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 هـ)١٤/٠٤/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛١٤/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر يف 

هـــ) ٩٥٣البحــث دراســة وصــفية لعنايــة ابــن طولــون الدمشــقي (ت يتضــمن هــذا المســتخلص:

، وتعريـف البـاحثين والمهتمـين فيهـا هويهدف إلـى تسـليط الضـوء علـى جهـود بالقراءات وعلومها.

وانتهجـُت  أسانيده، واختياراته، وتصـحيح نسـبة بعـض الكتـب إليـه. بمنزلته يف علم القراءات، وبيان

 المنهج الوصفي، لمناسبته طبيعة البحث.

 مكانة ابن طولون يف علم القراءات، وتضلعه فيه، من خالل حفظـه ألشـهرعلو أهم نتائج البحث: و

ُجـلُّ وين يف عصره. منظوماته، وقراءته بالقراءات العشر، ورواية أشهر كتبه عن كبار المشايخ المسند

مؤلفات ابن طولون يف القراءات وعلومها مفقودة، كشرح الشاطبية، وتعليقه على األحـرف السـبعة، 

وكتابيه يف علمي التجويد والعد، مما يشير إلى جانب مهم مـن عنايتـه بـالقراءات وعلومهـا لـم نصـل 

ب إليه كتـاب: شـرح الواضـحة تصحيح الخطأ الوارد يف نسبة بعض الكتب إليه، حيث ُنِس و إليه بعد.

يف تجويد الفاتحة، والصواب أنه البن أم قاسم المرادي، وأن ابن طولون َنَسـَخه فحسـب، كمـا َنَسـَخ 

 إثراؤه لرتاجم القراء يف عصره، من طبقة شيوخه وأقرانه وتالمذته على حد سواء.و غيَره.

لومهــا دراســة تحليليــة دراســة اختيــارات ابــن طولــون يف القــراءات وع أهــم توصــيات البحــث:و

جمـع و دراسة اختياراته يف العلوم األخرى، كالتفسير والنحو والفقـه والحـديث والتـاريخ.و مفصلة.

البحث الحثيث عن مؤلفاته المفقودة، و تراجم القراء الذين ترجم لهم، وخصوًصا تراجم معاصريه.

لــى حــديث األحــرف وخصوًصــا: الفهرســت األكــرب مــن المرويــات، وشــرح الشــاطبية، والكــالم ع

 السبعة، والتمتع باإلقران بين تراجم الشيوخ واألقران.

 ابن طولون، الدمشقي، الحنفي، القراءات. :المفتاحيةالكلمات 
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Abstract: It aims at shedding light on the efforts of Ibn Tulun in the field of 
Qira’at and its sciences, to introduce researchers and those interested in his status in 
the field of Qira’at, to explain his transmission chain, his selections, and to 
authenticate the attribution of some books to him. I followed the descriptive approach, 
as it suits the nature of the research. 

The most important findings:  
1) Ibn Tulun's status in the field of Qira’at and his well-rootedness; through his 

memorization of the most famous books, his recitation of the ten Qira’at, in addition 
to his narration of the most famous books from great scholars of his time. 

2) Most of Ibn Tulun's works on Qira’at and its sciences are missing, such as; his 
explanation of Shatibiyyah, and his commentary on the seven letters, and his book on 
the science of counting verses, which indicates his concern on the field of Qira’at and 
its sciences that we have not reached yet.  

3) Correcting errors in attribution of some books to him, like; Sharh al-Wadiha fi 
Tajweed al-Fatiha, while the correct author was; Ibn Umm Qasim Al-Muradi, and that 
Ibn Tulun only copied it, as was copied by others. 

4) He enriched the biography of the scholars of his era, including the category of 
his teachers, his peers and his students. 

Research recommendations: 
1) A detailed and analytical study of Ibn Tulun's selections in the field of Qira’at 

and its sciences.  
2) Study of his selections in other fields of study, such as Tafsir, grammar, 

jurisprudence, hadith, and history.  
3) Collection of the biography of reciters studied by Ibn Tulun, especially his 

contemporaries. 
4) Intense search for his lost works, especially: the largest index of narratives, the 

explanation of Shatibiya, his work on the hadith of the seven letters, and his book; at-
Tamattu Bi al-Iqran baina Tarajum ash-shuyukh wa al-Aqran.  

Keywords: Ibn Tulun, Damascene, Hanafi, Al-Qira’at. 
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 الـمقدمـة

 

الحمد هللا، والصـالة والسـالم علـى رسـول اهللا، وعلـى آلـه وصـحبه ومـن وااله. 

 وبعد:

منارة علـم ومشـعل هدايـة، تشـع أنوارهـا لتضـيء  - وما زالت  - فقد كانت دمشق 

تعــد مدرســة القــراءات واإلقــراء يف دمشــق مــن أجــلِّ لطــالب العلــم دروب المعرفــة، و

  مدارسـها، الضـاربة يف أطنـاب التــاريخ، منـذ أن وضـع َلبِناهتــا األولـى الصـحابي الجليــل 

ــو الــدرداء  ــابعي الجليــل عبــد اهللا بــن عــامر أب ــابع مســيرهتا مــن بعــده تلميــذه الت ، وت

هشام وابن ذكوان، مـروًرا اليحصبي الدمشقي، ومن بعده رجال إسناد قراءته من رواَيتَي 

 .)١(بأعالم مدارس اإلقراء الدمشقيين على مر األزمنة والعصور، حتى عصرنا الحاضر

ويف دواوين تراجم العلماء الدمشقيين الذين كانت لهـم عنايـة ظـاهرة بـالقراءات 

وعلومها، يربز اسم اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن علـي بـن أحمـد الصـالحي الدمشـقي 

هـ)، ويتجلَّى ذلك بوضوح يف رحلتـه العـامرة ٩٥٣مشهور بابن طولون (تالحنفي، ال

مع طلـب العلـم، حيـث اسـتهلَّها بحفـظ القـرآن وضـبطه وإتقانـه، ثـم أْخـِذه القـراءات 

السبع، وإردافها بالثالث المتممة للعشر، وتحصيل أسانيدها العالية عن كبار المقرئين 

                                           
مما كتبـه المعاصـرون عـن تـاريخ القـراءات يف بـالد الشـام: القـراءات القرآنيـة يف بـالد الشـام،    )١(

ــار القــراء يف دمشــق، الحــافظ، (ص٤٣عطــوان، (ص )، دعــاوى انقطــاع ٩٥)، القــراءات وكب

)، مدرســـة ٥)، ُدور القـــرآن بدمشـــق، الحـــافظ، (ص٦٣لقـــراءات يف دمشـــق، الفيفـــي، (صا

)، المدرســة الشــامية يف إقــراء القــرآن وتجويــده، ٧٥القــراءات يف بــالد الشــام، األطــرش، (ص

 ).١٣٥)، المدرسة الشامية يف اإلقراء، القضاة، (ص١٠٩الحافظ، (ص
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ــات كتبهــا المتصــدرين يف عصــره، ومعرفــة أحكامهــا ودقــائ ق مســائلها، واإلحاطــة بأمَّ

نــه  مــن التــأليف فيهــا، وتوظيفهــا يف إثــراء  -فيمــا بعــد  -ومصــادرها األصــيلة، ممــا مكَّ

 مؤلفاته يف العلوم األخرى، كالتفسير والنحو وغيرهما.

ــك  ــر ذل ــا يظه ــا  -كم ــة  -أيًض ــائف المتعلق ــن الوظ ــًة م ــه جمل ــالل تولي ــن خ م

هـــ، وقــراءة ٩٠٩لســبع بمدرســة أبــي ُعمــر ســنة بــالقراءات، كــالقراءة بــالقراءات ا

 .)١(هـ، وغيرهما٩١٢المصحف تحت قبة النسر بالجامع األموي سنة 

ر اهللا  المخطوطـة،  -الوقـوف علـى جملـٍة مـن مؤلفاتـه  -بمنه وفضـله  -وقد يسَّ

فألفيُتها مليئة بمسائل القـراءات وعلومهـا،  ،-والمطبوعة، والمحققة يف رسائل علمية 

ــزَ  ــد اكتن ــتقرائها ق ــرعُت يف اس ــراز، فش ــالعرض واإلب ــديرة ب ــرة، ج ــة واف ــادة علمي   ت م

بغية جمع المادة العلمية لتقديم تصّور علمي عن عناية ابـن  -بمختلف موضوعاهتا  -

، راجًيا العون والتوفيق من اهللا سـبحانه، إنـه نعـم المـولى )٢(طولون بالقراءات وعلومها

 ونعم النصير.

 ب اختياره:أهمية الموضوع، وأسبا* 

 تظهر أهمية الموضوع من خالل النقاط التالية:

 ، وشرف كل موضوع بما هو متعلق به.صلة موضوع البحث بكتاب اهللا  -١

                                           
 ).٦٢ُينظر: الفلك المشحون، ابن طولون، (ص   )١(

اقرتح عليَّ الصديق المفيد الشيخ علي بن صالح بن علي الصمعاين جمـَع جهـود ابـن طولـون    )٢(

يف القراءات والتجويد، وتفضل بإرسال مصورات ُنسـٍخ خطيَّـٍة لـبعض مؤلفـات ابـن طولـون، 

ة التي كان لها أثر بيِّن يف إثراء مادة البحث، فالفضل بعد اهللا له يف اختيار هذا الموضوع والكتاب

 فيه، جزاه اهللا عني وعن العلم وأهله خير الجزاء.
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 مكانة اإلمام ابن طولون الدمشقي، والتي تربز من خالل النقاط التالية: -٢

لفقـه تتلمذه على كبار المشايخ والعلماء يف عصره، يف القـراءات والتجويـد وا -أ

 وغيرها.

ــو  -ب ــه والنح ــد والتفســير والفق ــوم، كــالقراءات والتجوي تضــلُّعه مــن عــدة عل

 والحديث والتاريخ وغيرها.

توليــه عــدة وظــائف ُعليــا، يف فــرتات مختلفــة، مــع وجــود غيــره مــن العلمــاء  -ج

 المتصدرين.

ًفــا، مــا بــين تــأليف مســتقل، أو ٧٥٠وفــرة مؤلفاتــه، حيــث زادت علــى ( -د ) مؤلَّ

 ، أو ملخص.ممزوج

مـــن مختلـــف الجوانـــب العلميـــة واالجتماعيـــة  -توثيقـــه لتـــاريخ دمشـــق  -هــــ

بتفاصيل دقيقة قلَّما توجد مجتمعة عند غيره، مع التوسع يف التعليق على  -والسياسية 

جملة من القضايا العلمية، ممـا أسـهم يف إبـراز اختياراتـه وآرائـه يف موضـوعات عـدة، 

 ومها. منها ما يتعلق بالقراءات وعل

ويف علوم القرآن  -وجود نصوص متفرقة البن طولون يف القراءات وعلومها  -٣

ال تزال مخطوطة، فقصدُت اإلشـارة إليهـا وتوجيـه أنظـار البـاحثين لجمعهـا  -عموًما 

 ودراستها وتحقيقها وتسليط الضوء عليها.

مـن رغبتي يف الوقوف على جهود ابن طولون يف علم القراءات وما يتعلق بـه  -٤

 علوم، كالتجويد، ورسم المصحف، وغيرها، وإبراز اختياراته يف ذلك. 

 مشكلة البحث:* 

ــراءات  ــول الق ــون ح ــن طول ــة الب ــود متفرق ــود جه ــث يف وج ــكلة البح ــربز مش ت
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وعلومها، لم ُتجمع أو ُتدرس من قبل، رغم كثـرِة مؤلفاتـه، وطباعـِة عـدد لـيس بقليـل 

عـض كتـب القـراءات وعلومهـا؛ التـي منها. كما يكشف البحث عن عدم صحة نسـبة ب

 ُنسبت إلى ابن طولون يف بعض الفهارس والدراسات المعاصرة.

 أهداف البحث:* 

 تسليط الضوء على جهود ابن طولون يف القراءات وعلومها. -١

تعريـف البــاحثين والـــمهتمين بمنزلــة ابـن طولــون يف علــم القــراءات، وبيــان  -٢

 أسانيده، واختياراته.

اه الباحثين إلى أنموذج ُيمكن القياس عليـه يف جمـع جهـود َعَلـٍم يف لفت انتب -٣

ِعْلٍم ما؛ لم ُيعرف به كبقية العلوم، فابن طولـون ُعـرف بالحـديث والفقـه والنحـو أكثـر 

 من شهرته يف القراءات وعلومها.

يف تقـديِم  -يف مختلـف العلـوم والموضـوعات  -توظيف مؤلفات المؤلـف  -٤

ــِه لــرتاجم القــراء وســَيرهم  مــادة علميــة وافــرة عــن عنايتــه بــالقراءات وعلومهــا، وإثرائِ

 وأخبارهم.

 حدود البحث:* 

اقتصرُت يف البحث على دراسة عناية ابن طولون بالقراءات وعلومها، فتخرج بـذلك 

عنايته بالعلوم األخرى، كما اقتصرُت يف جمع المـادة العلميـة علـى مؤلفـات ابـن طولـون، 

 إلى مؤلفات غيره ممن نقلوا عن مؤلفاته المفقودة. ورجعُت يف بعض المواضع

 الدراسات السابقة:* 

ــة ابــن طولــون  بعــد البحــث والســؤال، لــم أقــف علــى جهــود علميــة حــول عناي

بالقراءات وعلومها، وأما ترجمته فمشهورة مستفيضـة، مبثوثـة يف كتـب الـرتاجم، ويف 
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 مقدمات تحقيق كتبه.

 خطة البحث:* 

مُت البحَث إلى م قدمة، وتمهيد، ومبحثين رئيسـين، وخاتمـة، ثـم الفهـارس، قسَّ

 وذلك كما يلي:

  :وأهدافـه، مشـكلة البحـث، وأهميـة الموضـوع، وأسـباب اختيـارهفيها والمقدمة ،

 فيه، وخطته، ومنهجه. الدراسات السابقةوحدوده، و

  :ويتضمن ترجمة موجزة البن طولون الدمشقي.التمهيد 

 للقراءات، وفيه خمسة مطالب: المبحث األول: تحصيل ابن طولون 

 .المطلب األول: بداية طلبه لعلم القراءات 

 .المطلب الثاين: شيوخه يف علم القراءات 

 .المطلب الثالث: طلبه ألسانيد القراءات العالية وعنايته هبا 

 .المطلب الرابع: تالمذته يف علم القراءات 

 ن والقراءاتالمطلب الخامس: عنايته بالنسخ النفيسة لكتب علوم القرآ. 

  المبحـث الثــاين: مســائل القــراءات وعلومهــا يف مؤلفــات ابــن طولــون، وفيــه ثالثــة

 مطالب:

 .المطلب األول: مؤلفاته يف القراءات وعلومها 

 .المطلب الثاين: عنايته بالقراءات وعلومها يف مؤلفاته األخرى 

 .المطلب الثالث: نماذج من اختياراته يف القراءات وعلومها 

  ،وذكرُت فيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة 

 .فهرس المصادر والمراجع 
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 منهج البحث:* 

راعيـــُت يف البحـــث المـــنهج الوصـــفي، بعـــد جمـــع المـــادة العلميـــة المناســـبة 

 لموضوعه، وفق الخطوات التالية:

استقرأُت جميع مؤلفات ابن طولون التي تمكنت من الوقوف عليهـا، سـواء  -١

ــة،  ــة، أو المطبوع ــا المخطوط ــغ مجموعهــا جميًع ــة، وبل ــائل علمي ــة يف رس أو المحقق

ل ومختَصر، بحمد اهللا.١١٠( ًفا، بين مطوَّ  ) ُمؤلَّ

اقتصرُت على ما يتعلق بالقراءات وعلومها، وقد ُأشير إلى غيرها بحسب مـا  -٢

 يكتمل به المراد.

لم أقصد الحصـر واالسـتيعاب، وإنمـا ذكـرُت نمـاذج فحسـب، لـئال يخـرج  -٣

 لمقدار المحدد. البحث عن ا

ختمُت البحث بخاتمة تضمنت جملة من النتـائج والتوصـيات التـي ظهـرت  -٤

 لي بعد إتمام البحث.

ــر وأعــان، وأســتغفره ممــا  وأخــتم مقــدمتي هــذه بحمــد اهللا وشــكره علــى مــا يسَّ

أخطأُت فيه لضعفي وقلة حيلتي، وأسـأله التوفيـق والسـداد يف أمـوري كلهـا، ثـم أثنـي 

العاطر لكل من أسدى إليَّ معروًفـا إلتمـام البحـث، ومـن أمـدين  الثناءبالشكر الوافر و

ا.  بمصدر، أو أتحفني بفائدة، جزى اهللا الجميَع خيًرا، وأنالهم فضالً وبِر�

* * * 
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 التمهيد

 ترجمة موجزة البن طولون الدمشقي
 

، واخرتُت اإليجاز لشهرته، )١(عرضُت يف هذا التمهيد ترجمة موجزة البن طولون

كثرة مواضع ترجمته، ال سيما يف مقـدمات تحقيـق كتبـه، باإلضـافة إلـى أين سـأتناول و

ـٍل يف طيـات هـذا البحـث. وجـاءت ترجمتـه  عنايته بالقراءات وعلومها يف عرٍض مفصَّ

 منتظمة يف النقاط التالية:

 :أوًال: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه 

د بن علـي بـن أحمـد بـن خمارويـه بـن طولـون، ا لصـالحي، الدمشـقي، هو ُمحمَّ

 ُيكنَّى بأبي الفضل وأبي عبد اهللا، وُيلقب بشمس الدين. الحنفي.

 ٢(ثانًيا: مولده، ونشأته، وطلبه للعلم(: 

ُولِد ابن طولون يف شهر ربيع األول سنة ثمانين وثمان مائة للهجـرة، يف صالــحية 

                                           
ُتنظر ترجمته يف: الفلـك المشـحون بـأحوال محمـد بـن طولـون، البـن طولـون نفسـه، وهـو أهـم    )١(

 )،١٠/٤٢٨)، شذرات الذهب، ابن العمـاد (٢/٥٢مصادر ترجمته، الكواكب السائرة، الغزي (

ـــي ( ـــد، )، المؤرخـــون الدمشـــقيون ٦/٢٩١األعـــالم، الزركل ـــارهم المخطوطـــة، المنج وآث

 ).٤/٤٥٧)، الجامع يف تراجم أعالم الدمشقيين، الحافظ (١٣٩(ص

اقتـصرُت يف هذا الـموضع عند الـحديث عـن شـيوخه علـى ِذكـر أبـرزهم بشـكل عـام؛ مـرتبين    )٢(

ـلة يف  حسب تواريخ وفيَّاتـهم، ولـم أتطرق للحديث عن القـراءات وعلومهـا ألهنـا سـتأيت مفصَّ

 البحث بعون اهللا. طيَّات

ـــذته    ــِذكر تـالم ــرق ل ـــم أتط ـــما أين ل ـــزة  -ك ـــمة الـموج ـــذه الرتج ــد  -يف هـ ــه، وق ـــبب ذات للس

خصـصُت لشيوخه وتالمـذته يف القراءات وعلومها مطلبين مستقلين يف المبحث األول، هما: 

 المطلب الثاين، والمطلب الرابع.
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 دمشق، من سفح جبل قاسيون.

ـه القاضـي وماتت والدته بالطاعون وهـو رضـيع، فنشـأ يت يًمـا يف َكنَـِف أبيـه، وعمِّ

 جمال الدين يوسف. 

وحفــظ القــرآن الكــريم، وصــلى بــه يف رمضــان ســنة ســبع وثمــانين وثمــان مائــة 

 للهجرة، بمسجد العساكرة.

  وأخذ العلوم المختلفـة عـن ثلـة مـن علمـاء دمشـق، كشـيخ اإلسـالم زيـن الـدين 

  هـــ)، ٩٠٠اء بــن رزيــن (تهـــ)، والقاضــي ناصــر الــدين أبــي البقــ٨٩٣ابــن العينــي (ت

ــويف (ت ــزي الع ــكندري الم ــتح الس ــي الف ــن ٩٠٦وأب ــف ب ــدين يوس ــال ال ـــ)، وجم   ه

هـــ)، وشــهاب الــدين العســكري شــيخ ٩٠٩(ت عبــد الهــادي المعــروف بــابن المــربد

  هـــ)، وتقــي الــدين ٩١٧هـــ)، والخطيــب ســراج الــدين الصــيريف (ت٩١٠الحنابلــة (ت

ـه القاضـي جمـال الـدين يوسـف  هــ)،٩٢٨ابن قاضي عجلون شيخ الشافعية (ت وعمِّ

 هـ)، وغيرهم.٩٣٧ابن طولون (ت

 هـ) إجازة مكاتبة.٩١١وأخذ عن جالل الدين السيوطي (ت

وحفظ جملة من المتـون، فحفـظ المختـار يف الفقـه الحنفـي، والمنـار يف أصـول 

 الفقه، وألفية ابن مالك يف النحو، واآلجرومية البن آجروم، وكتاب الحـدود ألبـي عبـد اهللا

 األبدي.

