،ص ،187بتصرف يسري.

 40ولد أابه ،حممد املختارَ ،تريخ القراءات يف املشرق واملغرب ( صدر ضمن منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية
والعلوم1422 ،هـ) ،ص.76
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كت الكوفة ومسجدها الغالب عليه قراءة محزة.41)...
(أدر ُ
ويعزو الدكتور عبد اهلادي محيتو مصدر غلبة قراءة محزة يف تلك الفرتة ،ابإلضافة إىل الرحالت
العلمية إىل:
تبعا لدار اخلالفة ببغداد.
 تبين الدولة األغلبية أبفريقيَّة ملذهب أيب حنيفة يف الفقه ا دخول مجاعة من علماء الكوفة إىل إفريقيَّة وتويل بعضهم مراكز مهمة كالقضاءوغريه من شؤون الدولة.42
وهكذا أتثر قراء املغرب ممن رحل منهم إىل الكوفة بقرائها فدخلت إىل البالد املغربية قراءة
محزة ،مع وجود قراءات أخرى ،إىل أن ذاعت قراءة ًنفع ،إال أنه مل ميكن حتديد مىت كان زمن
دخول قراءة ًنفع إىل البالد املغربية على وجه الدقة ،إذ مل تشر املصادر إىل ذلك.
وقد َّ
عد بعض الباحثني ابن خريون (ت306هـ) أول من أدخل القراءات إىل املغرب ،استنادا
إىل قول ابن الفرضي املذكور آن افا.
ولكننا جند أن ابن الفرضي نسب إىل ابن خريون األولوية فيما خيص نشر قراءة ًنفع ،اليت
كانت موجودة قبله لدى بعض اخلواص ،ومن َمثَّ فإن ابن خريون ال يعد حبق أول من أدخل
قراءة ًنفع إىل املغرب.
وإن مما حبب قراءة ًنفع إىل نفوس املغاربة هو أهنا اختيار إمامهم مالك رمحه هللا-ووصفه هلا
أبهنا سنة؛ وألهنا كذلك مقرأ أهل املدينة ،كما أن ًنفع ا كان أحد شيوخ مالك ،إذ عنه تلقى
علم قراءة القرآن.43
قال مالك بن أنس –رمحه هللا( :-قراءة أهل املدينة سنة ،قيل له :قراءة ًنفع؟ قال :نعم.
وقال رمحه هللاً :نفع إمام الناس يف القراءة).44
 41الداين ،عثمان بن سعيد بن عثمان  ،جامع البيان يف القراءات السبع( ،اإلمارات :جامعة الشارقة،
1428ه2007/م).64/1 ،
 42قراءة اإلمام انفع عند املغاربة ،مرجع سابق.106/1 ،

 43القيسي ،أبو عبد هللا حممد بن عبد امللك ،مقدمة شرح الدرر اللوامع يف أصل مقرأ انفع ،ص ،7قراءة اإلمام

انفع ،مرجع سابق.152/1 ،
44

الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان .معرفة القراء الكبار على الطبقات واْلعصار( ،دار عامل الكتب،
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وقد ذكر بعض الباحثني ،أن حتول املغاربة من قراءة محزة الكويف إىل قراءة ًنفع املدين كان
بسبب حتوهلم إىل املذهب املالكي .45

القراء واملقرئون يف بالد املغرب.

إن مما ال مراء فيه أن عناية املغاربة ابلقرآن والقراءات بدأت منذ القدم يف حواضر البالد
وبواديها ،ومساجدها وكتاتيبها ،ومعاهدها.
وإن من أبرز السمات اجللية ألعالم القراء واملقرئني يف البالد املغربية أهنم استطاعوا بناء كيان
شامخ يف علوم القراءات القرآنية ،كيف ال وقد أفنوا أعمارهم وقضوا أايمهم يف التعليم واإلقراء
والرحالت العلمية واألخذ والتلقي عن كبار أئمة األمصار املختلفة قاصيها ودانيها ،مشرقها
ومغرهبا ،يف سبيل نشر القراءات وعلومها املختلفة ،حىت تبوأوا مكانة سامية ،وأسسوا قاعدة
علمية راسخة ،بل تقدموا على غريهم يف العناية ابلقراءات ورسم املصحف وضبطه أتلي افا
وتصني افا.
وحول ذلك يقول الدكتور عبد اهلادي محيتو:
( ال يستطيع أح ٌد يف نظري أن مياري يف جمال تفوق املغاربة يف حفظ القرآن ،والعناية البالغة
بعلوم القراءة ،وإحراز قصب السبق يف مضمار الرسم ،والضبط ،واملعرفة بوجوه القراءات
وطرقها ،حىت قيل :إن علم القراءات هو امليدان الوحيد الذي سيطر عليه املغاربة سيطرة اتمة،
َّ
وإن املتتبع لتاريخ القراءات يف هذه املناطق ،واملتصفح لرتاجم القراء يف كتب الطبقات ،ال
خيطئه أن يدرك هذه احلقيقة ،وال أن جيدها ماثلة واضحة ،وإنه ليزداد يقيناا هبا كلما تقدم
وتدرج يف احلقب التارخيية ،حيث يالحظ جبالء استيالء أئمة القراء يف املغرب على األمد
األقصى يف حتقيق القراءات ،وحترير الرواايت والطرق ،والرحلة يف طلبها إىل اآلفاق ،والعكوف
عليها ابلدرس والتصنيف ،والتأليف ،وتقريبها من الطالب واملتعلمني ابلبسط والتيسري
ونثرا ،إىل احلد الذي استأثر معه أئمتهم لقرون طويلة مبراكز الصدارة،
والتعريف ا
نظما ا

1424ه).64/1 ،
 45املدرسة القرآنية يف املغرب ،مرجع سابق ،ص.55
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واستحوذوا من خالل مؤلفاهتم فيها وقصائدهم السائرة يف كل فرع من فروعها على ميدان
القراءة ،وكرسي اإلقراء يف املغرب واملشرق على السواء).46
واملطالِّع لسري القراء املغاربة وترامجهم يف كتب الطبقات يلحظ أهنم على قسمني:
قس ٌم ختصص أصحابه ابلدراسة واألخذ عن العلماء ومن َمث التعليم والتلقني
ْ -1
أثرا يرجع فيه إىل مروايهتم غري ما نقله تالميذهم عنهم ،ودونوه
والعبادة ،ومل يرتكوا ا
يف كتبهم ،وميثل هذا القسم الكثرة عنهم ،كما سيتضح عند إيراد تراجم رواد
الطبقات يف الفصل الثالث .
آاثرا جليلة ،منها ما وصل إلينا ،ومنها ما
قس ٌم مجعوا بني التعليم والتأليف ،وتركوا ا
ْ -2
ُدون يف فهارس الكتب ويف كتب الرتاجم ،أو نقل عنهم املؤلفون بعدهم ،كأيب
عمرو الداين ،واملهدوي ،واهلذيل ،وسيتجلى ذلك يف الفصل الرابع.47
وقد كان هلؤالء العلماء أثر عظيم يف حتقيق القراءات ،وحترير الرواايت ،والطرق والرحلة يف
طلبها ،ووفرة النتاج العلمي بشكل كبري ،حيث اعتنوا عناية ابلغة ابلتصنيف والتأليف بكافة
أشكاله نظم ا ونثرا ،وتناولوه ابلبسط والشرح والتعليق ،كما كان هلم اهتمام ابلغ ابملتون العلمية
واألراجيز ،يف كل فرع من فروع علوم القراءات ،واليت هلا أبلغ األثر يف العون على ضبط العلم
وحفظها ،وقد انتشرت قصائدهم يف اآلفاق ،وحظيت ابلرعاية واألخذ.
ومما ال شك فيه أن مكتبة الرتاث املغربية ما تزال إىل اليوم عمدة الباحثني ،ومنهل الواردين،
ومنار السالكني ،يف دروب القراءات القرآنية وعلومها.

 .5طبقات القراء يف بالد املغرب.

من خالل ما سبق احلديث عنه يف الفصل املاضي علمنا أن دخول القرآن والقراءات إىل بالد
املغرب ،كان على يد الصحابة الفاحتني ،والبعثات العلمية اليت تركزت حول اإلقراء وتعليم
القرآن العظيم ،فكانت الطبقة األوىل من طبقات القراء يف بالد املغرب :القراء من الصحابة
 46قراءة اإلمام انفع ،مرجع سابق.28/1 ،
 47كتاب املدرسة القرآنية يف املغرب ،:مرجع سابق ،ص  ،57بتصرف يسري.
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الذين عرضوا على الرسول صلى هللا عليه وسلم ،أما الطبقة الثانية :فهم القراء من التابعني،
وأما الثالثة :فهم القراء الذين يروون عن الصحابة وكبار التابعني ،وأما الرابعة :فهم قراء النصف
الثاين من القرن الثاين اهلجري حىت هنايته ،وأما اخلامسة :فهم قراء أواخر القرن الثاين حىت
العشر األول من القرن الثالث اهلجري ،وأما السادسة :فهم قراء الربع األول من القرن الثالث
حىت منتصفه ،وهكذا.48
سرد ألهم أعالم طبقات القراء من القرن اخلامس حىت القرن السابع اهلجري:
وفيما يلي ٌ

ُرّواد الطبقة العاشرة.