 :ثالًثا: مؤلفاته، وآثاره 

يعد ابن طولون مِـن العلمـاء المكثـرين مِـن التـأليف، حيـث زادت مؤلفاتـه علـى 

ًفا٧٥٠( ه بعـض المحققـين )١() مؤلَّ ، ما بين تأليف مستقل، أو ممزوج، أو ملخص. ونوَّ

                                           
 ).١٠حون بأحوال محمد بن طولون، (صُينظر: مقدمة تحقيق كتابه: الفلك المش   )١(
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نه من الوقوف علـى جـمٍّ غفيـر  مـن بأن قيام ابن طولون بنظارة بعض خزائن الكتب مكَّ

 :)٢(. وُأورد فيما يلي بعض عناوين مؤلفاته)١(الكتب النفيسة

: التوجيه الجميل ألسرار آيات من التنزيل، رسالة التفسير وعلوم القرآنمنها يف 

 يف تفسير قوله تعالى:            :التقييدات الشاذة من فوائد ]١٢٠[النحل ،

 االستعاذة. 

: األحاديث المائة المشتملة على مائة نسبة ريف والسيرة النبويةالحديث الشويف 

إلى الصنائع، مرشد المحتار إلى خصائص المختـار، إعـالم السـائلين عـن كتـب سـيد 

 .المرسلين 

 : شرح الهداية، شرح المنار، تبيين القدر لليلة القدر.الفقه وأصولهويف 

ب، فـتح القـدير يف التأنيـث : شرح ألفيـة ابـن مالـك، شـرح مغنـي اللبيـالنحوويف 

ــين  ــاء، تبي ــو الفقه ــاء بنح ــاف النبه ــتفهام، إتح ــة االس ــرح حقيق ــام بش ــذكير، اإللم والت

 المناسبات بين األسماء والمسميات.

: القالئـد الجوهريـة يف تـاريخ الصـالحية، الشـمعة المضـية يف أخبـار التـاريخويف 

ة، ذخـائر القصـر يف تـراجم القلعة الدمشقية، الغرف العليـة يف تـراجم متـأخري الحنفيـ

 نبالء العصر، مفاكهة الخالن يف حوادث الزمان.

                                           
ُينظر على سبيل المثال: مقدمـة تحقيـق كتابـه: الفلـك المشـحون بـأحوال محمـد بـن طولـون،    )١(

 ).١٨)، مقدمة تحقيق كتابه: فص الخواتم فيما قيل يف الوالئم، (ص١١(ص

ـ   )٢( ٍل يف المبحـث لم أذكر يف هذا الموضِع كتَبه يف القـراءات وعلومهـا، لتخصيصـها بعـرٍض مفصَّ

 الثاين.
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 :رابًعا: وظائفه، ومكانته 

تولى ابن طولون وظائف عدة، من أبرزها: قراءة القرآن الكريم، وقراءة الحديث 

الشريف، واإلمامة، والخطابـة، والتـدريس، والشـهادة، ومشـيخة المـدارس والزوايـا، 

 لكتب، وغيرها.والنظر على خزائن ا

وأما مكانته فتظهر بيِّنة جليَّة يف وظائفه المتعـددة التـي توالهـا، وُتربزهـا عبـارات 

 العلماء يف الثناء عليه.

ث « :هـ)١٠٦١قال عنه الغزي (ت امة المحدِّ اإلمام العالمة المسند المتفنن الفهَّ

ــه، مشــهوًرا بالحــديث ــه )١(»النَّحــوي. كــان مــاهًرا يف النحــو، عالمــة يف الفق ــال عن   . وق

قصـده الطلبـة يف النحـو، ورغبـوا يف السـماع منـه، وكانـت «هــ): ١٠٨٩ابن العماد (ت

 .)٢(»أوقاته معمورة بالتدريس، واسع الباع يف غالب العلوم المشهورة

 :خامًسا: وفاته 

يوم األحـد الحـادي عشـر مـن جمـادى األولـى سـنة ثـالث  تويف ابن طولون 

ه جمال الـدين يوسـف بسـفح قاسـيون. وخمسين وتسعمائة للهجرة، ودُ  فن بجوار عمِّ

 جزاه اهللا عن العلم وأهله خيًرا.

* * * 

                                           
 )، باختصار يسير.٢/٥٤الكواكب السائرة، الغزي (   )١(

 )، باختصار يسير.١٠/٤٢٨شذرات الذهب، ابن العماد (   )٢(
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 المبحث األول

 تحصيل ابن طولون للقراءات

 

 وفيه خمسة مطالب:

 .المطلب األول: بداية طلبه لعلم القراءات* 

بحفـظ متـون  -بعـد أن أتـم حفـظ القـرآن  -استهل ابن طولـون مسـيرته العلميـة 

ل عليه الولوج إليـه بمنهجيـة ُمحَكمـة، فابتـدأ بحفـظ منظومـة المقدمـة العلم ا لتي تسهِّ

الجزرية للحافظ ابن الجـزري، مـع جملـة مـن المتـون األخـرى يف علـوم مختلفـة، ثـم 

 :)١(عرضها سنة أربع وتسعين وثمان مائة للهجرة على جماعة من شيوخه، منهم

ـ)، والقاضي برهان الـدين ه٨٩٤شيخ الحنفية عز الدين محمد ابن الحمراء (ت

هـ)، وقاضي قضاة الحنفية محب الـدين محمـد بـن علـي ٨٩٨إبراهيم ابن القطب (ت

، )٢(هــ)٩١٠هــ)، وشـيخ الحنابلـة شـهاب الـدين العسـكري (ت٩٠٩ابن القصيف (ت

هــ)، ٩١١وقاضي قضـاة الشـافعية شـهاب الـدين أحمـد بـن محمـود ابـن الفرفـور (ت

هــ)، والقاضـي ٩١٩عمر بن إبراهيم ابـن مفلـح (ت وقاضي قضاة الحنابلة نجم الدين

هـ)، وشيخ الشافعية تقي الدين ابن قاضي عجلون ٩١٩تقي الدين ابن قاضي زرع (ت

 هـ)، وغيرهم. ٩٢٨(ت

ــة  ــبع المعروف ــراءات الس ــاين يف الق ــه الته ــاين ووج ــرز األم ــة ح ــظ منظوم ــم حف ث

                                           
 ).٢٩ُينظر: الفلك المشحون، ابن طولون، (ص   )١(

ذهـان نقله عنه الحلبي يف متعـة األ». علمني الخط، ثم قرأُت عليه القرآن«قال عنه ابن طولون:    )٢(

)١/٩١.( 
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العشر المرضية، وعرضها بالشاطبية، ومنظومة الدرة المضية يف القراءات الثالث تتمة 

 .)١(هـ)٩٠٩على شيخه جمال الدين ابن المربد (ت

 -إفـراًدا وجمًعـا  -وأثناء حفظه لهذه المنظومات، تال القـرآن بـالقراءات السـبع 

ــير يف  ــلها التيس ــاطبي، وأص ــاين للش ــه الته ــاين ووج ــرز األم ــاطبية؛ ح ــي الش ــن طريق م

المشـهورة، علـى شـيخه العالمـة القراءات السبع للداين، ومـا وافـق ذلـك مـن الكتـب 

وإجازتـه منـه مؤرخـة يف  ،هـ)٩٢٢محيي الدين يحيى بن عبد اهللا اإلربدي المقرئ (ت

ـه القاضـي  تاسع ربيع األول سنة إحـدى وتسـع مائـة للهجـرة، وممـن شـهد عليهـا: عمُّ

  جمال الدين يوسف ابن طولون، وشـيخه أبـو الفـتح المـزي، والعالمـة شـهاب الـدين 

 .)٢(الحنبلي ابن البغدادي

وذكر يف كتابـه القالئـد الجوهريـة يف تـاريخ الصـالحية أنـه قـرأ القـرآن بـالقراءات 

 .)٣(السبع يف مسجد الحلبوين، تحت بيت الخواجا إبراهيم

ثــم تــال بــالقراءات الــثالث المتممــة للعشــر، جمًعــا مــن طريــق الــدرة المضــية يف 

ات العشر؛ كالهما البن الجـزري، القراءات الثالث المرضية وتحبير التيسير يف القراء

ـــن ســـالمة المســـحرائي  ـــة األئمـــة، لصـــدقة ب ـــق التتمـــة يف قـــراءات الثالث ومـــن طري

هـ)، على شيخه شمس الدين البصير، إمام باشـورة البـاب الصـغير، وإجازتـه ٨٢٥(ت

  مؤرخــة يف ثــامن شــعبان ســنة ثــالث وتســع مائــة للهجــرة، وممــن شــهد عليهــا: شــيخه 

                                           
  ).٣٢ُينظر: الفلك المشحون، ابن طولون، (ص   )١(

 ُينظر: المصدر السابق.   )٢(

 ).٣٥٢ُينظر: القالئد الجوهرية يف تاريخ الصالحية، ابن طولون، (ص   )٣(
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١٨  

 .)١(ابن قاضي عجلون

ــة  ــاب التتم ــن كت ــة م ــخة خطي ــى نس ــه عل ــٍد ل ــذه يف قي ــه ه ــى ختمت ــصَّ عل ــا ن كم

، )٢(»ختمي ٩٠٣كان يوم الجمعة ثامن شعبان سنة «للمسحرائي، حيث كتب يف آخره: 

 وهو موافق لتاريخ إجازته.

وقال يف ترجمة شيخه شـهاب الـدين أحمـد بـن يوسـف بـن حميـد الصـفدي ثـم 

منه فوائد عديدة، خصوًصـا يف فـن الرسـم  واستفدُت « :هـ)٩٠٨الدمشقي الحنفي (ت

 .)٣(»القرآين، لم أجدها عند غيره

هــ) أن ٩٢٣وذكر الغزي يف ترجمة العالمة المقرئ محمد بن نصر الميـداين (ت

ــًرا ــه كثي ــرتدد إلي ــان ي ــون ك ــن طول ــدين اب ــمس ال ــات )٤(ش ــض الدراس ــُت يف بع ، ووقف

لميـداين يف القـراءات، وال على أن ابن طولـون اسـتفاد مـن شـيخه محمـد ا )٥(المعاصرة

ُيســتغرب ذلــك، فالميــداين مــن المقــرئين المتصــدرين يف عصــره، وابــن طولــون مــن 

الحريصين على طلب العلم على أكابر شيوخ عصـره، إال أين لـم أظفـر بتوثيـق تتلمـذه 

                                           
 ).٣٤ُينظر: الفلك المشحون، ابن طولون، (ص   )١(

المكتبــة األزهريــة، رقــم: حلــيم  التتمــة يف قــراءات الثالثــة األئمــة، المســحرائي (مــن مجــاميع   )٢(

 /ب).١٦٦) (٣٢٨٦٤

 ).١/١٩٥نقله عنه الحلبي يف متعة األذهان (   )٣(

 ).١٠/١٧٦). ونحوه يف شذرات الذهب، ابن العماد (١/٧٢ُينظر: الكواكب السائرة، الغزي (   )٤(

لفكريـة يف ذكرت ذلك الباحثة د. بوران لبنية، يف ترجمتها البن طولـون يف كتـاب: التحـوالت ا   )٥(

العالم اإلسالمي، أعالم وكتب وحركات وأفكار، من القرن العاشر إلى الثاين عشـر الهجـري، 

 ).١٠٧الفصل الخامس: ابن طولون، (ص
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١٩ 

ما الـذي أخـذه عنـه؟  -تبًعا لذلك  -عليه يف القراءات من مصدر متقدم، ولم يتبين لي 

ه القــراءات إفــراًدا أو جمًعــا؟ أم روى عنــه؟ أم حــلَّ عليــه بعــض كتــب وهــل قــرأ عليــ

 ببيان ذلك. -بين أيدينا  -القراءات؟ لم تسعفنا المصادر المتاحة 

* * * 
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٢٠  

 المطلب الثاين: شيوخه يف علم القراءات:* 

لم يتوسع ابن طولون كثيًرا يف األخذ على مقرئي عصره، واقتصر على األخذ عن 

وأشــار يف الفهرســت األوســط لمروياتــه إلــى أنــه لــم يرحــل يف  قيين،المقــرئين الدمشــ

علـى  -تحصيل القراءات، وإنما أخذها عـن المقـرئين الموجـودين يف دمشـق، لـذلك 

لم يقرأ بالقراءات الثالث الزائدة على العشر، وهي: قراءة ابن محيصن  -سبيل المثال 

ن البصـري، وبـيَّن أنـه ينتظـر المكي، وقراءة سليمان بن مهران األعمش، وقراءة الحس

 .)١(أن يقدم عليهم يف دمشق من تال هبا فيقرؤها عليه

واختلفت أحواله يف أخذ القراءات عن شيوخه، فمنهم من أفرد عليه، ومنهم من 

جمع عليه للسبعة، ومنهم من جمع عليه للثالثة المتممين للعشـرة، ومـنهم مـن جمـع 

 أجازه بالقراءات وُكُتبِها. عليه بعض القرآن بالقراءات، ومنهم من 

 وبيان ذلك كما يلي:

 أوًال: شيوخه الذين قرأ عليهم بإفراد القراءات السبع:

 هـ). ٩٢٢محيي الدين يحيى بن عبد اهللا اإلربدي (ت -١

 .)٢(أفرد عليه ابُن طولون القراءات السبع

 هـ). ٩٠٦شمس الدين محمد بن محمد المزي اإلسكندري العويف (ت -٢

                                           
/أ)، بتصـرف يسـير. وسـيأيت بيـان ٩٥ُينظر: الفهرست األوسط مـن المرويـات، ابـن طولـون (   )١(

ذا المطلـب، وسـبب اقتصـاره علـى ذلك عند الحديث عن روايته للقـراءات الشـاذة يف آخـر هـ

 القراءات الشواذ الثالث دون قراءة اليزيدي.

  )، الفهرســـت األوســـط مـــن المرويـــات، ٢٩ُينظـــر: الفلـــك المشـــحون، ابـــن طولـــون، (ص   )٢(

 /ب).٨٢ابن طولون (
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٢١ 

يـه ابـُن طولـون روايـة السوسـي بإدغـام األول مـن المثلـين والمتقـاربين، أفرد عل

 .)١(وبإظهاره

 ثانًيا: شيوخه الذين قرأ عليهم بجمع القراءات السبع:

 محيي الدين يحيى بن عبد اهللا اإلربدي.  -١

 .)٢(قرأ عليه ابُن طولون ختمة كاملًة جمًعا بالقراءات السبع

 القراءات الثالث المتممة للعشر: ثالًثا: شيوخه الذين جمع عليهم

شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن محمد بـن نصـر القبيبـايت  -١

 هـ).٩٢٦الضرير (ت

قرأ عليه ابُن طولون ختمتين كاملتين جمًعا بالقراءات الثالث المتممة للعشر من 

 طريقين:

 .)٣(الختمة األولى: من طريق الدرة والتحبير

 .)٤(ة: من طريق كتاب التتمةالختمة الثاني

 رابًعا: شيوخه الذين قرأ عليهم بعض القرآن بالقراءات:

 شمس الدين محمد بن محمد المزي اإلسكندري العويف.  -١

                                           
 /أ).٨٦ُينظر: الفهرست األوسط من المرويات، ابن طولون (   )١(

  )، الفهرســـت األوســـط مـــن المرويـــات، ٢٩، (صُينظـــر: الفلـــك المشـــحون، ابـــن طولـــون   )٢(

 /ب).٨٢ابن طولون (

  )، الفهرســـت األوســـط مـــن المرويـــات، ٣٤ُينظـــر: الفلـــك المشـــحون، ابـــن طولـــون، (ص   )٣(

 /ب).٨٨ابن طولون (

 /أ).٩٠ُينظر: الفهرست األوسط من المرويات، ابن طولون (   )٤(
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٢٢  

قرأ عليه ابُن طولون بمضمن التيسير والشاطبية من أول الفاتحة إلى قوله تعالى: 

               :١(]٥[البقرة(. 

 .)٢(كما قرأ عليه ابُن طولون بمضمن الدرة المضية آية الكرسي

    وقرأ عليه ابُن طولون بمضمن كتاب هداية المهرة من قوله تعالى: 

          :٣(إلى آخر البقرة ]٢٨٤[البقرة(. 

 خامًسا: شيوخه الذين أجازوه بالقراءات:

، وال )٤(لذين أجـازوه بـالقراءات وحـدثوه بــما رووه عـن شـيوخهموالمراد هبم: ا

 .- )٥(وهو مـا ُيعـرف عنـد علمـاء الحـديث باإلجـازة -يلزم أن يكون قد قرأ هبا عليهم، 

 ووقفُت على أربعة منهم، وهم:

 شمس الدين محمد بن محمد المزي اإلسكندري العويف.  -١

ث ابــَن طولــون بــالقراءات الســبع مشــافهةً  ، وروى عنــه ابــُن طولــون علــم )٦(حــدَّ

القراءات العشر من طريق كتاب النشر يف القراءات العشر قراءًة وروايًة ودرايًة، بروايته 

 .)٧(له عن مؤلفه ابن الجزري

                                           
 /أ).٨٤/ب)، (٨٣(ُينظر: الفهرست األوسط من المرويات، ابن طولون    )١(

 /أ).٨٩ُينظر: المصدر السابق (   )٢(

 /أ).٩٢ُينظر: المصدر السابق (   )٣(

 ).١/٣٧٩)، لطائف اإلشارات، القسطالين (٥٥ُينظر: منجد المقرئين، ابن الجزري، (ص   )٤(

 ).٣٣١(ص ،)، مقدمة ابن الصالح٣١١ُينظر: الكفاية، الخطيب البغدادي، (ص   )٥(

 /ب).٨٨ -/ب ٨٤األوسط من المرويات، ابن طولون ( ُينظر: الفهرست   )٦(

 /أ).٣٢٤ُينظر: إجازة عالء الدين الطرابلسي البن علوان الشافعي (   )٧(
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٢٣ 

 هـ).٩٣٤المقدسي الشافعي (ت أبو الفضل علي بن أبي اللطف محمد بن علي - ٢

النشـر يف القـراءات  روى عنه ابُن طولون علم القراءات العشـر مـن طريـق كتـاب

العشر قراءًة وروايًة ودرايًة، بروايته له عن شيخه محمد بن موسى بـن عمـران الغـزي، 

 .)١(بروايته له عن مؤلفه ابن الجزري

 هـ). ١٠أم عبد الرزاق خديجة ابنة الزين الصالحية (ق -٣

 . )٢(أخربت ابَن طولون برواية ورش مشافهة باإلذن

 هـ). ١٠أحمد الخطيب (قأبو عبد اهللا محمد بن  -٤

 .)٣(كتب إلى ابِن طولون برواية الدوري عن أبي عمرو

وأشار ابُن طولون يف الفهرست األوسط من مروياته إلى أنه لم يسـتوِف فيـه ذكـر 

 .)٤(شيوخه يف القراءات وأسانيده عنهم، فلعله ذكرهم يف كتاب آخر له

 سادًسا: شيوخه الذين روى عنهم كتب القراءات:

ُن طولون عن شيوخه كتب القراءات التي عليهـا مـدار اإلقـراء يف عصـره، روى اب

يف القراءات السبع، والثالث المتممة للعشر، والثالث الزائدة على العشر. وبيان ذلك 

 كما يلي:

 هـ).٤٤٤، ألبي عمرو الداين (تكتاب التيسير يف القراءات السبع األول:

هــ)، بقراءتـه ١٠بكـر بـن أبـي عمـر (قأخربه به شيُخه أبـو البقـاء محمـد بـن أبـي 

                                           
 /أ).٣٢٤ُينظر: إجازة عالء الدين الطرابلسي البن علوان الشافعي (   )١(

 /أ).٨٥ُينظر: الفهرست األوسط من المرويات، ابن طولون (   )٢(

 /أ).٨٦السابق ( ُينظر: المصدر   )٣(

 َيِرُد يف آخر هذا المطلب اقتصار ابن طولون يف الفهرست األوسط على ِذكر بعض أسانيده.   )٤(
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٢٤  

 .)١(عليه

وقرأه على شيِخه أبي الفتح شمس الدين محمد بـن محمـد المـزي اإلسـكندري 

 .)٢(العويف

  ، »الشــاطبية«كتــاب حــرز األمــاين ووجــه التهــاين يف القــراءات الســبع  الثــاين:

ه الرعيني الشاطبي (ت  هـ).٥٩٠ألبي محمد القاسم بن فيرُّ

يي الدين يحيى بـن عبـد اهللا اإلربـدي، بقراءتـه عليـه غيـر مـرة أخربه به شيُخه مح

 .)٣(عوًدا على بدء

ثه به عالًيا شيُخه أبو عبد اهللا محمد بن عبد الـرحمن بـن عبـد اهللا بـن محمـد  وحدَّ

 .)٤(بن نصر القبيبايت الضرير الشافعي، سماًعا عليه لبعضه، ومشافهة لجميعه

ثه به شيُخه أبو البقاء محمد بن أبي بكـر بـن أبـي عمـر، قـراءًة عليـه لبعضـه،  وحدَّ

 .)٥(ومشافهًة لسائره

ثه به شيُخه أبو الفتح شـمس الـدين محمـد بـن محمـد المـزي اإلسـكندري  وحدَّ

 .)٦(العويف، قراءًة عليه

                                           
 /أ).٨٢ُينظر: الفهرست األوسط من المرويات، ابن طولون (   )١(

 /أ).٨٢ُينظر: المصدر السابق (   )٢(

 /ب).٨٣ُينظر: المصدر السابق (   )٣(

 ُينظر: المصدر السابق.    )٤(

 ُينظر: المصدر السابق.   )٥(

  )، إجـــازة ٩٣ُينظـــر: المصـــدر الســـابق، نـــوادر اإلجـــازات والســـماعات، ابـــن طولـــون، (ص   )٦(

 =/أ)، إجازة ابن طولون لمحمد بن إبـراهيم بـن عمـر٥٤ابن طولون ألحمد بن جابر الدمشقي (
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، لصــدقة بــن ســالمة المســحرائي كتــاب التتمــة يف قــراءة الثالثــة األئمــة الثالــث:

 هـ).٨٢٥(ت

 محمد بـن عبـد الـرحمن بـن عبـد اهللا بـن محمـد بـن قرأه على شيِخه أبي عبد اهللا

 .)١(نصر القبيبايت الضرير

ــع: ــر الراب ــراءات العش ــير يف الق ــر التيس ــاب تحبي ــزري كت ــن الج ــر اب ــي الخي ، ألب

 هـ).٨٣٣(ت

 .)٢(أخربه به شيُخه محيي الدين يحيى بن عبد اهللا اإلربدي، قراءًة عليه

 ، البن الجزري.الث المرضيةكتاب الدرة المضية يف القراءات الث الخامس:

 .)٣(أخربه به شيُخه محيي الدين يحيى بن عبد اهللا اإلربدي، قراءًة عليه

 ، البن الجزري.كتاب هداية المهرة يف تتمة العشرة السادس:

قرأه على شيِخه أبي الفتح شـمس الـدين محمـد بـن محمـد المـزي اإلسـكندري 

 .)٤(العويف

 ، البن الجزري.لعشركتاب النشر يف القراءات ا السابع:

رواه عن شيِخه أبي الفـتح شـمس الـدين محمـد بـن محمـد المـزي اإلسـكندري 

 العويف قراءًة وروايًة ودرايًة، بروايته له عن مؤلفه ابن الجزري.