-1أبو احلسن املعافري:

هو أبو احلسن علي بن حممد بن خلف املعافري ،املعروف اببن القابسي ،وإمنا قيل له:
القابسي؛ ألن عمه كان يشد عمامته َّ
شد أهل قابس.49
ولد سنة (324هـ) ،أخذ القراءة عرض ا وُساع ا عن :أيب الفتح بن بدهن وعليه اعتماده،
وأخذ إبفريقيَّة عن :بن مسرور الدابغ ،ودارس بن إُساعيل ،ومجاعة ،وممن روى عنه :أبو
حممد عبد هللا بن الوليد بن سعد األنصاري شيخ الرازي ،واحلافظ أبو عمرو الداين ،وأبو
عمران الفاسي.
وعليه كان اعتماد قراء أهل القريوان ،وشغل نفسه ابحلديث والفقه إىل أن رأس
فيهما وبرع.

له مؤلفات بديعة منها:

املمهد يف الفقه ،وأحكام الدايًنت.50
املنقذ من شبه التأويل.
 48انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سبق.260 ،296 ،214 ،159 ،127 ،102/1 ،
 49مدينة قدمية اترخيية يف تونس تقع على الساحل يف اجلنوب الشرقي ،يطلق عليها بوابة البحر والصحراء ،وإليها
ينسب مجاعة من أهل العلم .انظر :معجم البلدان ،مرجع سابق ،289/4 ،موسوعة املدن العربية واإلسالمية،
مرجع سابق ،ص.154

 50ذكر القاضي عياض ،اليحصيب ،أبو الفضل القاضي عياض بن موسى ،يف ترتيب املدارك وتقريب املسالك،
(املغرب :مطبعة فضالة – احملمدية1981 ،م) 96/7 ،أنه( :املهذب يف أحكام الفقه والدايانت).
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وكتاب املنبه للفطن من غوائل الفنت.
وملخص املوطأ.
وكتاب املناسك ،وسوى ذلك ،51تويف ابلقريوان سنة 403ه.52

-2أبو القاسم عبد الرمحن الغافقي:
كان فقيها عامل ـ ــاا ابلقراءات ،أخذ ذلك عن :أيب بكر اهلواري ،وأيب بكر حممد بن
الفتح بن الصواف ،وكان مشهورا ابلورع والفضل ،تويف يوم اجلمعة ،سنة 407هـ .53

-3ابن سفيان:

حممد بن سفيان :أبُو عبد هللا القريواين الفقيه املالكي ،صاحب كتاب اهلادي،
حاذق ،تفقه على :أيب احلسن علي ال َقابِّ ِّسي ،وقرأ على :أيب الطيب بن َغ ْلبُون ،وغريه،
أستاذٌ ٌ
ص ِّري ،واحلَ َسن بن علي اجللويل ،وآخرون ،تويف سنة 415هـ.54
قرأ عليه :أبو بكر ال َق ْ

اْليب:
-4أبو عبد هللا الكليب ّ

حممد بن عبد هللا بن سليمان أبو عبد هللا الكليب األيب ،أخذ القراءة عن :أيب
أمحد السامري ،وهو الذي لقنه القرآن.

 51انظر :ترتيب املدارك ،مرجع سابق ،96/7 ،الدابغ ،عبد الرمحن األنصاري .معامل اإلميان يف معرفة أهل
القريوان( ،مكتبة اخلاجني) ،138/3 ،ابن فرحون ،إبراهيم بن علي بن حممد اليعمري .الديباج املذهب يف معرفة
أعيان املذهب( ،بريوت :دار كالكتب العلمية).102/2 ،

52

انظر :معامل اإلميان ،مرجع سابق ،134/3 ،الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان ،العرب يف خرب من غرب،

(الكويت :مطبعة حكومة الكويت ،ط1982 ،4م) ،87/3 ،الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان .تذكرة احلفاظ،
(بريوت :دار الكتب العلمية) ،1079/3 ،الديباج املذهب ،مرجع سابق ،102/2 ،ابن اجلزري ،حممد بن

حممد ،غاية النهاية يف طبقات القراء( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1403 ،2ه).567/1 ،

 53انظر :معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان ،مرجع سابق.151/3 ،

 54انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق،721/2 ،غاية النهاية يف طبقات القراء ،مرجع سابق.147/2 ،
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قال الداين :وقرأ على غريه وكان أميًّا ال يكتب ،وكان عنده كتب ُسعها من أيب
أمحد فكانت تُقرأ عليه ،أقرأ الناس ابلقريوان ،وببلده ،وتويف سنة 420هـ.55

-5أبو جعفر اْلزدي القريواين:

أمحد بن علي ،أبو جعفر األزدي القريواين ،املقرئ ،رحل إىل مصر ،وقرأ هبا على :أيب
الطيب عبد املنعم بن غلبون ،قرأ عليه :ابن سهل ،أقرأ الناس مدة ابلقريوان ،تويف هبا سنة
(ت427هـ).56

 -6أبو عمران الفاسي:
أبو عمران موسى بن عيسى بن أيب حاج الفاسي القريواين ،إمام فقيه أصويل ،ولد سنة
368هـ.
أخذ القراءة عرضا عن :أيب احلسن علي بن عمر احلمامي ،وُسع مجاعة ،وكتب
ابلقريوان ،ومبصر ومكة.
قرأ عليه :مجاعة من الفاسيني واألندلسيني ،وأقرأ الناس ابلقريوان مدة مث ترك اإلقراء،
ودارس الفقه ،وأُسع احلديث إىل أن تويف.
كان من أعلم الناس وأحفظهم ،وكان يقرأ القراءات ،وجيودها مع معرفة ابجلرح
والتعديل ،أخذ عنه الناس من أقطار الغرب ،انتهت إليه رايسة العلم ابلقريوان ،مات يف اثلث
عشر رمضان ،سنة 430هـ.57

 -7مكي بن أيب طالب:
واسم أبيه محوش بن حممد بن خمتار ،أبو حممد القيسي ،القريواين ،مث األندلسي.
 55انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،753/2،الذهبيب ،حممد بن أمحد بن عثمانَ ،تريخ اإلسالم ووفيات

املشاهري واْلعالم( ،بريوت :دار الكتاب العريب1407 ،ه) ،188/29 ،غاية النهاية ،مرجع سابق.179/2 ،

 56انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،731/2،غاية النهاية :مرجع سابق.91/1 ،

 57انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،737/2 ،غاية النهاية ،مرجع سابق ،321/2 ،معامل اإلميان ،مرجع

سابق ،174/2 ،تغري بردي ،مجال الدين أيب احملاسن يوسف األاتبكي ،النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة،

(مصر :وزارة الثقافة واإلرشاد القومي) ،30/5 ،خملوف ،حممد بن حممد ،شجرة النور الزكية( ،القاهرة :املطبعة
السلفية1349 ،ه).106/1 ،
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أستاذ القراء واجملودين ،ولد سنة 355هـ ابلقريوان ،قرأ القراءات مبصر على :أيب الطيب
عبد املنعم بن غلبون ،وابنه طاهر ،وقراءة ورش على أيب عدي عبد العزيز ،وغريه.
قرأ عليه خلق كثريون ،منهم :حيىي بن إبراهيم بن البياز ،وموسى بن سليمان اللخمي،
وأبو بكر حممد بن املفرج.
كان من أهل التبحر يف علوم القرآن والعربية ،حسن الفهم ،كثري التأليف يف علوم
القرآن ،عاملا مبعاين القراءات ،سافر إىل مصر وهو ابن ثالث عشرة سنة ،وتردد إىل املؤدبني،
وأكمل القرآن ،ورجع إىل القريوان ،مث رحل فقرأ القراءات على :ابن غلبون ،وقرأ ابلقريوان
أيض ا بعد ذلك ،ودخل األندلس ،وجلس لإلقراء جبامع قرطبة ،وعظم اُسه ،وجل قدره.

ومؤلفاته تزيد عن مثانني مؤلَافا ،منها:

 -1لرعاية يف جتويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة.58
 -2التبصرة يف القراءات.59
 -3مشكل إعراب القرآن.60
 -4اإلابنة عن معاين القراءات.61
 -5الكشف عن وجوه القراءات وحججها وعللها.62
 -6املوجز يف القراءات.63
 -7كتاب اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه وأنواع علومه.64

 58طبع بتحقيق الدكتور :أمحد فرحات ،دار عمار.

 59انظر :ابن خلكان ،أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر ،وفيات اْلعيان( ،لبنان :دار الثقافة)
.274/5
 60طبع بتحقيق الدكتور حامت الضامن ،مؤسسة الرسالة.
 61طبع بتحقيق :الدكتور عبد الفتاح إُساعيل شليب ،دار هنضة مصر للطبع والنشر.
 62طبع بتحقيق :الدكتور :حميي الدين رمضان ،مؤسسة الرسالة.
 63انظر :غاية النهاية ،مرجع سابق.310/2 ،
 64ذكره ابن خري االشبيلي يف فهرسته.41/1 :
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تويف سنة 437هـ.65

 -8أبو بكر بن أيب طاعة:

ُسع من أيب احلسن القابسي ،ومجع الفقه والدين والفضل.
كان من أهل املعرفة ابلقراءات وطرقها ،يف غاية التجويد للتالوة ،وكان صاحب اإلمام،
واخلطبة يف جامع القريوان.
تويف ابلقريوان سنة 438هـ.66

-9املهدوي:

أمحد بن عمار أبو العباس املهدوي املقرئ ،من أهل املهدية ،رحل وأخذ عن أيب احلسن
القابسي ،وقرأ ابلرواايت على :أيب عبد هللا حممد بن سفيان ،وأيب بكر أمحد بن حممد املرياثي،
أخذ عنه :غامن بن وليد املالقي ،وأبو عبد هللا الطريف املقرئ.
أسا يف القراءات والعربية ،وصنف كتباا مفيدة منها:
وكان ر ا
 -1اهلداية يف القراءات السبع.67
 -2التحصيل لفوائد كتاب التفصيل جلامع لعلوم التنزيل ،اختصر فيه الكتاب
السابق.68
 65انظر :ابن خري ،أبو بكر حممد بن خري بن عمر ،فهرسة ابن خري اًلشبلي( ،بريوت :دار الكتب العلمية،

1419ه1998/م)  ،40،41 ،39 ،38 ،28/1معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،751/2 ،وفيات
اْلعيان ،مرجع سابق ،274/5 ،غاية النهاية ،مرجع سابق ،309/2 ،الداودي ،أمحد بن حممد .طبقات

املفسرين( ،السعودية :مكتبة العلوم واحلكم1417 ،ه) ،114/1 ،شجرة النور الزكية ،البن خملوف ،مرجع

سابق ،107/1 ،املدرسة القرآنية يف املغرب ،مرجع سابق ،ص.74

 66ترتيب املدارك ،مرجع سابق ،345/2 ،معامل اإلميان ،مرجع سابق.167/3 ،
 67انظر :ابن عطية ،القاضي أبو حممد عبد احلق بن غالب .فهرسة ابن عطية( ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي،

ط1983 ،2م) ،75/1 ،فهرسة ابن خري ،مرجع سابق ،30/1 ،غاية النهاية ،مرجع سابق ،92/1 ،وذكر

ابن اجلزري يف النشر ،مرجع سابق 70-69/1 ،روايته إبسناده إىل املؤلف ،وهو يف ُحكْم املفقود فيما أعلم.
ُ 68ح ِّقق الكتاب من سورة الفاحتة إىل البقرة كل من :الباحث :علي حممود هرموش ،يف رسالة علمية لنيل درجة
املاجستري ،من جامعة اإلمام حممد بن سعود ،والباحث :حممد يوسف شرجبي ابجلامعة األردنية ،وحققت الباحثة:
سناء بنت الشيخ سوريت آل عمران والنساء يف اجلامعة نفسها؛ لنيل درجة املاجستري ،وواصل حتقيقه جمموعة من
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 -3شرح اهلداية.69
 -4كتاب هجاء مصاحف األمصار.70
كانت وفاته حدود 440هـ.71

-10أبو عمرو الداين:

عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر أبو عمرو الداين األموي موالهم القرطيب

املعروف يف زمانه اببن الصرييف ،وعرف ابلداين؛ لسكناه بـدانية 72حىت وفاته.

ولد سنة 371هـ ،وأخذ عن علماء بلده مث رحل إىل املشرق فمر ابلقريوان ،ومكث
فيها شهورا مث انتقل إىل مصر ،مث إىل احلجاز مث عاد إىل األندلس.
أخذ القراءات عرضا عن :خلف بن إبراهيم بن خاقان ،وأيب احلسن طاهر بن عبد
املنعم بن غلبون ،ومجاعة.
قرأ عليه :ولده أمحد بن عثمان بن سعيد ،وخلف بن حممد االنصاري وأبو داود سليمان
بن جناح.

الباحثني ،يف خمتلف جامعات العامل اإلسالمي.
 69طُبع كتاب اهلدية مع الشرح بتحقيق :حازم سعيد حيدر ،مكتبة الرشد عام  ،1315وأصله رسالة ماجستري،
ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة النبوية ،عام 1411هـ
 70طُبع بتحقيقني :األول :حملي الدين رمضان ،حيث نشره مبجلة معهد املخطوطات العربية ،الثاين :للدكتور حامت
صادرا عن دار ابن اجلوزي1430 ،هـ.
الضامن ،ا
 71انظر :فهرسة ابن خري ،مرجع سابق ،44 ،43 ،31/1 ،احلموي ،أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي.

معجم اْلدابء( ،بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،ه) ،22/2 ،معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق،761/2،
الصفدري ،صالح الدين خليل بن أيبك ،الوايف ابلوفيات( ،بريوت :دار إحياء الرتاث ،169/7 ،)1420 ،غاية

النهاية ،مرجع سابق ،92/1 ،السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،طبقات املفسرين( ،القاهرة :مكتبة وهبة،

1396ه) ،30/1 ،طبقات املفسرين ،للداودي ،مرجع سابق.97/1 ،

 72تقع على ساحل البحر املتوسط شرقا ،وهي حالياا مدينة أبسبانيا (  ،)Deniaاشتهرت يف منتصف القرن
اخلامس اهلجري  ،كان أهلها أَقْـَرأ أهل األندلس .انظر :معجم البلدان ،مرجع سابق ،434/2 ،البغدادي ،عبد
املؤمن بن عبد احلق ابن مشائل .مراصد اًلطالع على أمياء اْلمكنة والبقاع( ،بريوت :دار اجليل1412 ،ه)،

 ،510/2السيد ،كمال أبو مصطفىَ .تريخ مدينة بلنسية اْلندلسية( ،مركز اإلسكندرية للتدريب) ،ص.48
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اشتهر اإلمام الداين -رمحه هللا – بكثرة التصانيف البديعة ،والتآليف احلسنة ،حىت إن
الذهيب قال عنها:
(وكتبه يف غاية احلسن واإلتقان)) ،73وأما عدد مصنفاته فقد قال عنها" :وبلغين أن
مصنفاته مائة وعشرون تصنيفا ،74ومن أشهر مصنفاته:
 -1جامع البيان يف القراءات السبع.75
 -2السنن الواردة يف الفنت.76
 -3اإلدغام الكبري.77

 -4التحديد يف اإلتقان والتجويد.78
 -5البيان يف عد آي القرآن.79

 -6املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار.80
تويف بدانية سنة 444ه .81
 73معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق.776/2 ،
َ 74تريخ اإلسالم ،مرجع سابق.100/30 ،