                                           
 /ب).١٩٣الصالحي (=

 /أ).٩٠ُينظر: الفهرست األوسط من المرويات، ابن طولون (   )١(

 /ب).٨٨ُينظر: المصدر السابق (   )٢(

 ُينظر: المصدر السابق.   )٣(

 /أ).٩٢ُينظر: المصدر السابق (   )٤(
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ورواه عــن شــيِخه أبــي الفضــل علــي بــن أبــي اللطــف المقدســي الشــافعي قــراءًة 

سى بن عمران الغزي، بروايته له عن وروايًة ودرايًة، بروايته له عن شيخه محمد بن مو

 مؤلفه ابن الجزري، ومرَّ ذكر ذلك قريًبا.

ـة عـن الثقـات الثامن:   ، )١(كتاب مصطلح اإلشـارات يف القـراءات الزوائـد المرويَّ

 هـ).٨٠١البن القاصح علي بن عثمان البغدادي (ت

أخربه به شيُخه أبـو الفـتح شـمس الـدين محمـد بـن محمـد المـزي اإلسـكندري 

 .)٢(عويفال

ـــع: ـــرة التاس ـــى العش ـــدة عل ـــثالث الزائ ـــراءات ال ـــربرة يف الق ـــة ال ـــاب هناي   ، كت

 البن الجزري.

أخربه به شيُخه أبـو الفـتح شـمس الـدين محمـد بـن محمـد المـزي اإلسـكندري 

 .)٣(العويف

 سابًعا: شيوخه الذين روى عنهم القراءات الشاذة:

، وهـي: )٤(زائـدة علـى العشـرلم يتيسر البن طولـون القـراءة بـالقراءات الـثالث ال

                                           
يف القـراءات  -والـذي بعـده  -ألنـه  ؛قبلـهأخرُت هذا الكتاب مع تقدم وفاة مؤلفه علـى الـذي    )١(

 الشاذة.

 /أ).٩٥ُينظر: الفهرست األوسط من المرويات، ابن طولون (   )٢(

 ُينظر: المصدر السابق.   )٣(

وذلك حتى تاريخ تأليفه لكتابه: الفهرست األوسط من المرويات، ولم أقف علـى أنـه قـرأ هبـا    )٤(

الحًقا. واقتصر على الثالث دون قـراءة اليزيـدي تبًعـا البـن الجـزري يف كتابـه: هنايـة الـربرة يف 

 القراءات الثالث الزائدة على العشرة.
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قراءة ابن محيصن المكي، وسليمان بن مهران األعمش، والحسـن البصـري. ويرجـع 

إلى عدم رحلته للقراءة خارج دمشق، وعـدم  -واهللا أعلم بالصواب  -السبب يف ذلك 

 وجود أحد المجيزين هبا يف دمشق يف تلك الفرتة. 

بالثالثة الزائدة علـى العشـرة،  -آلن إلى ا -لم يتفق لي القراءة «قال ابن طولون: 

وهم: ابـن محيصـن المكـي، وأبـو محمـد سـليمان بـن مهـران األعمـش، وأبـو محمـد 

الحســن البصــري، مــع أين منتظــر أن يقــدم علينــا أحــد مــن الفضــالء األغــراب تــال هبــا 

لُت كتاب مصطلح اإلشارات يف القراءات الزوائد المروية عن  فأقرؤها عليه، وقد حصَّ

للحافظ ابن القاصح، والنهاية يف هـذه القـراءات الـثالث، نظـم قاضـي القضـاة  الثقات

شمس الدين ابن الجزري الشافعي، ولكن يجوز لي إقراؤها من طريق هذين الكتـابين 

 .)١(»ومن غيرهما بالـمشافهة

ثم ذكر أن شيَخه أبا الفتح شـمس الـدين محمـد بـن محمـد المـزي اإلسـكندري 

 .)٢(اءات الثالث إذًنا عن ابن القاصح وابن الجزريالعويف أخربه هبذه القر

وقد وقعت لي هذه القـراءات الثالثـة مـن طـرق أخـرى أعلـى مـن هـذه «ثم قال: 

الطريق المسوقة بدرجة، لكن بإجازات متعددة، استوعبُتها يف غير هـذا الموضـع، ويف 

 .)٣(»هذا القدر كفاية

، كمـا )٤(ِقـد يف الفتنـة الغزاليـةولعله اسـتوعبها يف فهـرس مروياتـه األكـرب، الـذي فُ 

                                           
 /أ)، باختصار وتصرف يسير.٩٥ط من المرويات، ابن طولون (الفهرست األوس   )١(

 ُينظر: المصدر السابق. وأشرُت إلى ذلك قريًبا.   )٢(

 /أ).٩٦المصدر السابق (   )٣(

 =الفتنـة الغزاليـة: ُيــراد هبـا األحــداث التـي أعقبــت دخـول الجنــود العثمـانيين إلــى دمشـق بعــد   )٤(
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ح هو بذلك يف كتابه الفلك المشحون ، وأشار يف كتابه األخير إلـى عـدة ُكتِـٍب لـه )١(صرَّ

 .)٢(ُفِقدت يف الفتنة الغزالية

* * * 

                                           
الـذي أعلـن العصـيان علـى السـلطان العثمـاين هزيمتهم لسلطان دمشق جـان بـردي الغزالـي =

سليمان القانوين. وأشار إليها ابن طولون يف بعض مؤلفاته، منها: إعالم الورى بمـن ولـي نائًبـا 

 ). ٢٥٢من األتراك بدمشق الشام الكربى، (ص

)، حــوادث الزمــان، الحمصــي ٥/٣٨٢وعـن الفتنــة الغزاليــة، ُينظـر: بــدائع الزهــور، الحنفـي (  

). ٢٣٦/أ)، حــدائق الياســمين، ابــن كنــان، (ص١١١الــروض العــاطر، األيــوبي ()، ٣/٥٤٤(

ومن المصادر المعاصرة التي استوعبت نقول المؤرخين عن الفتنة الغزاليـة ومـا صـاحبها مـن 

 ).١٢٣أحداث: تاريخ الشام يف مطلع العهد العثماين، إيبش، (ص

 ).١٢١ُينظر: الفلك المشحون، ابن طولون، (ص   )١(

 ).١٢١، ١١٣، ١١١، ٩٣، ٨٦نظر: المصدر السابق، (صيُ    )٢(

ويؤخذ يف االعتبار أن بعض كتبه التي ُفِقدت يف الفتنة الغزالية ظهرت بعد ذلك، كشـرحه علـى   

يَّتان، إحداهما اسـتقرت يف جامعـة الملـك سـعود  مغني اللبيب، حيث ظهرت منه نسختان خطِّ

ـق الكتـاب مـؤخًرا يف أربـع بالرياض، واألخرى يف مكتبة أمير المؤمنين بالن جف، وعليهمـا ُحقِّ

 رسائل علمية يف مرحلة الدكتوراه بكلية اللغة العربية بجامعة القصيم.
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 .المطلب الثالث: طلبه ألسانيد القراءات العالية وعنايته هبا* 

القراءات وحدها، بل تظهر بيِّنًة  لم تقتصر عناية ابن طولون باألسانيد العالية على

ــى ُوِصــف بخاتمــة  ــة يف ذلــك، حت ــه ثريَّ ــه وتعليقات ــًة يف مختلــف العلــوم، ومؤلفات جليَّ

 .)١(المسندين

ــديث:  ــه يف الح ــن مؤلفات ــن «فم ــين م ــوالي، واألربع ــدال الع ــن األب ــين م األربع

لـك جلي�ـا يف . واقتصر فيهما على األسـانيد العاليـة، كمـا يظهـر ذ)٢(»الموافقات العوالي

ب يف كتابه الفهرست األوسط من المرويات:  البـاب الخـامس: «عنواَني الكتابين. وبوَّ

 .)٣(»يف طرق جملة من أحاسن أعالي األجزاء الحديثية

وســمع علـيَّ «وقال يف ترجمـة تلميـذه إبـراهيم بـن أحــمد ابـن عـون الدمشـقي: 

ي، تخـريج ابـن الجـزري المسلسل باألوليـة، وجـزء المسلسـالت واألحاديـث العـوال

، )٤(»المقرئ، وتسلسل له جميع المسلسالت فيه، خال المسلسل بقراءة القرآن جميعـه

وقال نحو ذلك يف ترجمة تلميذه أحمد بن عبد الرحمن بن عبد اهللا القـابوين، وتلميـذه 

محمد بن محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن عمـاد الـدين العنـابي الدمشـقي، وتلميـذه 

محمد بن محمـد بـن طـاهر الــهروي البخـاري، وتلميـذه حسـين بـن محمد بن مير بن 

هــ، وهـي السـنة ٩٥٣، وذكـر أن ســماع السـراين عليـه سـنة )٥(محمد بن حسين السراين

                                           
 ).١/٤٧٢). وبنحوه يف فهرس الفهارس، الكتاين (٤٠ُينظر: مشيخة الدكدكجي، (ص   )١(

 ).٨٢الفلك المشحون، ابن طولون، (ص   )٢(

 /ب).١٢٣/ب)، (٢ن طولون (الفهرست األوسط من المرويات، اب   )٣(

 /ب).٦ذخائر القصر يف تراجم نبالء العصر، ابن طولون (   )٤(

 =/ب)، الغـــــرف العليـــة يف تراجـــــم متأخـــــري الــــحنفية، لـــه١٤ُينظـــر: المصـــدر الســـابق (   )٥(
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 ، ما أجوده وأزكى نفسه!اللي مات فيها ابن طولون 

ــد الوهــاب بــن يوســف  ــدين عب ــالقراءات ألمــين ال   وأوقــف نســخًة مــن إجــازٍة ب

هـ)، على مكتبة المدرسـة ٨٣٣ـ) شيخ الحافظ ابن الجزري (ته٧٦٨ابن السالر (ت

 .)١(العمرية بدمشق

وقــال يف كتابــه الفهرســت األوســط مــن المرويــات، عنــد حديثــه عــن أســانيده يف 

القـــراءات، مطلـــع البـــاب الثـــاين: يف أســـانيد القـــراءات العشـــرة مـــن طـــرق رواياهتـــا 

قـراءات مـن الكتـب التـي رويُتهـا وها أنا أقدم أوًال كيف روايتـي لهـذه ال«المرضيات: 

  منهــا بغيــر تــالوة، وبــالتالوة المتصــلة األداء، ثــم أتبــع ذلــك كلــه بــذكر أســانيد الــذين 

أدوا القــراءة ألصــحاب هــذه الكتــب مــن هــذه الروايــات، وربمــا ذكــرُت لــبعض هــذه 

الروايات إسناًدا خارًجا عـن إسـناد الكتـاب المرويـة منـه؛ لعلـو فيـه، ثـم ُأوصـل ذلـك 

 .)٢(»ي بالنب

ــه الفهرســت األوســط مــن  ــه اقتصــر يف كتاب وأشــرُت يف المطلــب الســابق إلــى أن

المتعلــق بأســانيده يف  -المرويــات علــى بعــض أســانيده، وذكــر يف آخــر البــاب الثــاين 

أن القراءات الثالث وقعت له من طرق أخرى أعلى مما ذكره؛ وبإجازات  -القراءات 

 ورده من أسانيده.متعددة، إال أنه اكتفى بالقدر الذي أ

يف مطلع الباب الثاين ويف آخره؛ وردت جملة  -إلى علو األسانيد  -وبْين إشارته 

                                           
 /ب).٢٨٥/ب)، (٢٧٣/ب)، (١٠٥(=

بيـة المحفوظـة يف مكتبـة /أ)، فهـرس المخطوطـات العر٢ُينظر: إجازة ابن السالر بالقراءات (   )١(

 ).٣/١٣األسد الوطنية (القراءات القرآنية) (

 /أ).٨٢الفهرست األوسط من المرويات، ابن طولون (   )٢(
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، وميَّـَز )١(من المواضع يف طيَّات الباب الثاين نصَّ فيها ابن طولون علـى اإلسـناد العـالي

 وَفاَضَل بين األسانيد العالية.

، فقال يف اإلسناد األول: حيث ذكر عند حديثه عن أسانيده من الشاطبية إسنادين

نها القرآن كله إفراًدا وجمًعا على شيخنا محيي الدين يحيى بن عبد اهللا « وقرأُت بُمضمَّ

اإلربدي، وقرأ هبا على اإلمام زين الدين عمر بن يعقوب الطيبي الضرير، وقرأ هبا على 

ه، وقرأ أبي حفص عمر بن أبي المعالي محمد بن أحمد بن اللبان، وقرأ هبا على والد

هبا على الشمس محمد بن أحمد الرقي، وقرأ هبا على الكمال إبراهيم بن داود بن 

ظافر والشهاب أبي بكر بن محمد بن مزهر، وقرءا هبا على أبي الحسن علي بن محمد 

، ثم ذكر إسنادين فرعيين داخل هذا اإلسناد إلى السخاوي، وانتقل )٢(»السخاوي

ح وقرأُت بـها عالًيا عن هذا على العالمة فتح الدين : «بعدها إلى اإلسناد الثاين فقال

 محمد بن محمد األفاقي من أول الفاتـحة إلى قوله تعالى:              

، وقرأ بـها على أبي الخير محمد بن محمد بن محمد الدمشقي، وقرأ بـها ]٥[البقرة:

حمد البغدادي، وقرأ بـها على التقي محمد بن على التقي أبي محمد عبد الرحمن بن أ

أحمد الصائغ، وقرأ بـها على أبي الحسن علي بن شجاع العباسي الضرير صهر 

 .)٣(»الشاطبي. وقرأ هبا هو والسخاوي على ناظمها

قلُت: وهذه الطريق ال يوجد اليـوم لهـذا الكتـاب يف الـدنيا أعلـى «وعقَّب بقوله: 

                                           
أشار ابن طولون يف البـاب الثـاين مـن كتابـه: الفهرسـت األوسـط مـن المرويـات، إلـى اإلسـناد    )١(

 /أ).٩٦ –/أ ٨٢ األوراق التالية (يف ثالثين موضًعا، يف -بصيٍغ متعددة  -العالي يف القراءات 

 /أ).٨٤الفهرست األوسط من المرويات، ابن طولون (   )٢(

 /أ)، باختصار يسير.٨٤المصدر السابق (   )٣(
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ناظم بمشايخ اإلقراء وبالشافعية وبالمصريين. وأبو الخير منه هكذا مسلسٌل مني إلى ال

الدمشــقي وإن لــم يكــن مــن مصــر فقــد أقــام هبــا مــدة طويلــة، وبــالتالوة، إال أن صــهر 

الشاطبي بقي عليه من رواية أبي الحارث عـن الكسـائي مـن سـورة األحقـاف، مـع أنـه 

هـا بـالقراءات، فلمـا أكمل عليه تالوة القرآن يف تسـع عشـرة ختمـة إفـراًدا، ثـم جمـع في

انتهى إلى سورة األحقاف أدركه ريب المنون، فإنا هللا وإنـا إليـه راجعـون. وكـان سـمع 

عليه جميع القراءات من كتاب التيسير وأجازه غير مرة فشملت ذلك اإلجازة. قال ابن 

الجزري: على أن أكثر أئمتنا بل كلهم لم يسـتثنوا مـن ذلـك شـيًئا، بـل يطلقـون قراءتـه 

 .)١(»لقرآن على الشاطبي، وهو قريب. انتهىجميع ا

 وفيما ذكره ابن طولون حول هذه األسانيد لطائف عدة، منها:

 عنايته بضم األسانيد الفرعية بعضها إلى بعض، مقدًما العالي فاألعلى. -١

حرصه على تمييز اإلسناد العالي، وبيان درجته، وإيضـاح سـبب علـوه علـى  -٢

 غيره.

سناد، كتسلسله بمشايخ اإلقراء، وبالشـافعية، وبالمصـريين، بيانه للطائف اإل -٣

 وبالتالوة.

ِدقَّة وصفه لتفاصيل األخذ والتحمل يف طبقات اإلسـناد، كمـا يف حديثـه عـن  -٤

 صهر الشاطبي.

ويف موضع آخر، أورَد ما قالـه الـداين يف التيسـير عـن إسـناده يف روايـة قـالون، ثـم 

رأُت هبا عالًيا عن هذا بدرجة على أبي زكريا يحيـى قلُت: وق«عقَّب ابن طولون بقوله: 

                                           
 /أ).٨٤الفهرست األوسط من المرويات، ابن طولون (   )١(
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ابن الجمال الشافعي، وقال: قرأُت هبا على أبـي حفـص عمـر بـن أبـي عمـر الشـافعي، 

وقال: قرأُت هبا على الزين عمر بن أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن علـي بـن الحسـن، 

ن محمـد بـن وقال: قرأُت هبا على والدي، وقال: قـرأُت هبـا علـى شـيخي شـمس الـدي

أحمد الرقي، وقال: قرأُت هبا على جمال الدين أبي إسحاق إبراهيم بن غالي البدري. 

مــد ح قــال الــزين عمــر: وقــرأُت هبــا عالًيــا عــن هــذا أيًضــا بدرجــة ثانيــة علــى أبــي مح

الوهاب بن يوسف الشافعي وغيره، وقال: قرأُت هبا علـى أبـي عبـد اهللا محمـد بـن عبد

 . )١(»ائغ المصريأحمد بن عبد الخالق الص

ح وقرأُت هبا عاليًا عن «ثم انتقل ابن طولون إلى اإلسناد التالي يف رواية قالون فقال: 

     هذا أيًضا بدرجة ثالثة، من أول الفاتحة إلى قوله تعالى: 

ُت هبا على القاضي ، على الشيخ فتح الدين محمد بن محمد العويف، وقال: قرأ]٥[البقرة:

شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الشيرازي، وقال: قرأُت هبا على أبي محمد 

عبد الرحمن بن أحمد بن علي البغدادي، وقال لي: قرأُت هبا على أبي عبد اهللا محمد 

بن أحمد بن عبد الخالق الصائغ المصري المذكور. وقال هو والبدري: قرأنا هبا على 

يم بن أحمد بن فارس التميمي، وقال: قرأُت هبا على أبي اليُمن زيد أبي إسحاق إبراه

، ثم ساق ابن طولون إسناد أبي الُيمن الكندي إلى )٢(»بن الحسن بن زيد الكِندي

وهذا اإلسناد من طريقنا األخيرة ال يوجد اليوم أعلى منه، كأن «قالون، وعقَّب بقوله: 

 .)٣(»اطبي وقرأ عليه، وهللا الحمدشيخنا فتح الدين فيه لقي أبا القاسم الش

                                           
 /ب). ٨٤الفهرست األوسط من المرويات، ابن طولون (   )١(

 /ب). ٨٤المصدر السابق (   )٢(

 /أ). ٨٥المصدر السابق (   )٣(
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ويظهر بوضوح مدى عناية ابن طولون بضبط علو اإلسناد، وحرصه على تقريبـه 

وهـو شـيخه أبـو الفـتح  -إلى ذهن القارئ من خالل ِذكر مساواة إسناد أحد معاصـريه 

بإسناد َعَلٍم من أعالم القراءات على مرِّ العصور، وهو أبو القاسم الشـاطبي،  - المزي

محاكاته لشيخ مشايخه ابن الجـزري  -أيًضا  -د عاش قبله بأربعة قرون. كما يظهر وق

 .)١(يف ضبط علو اإلسناد وتبيين درجته

* * * 

                                           
ــزري، (ص   )١( ــن الج ــانيد اب ــامع أس ــانيد: ج ــزري باألس ــن الج ــة اب ــن عناي ــر ع ــر، ٣٦ُينظ   )، النش

 ).٣/٥١٢ابن الجزري (
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 .المطلب الرابع: تالمذته يف علم القراءات* 

يعد ابن طولون مـن علمـاء دمشـق المتصـدرين يف عصـره، وتصـدر للتـدريس يف 

العلميـة التـي جعلتـه مقصـًدا لطـالب العلـم زمن مبكرة، وتـولى جملـة مـن الوظـائف 

للنهــل مــن علومــه ومعارفــه، وبــالرغم مــن كثــرة طالبــه الــذين حفظــت كتــب الــرتاجم 

على أسماء طالبـه يف علـم  -فيما بين يدي من مصادر  -تتلمذهم عليه إال أين لم أقف 

 قه والحديث.القراءات إال نزًرا يسيًرا ال ُيقارن بطالبه يف العلوم األخرى، كالنحو والف

وال يمكن الجزم بأن هذا هو واقع إقراء ابن طولون للقراءات، نظًرا ألن ما وقفنا 

عليه يعكس ما هو مثبت يف المصادر المتاحة، ومع اندثار بعـض المصـادر الهامـة ممـا 

كتبه ابن طولون وغيره عن الحياة العلميـة يف دمشـق يبقـى هـذا المطلـب مظنـة اإلثـراء 

، ممـا ُكتـب عـن دمشـق )١(وف على المصادر التي ُوصفت بالمفقودةوالزيادة حال الوق

ــون قــد اســتمر يف إقــراء  وعــن القــرن العاشــر والحــادي عشــر، ال ســيما وأن ابــن طول

القــراءات وتدريســها إلــى قبــل وفاتــه بقليــل، كمــا ســيأيت بيانــه عنــد إيــراد تالمذتــه يف 

 القراءات وعلومها.

ــون  ــة؛ كمــا أن الوقــوف علــى إجــازات ابــن طول ــة ودراي ــراءات رواي يف علــم الق

وإجازات تالمذته ومن بعدهم، يسهم يف معرفة تفاصيل أخِذهم عنه، ويثري تراجمهم 

المتعلقة بعلم القراءات، وقد وقفُت على نزر يسير من ذلك، دمجُته مع ما وقفُت عليه 

يف الكتب والمصـادر األخـرى، بغيـة اإلحاطـة بـأكرب قـدر مـن أسـماء تالمذتـه يف علـم 

                                           
عن القرن العاشر: كتاب تذكرة اإلخوان يف حوادث الزمان،  -المفقودة  -من المصادر الهامة    )١(

. ُينظـــر: المؤرخــون الدمشـــقيون وآثـــارهم لعبــد القـــادر النعيمــي، وهـــو شــيخ ابـــن طولــون

 ).١٤١-١٣٣المخطوطة، المنجد، (ص
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 القراءات تحديًدا، وانتظم ذلك فيما يلي:

 أوًال: تالمذته الذين قرأوا عليه بعض القرآن بالقراءات:

أحمد بن علي بـن إبـراهيم بـن محمـد بـن عمـر الدمشـقي النحـاس المقـرئ  -١

 هـ).١٠الشافعي (ق

 قرأ على ابِن طولون من أول الفاتحة إلى قوله تعالى:               

 .)١(بالقراءات العشر من طريق التيسير والشاطبية والتحبير والدرة ]٥[البقرة:

علي بن إسماعيل بن موسى بن علي الدمشقي األشـعري الشـاذلي الشـافعي  -٢

 هـ).٩٧١(ت

قرأ علـى ابـِن طولـون جـزًءا مـن القـرآن بـالقراءات السـبع مـن طريقـي الشـاطبية 

 .)٢(وأصلها

ــن ز -٣ ــو حامــد محمــود بــن أحمــد ب ــي الشــافعي شــرف الــدين أب ــا القزوين كري

 هـ).١٠(ق

 قرأ على ابِن طولون من أول الفاتحة إلى قوله تعالى:               

، بالقراءات العشر من طريق التيسير والشاطبية والتـحبير والدرة، وذلك يوم ]٥[البقرة:

 .)٣(هـ٩٥٢االثنين سلخ جمادى اآلخرة سنة 

 ثانًيا: تالمذته الذين أخذوا عنه كتب القراءات وعلومها:

ــم الحنفــي  -١ ــافعي ث ــاين الدمشــقي الش ــف الكن ــد بــن يوس ــن محم ــراهيم ب إب

                                           
 /أ).١٣ُينظر: ذخائر القصر يف تراجم نبالء العصر، ابن طولون (   )١(

 /ب)، ويريد بأصلها: التيسير، للداين.٣٦ُينظر: المصدر السابق (   )٢(

 /أ).٧٩ُينظر: المصدر السابق (   )٣(
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 هـ).١٠(ق

 .)١(حلَّ على ابِن طولون المقدمة الجزرية

أحمد بن أحمد بن بدر شهاب الدين الطيبي الشافعي، إمام الجـامع األمـوي  -٢

 هـ).٩٧٩(ت

، وروى عنـه علـم القـراءات العشـر مـن طريـق )٢(ابـِن طولـون الشـاطبية َحلَّ على

 .)٣(كتاب النشر يف القراءات العشر قراءة ورواية ودراية

 هـ).٩٤٧أحمد بن جابر بن غانم الدمشقي الحريري الشافعي (ت -٣

 .)٤(َحلَّ على ابِن طولون الشاطبية، ورواها عنه

 هـ).١٠دمشقي الحنفي الشافعي (قعبد القادر بن أحمد بن عبد القادر ال -٤

دلَّت على  -من حفظه  -عرض على ابِن طولون مواضع من الجزرية والشاطبية 

 .)٥(حفظه للجميع

محمد بن إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بـن مفلـح الرامينـي األصـل الصـالحي  -٥

 هـ).١٠١١الدمشقي الحنبلي أكمل الدين أبو الفضل (ت

دلَّـت علـى حفظـه  -مـن حفظـه  -ن الشـاطبية عرض على ابِن طولون مواضع م

                                           
 /ب).١٠تراجم نبالء العصر، ابن طولون (ُينظر: ذخائر القصر يف    )١(

 /ب).٤٣ُينظر: الروض العاطر، األيوبي (   )٢(

 /أ).٣٢٤ُينظر: إجازة عالء الدين الطرابلسي البن علوان الشافعي (   )٣(

/ب)، إجازة ابـن طولـون ألحمـد ١٣ُينظر: ذخائر القصر يف تراجم نبالء العصر، ابن طولون (   )٤(

 /أ).٥٤بن جابر (

 /أ).٢٩ظر: ذخائر القصر يف تراجم نبالء العصر، ابن طولون (ُين   )٥(
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، ووَصــف ابــُن طولــون ذلــك بقولــه: )١(هـــ٩٤١للجميــع، وذلــك يف تاســع شــوال ســنة 

ــا، يرقــى بــه « ًرا متقنً درجــة الســعادة،  -إن شــاء اهللا  -عــرض علــيَّ عرًضــا حســنًا محــرَّ

 -اهللا إن شـاء  -ويجوز به الحسنى وزيادة، دلَّ ذلك على حفظه لجميع الكتابين، وأنه 

 .)٢(»سيحصل على خير السعادتين

 هـ).٩٤٠محمد ابن أبي الشامات (ت -٦

 .)٣(عرض الشاطبية على ابِن طولون

 هـ). ١٠يوسف بن أحمد بن محمد الجلجولي جمال الدين الدمشقي (ق -٧

عرض على ابِن طولون الشاطبية بالجامع األموي بدمشق، رابع عشر ذي القعدة 

 .)٤(هـ٩٤٥سنة 

 هـ).١٠عرب، األندلسية، الدمشقية، الشافعية (قزين ال -٨

ووصـفها بالطفلـة،  ،-مـن حفظهـا  -عرضت على ابِن طولون المقدمة الجزرية 

 .)٥(وكتب لها إجازة بمنزل والدها بدمشق

وأختم الحديث عن تالمذة ابـن طولـون يف علـم القـراءات باإلشـارة إلـى أن كتـب 

المذته الـذين اسـتفادوا منـه يف علـوم مختلفـة، التاريخ والرتاجم حفَظت أسـماَء ثلة من ت

                                           
/أ)، إجازة ابن طولون لمحمد بن ٤٧ُينظر: ذخائر القصر يف تراجم نبالء العصر، ابن طولون (   )١(

 /ب).١٩٣إبراهيم بن عمر الصالحي (

 /ب)، بتصرف يسير.١٩٣إجازة ابن طولون لمحمد بن إبراهيم بن عمر الصالحي (   )٢(

 /أ).٣٩ُينظر: الروض العاطر، األيوبي (   )٣(

 /ب).٨٦ُينظر: ذخائر القصر يف تراجم نبالء العصر، ابن طولون (   )٤(

 ).٢/٨٧١ُينظر: متعة األذهان، الحلبي (   )٥(
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كالنحو والفقه والحديث وغيرها، وتضمنت تراجم بعضهم عنايتهم بالقراءات وعلومها 

فيمـا بـين يـديَّ مـن  - وُكُتبها، وقراءهتم على شـيوخ آخـرين بـالقراءات، إال أين لـم أقـف 

بن طولـون، فلـذلك لـم على ا - تحديًدا  - على ما يشير إلى قراءهتم بالقراءات  - مصادر 

 :- على سبيل المثال  - ُأوِردهم يف هذا المطلب ضمن تالمذته يف القراءات. منهم 

 هـ).٩٤٠أحمد البقاعي الشافعي الضرير، نزيل دمشق (ت -١

حفظ الشاطبية وتال بعضها على عـالء الـدين القيمـري. ودرس النحـو علـى ابـِن 

 .)١(طولون

 هـ). ٩٤٩الشافعي، نزيل دمشق (تحسن بن علي الطرباين بدر الدين  -٢

ودرس  قرأ بعدة روايات على الشـيخ عـالء الـدين القميـري بالمدرسـة العمريـة.

 .)٢(النحو على ابِن طولون

 هـ).١٠محمد بن أحمد ناصر الدين الطرابلسي (ق -٣

  قرأ بالعشر على تقي الدين القـاري وعـالء الـدين القيمـري. ودرس النحـو علـى 

 .)٣(ابِن طولون

يونس بن عبد الـرحمن بـن يـونس بـن محمـد العجلـوين الدمشـقي الشـافعي  -٤

 هـ).١٠(ق

                                           
)، تاريخ ١٠/٣٣٧)، شذرات الذهب، ابن العماد (٢/١١٨ُينظر: الكواكب السائرة، الغزي (   )١(

 ).٢٧٤ايبش، (ص الشام يف مطلع العهد العثماين،

)، تاريخ ١٠/٣٩٧)، شذرات الذهب، ابن العماد (٢/١٣٥ُينظر: الكواكب السائرة، الغزي (   )٢(

 ).٣٥٣الشام يف مطلع العهد العثماين، ايبش، (ص

 ).٣/٤٨ُينظر: الكواكب السائرة، الغزي (   )٣(
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٤٠  

 .)١(روايات. ودرس النحو على ابِن طولون ةتال بعد

فهؤالء بعض تالمذته الذين هنلوا من معينه النحـوي اللغـوي، وحفظـت مصـادر 

ـــمثلون امـــتداًدا عـــلمي�ا لمد ـــره، وهــم ي ـــقراءات عـــلى غي ــراجمهم قــراءهتم بال رســة ت

 .)٢(القراءات بالـشام

* * * 

                                           
 /أ).٩١ُينظر: ذخائر القصر يف تراجم نبالء العصر، ابن طولون (   )١(

نظر: مدرسة القراءات وعلومها يف بالد الشام يف القرنين السابع والثامن الــهجريين، هبهـاب، يُ    )٢(

) وما بعدها، ودراسته من أوسع الدراسات التي وقفُت عليها يف بابـها، رغـم اقتصـاره ٣٨(ص

 على القرنين السابع والثامن الهجريين.
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٤١ 

 المطلب الخامس: عنايته بالنسخ النفيسة لكتب علوم القرآن والقراءات:* 

ُعرف ابن طولون بحرصه على تحصيل النَُّسِخ النفيسة للكتـب بصـفة عامـة، بمـا 

فيها كتب القراءات وعلومها، وأشار يف بعض مؤلفاته إلى خطوط العلمـاء التـي وقـف 

نت بعــض النَُّســِخ الخطيــة لكتــب علــوم القــرآن تملكــات )١(هــاعليهــا أو تملك   ، وتضــمَّ

 ابن طولون عليها، مما وقفت عليه منها ما يلي: 

؛ يتضمن عدة كتب يف التفسير واللغة، منها كتاب: )٢(تملكه لمجموع خطي -١

 مسألة يف الحكمة من قوله تعالى:                :٥٦[األعراف[ ،

 هـ).٧٦١البن هشام (ت

؛ يتضمن عدة كتـب يف القـراءات، ككتـاب التتمـة يف )٣(تمكله لمجموع خطي -٢

قراءة الثالثة األئمة، لصدقة المسحرائي، وقيَّد يف آخره تاريخ ختِمـه كمـا أشـرُت آنًفـا، 

وهمـا  وكتاب الدرة المضية يف القراءات الثالث المرضية، ألبـي الخيـر ابـن الجـزري،

 من الكتب التي رواها عن شيوخه، وورد بيان ذلك قريًبا.

تملكه لكتاب: اآللة يف معرفة الفتح واإلمالـة، إلبـراهيم بـن موسـى الكركـي  -٣

 .)٤(هـ)٨٥٣(ت

                                           
الحي أنه سأله عما وقف عليه من خطـوط ذكر ابن طولون يف ترجمة أحمد بن علي الفراء الص   )١(

األئمة، فأجابه بجملٍة مما وقف عليه من نفائس الكتب وخطوط العلماء. ُينظر: ذخـائر القصـر 

 /ب).١٢يف تراجم نبالء العصر، ابن طولون (

 ).٢/٤٦٣ُينظر: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية، علوم اللغة العربية، الحمصي (   )٢(

 /ب).١) (٣٢٨٦٤ع خطي، (من مجاميع المكتبة األزهرية، رقم: حليم ُينظر: مجمو   )٣(

 =/ب)،١) (٣٤٦ُينظر: اآللة يف معرفة الفتح واإلمالة، الكركي، نسخة المكتبـة الظاهريـة، رقـم (   )٤(
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٤٢  

تملكـه لكتـاب: هدايـة اإلنسـان إلـى االسـتغناء بـالقرآن، لشـيخه يوسـف بــن  -٤

 .)١( )هـ٩٠٩حسن ابن عبد الهادي، المشهور بابن المربد (ت

* * * 

                                           
)، يف رسـالة دكتـوراه ١٠٩/ب). وهي نسخة فريـدة، اعتمـد عليهـا محقـق الكتـاب، (ص٢(=

 منورة.بالجامعة اإلسالمية بالمدينة ال

 ).٢/٣٤٩ُينظر: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية، علوم القرآن الكريم، الخيمي (   )١(
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٤٣ 

 المبحث الثاين

 مسائل القراءات وعلومها يف مؤلفات ابن طولون

 

 وفيه ثالثة مطالب:

 .المطلب األول: مؤلفاته يف القراءات وعلومها* 

تنوعت موضوعات مؤلفات ابن طولون نظًرا لكثرهتا، وتعدِد العلوم التي تعلمها 

سها، وكانت لعلوم القرآن الكريم قدم سبق يف ذل  ك، فألَّف جملة من الكتب فيها.ودرَّ

على مؤلفاته يف القراءات وعلومها، لتخرج مؤلفاته  -يف هذا المقام  -وسأقتصر 

 وغيره من علوم القرآن األخرى، فضالً عن بقية العلوم. )١(يف علم التفسير

 أوًال: يف علم القراءات: 

زيـادات  الكتاب األول: شـرح ممـزوج علـى الشـاطبية يف القـراءات السـبعة، مـع

 .-فيما أعلم  -، وهو مفقود )٢(الثالثة المتممة للعشرة المميزة بالحمرة لليمني

، وهـو )٣(»ُأنـِزل القـرآن علـى سـبعة أحـرف«الكتاب الثاين: الكالم علـى حـديث: 

                                           
 ُتنظر قائمة مؤلفات ابن طولون يف التفسير يف مقدمة تحقيق أ. د. عمـر حمـدان لكتـاب ابـن طولـون:   )١(

ًفا؛ بين رسالة وتعليق وكتاب م ١٣)، حيث بلغت ٨الطارئ على زلة القارئ، (ص سـتقل. مؤلَّ

 منها المخطوط والمطبوع والمفقود، وأجاد المحقق الكريم يف بيان ذلك بما ال مزيد عليه.

 ). ١١٢ذكره ابن طولون يف كتابه: الفلك المشحون، (ص   )٢(

وأشار إليه أ. د. عمر حمدان يف مقدمة تحقيقه لكتاب: الطارئ على زلة القارئ، البن طولون،   

 ).٩(ص

 ).١٢٦كتابه: الفلك المشحون، (ص ذكره ابن طولون يف   )٣(
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٤٤  

وقد أورَد ابـن طولـون يف كتابـه: الكنـاس لفوائـد النـاس، إجابـة  ،-فيما أعلم  -مفقود 

 .)١(سبعةعلى سؤال يتعلق باألحرف ال

 ثانًيا: يف علم التجويد:

 .)٢(الكتاب الثالث: الطارئ على زلة القارئ، وهو مطبوع

زلة المصلي يف قـراءة القـرآن الكـريم يف الصـالة «وموضوعه كما وصفه محققه: 

وقراءة األذكار فيها، وما يرتتب على وقوع الزلل من َطَرفِِه يف القراءة ومدى ُفحشه من 

إعادهتا أو عدم فسادها من جهة أخرى، فله بذلك صلة مباشـرة فساد الصالة الموجب 

بعلم التجويد أداًء وتالوًة، وعالقة قريبة مع ما ُيفِسد الصالة وُيكـره فيهـا، وهـو بعـض 

 .)٣(»أبواب كتاب الصالة يف كتب الفقه

لمـا رأيـت أئمـة الزمـان يغـرتون يف قـراءة «وقال عن موضوعه أبو الليث الزيلي: 

دون صـالهتم وال يعرفـون، وهـم عنـه غـافلون، بـل ال ُيبـالون، أردُت أن القرآن، فيفسـ

أكتب زلة القارئ، بعناية الرب البارئ، وُأبين محل الخطأ يف التالوة مما ُيفِسد الصالة 

 .)٤(»وما ال ُيفِسدها

                                           
يــأيت بيــان ذلــك يف المطلــب الثــاين مــن هــذا المبحــث: عنايتــه بــالقراءات وعلومهــا يف مؤلفاتــه    )١(

 األخرى، عند الحديث عن كتابه: الكناس لفوائد الناس.

حققه أ. د. عمر حمدان، وحقق معه يف اإلصدار ذاته كتاب: زلة القارئ، ألحمد بن محمد بن    )٢(

هــ عـن دار ١٤٣٩هـ)، وصـدر عـام ١٢٣١سماعيل المصري الحنفي الشهير بالطهطاوي (تإ

 صفحة للكتابين. ١١٦ابن حزم، ببيروت، يف 

 ). ١٠مقدمة تحقيق كتاب: الطارئ على زلة القارئ، البن طولون، (ص   )٣(

 ). ٥٦زلة القارئ، الزيلي، (ص   )٤(
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٤٥ 

، وهـو )١(الكتاب الرابـع: العـيش الرغيـد يف أصـول التجويـد لكتـاب ربنـا المجيـد

 لم أقف عليه. ،-فيما أعلم  -مفقود 

وعنوانه ُينبئ عن موضوعه، فهو يف علم التجويد، وجعله ابـن طولـون يف أصـول 

التجويد تحديًدا، ومرَّ يف ترجمته أن له عناية بالتجويد، وأنه حفظ المقدمة الجزريـة يف 

 .)٢(سنٍّ مبكرة، وشرحها لبعض طالبه

ح الواضــحة يف كتــاب: شـر -يف علــم التجويـد أيًضـا  -وُنِسـَب إلـى ابــن طولـون 

أن نسبته له ال تصح، بنـاًء  -واهللا أعلم بالصواب  -، والذي يظهر لي )٣(تجويد الفاتـحة

                                           
 ).١١٩صذكره ابن طولون يف كتابه: الفلك المشحون، (   )١(

وأشار إليه أ. فرغلي عرباوي، يف مقدمة تحقيقه لكتاب: أسباب حدوث الحروف، البن سـينا،   

ــين، ٧٥(ص ــراءات الخمس ــل يف الق ــاب الكام ــن كت ــاب: التجويــد م ــه لكت ــة تحقيق )، ومقدم

)، وأ. د. عمر حمدان يف مقدمة تحقيقـه لكتـاب: الطـارئ علـى زلـة القـارئ، ٢٥للهذلي، (ص

 ).٩البن طولون، (ص

ُينظر يف المبحث األول: المطلب األول: بداية طلبه لعلم القراءات، والمطلب الرابع: تالمذته    )٢(

 يف علم القراءات.