ُ 75حقق يف جمموعة رسائل علمية ،جبامعة أم القرى لعدد من األساتذة الباحثني ،مث طبع هلم يف كلية الدراسات
العليا والبحث العلمي جبامعة الشارقة عام 1328هـ ،كما طبع بتحقيق :حممد صدوق اجلزائري ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،عام 2005م ،وبتحقيق :د .حيىي مراد ،وأ .عبد الرحيم الطرهوين ،دار احلديث ابلقاهرة 1427هـ.
 76طُبع بتحقيق :رضاء الدين بن حممد إدريس املباركفوري ،يف ثالث جملدات ،دار العاصمة ابلرايض عام 1416هـ.
 77طُبع بتحقيق :د .عبد الرمحن حسن العارف ،عامل الكتب ،عام 1424هـ.
 78طُبع بتحقيق الدكتور :غامن قدوري احلمد ،دار عمار للنشر والتوزيع ،عام 2000م.
 79طُبع بتحقيق الدكتور :غامن قدوري احلمد ،مركز الرتاث واملخطوطات ،الكويت1414 ،هـ.
 80نشره أول مرة املستشرق األملاين أوتوبرتزل يف عام 1932م ،مث أعاد حممد أمحد دمهان نشره الكتاب يف عام
كثريا ،مث طُبع على يد حممد الصادق قمحاوي عن مكتبة
1940م ،لكنه اعتمد على طبعة املستشرق األملاين ا
أيضا مع كتاب النقط بعناية الدكتور حامت
أيضا بتحقيق الدكتور حسن سري ،مث طُبع ا
الكليات األزهرية ،وطُبع ا
الضامن عن دار البشائر اإلسالمية ،مث طبع بتحقيق :األستاذة نورة احلميد ،دار التدمرية ،وأصله رسالة علمية
أيضا يف رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه ،أبكادميية
مقدمة لنيل درجة املاجستري ،كما حققه الدكتور بشري احلمريي ا
الدراسات اإلسالمية ،مباليزاي ،عام 1431هـ.
 81انظر :ابن بشكوال ،أبو القاسم خلف بن عبد امللك ،الصلة يف َتريخ أئمة اْلندلس( ،مكتبة اخلرجيي ،ط،2
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-11أبو بكر القصري:

عتيق بن أمحد بن إسحاق التميمي املعروف ابلقصري ،كان إمام جامع القريوان ،وكان
من أهل العلم
والدين والفضل ،وهو من أصحاب أيب عبد هللا بن سفيان املغريب ،تويف سنة 447ه.82

 -12ابن حجاج:
علي بن حجاج أبو احلسن التونسي ،إمام مقرئ مصدر معروف ،رحل إىل مصر فقرأ
على :أيب الطيب عبد املنعم بن غلبون ،وتصدر بتونس فقرأ عليه :أبو بكر عتيق بن عبد هللا،
وفتاح بن عبد هللا بن البابوس.83
ُرّواد الطبقة احلادية عشر

-1أبو القاسم اهلذيل:

يوسف بن علي بن جبارة بن حممد بن عقيل بن سوادة ،أبو القاسم اهلذيل املغريب ،ولد
يف حدود 390هـ ختمين ا.
قرأ على :أيب القاسم الزيدي ،وإُساعيل بن عمرو بن راشد احلداد ،وروى عنه :إُساعيل
بن األخشيد ،وأبو بكر بن حممد بن زكراي األصبهاين النجار ،كان عاملا ابلقراءات والعربية.

من أشهر مصنفاته :كتاب الكامل يف القراءات العشر واألربعني الزائدة عليه ،84

تويف سنة

1374ه1955/م) ،385/1 ،معجم اْلدابء ،مرجع سابق ،485/3 ،الوايف ابلوفيات ،مرجع سابق،
 ،20/20تذكرة احلفاظ ،مرجع سابق ،1120/3 ،والعرب يف خرب من غرب ،مرجع سابق ،209/3 ،معرفة
القراء الكبار ،مرجع سابق ،772/2 ،الديباج املذهب ،مرجع سابق ،188/1 ،وغاية النهاية ،مرجع سابق،

 ،503/1طبقات احلفاظ ،للسيوطي ،مرجع سابق ،428/1 ،التلمساين ،أمحد بن حممد املقري ،نفح الطيب،
مرجع سابق.135/2 ،

 82معامل اإلميان ،مرجع سابق.180/3 ،

 83معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،759/2 ،غاية النهاية ،مرجع سابق.529/1،
 84حققه الدكتور خالد أبو اجلود ،دار عباد الرمحن ،القاهرة.
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(465هـ).85

-2أبو علي اجللويل:

احلسن بن علي أبو علي اجللويل القريواين ،ينسب إىل جلوالء ،86قرأ عليه :ابن بليمة
عن قراءته على حممد بن سفيان.
كان عامل ا بوجوه القراءات ،إمام ا فيها ،وانتفع به خلق كثري.87

-3أبو احلسن احلصري:

علي بن عبد الغين أبو احلسن الفهري القريواين احلصري ،أحد أقطاب املدرسة القريوانية.
قرأ على :أيب علي بن محدون اجللويل ،والشيخ أيب بكر القصري تال عليه السبع تسعني
ختمة.
قرأ عليه :أبو داود سليمان بن حيىي املعافري ،وروى عنه :أبو القاسم بن الصواف
قصيدته ،وأقرأ الناس بسبتة 88وغريها.
أسريها يف اآلفاق ،وأوعبها ملذاهب مدرسته واختياراهتا ،هي
أهم آاثر اإلمام احلصري و َ
قصيدته يف قراءة ًنفع املعروفة ابحلصرية وابلرائية ،وقد نظم فيها رواييت ورش وقالون عن ًنفع
وفرشا ،فكان له مقام الرايدة يف هذا الباب ،ومطلعها:
ا
أصوال ا
فال قلتها يف وصف وصل
إذا قلت أبياات حساًن من الشـعر
وال هجر
وال وصف خل ابلوفـاء أو
وال مدح سلطان وال ذم مس ـ ـ ـ ــلم
الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
 85انظر :معجم اْلدابء ،لياقوت احلموي ،مرجع سابق ،649/5 ،معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق،814/2 ،

والوايف ابلوفيات ،مرجع سابق ،114/29 ،وغاية النهاية ،مرجع سابق.379 /2 ،

 86مدينة قدمية إبفريقية (تونس) قريبة من القريوان .انظر :معجم البلدان ،مرجع سابق.156/2 ،
 87انظر :معامل اإلميان ،مرجع سابق ،187/3 ،غاية النهاية ،مرجع سابق226/1 ،

 88ميناء جتاري على ساحل البحر املتوسط ،كانت مدينة من أهم املدن احملصنة من قواعد البالد املغربية ،نُ ِّسب

إليها كثري من أهل العلم والفضل .انظر :معجم البلدان ،مرجع سابق ،183/3 ،موسوعة املدن ،مرجع سابق،
ص .215
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كما فرطت فيـما تقدم من

عم ـ ـ ــري
املق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري

والبد من نظـمي قوايف حت ـ ـ ـ ـ ـ ــتوي

فوائــد تغين القارئني عن

رأيت الورى يف درس علم تزهدوا

فقلت :لعل النظم أحظى

من النثر.89
تويف سنة 468هـ.90

-4اللخمي:

موسى بن سليمان أبو عمران اللخمي املغريب املقرئ.
قرأ على :مكي بن أيب طالب ،وأمحد بن أيب الربيع ،وآخرين.
قرأ عليه مجاعة منهم :أمحد بن عبد الرمحن القصيب ،وحممد ابن احلسن بن غالم
الفرس.
أقرأ الناس ،وكان عايل اإلسناد.
تويف يف صفر سنة 494ه.91

 -5أبو بكر الردائي:

عتيق بن حممد أبو بكر الردائي ،شيخ االقراء بقلعة محاد.92
رحل ودخل دمشق ،فقرأ على :األهوازي هبا ،ومبصر على ابن نفيس.

َ 89تريخ القراءات يف املشرق واملغرب ،مرجع سابق :ص ،225قراءة اإلمام انفع ،مرجع سابق.49/2 ،

 90انظر :معجم اْلدابء ،مرجع سابق ،174/4 ،العرب ،مرجع سابق ،323/3 ،معرفة القراء الكبار ،مرجع
سابق ،869/2 ،وفيات اْلعيان ،مرجع سابق ،331/33 ،وغاية النهاية ،مرجع سابق ،550 /1 ،معامل
اإلميان ،مرجع سابق.202/3 ،

 91معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،854/2 ،غاية النهاية ،مرجع سابق.319/2 ،
92

مدينة ابجلزائر يف حدود مدينة املسيلة ،كانت قاعدة ملك بين محاد .انظر :معجم البلدان ،مرجع سابق،

 ،390/4موسوعة ألف مدينة ،مرجع سابق ،ص.459

قرآنيكا ،عدد خاص (( ،)6مارس 2021م.