)، الفهـرس ٢/٩٣٨ُنِسب البن طولون يف فهرس المخطوطات العربية يف مكتبـة تشسـرتبيتي (   )٣(

)، ٢/٣٢٧)، (١/١٢٤الشامل للرتاث العربي اإلسالمي المخطوط، (مخطوطات التجويد) (

ــالم ( ــات الع ــالمي يف مكتب ــرتاث اإلس ــاريخ ال ــم الت ــات ٤/٢٩٧٤معج ــرس المخطوط )، فه

والمصورات: المصاحف والتجويد والقراءات بجامعة اإلمـام محــمد بـن سـعود اإلسـالمية، 

)، ونســبه إليــه أ. فرغلــي عربــاوي، يف مقدمــة تحقيقــه لكتــاب: التجويــد مــن كتــاب ١١٦(ص

)، ومقدمة تحقيقـه لكتـاب: أسـباب حـدوث ٢٥خمسين، للهذلي، (صالكامل يف القراءات ال

 =)، وأ. د. عمر حمدان يف مقدمة تحقيقه لكتاب: الطـارئ علـى٧٥الحروف، البن سينا، (ص
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٤٦  

 على ما يلي:

أن النسخة الخطيَّة المعتمدة يف نسبة الكتاب إليـه ترجـع لـنص كتـاب شـارح  -١

، وهو متقـدم علـى ابـن طولـون بقـرنين )١(هـ)٧٤٩آخر، وهو ابن أم قاسم المرادي (ت

 . ا تقريبً 

أن الـذين نســبوا الكتـاب إليــه اعتمـدوا علــى نسـبة النســخة الخطيـة لــه، ولــم  -٢

 يعتمدوا على مصادر أخرى متقدمة.

أن ابن طولون لم ينسب هذا الكتاب إليه، يف كتابه الفلك المشحون، بالرغم مـن  - ٣

 .  )٢(ذكره لجملة من شروحاته المستقلة والممزوجة، وإنما استدركه عليه محققه الكريم

                                           
)، وأ. د. محمد العمر يف بحثـه: رسـالة يف تجويـد الفاتحـة، ٩زلة القارئ، البن طولون، (ص=

 ).٥(ص

اقـع قواعـد البيانـات، منهـا: موقـع الباحـث العلمـي كما ُنسب البن طولون يف مجموعة من مو  

، وموقـع مكتبـة اإلسـكندرية: www.k-tb.comLquran-sciences(قاعدة بيانـات علـوم القـرآن): 

www.balis.bibalex.org :وموقــــــع فهـــــــرس مكتبــــــة مخطوطـــــــات جامعــــــة الكويـــــــت ،

www.library1.kuniv.edu.kw. 

وُنسب إليه يف مصادر أخـرى متعـددة، أعرضـُت عـن اسـتيفائها لـئال يطـول البحـث عـن القـدر   

 المالئم يف مثله.

قارنُت نص كتاب المرادي: شرح الواضحة يف تجويـد الفاتحـة؛ مـع نسـخة الشـرح المنسـوب    )١(

خة خطية لشرح إلى ابن طولون؛ فوجدته متطابًقا، من أول الكتاب إلى آخره، ورجعُت إلى نس

، فوجـدت -أي: قبل والدة ابن طولون بأكثر من عشرين سنة  -هـ، ٨٥٩المرادي ُنسخت عام 

 األمر كما هو. 

 =). وجهـد الــمحقق الكـريم أ. محمـد خيـر١٤٧ُينظر: الفلك المشحون، البن طولـون، (ص   )٢(
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٤٧ 

وبالرغم من أن ُجلَّ مؤلفات ابن طولون التي استدركها المحقق الكريم هي له فعالً، 

 إال أن األمر ليس كذلك يف كتاب: شرح الواضحة يف تجويد الفاتحة؛ المنسوب إليه.

أن ابــن طولــون لــم ُيشــر إلــى هــذا الكتــاب يف مؤلفاتــه األخــرى التــي وقفــُت  -٤

ه، كما لم ينسبه له تالمذته وَمن ترجم له من معاصريه؛ عليها، ولم ُيحل إليه يف تعليقات

 فضالً عن غيرهم. 

أن سبب نسبة النسخة الخطية إليه يرجع إلى أن ابن طولون هو ناسخها، ولم  -٥

فهذا ما يسره اهللا سبحانه من الكالم علـى «يصرح بأنه المؤلف. حيث كتب يف آخرها: 

على سيدنا محمد، وآله وصـحبه وسـلم. هذه القصيدة، والحمد هللا وحده، وصلى اهللا 

ـــى محمــد ابــن علــي ابــن طولــون الحنفــي، والحمــد هللا  ــر إلــى اهللا تعال ــد الفقي علــى ي

» على يد الفقير إلى اهللا تعالـى محمد ابن علي ابـن طولـون الحنفـي«. فقوله: )١(»وحده

ال يدل بالضرورة على نسبة الكتاب إليه، خصوًصا مع تطابق نـص الكتـاب مـع كتـاب 

 آخر متقدم عليه، وهو كتاب ابن أم قاسم المرادي.

باإلضافة إلى ما ُذكر عن ابن طولون من أنـه كتـب وعلَّـق الكثيـر مـن التعليقـات، 

منها ما هو من تأليفه، ومنها ما كان لشيوخه كالسـيوطي وابـن المـربد، أو مـن سـبقهم، 

 كما هو الحال يف كتاب ابن أم قاسم.

 ثالًثا: علم العد:

 ،- فيما أعلـم  - ، وهو مفقود )٢(لخامس: ثمرات األغصان يف تعداد القرآنالكتاب ا

                                           
 رمضان يوسف يف خدمة الكتاب جهد مبارك؛ ُيذكر فُيشكر.=

 /ب).١٢يف تجويد الفاتحة، المنسوب البن طولون (شرح الواضحة    )١(

 =               ).٩٥ذكره ابن طولون يف كتابه: الفلك المشحون، (ص   )٢(
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 لم أقف عليه.

وموضوعه يف علم العد، ولم أقف على مزيد إيضاح عن محتواه، ومـنهج مؤلفـه 

 فيه، والموضوعات التي تطرق إليها فيه.

وبعد: فهذه خمسة كتب البن طولـون وقفـُت علـى صـحة نسـبتها إليـه، ووقفـُت 

 سادس ُنسب إليه وال يصح ذلك. على كتاب

كعلـم المناسـبات، وعلـم  ،- يف علـوم القـرآن -كمـا أسـلفُت  -وله كتب أخرى 

 المتشابه، وغير ذلك.

* * * 

                                           
  وأشـــار إليـــه أ. د. عمـــر حمـــدان يف مقدمـــة تحقيقـــه لكتـــاب: الطـــارئ علـــى زلـــة القـــارئ، =  

 ).٩البن طولون، (ص
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٤٩ 

 المطلب الثاين: عنايته بالقراءات وعلومها يف مؤلفاته األخرى:* 

ؤ اللؤلـ«لعل من أنسب ما ُيبدأ به يف هذا المطلب مـا ذكـره ابـن طولـون يف كتابـه: 

، حيــث قـال عنــه يف مقدمتــه )١(»المنظـوم يف الوقــوف علـى مــا اشـتغلُت فيــه مــن العلـوم

ـر لـي نـوع اإللمـام بـه مـن أنـواع «موضًحا مراده منه:  رسـالة ترشـد إلـى معرفـة مـا تيسَّ

ـن  العلوم، ذاكًرا يف كل واحٍد منها ما تيسر لـي، مـن رسـمه، وموضـوعه، وغايتـه، وعمَّ

أي شيء لي فيه من تأليف، وفائدة مهمة منه، وغالًبا ال أخل أخذُته، وماذا كتابي فيه، و

 .)٢(»بذكرها أجمع، إذ هي الغرض، وربما ُيستفاد منها أمور أخرى بالعرض

علم القراءات: رسـمه الربهـان البقـاعي يف مقدمتـه «فقال فيه عن علم القراءات: 

مـه بأنـه:  علـم ُيعـرف منـه المسماة بالضـوابط واإلشـارات ألجـزاء علـم القـراءات وقدَّ

اتفاق الناقلين لكتاب اهللا تعالى واختالفهم يف الحذف واإلثبات والتحريك واإلسكان 

. قــال: وموضــوعه: )٣(والفصــل واإليصــال وهيئــة النطــق واإلبــدال مــن حيــث الســماع

ــز مــن هــذه الجهــة ــه: صــيانته عــن التحريــف )٤(كلمــات كتــاب اهللا العزي . وقــال: وغايت

 .)٥(والتغيير

 :- الذي لـم تسـمح األمصـار بمثلـه  - ما قاله ابن الجزري يف كتابه النشر  ومن فوائده

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانيـة ولـو احتمـاًال، 

                                           
 /أ).١٠٧اللؤلؤ المنظوم، ابن طولون (   )١(

 لسابق، باختصار يسير.المصدر ا   )٢(

 ).١٩الضوابط واإلشارات، البقاعي، (ص   )٣(

 ).٢٠المصدر السابق، (ص   )٤(

 المصدر السابق.   )٥(
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وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة، التي ال يجوز ردُّها وال يحـل إنكارهـا، بـل هـي 

ووجب على الناس قبولها، سـواء كانـت عـن من األحرف السبعة التي هبا نزل القرآن، 

السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من األئمة المقبـولين. ومتـى اختـل ركـن مـن هـذه 

الثالثة األركان ُأطلق عليها أهنا ضعيفة أو شـاذة أو باطلـة، سـواء كانـت عـن السـبعة أو 

 .)١(عن من هو أكرب منهم

 :)٢(وهذا معنى قوله يف طيبة النشر

  ا َواَفــــَق َوْجــــَه َنْحــــوِ َفُكــــلُّ َمــــ

  

ـــِوي * ـــاًال َيْح ـــِم اْحتَِم ْس ـــاَن ِللرَّ   َوَك

ــــــرآنُ    ـــــَو اْلُق ـــــنادًا ُه   َوَصـــــحَّ إْس

  

ـــــــــانُ  * ـــــــــُة األَْرَك   َفَهـــــــــِذِه الثَّالَث

  َوَحيُثمــــَا َيْخَتـــــلُّ ُرْكــــٌن َأْثبِــــِت   

  

ــــبَعةِ  * ــــي السَّ ــــُه فِ ــــْو أنَّ ــــُذوَذُه َل   ُش

ح بـه قال يف النشر: هذا هو الصحيح عن   د المحققين مـن السـلف والخلـف. صـرَّ

 . )٣(الداين، ونصَّ عليه مكي والمهدوي، وحققه أبو شامة

وقال يف منجده: والذي جمع يف زماننا األركاَن الثالثَة هـو قـراءة األئمـة العشـرة، 

 . انتهى.)٤(التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول

                                           
 ). ٢/٣٥النشر، ابن الجزري (   )١(

 ).١٦ - ١٤طيبة النشر، ابن الجزري، األبيات (   )٢(

ســبب الموجــب، )، بيــان ال٣٩)، اإلبانــة، مكــي، (ص١/٩٣ُينظــر: جــامع البيــان، الــداين (   )٣(

)، ١/٩٧)، إبــراز المعــاين، لــه (١٧١)، المرشــد الــوجيز، أبــو شــامة، (ص٥٠المهــدوي، (ص

ورتبُتهم كما أوردهم ابن طولون، وإن كان على خـالف الرتتيـب الزمنـي لوفيـاهتم، وهكـذا يف 

 المواضع األخرى إن وردت.

 ).٨٠ُمنجد المقرئين، ابن الجزري، (ص   )٤(
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٥١ 

 وهذا ال خالف فيه يف السبعة. 

 لتي هي تتمة العشر:وأما الثالثة ا

فجزم جمهور الحنفية بأهنا ال تجمع فيها، بل اختل منها التواتر. وأفتى المحققان 

 . )١(ابن العيني وابن الديري من متأخريهم بأن ما زاد على السبع يف حكم الشاذ

وكذا غالب الشافعية، وممـن صـرح بـذلك النـووي، واختـاره السـراج البلقينـي، 

بــه الغايــايت والرويــاين مــن متــأخريهم، لكــن الــذي عليــه أكثــر وولــده الجــالل، وأفتــى 

ح بـه التقـي السـبكي، وولـده التـاج،  متأخريهم وهو الصحيح عندهم أهنا متواترة، صرَّ

واألســنوي، والزركشــي، واألدرعــي، وغيــرهم تبًعــا للبغــوي، لكــن بعــض المتــأخرين 

ة، أمـا مـا خـالفتهم فيـه وأظنه الجادبردي قال: هذا فيما اتفقت عليـه الثالثـة مـع السـبع

 . )٢(فال

وكالم القرطبي وابن العربي المالكيين ُيفِهم أن ما زاد على السبعة شاذ، وبه أفتى 

 .)٣(ابن بقي من متأخريهم

والمنقول عن اإلمام أحمد أنه لم يكـره قـراءة أحـد مـن األئمـة العشـرة إال قـراءة 

، وإن قـرأ هبمـا يف الصـالة حمزة والكسائي، لما فيهما مـن الكسـر واإلدغـام والتكلـف

                                           
ـــوير   )١( ـــوى الن ـــر (أورد الفت ـــة النش ـــرح طيب ـــي ١/١٣٨ي يف ش ـــول، السرخس ـــر: األص ). وُينظ

)١/٢٧٩.( 

واكتفيت يف توثيق أقوال كل مذهب مـن المـذاهب األربعـة بمصـدر واحـد، طلًبـا لالختصـار،   

 وتحقيًقا للمراد.

 ).٣٣١ُينظر: مواقع العلوم، البلقيني، (ص   )٢(

 ). ١٩٩ُينظر: العواصم من القواصم، ابن العربي، (ص   )٣(
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 .)١(فجائز

 وأما ما زاد على العشرة فال خالف يف أهنا لم ُيجمع فيها.

 .)٣(». انتهى)٢(لخصُته من كالم النويري يف مقدمته المتعلقة بالقراءات

علم التجويد: رسمه ابـن الجـزري يف التمهيـد بأنـه: «وقال فيه عن علم التجويد: 

ا ومراتبهــا، وردُّ الحــروف لمخارجهــا وأصــلها، إعطــاء الحــروف حقوقهــا وترتيبهــ

وإلحاقها بنظيرها، وإشباع لفظها، وتلطيف النطق هبا، على حال صـيغتها وهيئاهتـا مـن 

ف، وال إفراط وال تكلف . وموضوعه: األحرف من هـذه الحيثيـة. )٤(غير إسراف وتعسُّ

 .)٥(»وغايته: براءة نظم القرآن عن الجور يف النطق به

 متعددة عن جماعة من القراء والنحـاة يف تمييـز الضـاد عـن الظـاء، ثم أورد نقوالً 

 .)٦(كسيبويه، وابن جني، ومكي، وابن الجزري، وغيرهم

ثم أشار إلى مـا ابتدعـه قـراء زمانـه يف قـراءة القـرآن بأصـوات الغنـاء، ومـا سـّموه 

                                           
 ).٢/١٦٥ُينظر: المغني، ابن قدامة (   )١(

)، وهي مقدمة النويري التي أشار إليهـا ٢٨٢ُينظر: القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ، النويري، (ص   )٢(

 ابن طولون.

 /أ).١١٤اللؤلؤ المنظوم، ابن طولون (   )٣(

 ).٥٩التمهيد، ابن الجزري، (ص   )٤(

تفيت هبذا النقل فيما يتعلق بالتجويـد، وأشـرُت يف /أ). واك١١٤اللؤلؤ المنظوم، ابن طولون (   )٥(

ـا  -المتن إلى بقية الموضـوعات التـي أوردهـا عـن التجويـد، وُجلُّهـا نقلهـا    مـن التمهيـد  -نص�

 البن الجزري.

)، ١/٢١٣)، (١/٤٧)، ســر صــناعة اإلعــراب، ابــن جنــي (٤/٤٣٣ُينظــر: الكتــاب، ســيبويه (   )٦(

 ).٢٢٣)، (ص١٤٠ابن الجزري، (ص)، التمهيد، ١٨٤الرعاية، مكي، (ص
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خير أن بالرتقيص، والرتعيد، والتطريب، والتحزين، ونقل عن ابن الجزري وابنه أبي ال

ى بالتحريف  .)١(ذلك ينبغي أن ُيسمَّ

نها إشـارات ونقـوالت عـن  وأما عنـد االنتقـال إلـى مؤلفاتـه األخـرى، التـي ضـمَّ

القراءات وعلومهـا، فـيمكن تسـليط الضـوء عليهـا مـن خـالل تقسـيمها تقسـيًما نوعي�ـا 

 ، على النحو اآليت:)٢(بحسب علومها المختلفة

 مؤلفاته المتعلقة بتفسير القرآن الكريم وعلومه:موضوعات القراءات وعلومها يف * 

 . وفيه نحو خمسة مواضع.التوجيه الجميل ألسرار آيات من التنزيلمنها كتابه: 

 : تحفة الطالبين يف إعراب قوله تعالىوكتابه:                

 . وفيه موضعان.]٥٦[األعراف:

 . وفيه نحو خمسة مواضع.ات الشاذة من فوائد االستعاذةالتقييدوكتابه: 

                                           
)، شـرح ١٧٧)، الحواشـي المفهمـة، ابـن النـاظم، (ص٥٦ُينظر: التمهيد، ابن الجـزري، (ص   )١(

ف ابن الجـزري هـذه المصـطلحات األربعـة يف كتابـه ١/٣٤٧طيبة النشر، ابن الناظم ( ). وعرَّ

ر مع الحركـة يف : هو أن يروم السكت على الساكن ثم ينفالرتقيص«)، فقال: ٥٦التمهيد، (ص

: هو أن يرعد صوته كالذي يرعد من برد وألم، وقـد يخلـط بشـيء مـن والرتعيدعْدٍو وهرولة. 

: هو أن يرتنم بالقرآن ويتنغم به، فيمد يف غير مواضـع المـد، ويزيـد يف والتطريبألحان الغناء. 

أن يـرتك طباعـه  : هـووالتحزينالمد على ما ينبغي ألجل التطريب، فيأيت بما ال تجيزه العربية. 

 ».وعادته يف التالوة، ويأيت بالتالوة على وجه آخر، كأنه حزين يكاد يبكي مع خشوع وخضوع

تشرتك بعـض كتـب ابـن طولـون يف أكثـر مـن علـم، فبعضـها جمَعـت بـين التفسـير والنحـو، أو    )٢(

عــد التفســير والفقــه، أو الحــديث والنحــو. لــذلك اجتهــدُت يف تقســيمها بمــا وجدتــه مناســًبا ب

استقرائي لجميع مؤلفاته التي تمكنت من الوقوف عليها، مع اقتصاري على الكتب التـي أورد 

 فيها بعض موضوعات القراءات، دون بقية كتبه األخرى.
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لين تقتصر علـى إيـراد  ويظهر أن موضوعات القراءات التي تناولها يف الكتابين األَوَّ

 القــراءات المتــواترة والشــاذة، مــع نســبتها، وتوظيفهــا يف بيــان تفســير اآليــة، واالحتجــاج

 اللغوي، وتوجيه أقوال المفسرين.

 يكون االستثناء من قوله: : «التوجيه الجميل كتابه: من ذلك: ما قاله يف      

          :لنــفي  )ال(على الرفع على االبتداء، أو الفتح على أن  ]٦١[يونس

، ثـم نقــل أقـواًال عن الفارسي وابن جني والزمخشري والسخاوي يف )١(»الـجـنس

رفع يف موضع سبأ واالختالف يف موضع يونس، ثم عقَّب اتفاق القراء السبعة على ال

وجوابه أن القراءة سنة متبعة، فال يلزم من االتفاق يف موضع حمل المختلف «بقوله: 

فيه عليه لوجود المانع هنا مع االتصال على أن يف آية سبأ ضمير، كما قاله 

 .)٢(»الزمخشري

 لفقهاء زعم أن إخالء وبلغني أن بعض ا: «تحفة الطالبينوقال يف كتابه:    

     من التاء لم يكن إال ألجل أن فعيالً يجري مجرى فعول يف الوقوع

ثم ضعَّف هذا القول من وجوه، نقل يف أحدها ». على المذكر والمؤنث بلفظ واحد

 القول بأن التاء حذفت لإلضافة يف نحو قوله تعالى:       :ثم ]٣٧[النور ،

ُه) وعلى هذه اللغة قرأ بعض القراء:«عقَّب بقوله:  وا َلُه ُعدَّ  (َوَلْو َأَراُدوا اْلُخُروَج َألََعدُّ

َتهُ ]٤٦[التوبة:  .)٣(»، أراد: ُعدَّ

                                           
 ).٢/٦٣٠ُينظر توجيه القراءات الواردة يف هذا الموضع يف: الموضح، ابن أبي مريم (   )١(

 /أ)، باختصار يسير. ٦يل، ابن طولون (التوجيه الجميل ألسرار آيات من التنز   )٢(

 ). ٣/٢٥١وُينظر يف ما أحال إليه: الكشاف، الزمخشري (  

 =            )، بتصرف يسير. ٢٣٤تحفة الطالبين، ابن طولون، (ص   )٣(
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، فقــد َمــَزَج فيــه بــين أحكــام التقييــدات الشــاذة مــن فوائــد االسـتعاذةوأمـا كتابــه: 

ــاء ــراء والفقه ــد الق ــتعاذة عن ــيغ االس ـــم أورد ص ــالة، ث ــوذ يف الص ــألة التع ــاول مس ، فتن

االســتعاذة، فــذكر منهــا عشــر صــيغ، مــع بيانــه الختيــارات القــراء والعلمــاء. كمــا أورد 

فها لبيان المعنى المراد.  اختالفات القراء يف بعض المواضع، ووظَّ

ر قوله تعالى:   فقال فيه بعد أن فسَّ                

                   :وقرأ ابن عباس « :]٢٠[األعراف  :وجماعة

(َملَِكْيِن) بكسر الالم، وأنكر أبو عمرو ابن العالء هذه القراءة، وقال: لم يكن قبل آدم 

 .)١(»ملك فيصيرا ملكين

 ها يف مؤلفاته المتعلقة بالسيرة النبوية:موضوعات القراءات وعلوم* 

 وفيه أكثر من عشرة مواضع. االصطفاء يف شرح غريب الشفاء. منها كتابه:

 . وفيه نحو ستة مواضع. مرشد المحتار إلى خصائص المختاروكتابه: 

، فقد أورد فيه جملة من موضوعات االصطفاء يف شرح غريب الشفاءفأما كتابه: 

جيهه الختالف القراء يف أبواب األصول، كتوجيه اإلمالة يف قوله القراءات، منها: تو

يف موضع دون اآلخر، بأن الثانية لم ُتـَمل ألهنا من أفعل  ]٧٢[اإلسراء:   تعالى: 

                                           
والقــراءة الـــُمشار إليهــا شــاذة، قــرأ هبــا محمــد بــن عبــد الملــك. ُينظــر: المغنــي، النــوزاوازي =  

 ).٥/٤٩هها يف: البحر المحيط، أبو حيان (). وُينظر توجي٢/٩١٨(

 )، بتصرف يسير. ٢٥٩التقييدات الشاذة من فوائد االستعاذة، ابن طولون، (ص   )١(

: يعـلى بن حـكيم عن ابن كثيـر، ومِن الجماعة الـُمـشار إلى أنـهم وافقوا عبد اهللا بن عباس   

ي. ُينظر: قرة عين القراء، المرنـدي وقتيـبة عـن أبـي جعفر، وزيد بن علي، والزعفراين، والزهر

 ).١/٥٣٢/أ). وُينظر توجيه القراءة يف: إعراب القراءات الشواذ، العكربي (٩٧(
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 .)١(التفضيل، واألولى وقعت غير متعلقة بشيء

ة والشـاذة المتـواتر -ومنها: ما دأب عليه يف مؤلفاته السابقة مـن إيـراد القـراءات 

وتوظيفها يف بيان المراد، وعلَّق يف كتابـه هـذا علـى مـا ُأهبـم يف كتـاب  -على حد سواء 

 الشفاء من نسبة القراءات.

 ]١٢٨[التوبة: (مِْن َأنَفِسُكم) - قوله: وقرأ بعضهم «من ذلك: قال ابن طولون: 

ن أبي عمرو يعني به عبد اهللا بن عباس وأبو العالية والضحاك ومحبوب ع - بفتح الفاء 

ويعقوب يف بعض طرقه وعبد اهللا بن نشيط المكي. قال الزمخشري: وهي قراءة 

 .)٢(»وفاطمة وعائشة  رسول اهللا 

ومنها: إيراده عدة تراجم للقراء، وهذا مسـلٌك يتكـرر معـه يف جملـة مـن مؤلفاتـه 

 األخرى.

ـد علـى ال، وميَّز اسمه بـاألحرف وضـبطها، وأكَّ الـالم يف  فأورد ترجمة أبي السمَّ

 .)٣(آخر اسمه، وترجم كذلك للكسائي، والنقاش، ومكي بن أبي طالب

نه جملـة مـن  مرشـد المحتـار إلـى خصـائص المختـاروأما كتابه:  ، فقـد ضـمَّ

ثـم الفقهـاء  -، وعلَّق على اختالف القـراء المسائل المتعلقة بخصائص رسول اهللا 

                                           
 /ب). ٨/أ)، (٨ُينظر: االصطفاء يف شرح غريب الشفاء، ابن طولون (   )١(

رف ) األولى دون الثانية يف: البديع يف شرح القراءات السبع، ابـن مطـ§وُينظر توجيه إمالة (  

)١/٤٣٢.( 

 /ب).١٥االصطفاء يف شرح غريب الشفاء، ابن طولون (   )٢(

 ).٢/١٧٩وُينظر يف ما أحال إليه: الكشاف، الزمخشري (  

 /أ). ٢٤/ب)، (٢٣/أ)، (١٩/أ)، (١٠ُينظر: االصطفاء يف شرح غريب الشفاء، ابن طولون (   )٣(
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 .يف بعض اآليات المرتبطة بخصائص النبي  -

واختلف العلماء: هل كانت عنده امرأة موهوبة أم ال؟ ومبنى «ال فيه: حيث ق

  ذلك على القراءة يف قوله تعالى:           :هل هي بكسر  ]٥٠[األحزاب

 أم بفتحها؟  )إن(

 فقرأ الجمهور:           بالنصب        :أحللناها  بكسر الهمزة، أي

لك إن وهبت نفسها إن أردت استنكاحها. والقراءة الثانية: بفتح الهمزة، قرأ هبا ُأبّي 

والحسن والشعبي وغيرهم، وتقديرها: ألن وهبت نفسها، وهو فعل ماٍض يف أمر قد 

 وقع.

 وقراءة الكسر: استقباٌل يف كل امرأة كانت هتب نفسها دون واحدة بعينها.

 ظرف لما مضى، فهو يف امرأة بعينها. )إذ(ْذ َوَهَبْت)، ووقرأ زيد بن علي: (إِ 

وقــرأ أبــو حيــوة: (َواْمــَرَأٌة ُمْؤمِنَــٌة) بــالرفع علــى االبتــداء، والخــرب محــذوف، أي: 

 .)١(»أحللناها لك

 موضوعات القراءات وعلومها يف مؤلفاته المتعلقة بالفقه وأصوله:* 

 نحو ثالثة عشر موضًعا.يف أصول الفقه. وفيه شرح المنار، منها كتابه: 

 وفيه نحو عشرة مواضع. .)٢(يف الفقه الحنفيشرح الهداية،  وكتابه:

 وفيه نحو خمسة مواضع. تبيين القدر لليلة القدر. وكتابه:

                                           
  ).١٦٨، ابن طولون، (صمرشد المحتار إلى خصائص المختار    )١(

 ).٢/١٨٢وُتنظر القراءات المذكورة وتوجيهها يف: المحتسب، ابن جني (  

وهو يف خمس مجلدات، وقفُت على الثاين منه، وسعيُت للوقوف على الرابع ولـم يتيسـر لـي،    )٢(

 وبقية مجلداته مفقودة.
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نه مواضــع عــدة عــن القــراءات شــرح المنــارففــي كتابــه:  ، يف أصــول الفقــه، ضــمَّ

، واخــتالفهم أيًضــا يف نقــل وأحكامهــا ومعانيهــا، واخــتالف العلمــاء يف االستشــهاد هبــا

 القراءات بين التواتر وطريق اآلحاد.

المنقـول عنـه نقـالً «من ذلك: تعليقه على قول صـاحب المنـار عـن القـرآن الكـريم: 

وهـو مـا امتنـع تواطـؤهم علـى الكـذب، وبـه «، فعلَّق ابُن طولـون بقولـه: »متواتًرا بال شبهة

ألهنــا ثابتـة بطريـق اآلحــاد.  ؛اٍم ُأَخـٍر ُمتَتَابَِعـاٍت)تخـرج قـراءة أبـي بــن كعـب: (َفِعـَدٌة مـِـْن َأيَّـ

عن القراءة الثابتة بطريق الشهرة، كقراءة ابـن مسـعود: (َفـاْقَطُعوا  )بال شبهة(واحرتز بقوله: 

ألنه جعـل المشـهور أحـد قسـمي التـواتر، ولكـن فيـه  ؛َأْيـَمانَُهَما) هذا على قول الجصاص

 .)١(»يكون تأكيًدا )بال شبهة(على قول غيره فقوله: ألن أصله من اآلحاد، وأما  ؛شبهة

أو بـأن المـراد مـن قولـه: «وناقش أقوال العلماء يف عدة المطلقة، ثم علَّق بقولـه: 

تِـِهنَّ ( ُقـوُهنَّ  )لِِعدَّ لقبيل عدهتن، إذ الطالق سابق عليها، بدليل قـراءة ابـن عبـاس: (َفَطلِّ

) كذا روي عن الزه تِـِهنَّ  .)٢(»ري وقتادة، ويف الكشاف: مستقبالت لعدهتنلَِقْبِل ِعدَّ

، يف الفقـه الحنفـي، استشـهد بـبعض القـراءات؛ ال سـيما شرح الهدايةويف كتابه: 

فها يف بيان األحكام الفقهية، ونـاقش أقـوال األئمـة األربعـة يف حكـم  الشاذة منها، ووظَّ

 االستشهاد بالقراءات الشاذة.

كفارة قتل الصيد للُمحرم، يف قوله تعالى: من ذلك: عرضه الختالف الفقهاء يف 

                                            

                                           
 )، بتصرف يسير. ١/١٠٠شرح المنار، ابن طولون (   )١(

 ). ١/١٢٥المصدر السابق (   )٢(

 ).٦/١٣٩نظر يف ما أحال إليه: الكشاف، الزمخشري (ويُ   
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                              :وعرض ]٩٥[المائدة ،

إال إذا كان «بعض األقوال يف الطعام والصيام ووصفها بالـُمشكِلة، ثم عقَّب بقوله: 

اَرةً ( منصوًبا على ما هو قراءة عبيد بن عمير النحوي، وهي شاذة، والشافعي ال  )َكفَّ

 .)١(»، كما ُعرف يف األصوليرى االستدالل بالقراءة الشاذة، إال من حيث أنه خرب

ألن السكنى من «ونقل قول صاحب الهداية عند حديثه عن الطالق والرجعة: 

حيث «، فأضاف ابن طولون: »كفايتها فتجب لها النفقة، وقد أوجبه اهللا مقروًنا بالنفقة

 قال:                    :ن مسعود ويف قراءة اب ،]٦[الطالق :

 .)٢(»(َأْسكِنُوُهنَّ مِْن َحْيُث َسَكنُتْم َوَأنِفُقوا َعَلْيِهنَّ مِن ُوْجِدُكْم)

، فقد سار فيه على َسنَنِِه يف مؤلفاته األخرى، تبيين القدر لليلة القدروأما كتابه: 

حيث أورد جملًة من القراءات المتواترة والشاذة، مع نسبتها وتوجيهها والتعليق 

     ، ]٤[القدر:   ، ]٨٩[الواقعة:    ، وذلك يف اآليات التالية:)٣(عليها

 ، ]٤[القدر:   :٥[القدر[. 

 موضوعات القراءات وعلومها يف مؤلفاته المتعلقة باللغة وعلومها:* 

مائـة وخمسـين . وفيه أكثر من شرح مغني اللبيب عن كتب األعاريبمنها كتابه: 

 موضًعا.

                                           
 /ب). ٣٠شرح الهداية، ابن طولون (   )١(

 ).٢/٧٣٤وُتنظر القراءة المذكورة يف: المغني، النوزاوازي (  

 /ب). ٢٢٠شرح الهداية، ابن طولون (   )٢(

 ).٢٨/١٣٩وُتنظر القراءة المذكورة يف: روح المعاين، األلوسي (  

 /أ). ٨/ب)، (٧/ب)، (٦القدر لليلة القدر، ابن طولون ( ُينظر: تبيين   )٣(
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 . وفيه أكثر من خمسين موضًعا.شرح ألفية ابن مالكوكتابه: 

 . وفيه نحو عشرة مواضع.تبيين المناسبات بين األسماء والمسمياتوكتابه: 

 . وفيه موضع واحد.المسائل الملقبات يف النحووكتابه: 

لـون فيـه ، فُدرس منهج ابن طوشرح مغني اللبيب عن كتب األعاريبفأما كتابه: 

، ويمكــن تلخيصــه يف )١(يف عــدة رســائل علميــة -ومنــه مــا يتعلــق بــالقراءات  -إجمــاًال 

 النقاط التالية:

 وتمييزها، ونسبتها ألصحاهبا. ،-المتواترة والشاذة  -ضبط القراءات  -١

توضيح ما ُأهبم يف نسبة القراءات، وإكمال نسـبة القـراءات التـي لـم يسـتوِف  -٢

 ابن هشام نسبتها.

 تعليل القراءات، ومناقشة أقوال النحاة والمفسرين فيها. -٣

  .بعضها ببعض -المتواترة والشاذة  -توجيه القراءات  -٤

 توضيح أوجه اإلعراب يف القراءات الواردة يف الكتاب. -٥

 االستشهاد بالقراءات يف إثبات القواعد النحوية وتحريرها. -٦

 -مـن النحـاة  -علـى ابـِن هشـام وغيـره  االنتصار للقراءات المتواترة، والرد -٧

 ممن طعن يف بعض القراءات.

التعليــق علــى بعــض أبيــات الشـــاطبية، ومناقشــة الشــراح فيمــا ذكـــروه يف  -٨

 شروحهم.

                                           
ــي (   )١( ــق: د. وضــحاء الحرب ــون: تحقي ــن طول ــب، اب ــي اللبي ــرح مغن ــق: ١/٤١ُينظــر: ش   )، تحقي

)، عن منهجه يف عرض القـراءات ١/٤٤)، تحقيق: د. عائشة البطاح (١/٥٢د. صفية الثنيان (

 يف كتابه: شرح مغني اللبيب.
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التعليــق علــى بعــض مســائل علــوم القــراءات األخــرى، كرســم المصــحف،  -٩

 والوقف واالبتداء.

 فيه اسم القارئ.الرتجمة لمجموعة من القراء يف أول موضع يرد  -١٠

وسأضرب أمثلة من كتابه هذا مما لم يرد يف كتبه األخرى، مراعًيا االختصار بمـا 

 يحقق المراد.

وقال يف «قال ابن طولون يف معرض رده على من يضعِّف القراءات المتواترة: 

 الكشاف: ويجوز يف تسويد      :وجهان، أحدهما: أن يكون النون  ]٤[اإلنسان

من حرف اإلطالق ويجري الوصل مجرى الوقف. الثاين أن يكون صاحب بدًال 

القراءة ممن ضرى برواية الشعر، ومرن لسانه على صرف غير المتصرف. هذا كالمه، 

  .)١(»وفيه من البشاعة ما ال يخفى، فإن هذه القراءة يف السبعة

 : وقال يف توجيه اختالف القراء يف قوله                 

فالقراءة األولى متضمنة لنفي كون مكرهم تزول منه الجبال. والثانية « :]٤٦[إبراهيم:

ألهنما ثابتتان بالتواتر، فال بد من  ؛متضمنة إلثباته. وال يستقيم عندنا تناقض القراءتين

 .)٢(»التأويل

كتابـة المصـاحف  وعلَّق يف عدة مواضع من كتابه عن رسـم المصـحف، وسـبب

العثمانية، وصلتها باختالف القراءات المتـواترة، وغيـر ذلـك مـن المباحـث المرتبطـة 

                                           
/ب). وقول الزمخشري يف الكشـاف ١٥٢يب، ابن طولون: (نسخة النجف) (شرح مغني اللب   )١(

). ووثقُت بعض المواضع من نسخة النجف الخطيَّـة ألن الرسـالة العلميـة الخاصـة ٤/١٦٧(

 هبذه المواضع لم ُتناقش بعد.

 /أ). ١٦٥شرح مغني اللبيب، ابن طولون: (نسخة النجف) (   )٢(
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 .)١(برسم المصحف

 :)كال(وتطرق يف مواضع أخرى إلى علم الوقف واالبتداء، فقال يف الوقف على 

تذييل: قد نظم جمع من أئمـة القـراء المواضـع التـي يجـوز الوقـف عليهـا ويمتنـع يف «

العالمة أبو حفـص  -وهو الذي قرأنا به  -ومنهم: الربهان الجعربي، وآخرهم  ،)كال(

 . ثم ساق بعض األبيات يف ذلك.)٢(»عمر الطيبي الصالحي

كما أشار إلـى أحكـام الوقـف واالبتـداء علـى المقطـوع والموصـول، واخـتالف 

يف  مواضعها باختالف القراءات ومــذاهب القـراء فيهـا، ونقـل قـول أبـي عمـرو الـداين

 .)٣(»مِن الوقف القبيح ما يؤدي إلى الكفر« :حكم الوقف القبيح

يف منهجـه المتعلـق  -المشـار إليهـا آنًفـا  -ولم يخـرج يف كتبـه النحويـة األخـرى 

ا ذكرته عن كتابـه:  ، فـأغنى ذلـك عـن شـرح مغنـي اللبيـببعرض مسائل القراءات عمَّ

 ألين قصدت المثال ال االستيفاء. ؛إعادته

 القراءات وعلومها يف مؤلفاته المتعلقة بالتاريخ والرتاجم:موضوعات * 

. وفيه نحو خمسة وخمسـين الغرف العلية يف تراجم متأخري الحنفيةمنها كتابه: 

 موضًعا.

. وفيه نحو خمسـة وأربعـين التمتع باألقران بين تراجم الشيوخ واألقرانوكتابه: 

 موضًعا.

                                           
/ب)، ١٦٢(رح مغني اللبيب، ابـن طولـون: (نسـخة النجـف) ش: -على سبيل المثال  -ُينظر    )١(

 /أ).٢٢٢/أ)، (١٨٩(

 /أ). ١٥٣المصدر السابق (   )٢(

 /أ). ٢٣٤المصدر السابق (   )٣(
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 . وفيه أكثر من ثالثين موضًعا.ذخائر القصر يف تراجم نبالء العصروكتابه: 

 . وفيه نحو خمسة عشر موضًعا.الثغر البسام يف ذكر من ُوّلي قضاء الشاموكتابه: 

 . وفيه نحو عشرة مواضع.القالئد الجوهرية يف تاريخ الصالحيةوكتابه: 

. وفيـه نحـو عشـرة شرح نظم اللبـودي: اإلعـالم بمـن ولـي قضـاء الشـاموكتابه: 

 مواضع.

 وفيه نحو سبعة مواضع. .هة الخالن من حوادث أبناء الزمانمفاكوكتابه: 

 (من تعليقات ابن طولون). وفيه ثالثة مواضع. الصحائف التاريخيةوكتابه: 

 . وفيه موضعان.اللمعات الربقية يف النكت التاريخيةوكتابه: 

 . وفيه موضعان.هداية السالك إلى ترجمة ابن مالكوكتابه: 

. وفيـه ولـي نائًبـا مـن األتـراك بدمشـق الشـام الكـربى إعالم الورى بمـنوكتابه: 

 موضع واحد.

 . وفيه موضع واحد.قرة العيون يف أخبار باب جيرونوكتابه: 

 . وفيه موضع واحد.إنباء األمراء بأبناء الوزراءوكتابه: 

وقد عني ابن طولون برتاجم القراء يف كتبه هذه، وأوالها عناية بالغة، ولم يقتصر 

يـة معينــة، بـل تـرجم للمتقـدمين والمتــأخرين، وتـرجم لمعاصـريه مــن علـى حقبـة زمن

 شيوخه وأقرانه وتالمذته، كما ورد آنًفا.