طبقات القراء …

ابتهال بنت حسن

قرأ عليه :حممد بن حممد معاذ أبو بكر االشبيلي.93

-6ابن العرجاء:

عبد هللا بن عمر بن العرجاء أبو حممد القريواين ،مقرئ حاذق رحال ثقة ،جاور مبكة
واستوطنها ،و َّأم ابملقام.
رحل فقرأ على :أمحد بن نفيس ،وعبد الباقي بن احلسن ،وأيب معشر الطربي.
قرأ عليه :ولده الشيخ أبو علي احلسن ،وعبد هللا بن خلف البياسي ،وحممد ابن إبراهيم
احلضرمي.
مات يف حدود 500هـ

94

ُرّواد الطبقة الثانية عشر.
-1ابن أيب ُك َديَّة:

حممد بن أيب بكر عتيق بن حممد بن أيب نصر ،أبو عبد هللا التميمي القريواين ،املقرئ
 ،ويعرف اببن أيب ُك َديَّة.
أخذ علم الكالم ابلقريوان عن صاحب ابن الباقالين أيب عبد هللا احلسني بن حامت
األزدي األصويل ،وقرأ القراءات مبصر على :أيب العباس بن نفيس ،ومجاعة.
قدم دمشق فأخذ عنه األصول :أبو الفتح نصر هللا املصيصي ،وأقرأ علم الكالم،
والقراءات ابلنظامية ببغداد.
تويف يف ذي احلجة ،سنة 512ه.95

-2القلعي:

حيىي بن حممد بن حسان القلعي ،مقرئ مصدر.

 93انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،867 /2 ،غاية النهاية ،مرجع سابق.500/1 ،
 94انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،878/2 ،غاية النهاية ،مرجع سابق.438/1 ،

 95انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،896 /2 ،الوايف ابلوفيات ،مرجع سابق ،59/4 ،غاية النهاية،
مرجع سابق.195/2 ،

قرآنيكا ،عدد خاص (( ،)6مارس 2021م.

طبقات القراء …

ابتهال بنت حسن

قرأ القراءات على :عبد الوهاب بن حكيم ،وابملهدية على أيب عبد هللا بن احلداد
األقطع.
قرأ عليه :عثمان بن يوسف ،وتصدَّر لإلقراء.
تويف يف حدود سنة 512هـ.96

-3ابن بَـلِّـيمة:

احلسن بن خلف ابن عبد هللا بن بـَلِّيمة ،األستاذ أبو علي القريواين املقرىء ،عين
ابلقراءات وتقدم فيها فقرأ ابلقريوان على :أيب بكر القصري ،واحلسن بن علي اجللويل ،وأيب
العالية ،وتصدر لإلقراء مدة قرأ عليه :أبو العباس أمحد بن احلطيئة ،وعبد الرمحن بن خلف
هللا بن عطية ،ومجاعة.
من أشهر مصنفاته :كتاب :تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات.97
تويف ابإلسكندرية يف اثلث عشر رجب سنة 514هـ.98

-4القرشي:

يوسف بن أمحد ،اإلمام أبو احلجاج األندلسي ،نزيل فاس ،ومقرئها.
أخذ القراءات عن :أيب احلسن العبسي ،وخلف بن إبراهيم احلصار.
روى عنه :أمحد بن حممد بن خلوص الفاسي.
تويف بعد 540ه99ـ

-5ابن نفيس الصغري:
 96انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابقَ ،928 /2 ،تريخ اإلسالم ،مرجع سابق ،346/35 ،غاية النهاية،
مرجع سابق.377/2 ،
 97حققه :سبيع محزة حاكمي ،دار القبلة ،جدة ،عام 1409هـ ،وحققه الدكتور :خالد حسن أبو اجلود ،دار
اللؤلؤة ،مصر.
 98انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،902 /2 ،العرب ،مرجع سابق ،32/4 ،الوايف ابلوفيات ،مرجع
سابق ،328/11 ،غاية النهاية ،مرجع سابق ،211/1 ،ابن العماد ،عبد احلي بن أمحد بن حممد عكري،

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب( ،دمشق :دار ابن كثري1406 ،ه).41/4 ،

 99انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،977 /2 ،غاية النهاية ،مرجع سابق.393/2 ،

قرآنيكا ،عدد خاص (( ،)6مارس 2021م.

طبقات القراء …

ابتهال بنت حسن

أمحد بن عبد العزيز بن نفيس ،أبو العباس املغريب إمام زاهد.
قرأ على :فتاح بن عبد هللا بتونس ،وعلي بن حجاج التونسي ،مث رحل ،فقرأ :مبكة
على حممد بن احلسني الكارزيين ،وأمحد بن حممد القنطري ،قرأ عليه :أمحد بن عمر
الباجي.100

ُرّواد الطبقة الثالثة عشر.
-1ابن معاذ:

حممد بن حممد بن عبد هللا بن معاذ ،أبو بكر اللخمي ،اإلشبيلى ،املعروف ابلفلنقي.
أخذ القراءات عن :شريح وصحبه مدة ،وقرأ على :عتيق بن حممد صاحب أيب العباس
بن نفيس ،وطائفة.
أخذ عنه :أبو احلسن جنبة ،وأبو ذر اخلشين ،وأبو حممد بن عبيد هللا ،وآخرون.
كان إمام ا يف صناعة اإلقراء مشارك ا يف العربية مليح اخلط.
له كتاب يف القراءات ُساه :كتاب اإلمياء إىل مذاهب السبعة القراء.101

نزل فاس( ،)102فأقرأ هبا اىل أن مات يف احملرم سنة 553ه ـ.103

-2عبيد هللا احلضرمي:

عبيد هللا بن عمر بن هشام احلضرمي ،يعرف بعبيد ،ويكىن :أاب حممد ،وأاب مروان.
ولد بقرطبة سنة 489ه ،ـ وهبا نشأ.
أخذ القراءات عن :أيب القاسم بن النخاس ،وأيب احلسن عون هللا بن حممد ،وآخرين.

 100انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،905 /2 ،غاية النهاية ،مرجع سابق.69/1 ،

 101انظر :حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب .كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون( ،مكتبة
املثىن1941 ،م).215/1 ،
 102مدينة اترخيية قدمية ،كمن أشهر معاملها :جامع القرويني ،نسب إليها كثري من العلماء األجالء .انظر :معجم
البلدان ،مرجع سابق ،230/4 ،موسوعة املدن ،مرجع سابق ،ص.217

 103انظر :التكملة للكتاب الصلة ،مرجع سابق ،21-20/2 ،معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق،1009 /1 ،
غاية النهاية.242/2:

قرآنيكا ،عدد خاص (( ،)6مارس 2021م.

طبقات القراء …

ابتهال بنت حسن

كان مقرًئا حنوايا أديبا شاعرا جوالة يف البالد ،قصد بالد املغرب ،وتصدر لإلقراء والتعليم
ابلعربية
واآلداب فأخذ عنه بـ َـمَّرا ُكش 104ومكناسة ،105وأقام بتلمسان سبع سنني يقرئ
جبامعها ،مث صدر إىل األندلس.
وله عدة مؤلفات ،منها :كتاب يف قراءة ورش وقالون.106
كتاب اإلفصاح يف اختصار املصباح ،107وهو أتليف أيب احلجاج بن يسعون يف
شرح أبيات اإليضاح.
تويف بعد سنة 550ه.108

-3ابن اْلشقر:
سبتة.

حممد بن عبد هللا بن عبد الرمحن أبو عبد هللا ابن األشقر األموي ،الداين ،املقرئ ،نزيل
أخذ القراءات عن :أيب احلسن بن شفيع ،وأيب حممد بن ادريس.
أخذ عنه :أبو الصرب أيوب بن عبد هللا ،وغريه.
أقرأ القرآن وكان عايل الرواية فاضال جماب الدعوة
تويف يف مجادى اآلخرة سنة 559هـ(.)109

-4ابن احلطيئة اللخمي:
 104من أعظم وأقدم املدن املغربية ،كانت العاصمة قدمياا .انظر :معجم البلدان ،مرجع سابق ،94/5 ،موسوعة
املدن ،مرجع سابق ،ص.218

 105يقال هلا :مكناسة الزيتون ،الشتهارها أبشجار الزيتون ،وتسمى حالياا :مكناس ،مدينة مغربية تقع بني الرابط
وفاس .انظر :معجم البلدان ،مرجع سابق ،181/5 ،موسوعة املدن ،مرجع سابق ،ص.219

 106انظر :التكملة لكتاب الصلة ،مرجع سابق.311/2 ،
 107انظر :كشف الظنون ،مرجع سابق.1708/2 ،

 108انظر :اتريخ اإلسالم ،397/37:التكملة لكتاب الصلة ،مرجع سابق.311/2 ،

 109انظر :التكملة لكتاب الصلة ،مرجع سابق ،25/2 ،معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،1049 /3 ،غاية
النهاية ،مرجع سابق.180/2 ،

قرآنيكا ،عدد خاص (( ،)6مارس 2021م.

طبقات القراء …

ابتهال بنت حسن

أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن هشام بن احلطيئة ،الشيخ أبو العباس اللخمي ،املغريب،
الفاسي ،مث املصري ،إمام صاحل عارف ضابط ،ولد سنة 478هـ بفاس.
قرأ على :أيب القاسم عبد الرمحن بن أيب بكر بن الفحام ،وأيب علي بن بليمة.
قرأ عليه :موسى بن عبد الباقي بن احلسن ،وعلي بن موسى بن النقرات.
أسا يف القراءات السبع ،ونسخ خبطه كثريا
كان من مشاهري الصلحاء وأعياهنم ،وكان ر ا
من كتب األدب ،وغريها ،وكان جيد اخلط حسن الضبط والكتب ،تويف سنة 560هـ يف
حمرم.110

السمايت :
ُّ -5

عبد العزيز بن علي بن حممد بن سلمة ،أبو محيد وأبو األصبغ السمايت ،اإلشبيلي
املقرئ ،ويعرف يف بلده اببن الطحان.
ولد سنة  498هـ ،وأخذ القراءات عن :أيب العباس بن عيشون ،وشريح بن حممد،
وروى عنهما.
قرأ عليه األثري :أبو احلسن حممد بن أيب العالء ،وأبو طالب بن عبد السميع ،ومجاعة.
تصدر لإلقراء ،مث انتقل اىل فاس ،مث حج ودخل العراق ،وقرأ بواسط القراءات ،وأقرأها
كتااب يف الوقف واًلبتداء ،111ودخل الشام،
ا
أيضا ،وكان ا
ابرعا يف معرفتها وعللها ،صنف ا

واشتهر ذكره.
تويف حبلب بعد 560هـ .112

-6أبو نصر اْلنصاري:

فتح بن حممد بن فتح ،أبو نصر األنصاري اإلشبيلي.

 110انظر :وفيات اْلعيان ،مرجع سابق ،170/1 ،معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،1003 /2 ،غاية النهاية،
مرجع سابق.71/1 ،

 111انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق.1051 /3 ،

 112انظر :التكملة للكتاب الصلة ،مرجع سابق ،93/3 ،معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،1051 /3 ،غاية
النهاية ،مرجع سابق.395/1 ،
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طبقات القراء …

ابتهال بنت حسن

قرأ القراءات ابألندلس على :منصور بن اخلري ،وأخذ قراءة ًنفع ،وأيب عمرو عن ابن
شفيع.
مث انتقل إىل فاس ،فأخذ عنه :أبو القاسم بن امللجوم ،وعبد اجلليل بن موسى ،ومفرج
الضرير ،وطائفة.
مات سنة 574هـ.113

-7الكناين:

علي بن أمحد بن حنني ،أبو احلسن الكناين القرطيب املقرئ الفقيه ،نزيل فاس.
ولد سنة 476هـ.
قرأ القراءات على :أيب احلسن العبسي صاحب ابن نفيس ،وعلى أيب عامر حممد
بن حبيب ،وآخرين.
روى عنه :أبو القاسم بن بقي ،وأبو زكراي التاديل ،أقام تسعة أشهر يقرئ ببيت املقدس،
مث انصرف إىل املغرب ،واستوطن مدينة فاس ،وتصدر إلقراء القرآن ابملسجد املنسوب إليه
منها ،وطال عمره وتصدَّر لإلقراء ،تويف بفاس سنة 596هـ.114

الس َهيلي:
ُ -8

عبد الرمحن بن عبد هللا بن أمحد بن أصبغ ،أبو القاسم وأبو زيد السهيلي اخلثعمي،
اإلمام العلم املشهور ،أخذ القراءات عن :سليمان بن حيىي بن سعيد ،ومنصور بن احلسني.
قرأ عليه القراءات :عمر بن عبد اجمليد الزيدي ،وعبد هللا بن عبد العظيم الزهري.
حبرا يف أنواع من العلوم ال سيما املعاين واللغة والنسب ،تصدر لإلقراء والتدريس
كان ا
واحلديث مجع بني الرواية والدراية ،طُلب إىل مراكش ليأخذوا عنه فحظي هبا وويل قضاء
اجلماعة وحسنت سريته.

 113انظر :التكملة لكتاب الصلة ،مرجع سابق ،60/4 ،معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،1088/3 ،غاية
النهاية ،مرجع سابق.6/2 ،

 114انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق1047 /3 ،
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طبقات القراء …

ابتهال بنت حسن

مات غرة شعبان سنة 581هـ.115

-9اجلذامي:

عبد الرمحن بن علي أبو القاسم اجلذامي األندلسي ،نزيل سبتة ،مقرئ مصدر ،قرأ
على :شريح ،وأيب القاسم .مات سنة 581هـ.116

-10ابن اخللوف:
عبد املنعم بن حيىي بن خلف بن نفيس بن اخللوف ،أبو الطيب ابن أيب بكر احلمريي
ِّ
كامل جمود.
الغرًنطي ،يعرف اببن اخللوف ٌ
إمام يف القراءة ،قي ٌم هباٌ ،
أخذ القراءات عن :والده وأيب احلسن شريح ،وأيب عبد هللا ،نزل مراكش ،فأقرأ هبا
مدة مث االسكندرية ،فقرأ عليه :أبو القاسم بن حيىي ،وأبو القاسم الصفراوي.
تويف يف ربيع األول سنة 586هـ .117

-11ن ـَ َجبَة بن حيىي:

جنبة بن حيىي بن خلف بن جنبة أبو احلسن ،الرعيين اإلشبيلي املقرئ النحوي.
ولد بعيد 520هـ ،وأخذ القراءات عن :أيب احلسن شريح ،وأيب حممد بن شعيب
اليابري ،ومجاعة.
روى عنه :أبو الربيع بن سامل ،ومجاعة.
كان إماما مقدما مع الصالح والتواضع ،استوطن مراكش مدة ،وأقرأ هبا ،وإبفريقيَّة،
واي حافظاا.
وكان مقراًئ حمق اقا وحن ا
تويف يف مجادى اآلخرة سنة 591هـ ،وله سبعون سنة.118
 115انظر :التكملة لكتاب الصلة ،مرجع سابق ،32/3 ،معرفة القراء الكبار ،1079/3:غاية النهاية ،مرجع
سابق.371/1 ،

 116انظر :معرفة القراء الكبار ،1080/3:غاية النهاية ،مرجع سابق.375/1 ،

 117انظر :التكملة لكتاب الصلة ،مرجع سابق ،126/3 ،معرفة القراء الكبار ،1066/3:غاية النهاية ،مرجع
سابق.471/1 ،
 118انظر :التكملة لكتاب الصلة ،مرجع سابق ،212/2 ،معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق،1095/3 ،
َتريخ اإلسالم ،مرجع سابق ،76/42 ،غاية النهاية ،مرجع سابق.334/2 ،
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ابتهال بنت حسن

-12الزقاق:

قاسم بن حممد بن مبارك ،أبو حممد األموي ابن الزقاق ،ويعرف أيض ا اببن احلاج،
واببن الطويل ،واببن يونس ،مقرئ مصدر حنوي.
أخذ القراءات عن :شريح ومنصور بن اخلري ،وأيب العباس بن القصيب ،ومجاعة.
أخذ عنه القراءات :ابنه علي ،وهذيل بن حممد ،وابن خروف ،وآخرون،
نزل فاس ،وتصدر هبا لإلقراء ،وحدَّث بسبتة ،وتويف يف حدود 605ه.119

ُرّواد الطبقة الرابعة عشر.
-1املعافري:

حممد بن عمر بن مالك بن جعونة ،أبو عبد هللا املعافري الفاسي.
ولد سنة 549هـ.
تال ابلسبع على :القاسم بن حممد بن الزقاق ،وفتح بن حممد بن فتح.
قرأ عليه :علي بن عبد هللا بن أيب بكر بن القالل ،وُسع منه ابن مسدي ،وقال :كان
ذاكرا للقراءات عارفا ابلرواايت.
تويف سنة574هـ.120

-2ابن مضاء:
أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن سعيد بن حريث بن مضاء ،أبو جعفر اللخمي
القرطيب النحوي.
قرأ على :أيب القاسم بن رضا ،مث رحل إىل اشبيلية ،فقرأ على :شريح لنافع ،وابن كثري.
روى عنه :ابن دحية ،وغريه ،ويل قضاء فاس ،مث قضاء اجلماعة ،مبراكش.