، وابن عامر الدمشقي، : ترجم للصحابي الجليل أبي الدرداء المتقدمينفمن 

 ، وغيرهم.)١(وعبد األعلى بن مسهر

                                           
 ).١٥)، (ص٥)، (ص٢(ص ،ُينظر: الثغر البسام يف ذكر من ُولي قضاء الشام، ابن طولون   )١(
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شـامة،  : ترجم لرشأ بـن نظيـف، وعلـم الـدين السـخاوي، وأبـيالمتأخرينومن 

وابن وهبان، وابـن القاصـح، وابـن الجـزري وابنيـه شـهاب الـدين أحمـد وفـتح الـدين 

 ، وغيرهم.)١(محمد، والكوراين

: تـرجم إلبـراهيم القدسـي، ووصـفه بأنـه انتهـى إليـه علـم الرسـم معاصريهومن 

وكتابة المصاحف السبعية، وترجم ألخيـه عبـد الـرزاق، ووصـفه بنحـو مـا وصـف بـه 

لدي إمام الجامع األمـوي ووصـفه بالبـارع يف القـراءات، وإبـراهيم بـن أخاه، وخليل ال

 ، وغيرهم.)٢(إسماعيل الصالحي شيخ مشيخة اإلقراء بالتكية السليمية

وحرص يف ترجمته للقراء على ذكر تفاصـيل قـراءاهتم علـى شـيوخهم، وتسـمية 

لـم يختمـوا، الكتب التي قرأوا هبا، وبيان المواضـع التـي وقفـوا عنـدها مـن القـرآن إن 

 .)٣(وتمييز جمعهم وإفرادهم، وبيان مستوى ضبطهم

                                           
/ب)، الغـرف العليـة يف تـراجم ٤٩ولـون (ُينظر: شرح اإلعالم بمن ولـي قضـاء الشـام، ابـن ط   )١(

/أ)، قـرة العيـون يف أخبـار بـاب ١٦٣/ب)، (١٥٣/أ)، (١١٣/أ)، (٤٩متأخري الحنفية، له (

)، ١٨٦)، (ص١٧٦)، القالئـد الجوهريـة يف تـاريخ الصـالحية، لـه، (ص١٣جيرون، لـه، (ص

 ). ١٠٤)، اللمعات الربقية يف النكت التاريخية، له، (ص٣٤٠(ص

/أ)، الصـــحائف ٦٢/أ)، (٨ذخـــائر القصـــر يف تـــراجم نـــبالء العصـــر، ابـــن طولـــون (ُينظـــر:    )٢(

/ب)، الغــرف العليــة يف تــراجم متــأخري الحنفيــة، لــه ٦٠/أ)، (٦٠/أ)، (٥٩التاريخيــة، لــه (

 ). ٢٤/أ)، مفاكهة الخالن يف حوادث الزمان، له، (ص١٣٨(

)، ١٥٢لصالــحية، ابـن طولـون، (ص: القالئد الجوهرية يف تاريخ ا-على سبيل المثال -ُينظر    )٣(

/أ)، ٧٩/أ)، (٦٢/ب)، (٦٠/أ)، (٣٩/ب)، (٧ذخـائر القصـر يف تـراجم نـبالء العصـر، لــه (

ـــه (٩١( ـــة، ل ـــأخري الحنفي ـــراجم مت ـــة يف ت ـــرف العلي /أ)، ٤٩/ب)، (٣٤/أ)، (٢١/أ)، الغ

 /ب).٢٠٥/ب)، (١٩٢/ب)، (١٥٨/أ)، (٨٦(
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ن ما كان لـه صـلة  ولم يقتصر يف كتبه التاريخية على تراجم القراء فحسب، بل دوَّ

ـق  -متعلقـة بـالقراءات  -هبم من حـوادث يوميـة  شـهدها وعاصـر أحـداثها، فكـان يوثِّ

ن تفاصــيل علميــة مهمــة يف تلــك الحقبــة الزمنيــ ة. قــال يف أحــداث ســنة ويــؤرخ، ويــدوِّ

ويف يوم الجمعة هذا ختم الولد عبد الوهاب بن اإلسكاف، المؤذن الحنفي، «هـ: ٩٢٦

القرآن بالسبع، على شيخنا محمد الضرير القبيبايت إمام الباشورة، بحضور السيد كمال 

الــدين يف المقصــورة بــاألموي عقيــب الصــالة، ودعيــُت للحضــور عنــدهم فحضــرُت 

 .)١(»ذلك

ت لـه عنايـة ظـاهرة بالمصـحف العثمـاين المحفـوظ يف الجـامع األمـوي كما كانـ

بدمشق، حيث ذكره عدة مرات عند سرده للوقائع التاريخية، فيشير إلى من قرأ فيه، أو 

 .)٢(زاره، أو صلى قريًبا منه

 موضوعات القراءات وعلومها يف مؤلفاته متنوعة العلوم:* 

 . وفيه نحو خمسة عشر موضًعا.إيفاء العهد يف مقدمة الحمدمنها كتابه: 

 . وفيه خمسة مواضع.الكناس لفوائد الناسوكتابه: 

 . وفيه ثالثة مواضع.الحالوة المأمونية يف األسئلة البعليةوكتابه: 

، عن ابتداء المقدمات بالحمد، وما إيفاء العهد يف مقدمة الحمدفتحدث يف كتابه: 

الف القـراء يف البسـملة، والقـراءات يتعلق بذلك من البسملة وغيرها، وأشار إلـى اخـت

                                           
 )، باختصار يسير. ٤٠٤ون، (صمفاكهة الخالن يف حوادث الزمان، ابن طول   )١(

)، ٢٥٩ُينظر: إعالم الورى بمن ولي نائًبا من األتراك بدمشق الشام الكربى، ابن طولون، (ص   )٢(

ــه ( ــبالء العصــر، ل ــراجم ن   /ب)، مفاكهــة الخــالن يف حــوادث الزمــان، ٧٦ذخــائر القصــر يف ت

 ).٣٤٣)، (ص١٠٣ابن طولون، (ص
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الشــاذة الــواردة فيهــا، وأحكــام الوقــف واالبتــداء المتعلقــة هبــا، وعــن بعــض األلفــاظ 

 .)١(المرتبطة بالمقدمات، كالنبوة، واختالف القراء فيها

، فقـد الحالوة المأمونيـة يف األسـئلة البعليـة، والكناس لفوائد الناسوأما كتاباه: 

نهما جملة من األ سـئلة التـي وردت إليـه يف علـوم متنوعـة وموضـوعات مختلفـة، ضمَّ

أثناء  -احتوى بعضها على مسائل يف علم القراءات، باإلضافة إلى أسئلة أخرى تطرق 

 إلى بعض مسائل القراءات. -اإلجابة عليها 

 ، أجاب عن األسئلة التالية:الكناس لفوائد الناسففي كتابه: 

، مع أسئلة )٢(»سبعة؟ وما المراد بالقراءة الشاذة؟ما قولكم يف المراد باألحرف ال«

أخرى حول ذلك. وأجاب عنها يف نحو ورقتين، نقل فيهما عن ابن حجـر العسـقالين، 

 وسعد الدين ابن الديري الحنفي.

. وأجاب عنه يف نحو خمسة )٣(»ما قولكم يف الوقف على الهمزة لحمزة وهشام؟«

 .)٤(»وهاك الكالم عليه مرتًبا على السور«وثالثين ورقة، وقال بعد مقدمة يسيرة: 

 ، أجاب عن األسئلة التالية:الحالوة المأمونية يف األسئلة البعليةويف كتابه: 

                                           
/أ)، ٨٧/ب)، (٨٢ء العهـد يف مقدمـة الحمـد، ابـن طولـون (: إيفا-على سبيل المثال  -ُينظر    )١(

 /أ). ١٠٦/ب)، (٩١(

 /أ). ١١ -/أ ٩الكناس لفوائد الناس، ابن طولون (   )٢(

 /ب). ٢٣٦( -/ب) ٢٠١المصدر السابق (   )٣(

 /أ). ٢٠٢المصدر السابق (   )٤(

لهمـز لحمـزة وهشـام، وُجلُّ ما ذكره يف جوابه هذا نقله من كتاب: تحفة األنام يف الوقف على ا  

 ) وما بعدها.١٣٢من تأليف شيخه محمد الضرير القبيبايت. ُينظر: تحفة األنام، القبيبايت، (ص
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 .)١(»ما ترجمة مؤلف إعراب القرآن السفاقسي؟«

 .)٢(»ما ترجمة شارح الشاطبية ابن جبارة؟«

بــن كثيــر، مــا قــولكم يف األنَغــام؟ أنــه موضــوع منهــا: عــراف لنــافع، ورهــاوي ال«

وزيرافكند الكربى ألبي عمرو، والصغرى البن عامر، والحسـيني لعاصـم، وأصـفهان 

للكسائي، وراست لحمزة. هل ذلـك صـحيح؟ وَمـن لـم ُيوفِّهـا يـأثم، ويكـون مخالًفـا 

 .)٣(»، ويحصل له نقص يف قراءته أم ال؟للنبي 

التعليـق وتطرق يف كتابيه األخيرين إلى بعـض موضـوعات القـراءات التـي سـبق 

ًدا.  عليها يف مواضع سابقة، فأغنى ذلك عن إعادته مجدَّ

* * * 

                                           
 ). ٤٥٣الحالوة المأمونية يف األسئلة البعلية، ابن طولون، (ص   )١(

 ). ٤٥٣المصدر السابق، (ص   )٢(

 ). ٤٥٥المصدر السابق، (ص   )٣(
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 .المطلب الثالث: نماذج من اختياراته يف القراءات وعلومها* 

عرض اختيارات ابن طولون يف القـراءات وعلومهـا  -يف هذا البحث  -لم يتيسر 

 أو رسالة علمية ودراستها دراسة تحليلية مفصلة، باعتبار أن ذلك يتطلب بـحًثا مستقالً 

تستويف كافة جوانب الموضـوع، إال أين أشـير يف هـذا المطلـب إلـى نمـاذج يسـيرة مـن 

 اختياراته يف مسائل متفرقة من علم القراءات، فمن ذلك:

اختلف الناس يف كيفيـة االسـتعاذة علـى أقـوال، «قال ابن طولون عن االستعاذة: 

ين: أعوذ باهللا السميع العليم مـن الشـيطان أحدها: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، والثا

، ثم أكمل ذكر عشـر ِصـيٍغ لالسـتعاذة، مـع نسـبة كـل قـول لمـن قـال بـه مـن )١(»الرجيم

ــه:  ــب بقول ــم عقَّ ــرهم، ث ــراء وغي ــاء والق ــاء والفقه ــار «العلم ــدوي: واالختي ــال المه ق

ألنـه  ؛ولـىاالقتصار على ما يؤيده القرآن والخرب، وهـو يف القـولين األولـين، واألول أ

فإنه مأمور  -وإن أيَّده النص  -يؤيده النص المأمور به عند قراءة القرآن، والقول الثاين 

 .)٢(»به عند نزغ الشيطان

ا  وأما شرط التـواتر ضمن شروط صحة القراءة فصرح هبا كلما ناقش رأًيـا نــحوي�

فها بعــض النحــاة أي تضــعيف ، ولــم يوافــق النحــاة يف )٣(يف بعــض القــراءات التــي ضــعَّ

 .)٤(ذكروه، ويرد عليهم بأن القراءة سنة متبعة

                                           
 ).٢٤٥االستعاذة، ابن طولون، (صالتقييدات الشاذة من فوائد    )١(

 ).٢٤٧المصدر السابق، (ص   )٢(

)، تحقيق: د. عائشـة ١/٤١١ُينظر: شرح مغني اللبيب، ابن طولون: تحقيق: د. صفية الثنيان (   )٣(

 ).١/٤٦١البطاح (

 /أ).٣٣ُينظر: التوجيه الجميل ألسرار آيات من التنزيل، ابن طولون (   )٤(
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ح أن رسم المصحف توقيفي ال اجتهادي، وعبَّـر عـن رأيـه هـذا يف مواضـع  ورجَّ

وال ُيقـال: قـد «يف المصـحف:  )إنمـا(عدة، منها مـا قالـه يف معـرض حديثـه عـن رسـم 

 ؛لحيتمسك المصنف بأن رسم المصحف سنة متبعة تجري على قانون الخط المصـط

 . )١(»ألنَّا نقول هذا وإن كان متمسًكا صحيًحا يف نفسه

ح بعض أوجه األداء يف القراءات، فقال عند قوله تعالى:   كما رجَّ      

          :وأصله التنادي بالياء، ُحِذفت لداللة الكسرة عليها، « :]٣٢[غافر

 ل عند قوله تعالى: . وقا)٢(»وهو حسن              :بفتح السين « :]٢٢[محمد

 .)٣(»وكسرها، والفتح أجود

إلـى مسـألة زيـادات القصـيد علـى  -عند إيراده ألسانيده يف القـراءات  -وتطرق 

التيسير، وُيقصد هبا: األوجه التـي زادهـا الشـاطبي يف نظمـه علـى مـا يف كتـاب التيسـير 

، قــال عنهــا ابــن طولــون: )٤(»وألفافهــا زادت بنشــر فوائــد«اين، وعــرب عنهــا بقولــه: للــد

 .)٥(»زيادات نفيسة ينبغي أال يخل هبا«

* * * 

                                           
 /أ). ٢٢٢طولون: (نسخة النجف) ( شرح مغني اللبيب، ابن   )١(

 )، تحقيق: د. وضحاء الحربي.١/٤٣٦شرح مغني اللبيب، ابن طولون (   )٢(

 )، بتصرف يسير.١/٢٤٠شرح ألفية ابن مالك، ابن طولون (   )٣(

 ).٦٩، رقم البيت (»الشاطبية«حرز األماين ووجه التهاين    )٤(

 /ب)، بتصرف يسير.٨٣الفهرست األوسط من المرويات، ابن طولون (   )٥(
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 الخاتمة

 

المخطوطة  -بعد أن منَّ اهللا عليَّ باستقراء مؤلفات ابن طولون التي وقفُت عليها 

ًفا، ظهر أ١١٠ومجموعها ( ،-والمطبوعة والمحققة  نه أشار إلـى بعـض مسـائل ) ُمؤلَّ

ًفــا منهــا، وانتهيــُت بعــد ذلــك إلــى تــدوين أهــم ٣٥القـراءات وعلومهــا يف ( نتــائج ) مؤلَّ

 ، وأوجز ذكرها فيما يلي:البحث

علو مكانـة ابـن طولـون يف علـم القـراءات، وتضـلعه فيـه، وذلـك مـن خـالل  -١

ــى  ــالقراءات العشــر، وعــدم اقتصــاره عل ــه ب ــه، وقراءت ــراءة حفظــه ألشــهر منظومات الق

بمضمن الشاطبية والدرة، بـل زاد عليهمـا: التتمـة للمسـحرائي، وهدايـة المهـرة البـن 

 الجزري، ورواية أشهر كتبه عن كبار المشايخ المسندين يف عصره. 

ُجلُّ مؤلفات ابن طولـون يف القـراءات وعلومهـا مفقـودة، كشـرح الشـاطبية،  -٢

التجويد والعد، مما يشـير إلـى جانـب وتعليقه على األحرف السبعة، وكتابيه يف علَمي 

 مهم من عنايته بالقراءات وعلومها لم نصل إليه بعد.

تصحيح الخطأ الوارد يف نسبة بعـض الكتـب إليـه، حيـث ُنِسـب إليـه كتـاب:  -٣

، والصـواب أنـه البـن أم قاسـم المـرادي، وأن ابـن شرح الواضـحة يف تجويـد الفاتحـة

 طولون َنَسَخه فحسب، كما نسخ غيره.

 حفظه لبعض نصوص اإلجازات عن شيوخه وشيوخهم.  -٤

 ه لرتاجم القراء يف عصره، من طبقة شيوخه وتالمذته على حد سواء.ؤإثرا -٥

غــزارة نتاجــه العلمــي يف القــراءات وعلومهــا، ســواء مــن خــالل مؤلفاتــه يف  -٦

تـي القراءات وعلومها، أو من خالل مؤلفاهتا يف العلوم األخرى كالنحو والتـاريخ، وال
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نها مادة علمية ثرية عن القراءات وعلومها.  ضمَّ

 فيما يلي: توصيات البحثوتتلخص أهم 

 دراسة اختيارات ابن طولون يف القراءات وعلومها دراسة تحليلية مفصلة. -١

دراسة اختيارات ابـن طولـون يف العلـوم األخـرى، كالتفسـير والنحـو والفقـه  -٢

 والحديث والتاريخ.

ــرا -٣ ــراجم الق ــع ت ــراجم جم ــا ت ــون، وخصوًص ــن طول ــم اب ــرجم له ــذين ت ء ال

 معاصريه.

البحث الحثيـث عـن مؤلفاتـه المفقـودة، وخصوًصـا: الفهرسـت األكـرب مـن  -٤

المرويات، وشرح الشاطبية، والكالم على حديث األحرف السبعة، والتمتع بـاإلقران 

 بين تراجم الشيوخ واألقران.

تب التاريخ والـرتاجم التـي توثـق تحقيق كتبه التي لم تحقق بعد، خصوًصا ك -٥

ــة وغيرهمــا،  ــة واالجتماعي ــواحي العلمي ــاريخ دمشــق مــن الن ــة هامــة يف ت مرحلــة زمني

 كالغرف العلية يف تراجم متأخري الحنفية.

دراسة التسلسل الزمني لمؤلفـات ابـن طولـون، وتوظيفـه يف إبـراز اختياراتـه  -٦

 ومنهجه يف عرضها.

وشكره، وطلـب العـون والتوفيـق منـه سـبحانه يف  وأختم بما بدأُت به، بحمد اهللا

أموري كلها، ثم أثني بالشكر الوافر والثناء العاطر لكل من أسدى إليَّ معروًفـا إلتمـام 

 البحث، جزى اهللا الجميع خير الجزاء.

د، وآله وصحبه.  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا ُمحمَّ

* * * 
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 المصادر والمراجع قائمة

 

 طوطة:المصادر المخ* 

 الظاهريـة، المكتبـة نسـخةالبن علـوان الشـافعي،  هـ)١٠٣١(تإجازة عالء الدين الطرابلسي  - 

 ).٣١٦رقم: ( دمشق،

 المكتبـة ، نسـخةبـالقراءات هـ)٧٦٨(تإجازة أمين الدين عبد الوهاب بن يوسف ابن السالر  - 

 ).٢٩٢رقم: ( دمشق، الظاهرية،

نسخة مكتبة جامعة  ألحمد بن جابر الدمشقي، هـ)٩٥٣(تإجازة محمد ابن طولون الدمشقي  - 

 ).٤٠٩٨برنستون، أمريكا، رقم: (

نسـخة  لمحمد بن إبراهيم بن عمر الصالحي، هـ)٩٥٣(تإجازة محمد ابن طولون الدمشقي  - 

 ).٣٧٤٧مكتبة الله لي، اسطنبول، رقم: (

هـ)، ٩٥٣د الدمشقي (تابن طولون، محمد بن علي بن أحم االصطفاء يف شرح غريب الشفاء، - 

 ).٧٩نسخة مكتبة الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، رقم: (

هـ)، نسخة المكتبة ٨٥٣الكركي، إبراهيم بن موسى بن بالل (تاآللة يف معرفة الفتح واإلمالة،  - 

 ).٣٤٦الظاهرية، دمشق، رقم: (

هـ)، نسخة ٩٥٣لدمشقي (تابن طولون، محمد بن علي بن أحمد ا إيفاء العهد بمقدمة الحمد، - 

 ).١٥٣٨١المكتبة العثمانية، حلب، رقم: (

هـ)، نسخة دار ٩٥٣ابن طولون، محمد بن علي بن أحمد الدمشقي (ت تبيين القدر لليلة القدر، - 

 ).٣٧٣الكتب المصرية، الخزانة التيمورية، القاهرة، رقم: (مجاميع تيمور 

ابن طولون، محمـد بـن علـي بـن أحمـد الدمشـقي  تبيين المناسبات بين األسماء والمسميات، - 

 ).٢٥٠٨هـ)، نسخة مكتبة جامعة ليدن، هولندا، رقم: (٩٥٣(ت

ابــن طولــون، محمــد بــن علــي بــن أحمــد الدمشــقي  التقييــدات الشــاذة مــن فوائــد االســتعاذة، - 

 ).٣٨٤٧/١٣هـ)، نسخة مكتبة تشسرت بيتي، دبلن، رقم: (٩٥٣(ت
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ابـن طولـون، محمـد بـن علـي بـن أحمـد الدمشـقي  من التنزيل، التوجيه الجميل ألسرار آيات - 

 ).٥٧٢هـ)، نسخة دار الكتب المصرية، الخزانة التيمورية، القاهرة، رقم: (تفسير ٩٥٣(ت

ــة، -  ــئلة البعلي ــة يف األس ــالوة المأموني ــقي  الح ــن أحمــد الدمش ــن علــي ب ــون، محمــد ب ــن طول اب

 ).٢٤١تيمورية، القاهرة، رقم: (هـ)، نسخة دار الكتب المصرية، الخزانة ال٩٥٣(ت

ــر، -  ــبالء العص ــراجم ن ــر يف ت ــن أحمــد الدمشــقي  ذخــائر القص ــن علــي ب ــن طولــون، محمــد ب اب

 ).١٤٢٢هـ)، نسخة دار الكتب المصرية، الخزانة التيمورية، القاهرة، رقم: (تاريخ ٩٥٣(ت

األيوبي، موسى بـن ، الروض العاطر فيما تيسر من أخبار القرن السابع إلى ختام القرن العاشر - 

 ).٩٨٨٦هـ)، نسخة مكتبة الدولة، برلين، رقم: (١٠٠٣يوسف (ت

ابــن طولــون، محمــد بــن علــي بــن أحمــد الدمشــقي  شــرح اإلعــالم بمــن ولــي قضــاء الشــام، - 

 ).١٩٦هـ)، نسخة مكتبة جامعة برنستون، أمريكا، رقم: (٩٥٣(ت

بـن علـي بـن أحمـد الدمشـقي ابـن طولـون، محمـد  شرح مغنـي اللبيـب عـن كتـب األعاريـب، - 

 ).٥٧٩هـ)، نسخة مكتبة اإلمام أمير المؤمنين العامة، النجف، رقم: (٩٥٣(ت

هـ)، نسخة مكتبة جامعة ٩٥٣ابن طولون، محمد بن علي بن أحمد الدمشقي (ت شرح الهداية، - 

 ).٥٤٦برنستون، أمريكا، رقم: (

هـ)، ٧٤٩سم بن عبد اهللا بن علي (تالمرادي، الحسن بن قا شرح الواضحة يف تجويد الفاتحة، - 

 ).٣٦٥٣/٥نسخة مكتبة تشسرت بيتي، دبلن، رقم: (

(المنسوب البن طولون)، نسخة مكتبة تشسـرت بيتـي، دبلـن، شرح الواضحة يف تجويد الفاتحة  - 

 ).٤٧٤١/١٣رقم: (

قي ابن طولون، محمد بن علي بن أحمد الدمش الصحائف التاريخية (من تعليقات ابن طولون)، - 

 ).٣٨٤٩هـ)، نسخة المكتبة الظاهرية، دمشق، رقم: (٩٥٣(ت

، ابـن طولـون، محمـد بـن علـي بـن أحمـد الدمشـقي يف تـراجم متـأخري الحنفيـة الغرف العلية - 

 ).١٩٢٤هـ)، نسخة مكتبة شهيد علي، اسطنبول، رقم: (٩٥٣(ت

هـ)، ٩٥٣ي (تابن طولون، محمد بن علي بن أحمد الدمشق الفهرست األوسط من المرويات، - 

 ).١٤٠نسخة دار الكتب المصرية، الخزانة التيمورية، القاهرة، رقم: (مصطلح 
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هـ)، نسـخة مكتبـة ٥٨٨المرندي، إبراهيم بن محمد بن علي القواسي (ت بعد  قرة عين القراء، - 