 119انظر :التكملة لكتاب الصلة ،مرجع سابق ،71/4 ،معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،1089/3 ،غاية
النهاية ،مرجع سابق.24/2 ،

 120انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،1235/3 ،غاية النهاية ،مرجع سابق.218/2 ،
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ابتهال بنت حسن

تويف سنة 592هـ عن حنو مثانني سنة.121

-3ابن علوش:

اإلمام أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد بن علوش ،اإلشبيلي املقرئ ،نزيل مراكش.
أخذ القراءات عن :أيب احلسن شريح ،وُسع من جده حممد بن علي.
كان عاملا ،حمققا ،جمودا للقراءات.
122
مات قبل 600هـ

-4ابن سعادة:

حممد بن يوسف بن مفرج بن سعادة ،أبو بكر ،وأبو عبد هللا اإلشبيلي ،نزيل تلمسان،
مقرئ حمقق.
قرأ على :شريح ،وأمحد بن حممد بن حرب املسيلي.
قرأ عليه :أمحد بن علي بن عون هللا احلصار ،وروى عنه :الشاطيب شرح اهلداية للمهدوي
يف حياته ،ومات قبله بعشر سنني.
وعمر وأسن ،وتويف سنة 600هـ.123
كان مقرًئا فاضالا وحمداثا ضابط ا أخذ الناس عنه َّ

-5التُّجييب:

حممد بن عبد الرمحن بن علي أبو عبد هللا ،التجييب املرسي احلافظ ،نزيل تلمسان.
أخذ القراءات عن :أيب عبد هللا بن الفرس ،وأيب معيط ،مث حج ،فأكثر عن :السلفي،
وبرع يف احلديث ،وصنف أربعينيات ،ومعجم ا ،مات سنة 610هـ ابملغرب عن سبعني
سنة.124

-6ابن الفتوت:
 121انظر :التكملة لكتاب الصلة ،مرجع سابق ،79/1 ،معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،1123 /3 ،غاية

النهاية ،مرجع سابق67/1 ،

 122انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،1124/3 ،غاية النهاية ،مرجع سابق.408/1 ،

 123انظر :التكملة لكتاب الصلة ،مرجع سابق ،86/2 ،معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،1127 /3 ،غاية
النهاية ،مرجع سابق.288/2 ،

 124انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،1181/3 ،غاية النهاية ،مرجع سابق.164/2 ،
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ابتهال بنت حسن

حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن الفتوت ،أبو عبد هللا الفاسي ،إمام حمقق ،انتهت إليه
رايسة اإلقراء بفاس.
تال ابلسبع على :حممد بن حممد بن معاذ الفلنقي ،وعبد العزيز السمايت ،ومجاعة.
تال بعلية ابلسبع :أبو بكر بن مسدي.
تويف سنة 614ه.125

-7الكومي:

حممد بن عبد احلق بن سليمان ،أبو عبد هللا الكومي إمام كامل فقيه ،قاضي تلمسان.
أخذ القراءات عن :أيب علي اخلزاز ،وأخذ أيضا عنه العربية وعن والده عبد احلق،
وتفقه أببيه أيض ا.
روى عنه :ابن مسدي فأكثر عنه.
وكان إماما مجيل السرية ،صنف كتاب :اجلامع املختار من املنتقى ،واالستذكار يف حنو
عشرين جملدا.126
مات بتلمسان ،وقد قارب التسعني يف سنة 625ه.127

-8ابن احلداد:

عبد الرمحن بن إُساعيل بن أمحد ،أبو القاسم األزدي التونسي ،يعرف اببن احلداد
عالمة أستاذ ،ولد بعد 550هـ ،ورحل فقرأ على :الشاطيب وُسع من ابن بري النحوي ،وأقرأ
بسبتة وبتونس ،أخذ عنه أبوعبد هللا بن سعيد ،وغري واحد.
شرحا للشاطبية.
وحتول يف آخر عمره إىل الغرب فسكن مراكش ،وعمل ا
وحيتمل أن يكون هو أول من شرحها ،مات مبراكش يف حدود سنة 625هـ.128
125

انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابقَ ،1185/3 ،تريخ اإلسالم ،مرجع سابق ،214/44 ،غاية

النهاية ،مرجع سابق.68/2 ،

 126انظر :غاية النهاية ،مرجع سابق.159/2 ،

 127انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،1198/3 ،الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان .سري أعالم النبالء،
(بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1413 ،9ه) ،261/22 ،غاية النهاية ،مرجع سابق.159/2 ،

 128انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،1185/3 ،غاية النهاية ،مرجع سابق.171/2 ،
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-9ابن أيب العافية:

علي بن حممد بن إبراهيم بن علي بن أيب العافية ،أبو احلسن السبيت ،احلاج املعمر
التاجر ،مقرئ حاذق.
ممن عُين ابلقراءات ،قرأ السبع على :أيب حممد بن عبيد هللا ،وابلعشر على :أيب بكر
الزجناين.
تال عليه ابلعشر أو بعضها :أبو سهل اليسر بن عبد هللا.
تويف يف حدود سنة 630ه.129

-10اجلباس:

حممد بن عبد السالم ،أبو عبد هللا القيسي التونسي الكتيب ،املعروف ابجلباس 130إمام
مقرئ ،كان شيخ اإلقراء بتونس.
تال ابلسبع على :عبد هللا بن أيب القاسم املكمش ،وعامر بن حممد بن عامر ،وآخرين.
عاش أزيد من مثانني سنة ،وكان مسند القراء إبفريقية تويف حدود 630هـ .131

-11القشتليوين:

احلسني بن عبد العزيز ،أبو علي التجييب ،البلنسي ،القشتليوين.
ولد سنة 548هـ ،أخذ القراءات عن :ابن هذيل وأجاز له ،وكان يكتب املصاحف،
سكن تونس ،وأقرأ هبا القرآن.
تويف سنة 635ه .132

ُرّواد الطبقة اخلامسة عشر.
-1ابن الصفار:

 129انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،1204/3 ،غاية النهاية ،مرجع سابق.366/1 ،
 130ويف غاية النهاية ،مرجع سابق :171/2 ،ابحلباس.

 131انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،1185/3 ،غاية النهاية ،مرجع سابق.171/2 ،
 132انظر :التكملة لكتاب الصلة ،مرجع سابق ،215/1 ،معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق.1205/3 ،
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حممد بن عبد هللا بن عمر أبو عبد هللا األنصاري ،األوسي القرطيب ،الضرير املقرئ
املعروف اببن الصفار.
أخذ القراءات عن :أيب القاسم الشراط وغريه ،وُسع ابن بشكوال ،وابن اجلد ،وأاب عبد
هللا بن زرقون.
وأقرأ الناس ،وتنقل يف البالد ،مث استقر بتونس.
تويف سنة 639هـ.133

-2الشاري:

علي بن حممد بن علي بن حممد بن حيىي ،أبو احلسن الغافقي ،مث السبيت الشاري ،إمام
حمدث حافظ مقري ،ولد سنة571هـ.
قرأ القراءات إال بعضها على :والده ،وعلى حيىي بن حممد اهلوزين ،وأيب حممد بن عبيد
هللا.
قرأ عليه :أبو جعفر أمحد بن الزبري احلافظ.
شارك يف الفضائل مع احلشمة ،والسؤدد ،وكثرة الكتب ،بىن بسبتة مدرسة مليحة،
وتصدر لإلقراء ،مات سنة 649هـ .134

-3الشباريت:

عبد هللا بن يوسف بن أيب بكر بن عبد األعلى اخلطيب ،أبو حممد الشباريت املغريب
املقرئ.
ولد سنة 577هـ.
تال ابلسبع على :أيب جعفر احلصار ،وقرأ على أمحد األحدب ،ومجاعة.
فممن قرأ عليه :أمحد بن موسى البطرين ،كما تال عليه ابلتيسري ،وُسعه
تصدر لإلقراءَّ ،
منه :أمحد بن حممد بن العشاب.
 133انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،1280/3 ،غاية النهاية ،مرجع سابق.182/2 ،

 134انظر :التكملة لكتاب الصلة ،مرجع سابق ،251/3 ،معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،1298/3 ،غاية
النهاية ،مرجع سابق.574/1 ،
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تويف بتونس سنة 667ه.135

-4ابن مشليون:

حممد بن حممد بن أمحد بن مشليون ،األستاذ أبو بكر بن الشيخ أيب عبد هللا ،األنصاري
البلنسي املقرئ.
قرأ على :والده ابلرواايت عن ابن منارة ،وعلى :أيب جعفر بن عون هللا احلصار ،وقرأ
برواية يعقوب على :ابن نوح الغافقي.
طال عمره وبعد صيته ،وأقرأ الناس بسبتة مث يونس ،مث تال عليه ابلرواايت أبو إسحاق
الغافقي مقرئ سبتة ،وأبو العباس البطرين ،شيخ تونس ،وغريمها.
136
وحتول يف آخر عمره إىل تونس ،وتويف هبا يف سنة 670ه أو بعدها بقليل

ُرّواد الطبقة السادسة عشر.
 -1املاردي:

أمحد بن اثبت أبو العباس ،املاردي اإلشبيلي املقرئ.
قرأ ابلسبع على :أيب احلسن بن الدابج ،مث نزل بسبتة ،وأقرأ هبا.

مث رحل عن سبتة بعد سنة 660هـ ،فنزل تونس إىل أن مات ،بقي إىل حدود 670هـ
.137

-2ابن اخلضار:
علي بن حممد أبو احلسن التلمساين الضرير الكتامي ،يعرف اببن اخلضار ،إمام مقرئ.
نزل سبتة ،وأقرأ هبا ،قرأ على :علي بن عبد الكرمي بتلمسان.
قرأ عليه :أبو اسحاق الغافقي.
وصف إبحكام القراءات ،وحفظها.

 135انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق.1323/3 ،

 136انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،1324/3 ،غاية النهاية ،مرجع سابق.238/2 ،
 137انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،1339/3 ،غاية النهاية ،مرجع سابق.41/1 ،
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ابتهال بنت حسن

تويف بسبتة سنة 676أو 677ه.138

-3ابن أيب الربيع:

عبيد هللا بن أمحد بن عبيد هللا بن حممد بن عبد هللا بن أيب الربيع ،أبو احلسني القرشي
األموي العثماين ،نزيل سبتة ،وشيخها.
أخذ القراءات عن :حممد بن أمحد بن أيب هارون ،وأجازه أبو القاسم بن بقي صاحب
شريح.
ُسع منه :أبو القاسم بن عمران ،قرأ عليه :ابلسبع أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم
القصري.
عظم شأنه بسبتة ،وصنف املصنفات ،منها :شرح كتاب اإليضاح ،أليب علي الفارسي.

وشرح اجلُ َّـمل .وغريها.139
تويف سنة 688هـ.140

-4ابن ُعقاب:

يوسف بن إبراهيم بن أمحد بن عقاب ,أبو يعقوب اجلذامي الشاطيب الصويف ,املقرئ.
ولد سنة 613هـ ،وقيل623 :هـ ،وأفرد ومجع على  :إبراهيم بن عبد هللا بن حممد
اجلزيري ،وأكثر عن أيب احلسن علي بن قطرال مبراكش ،مث استوطن تونس ،وأخذ عنه هبا
مجاعة ،ومات هبا سنة 692ه.141

-5ابن الغماز:

 138انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،1354/3 ،غاية النهاية ،مرجع سابق.579/1 ،

 139انظر :السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة( ،صيدا :املكتبة العصرية)،
.125/2
 140انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،1396/3 ،غاية النهاية ،مرجع سابق ،484/1 ،بغية الوعاة،
مرجع سابق.125/2 ،
 141انظر :الوادايشي ،حممد بن جابر .برانمج الوادي آشي ( ،بريوت :دار املغرب اإلسالمي) ،57/1 ،معرفة
القراء الكبار ، ،مرجع سابق ،1419/3 ،غاية النهاية ،مرجع سابق.392/2 ،
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أمحد بن حممد بن حسن أبو العباس بن الغماز األنصاري ،قاضي تونس مقري حمدث،
ومسند أهل املغرب.
ولد سنة 609هـ ،وُسع احلروف السبعة من التيسري من :ابن أيب الربيع وأيب احلسن
بن سلمون صاحب ابن هذيل فانفرد هبذا السند ،قرأ عليه :أمحد بن موسى البطرين لنافع،
وُسع منه احلروف :أبو عبد هللا حممد بن جابر الوادايشي ،بقراءته من كتاب التيسري ،تويف
ليلة عاشوراء سنة 693هـ.142

-6الوادايشي:

جابر بن حممد بن القاسم بن حسان أبو حممد القسي االندلسي الوادايشي ،نزيل
تونس.
ولد سنة 610هـ.
قرأ أليب عمرو على السخاوي ،وُسع الشاطبية منه ومن يوسف بن أيب جعفر بسماعهما
من الناظم.
أخذ عنه :ولده أبو عبد هللا حممد ،وأهل تونس.
مات يف ربيع األول سنة 694هـ.143

-7ابن املرحل:

مالك بن عبد الرمحن بن علي بن عبد الرمحن أبو احلكم املالقي ،السبيت ،املعروف اببن
املرحل ،أديب زمانه ابملغرب وإمام وقته ،عاش بني سبتة وفاس.
مولده سنة 604هـ
تال ابلسبع على أيب احلسن بن الدابج ،وعلى أيب جعفر الفحام ،وأخذ عن أيب
علي الشلوبني.

 142انظر :برانمج الوادي آشي ،مرجع سابق ،44/1 ،معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،1381/3 ،غاية
النهاية ،مرجع سابق.110/1 ،

 143انظر :برانمج الوادي آشي ،،مرجع سابق ،54/1 ،معرفة القراء الكبار ، ،مرجع سابق ،1420/3 ،غاية
النهاية ،مرجع سابق.189/1 ،
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قال الذهيب :وقفت له على قصيدة أزيد من ألفي بيت المية نظم فيها التيسري بال
رموز.
تويف سنة  699هـ عن مخس وتسعني سنة

144

 .6اخلامتة وأبرز النتائج والتوصيات.

احلمد هلل مسبغ النعمات ،واهب اخلريات ،والصالة والسالم على املبعوث ابلرمحات ،وعلى
آله وصحبه وسلم ،وبعد:
فقد عشت مع حبث طبقات القراء يف بالد املغرب ليايل وأايم ا ،زاخرة ابلفائدة ،وافرة ابملتعة،
كثريا مباراكا
وتفيأت حتت ظالهلا أندى األفياء ،وأذكى األجواء ،فأمحد هللا تعاىل ا
ُ
محدا طيباا ا
فيه...
وقد توصلت من خالل البحث إىل أبرز نتائجه ،وهي كما يلي:
-1إن انتشار القرآن يف البالد املغربية ،كان عن طريق الوسائل التالية:
أ-البعثات العلمية للتوجيه واإلقراء على يد الصحابة والتابعني.
ب-معاهد التعليم القرآنية ،واليت تشمل :املساجد ،والكتاتيب ،والرابطات.
ج_ استنساخ املصاحف الشريفة ،ونشرها.
-2تعدد القراءات إبفريقيَّة إىل حدود القرن الثالث ،فقد كانت القراءات اليت يقرأ هبا،
حرف محزة وحرف أيب عمرو بن العالء ،وحرف ًنفع.
-4إن حتول املغاربة من قراءة محزة الكويف إىل قراءة ًنفع املدين كان بسبب حتوهلم إىل
املذهب املالكي.
-5إن من أبرز عوامل اعتماد قراءة ًنفع قراءة رُسية :الرحلة إىل احلجاز ،وإيثار مذاهب

أهل املدينة على غريها ،وتشجيع السلطة احلاكمة والرغبة يف استقالل الشخصية عن املشرق.

 144انظر :معرفة القراء الكبار ،مرجع سابق ،1417/3 ،غاية النهاية ،مرجع سابق ،36/2 ،بغية الوعاة،

مرجع سابق ،271/2 ،الزركلي ،خري الدين بن حممد بن علي بن فارس ،اْلعالم( ،دار العلم للماليني ،ط،15
2002م).263/5 ،
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-6إن من أبرز السمات اجللية ألعالم القراء واملقرئني يف البالد املغربية أهنم استطاعوا
بناء كيان شامخ حىت تبوأوا مكانة سامية ،وأسسوا قاعدة علمية راسخة ،بل حازوا قصب
السبق يف العناية ابلقراءات ورسم املصحف وضبطه أتلي افا وتصني افا.
 -7إن مكتبة الرتاث املغربية ما تزال إىل اليوم عمدة الباحثني ،ومنهل الواردين ،ومنار
السالكني ،يف دروب القراءات القرآنية وعلومها.
 -8إن معرفة طبقات القراء ،تيسر الوصول إىل تراجم القراء ،والتعرف على نتاجهم
الفكري عرب التاريخ.
 -9وأما التوصيات فأوصي مبا يلي:
 -1أن يعىن املتخصصون يف القراءات بعلم طبقات القراء ،ومدارسته ،والتأليف فيه.
 -2أن تستكمل األحباث والدراسات حول طبقات القراء يف خمتلف البلدان وعلى مر
األزمان.
وآخر دعواًن أن احلمد هلل رب العاملني ،وسالم على املرسلني.

املصادر واملراجع
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