 قراءات).  E ١٣٣٧/  ١٣٣٢دير االسكوريال، أسبانيا، رقم: (

هــ)، نسـخة ٩٥٣محمد بـن علـي بـن أحمـد الدمشـقي (ت ابن طولون، الكناس لفوائد الناس، - 

 ).٥٤٥مكتبة دير االسكوريال، أسبانيا، رقم: (

ابن طولون، محمد بـن علـي بـن أحمـد  اللؤلؤ المنظوم يف الوقوف علة ما اشتغلُت من العلوم، - 

 ).٧٥٢٨/٦هـ)، نسخة المتحف الربيطاين، لندن، رقم: (٩٥٣الدمشقي (ت

 مجاميع). ٣٢٨٦٤األزهرية، القاهرة، رقم: (حليم المكتبة مجموع خطي،  - 

 المصادر والمراجع المطبوعة: * 

هـ)، تحقيق: د. محيي الـدين ٤٣٧القيسي، مكي بن أبي طالب (تاإلبانة عن معاين القراءات،  - 

 هـ.١٣٩٩، عام ١رمضان، دار المأمون، دمشق، ط

هــ)، تحقيـق: ٦٦٥بـن إسـماعيل (ت أبـو شـامة، عبـد الـرحمن إبراز المعاين من حـرز األمـاين، - 

 هـ.١٤١٣، عام ١محمود جادو، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، ط

هـــ)، تحقيــق: أ. فرغلــي ٤٢٨ابــن ســينا، الحســين بــن عبــد اهللا (ت أســباب حــدوث الحــروف، - 

 م.٢٠١٠، عام ١عرباوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هــ)، حقـق أصـوله: أبـو الوفـا األفغـاين، دار ٤٩٠تالسرخسي، أحمد بن أبي سـهل (األصول،  - 

 هـ.١٤١٤، عام ١الكتب العلمية، بيروت، ط

  حقيــق: هـــ)، ت٦١٦، العكــربي، أبــو البقــاء عبــد اهللا بــن الحســين (تإعــراب القــراءات الشــواذ - 

 هـ.١٤٢٤، عام ١الحميد السيد محمد، المكتبة األزهرية للرتاث، القاهرة، طد. عبد

، الزركلي، خير ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين األعالم تراجم - 

 م.٢٠٠٢، عام ١٥، دار العلم للماليين، بيروت، طهـ)١٣٩٦الدين (ت

ابن طولون، محمد بن علي بـن إعالم الورى بمن ولي نائًبا من األتراك بدمشق الشام الكربى،  - 

، عــام ٢دهمــان، دار الفكــر، دمشــق، طهـــ)، تحقيــق: محمــد أحمــد ٩٥٣أحمــد الدمشــقي (ت

 هـ.١٤٠٤
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، تحقيــق: عــادل عبــد الـــموجود هـــ)٧٤٥، أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف (تالبحــر المحــيط - 

 . ه١٤١٣، ١وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

)، تحقيق: محمد هـ٩٣٠، الحنفي، محمد بن أحمد بن إياس (تبدائع الزهور يف وقائع الدهور - 

 هـ.١٤١٤، عام ٣ئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، طمصطفى، الهي

هــ)، ٤٥٤ابن مطرف، محمد بـن أحمـد الكنـاين القرطبـي (ت البديع يف شرح القراءات السبع، - 

 هـ.١٤٣٧، عام ١تحقيق: أ. عبد الواحد الصمدي، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، دبي، ط

المهدوي، أحمد بن عمار ثرة الطرق والروايات، بيان السبب الموجب الختالف القراءات وك - 

 هـ. و١٤٣٥، عام، ١هـ)، تحقيق: د. أحمد السلوم، (د.ن)، (د.م)، ط٤٣٠(ت بعد 

، عـام ١، إيبش، د. أحمد، هيئة أبو ظبي للثقافة، أبو ظبي، طتاريخ الشام يف مطلع العهد الثماين - 

 هـ.١٤٣١

الم وكتب وحركات وأفكار، من القرن العاشر إلى التحوالت الفكرية يف العالم اإلسالمي، أع - 

تحرير: الجالودي، د. عليان، تنفيـذ: المعهـد العـالمي للفكـر اإلسـالمي، الثاين عشر الهجري، 

 هـ.١٤٣٥، عام ١األردن، ط

ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن علــي بــن يوســف  التمهيــد يف علــم التجويــد، - 

 . ه١٤٢١، عام ١دوري الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط، تحقيق: أ. د. غانم قهـ)٨٣٣(ت

ابـن طولـون، مــحمد بـن علـي بـن أحمـد الدمشـقي الثغر البسام يف ذكر من ولي قضـاء الشـام،  - 

 .١٩٥٦، عام ١هـ)، تـحقيق: د. صالح الدين المنجد، مجمع اللغة العربية، دمشق، ط٩٥٣(ت

، اعتنـى هـ)٨٣٣حمد بن علي بن يوسف (تمحمد بن محمد بن م جامع أسانيد ابن الجزري، - 

، عام ١به: د. حازم سعيد حيدر، كرسي تعليم القرآن وإقرائه بجامعة الملك سعود، الرياض، ط

 هـ.١٤٣٥

، تحقيق: د. عبد المهيمن هـ)٤٤٤، الداين، عثمان بن سعيد (تجامع البيان يف القراءات السبع - 

 . ه١٤٢٨، عام ١ة الشارقة، الشارقة، طالطحان وآخرين، كلية الدراسات العليا بجامع

، عـام ١الحـافظ، د. محمـد مطيـع، دار طيبـة، دمشـق، طالجامع يف تـراجم أعـالم الدمشـقيين،  - 

 هـ.١٤٣٨
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هـ)، ١١٥٣ابن كنان، محمد بن عيسى (تحدائق الياسمين يف ِذكر قوانين الخلفاء والسالطين،  - 

 هـ.١٤١٢م ، عا٢تحقيق: عباس صباغ، دار النفائس، بيروت، ط

ه (تحرز األماين ووجه التهاين (الشاطبية) -  هــ)، تحقيـق: علـي ٥٩٠، الشاطبي، القاسم بـن فيـرُّ

، عــام ١الغامــدي، كرســي تعلــيم القــرآن الكــريم وإقرائــه، جامعــة الملــك ســعود، الريــاض، ط

 هـ.١٤٣٥

ــيوخ واألقــران،  -  ــات الش ــان ووفي ــر حــوادث الزم ــن عم ــد ب ــن محم ــد ب ــي، أحم ــن الحمص اب

 هـ.١٤٢١، عام ١هـ)، تحقيق: عبد العزيز فياض حرفوش، دار النفائس، بيروت، ط٩٣٤(ت

ابــن النــاظم، أحمـد بــن محمــد ابــن الجــزري (ت نحــو الحواشـي المفهمــة يف شــرح المقدمــة،  - 

 م.٢٠٠٦، عام ١، تحقيق: فرغلي عرباوي، مكتبة أوالد الشيخ، القاهرة، طهـ)٨٣٥

، الفيفـي، يحيـى بـن محمـد الحكمـي، دار عـرض ومناقشـة دعاوى انقطاع القراءات يف دمشـق - 

 هـ.١٤٣٨، عام ١الغوثاين، دمشق، ط

 هـ.١٤٣٠، عام ١د. محمد مطيع الحافظ، دار البيرويت، دمشق، طدور القرآن الكريم بدمشق،  - 

هـ)، تحقيق: ٤٣٧، القيسي، مكي بن أبي طالب (تالرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة - 

 . ه١٤٢٨، عام ٥أحمد فرحات، دار عمار، األردن، ط أ. د.

األلوســـي، محمـــود بـــن عبـــد اهللا روح المعـــاين يف تفســـير القـــرآن العظـــيم والســـبع المثـــاين،  - 

 هـ)، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت. ١٢٧٠(ت

هــ)، تحقيـق: أ. د. عمـر حمـدان، ١٠١٠الزيلي، محّرم بن محمد بـن العـارف (تزلة القارئ،  - 

 هـ.١٤٤٠، عام ١عية المحافظة على القرآن الكريم، األردن، طجم

هـ)، تحقيق: د. حسن هنداوي، دار ٣٩٢ابن جني، عثمان الـموصلي (ت سر صناعة اإلعراب، - 

 هـ.١٤١٣، عام ٢القلم، دمشق، ط

، ابــن العمــاد، عبــد الحــي بــن أحمــد العكــري الحنبلــي شــذرات الــذهب يف أخبــار مــن ذهــب - 

 هـ.١٤١٤، عام ١يق: محمود األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، طهـ)، تحق١٠٨٩(ت

  هــ)، تحقيـق: ٩٥٣ابن طولون، محمد بن علـي بـن أحمـد الدمشـقي (ت شرح ألفية ابن مالك، - 

 هـ.١٤٢٣، عام ١د. عبد الحميد الكبيسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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بـن محمـد ابـن الجـزري (ت نحـو ابـن النـاظم، أحمـد شرح طيبـة النشـر يف القـراءات العشـر،  - 

، تحقيق: أ. د. عادل رفاعي، مجمع الملك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف، المدينـة هـ)٨٣٥

 هـ.١٤٣٥، عام ١المنورة، ط

، هـ)٨٥٧محمد بن محمد بن محمد بن علي (ت النويري،شرح طيبة النشر يف القراءات العشر،  - 

 . ه١٤٢٤، عام ١يروت، طتحقيق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، ب

هـ)، ٧٤٩المرادي، الحسن بن قاسم بن عبد اهللا بن علي (ت شرح الواضحة يف تجويد الفاتحة، - 

 م.٢٠٠٧، عام ١تحقيق: فرغلي عرباوي، مكتبة أوالد الشيخ، القاهرة، ط

، هــ)٨٨٥البقاعي، إبراهيم بن عمـر البقـاعي (تالضوابط واإلشارات ألجزاء علم القراءات،  - 

 . ه١٤١٦، عام ١حقيق: د. محمد مطيع الحافظ، دار الفكر المعاصر، بيروت، طت

هـ)، تحقيق: ٩٥٣ابن طولون، محمد بن علي بن أحمد الدمشقي (تالطارئ على زلة القارئ،  - 

 هـ.١٤٣٩، عام ١أ. د. عمر حمدا،، دار ابن حزم، بيروت، ط

ـد بـن علـي بـن يوسـف ، ابن الَجَزِري، ُمحمَّ طيبة النشر يف القراءات العشر -  د بن ُمحمَّ د بن ُمحمَّ

 هـ.١٤٣١، عام ١، تحقيق: د. إيهاب فكري، المكتبة اإلسالمية، القاهرة، طهـ)٨٣٣(ت

هــ)، أشـرف علـى تصـحيحه: ٥٤٣، محمد بن عبـد اهللا (تالعواصم من القواصم، ابن العربي - 

 هـ.١٣٤٥، عام ١عبد الحميد بن باديس، المطبعة الجزائرية اإلسالمية، الجزائر، ط

هـ)، ٩٥٣، ابن طولون، محمد بن علي بن أحمد الدمشقي (تفص الخواتم فيما قيل يف الوالئم - 

 هـ.١٤٠٣، عام ١تحقيق: نزار أباظة، دار الفكر، دمشق، ط

هــ)، ٩٥٣، محمد بن علي بن أحمد الدمشـقي (تالفلك المشحون بأحوال محمد بن طولون - 

 هـ.١٤١٦، عام ١دار ابن حزم، بيروت، طتحقيق: محمد خير رمضان يوسف، 

إشراف: د. ناصر الفهرس الشامل للرتاث العربي اإلسالمي المخطوط، (مخطوطات التجويد)،  - 

 هـ.١٤٠٦، عام ١الدين األسد، مؤسسة آل البيت، األردن، ط

الكتـاين، عـبد الحي فهرس الفهارس واألثبات ومعـجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت،  - 

 هـ.١٤٠٢، عام ٢عبد الكبير، دار الغرب اإلسالمي، تونس، ط بن
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الخيمي، صالح محمد، مجمع  فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية، علوم القرآن الكريم، - 

 هـ.١٤٠٤، عام ١اللغة العربية، دمشق، ط

الحمصي، أسـماء، مجمـع اللغـة فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية، علوم اللغة العربية،  - 

 هـ.١٣٩٣، عام ١عربية، دمشق، طال

، وزارة فهرس المخطوطات العربية المحفوظة يف مكتبـة األسـد الوطنيـة (القـراءات القرآنيـة) - 

 م.١٩٩٥، عام ١الثقافة، دمشق، ط

 هـ.١٤٠٢، عام ١، عطوان، د. حسين، دار الجيل، بيروت، طالقراءات القرآنية يف بالد الشام - 

  الحـافظ،  ، دمشـق مـن القـرن األول الهجـري حتـى العصـر الحاضـرالقراءات وكبار القـراء يف - 

د مطيع، دار الفكر، دمشق، ط  هـ. ١٤٢٤، عام ١د. ُمحمَّ

هـ)، ٩٥٣ابن طولون، محمد بن علي بن أحمد الدمشقي (ت قرة العيون يف أخبار باب جيرون، - 

 هـ.١٣٨٣، عام ١تحقيق: د. صالح الدين المنجد، مجمع اللغة العربية، دمشق، ط

ــاريخ الصــالحية -  ــة يف ت ــد الجوهري ، ابــن طولــون، محمــد بــن علــي بــن أحمــد الدمشــقي القالئ

 هـ.١٤٠١، عام ٢هـ)، تحقيق: محمد أحمد دهمان، مجمع اللغة العربية، دمشق، ط٩٥٣(ت

هــ)، تــحقيق: عبـد السـالم هـارون، مكتبـة ١٨٠سيبويه، عمرو بن عثمان بـن قنـرب (تالكتاب،  - 

 . ه١٤٠٨، عام ٣هرة، طالـخانجي، القا

الهذلي، يوسـف بـن علـي بـن جبـارة  كتاب التجويد من كتاب الكامل يف القراءات الـخمسين، - 

 م.٢٠١١، عام ١هـ)، تـحقيق: أ. فرغلي عرباوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٤٦٥(ت

عمـر  الزمخشري، محمـود بـنالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،  - 

 (د.ط)، (د.ت). ، مكتبة المعارف، الرياض،هـ)٥٣٨الزمخشري (ت

هـــ)، دائــرة ٤٦٣الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن علــي بــن ثابــت (تالكفايــة يف علــم الروايــة،  - 

 هـ.١٣٥٧، عام ١المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط

  )، تحقيـق: هــ١٠٦١الغـزي، محمـد بـن محمـد (تالكواكب السـائرة بأعيـان المئـة العاشـرة،  - 

 م.١٩٧٩، عام ٢د. جربائيل جبُّور، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ط
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هــ)، ٩٢٣، القسـطالين، أحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر (تلطائف اإلشارات لفنون القـراءات - 

تحقيــق: مركــز الدراســات القرآنيــة، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف، المدينــة 

 هـ.١٤٣٣، عام ١المنورة، ط

ــةا -  ــت التاريخي ــة يف النك ــات الربقي ــقي للمع ــن أحمــد الدمش ــن علــي ب ــون، محمــد ب ــن طول ، اب

 هـ.١٤١٥، عام ١هـ)، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت، ط٩٥٣(ت

الحلبـي، أحمـد بـن محمـد بـن  متعة األذهان من التمتع باإلقران بين تراجم الشيوخ واألقران، - 

، ١: صالح الدين خليل الشيباين الموصلي، دار صادر، بيـروت، طهـ)، تحقيق١٠٠٣المال (ت

 م.١٩٩٩عام 

ــين وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا -  ــو الفــتح عثمــان المحتســب يف تبي ، ابــن جنــي، أب

، عــام ١هـــ)، تحقيــق: علــي النجــدي وآخــرين، وزارة األوقــاف المصــرية، القــاهرة، ط٣٩٢(ت

 هـ.١٤١٥

ابن طولـون، محمـد بـن علـي بـن أحمـد الدمشـقي ، المختار  مرشد المحتار إلى خصائص - 

 هـ.١٤٢٨، عام ١هـ)، تحقيق: أحمد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٩٥٣(ت

أبــو شــامة، عبــد الــرحمن بــن إســماعيل المرشــد الــوجيز إلــى علــوم تتعلــق بالكتــاب العزيــز،  - 

 هـ.١٣٩٥، عام ١هـ)، حققه: طيار آلتي قوالج، دار صادر، بيروت، ط٦٦٥(ت

ْكـُدْكِجي،  -  ــد بـن إبــَراِهيم (تمشـيخة الدُّ هــ)، تحقيـق: د. ريــاض مـراد، دار أروقــة، ١١٣١ُمحمَّ

ان، ط  هـ.١٤٣٧، عام ١عمَّ

قره بلوط، علي الرضا وأحمد طوران، دار معجم التاريخ الرتاث اإلسالمي يف مكتبات العالم،  - 

 م.٢٠٠٦، عام ١العقبة، قيصري، تركيا، ط

هــ)، تحقيـق: د. عبـد اهللا ٦٢٠ابن قدامة، عبد اهللا بن أحمد (تمغني شرح مختصر الخرقي، ال - 

 هـ.١٤١٧، عام ٣الرتكي، د. عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، ط

، النـوزاوازي، محــمد بـن أبـي نصـر بـن أحمـد الـدهان (مـن علمـاء القـرن المغني يف القراءات - 

د. محمود بن كابر الشنقيطي، الجمعية العلميـة السـعودية للقـرآن  السادس الـهجري)، تـحقيق:

 هـ.١٤٣٩، عام ١الكريم وعلومه، الرياض، ط



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  »دراسة وصفية«وعلومها  عناية ابن طولون الدمشقي بالقراءات

٨٠  

، ابــن طولــون، محمــد بــن علــي بــن أحمــد الدمشــقي مفاكهــة الخــالن يف حــوادث الزمــان - 

 هـ.١٤١٨، عام ١هـ)، وضع حواشيه: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٩٥٣(ت

، ابن الصالح، عثمان بـن عبـد الـرحمن بـن موسـى مة ابن الصالح (معرفة أنواع الحديث)مقد - 

 م.١٩٨٩، عام ١هـ)، تحقيق: عائشة بنت الشاطئ، دار المعارف، القاهرة، ط٦٤٣(ت

، ابن الجزري، محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسـف منجد المقرئين ومرشد الطالبين - 

، عـام ١محمـد العمـران، دار عـالم الفوائـد، مكـة المكرمـة، ط، اعتنى به: علي بـن هـ)٨٣٣(ت

 هـ.١٤١٩

هــ)، ٨٢٤جـالل الـدين البلقينـي، عبـد الـرحمن بـن عمـر (تمواقع العلوم يف مواقـع النجـوم،  - 

 هـ.١٤٣٩، عام ١تحقيق: نبيل صابري، غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط

نصر بن علي بن محمد الشيرازي الفارسي ، ابن أبي مريم، الموضح يف وجوه القراءات وعللها - 

ـــ)٥٦٥(ت بعــد  ــة ه ــالمية، مك ــة اإلس ــة التوعي ــدان الكبيســي، مكتب ــن حم ــر ب ــق: د. عم ، تحقي

 . ه١٤٢٦، ٣المكرمة، ط

، ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن علــي بــن يوســف النشــر يف القــراءات العشــر - 

ك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف، ، تحقيق: أ. د. السالم الجكنـي، مجمـع الملـهـ)٨٣٣(ت

 هـ.١٤٣٥، عام ١المدينة المنورة، ط

تحقيق: د. محمد مطيع الحـافظ،  نوادر اإلجازات والسماعات البن طولون الدمشقي وغيره، - 

 هـ.١٤١٩، عام ١دار الفكر المعاصر، بيروت، ط

 الرسائل العلمية:* 

تحقيق: الفكي، هـ)، ٨٥٣بن موسى الكركي (تإلبراهيم  اآللة يف معرفة اإلمالة دراسة وتحقيًقا، - 

ــريم والدراســات اإلســالمية، الجامعــة  ــرآن الك ــوراه، كليــة الق ــيخ، رســالة دكت د. محمــد الش

 هـ.١٤٣٧اإلسالمية، المدينة المنورة، عام 

تحقيق: هـ)، ٩٢٦تحفة األنام يف الوقف على الهمز لحمزة وهشام، لمحمد القبيبايت الضرير (ت - 

اد، رسالة ماجستير، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، القرشي، أ. د . عبد اهللا بن حمَّ

 هـ.١٤٢٣مكة المكرمة، 



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. يوسف بن مصلح بن مهل الرداديأ. 

  

٨١ 

هـ) من أول الكتـاب حتـى هنايـة ٩٥٣شرح مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن طولون (ت - 

ت تحقيـق: الحربـي، د. وضـحاء، رسـالة دكتـوراه، كليـة اللغـة العربيـة والدراسـا حرف السين،

 هـ.١٤٣٨االجتماعية، جامعة القصيم، عام 

هـ) من بداية حرف النون حتى هناية ٩٥٣شرح مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن طولون (ت - 

تحقيـق: الثنيـان، د. صـفية بنـت إبـراهيم، رسـالة شرح حال الضـمير المسـمى فصـالً وعمـاًدا، 

 هـ.١٤٤٠معة القصيم، عام دكتوراه، كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية، جا

هـ) من بداية روابط الجملة بما هي ٩٥٣شرح مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن طولون (ت - 

تحقيق: البطاح، د. عائشة بنت ناصر، رسـالة دكتـوراه، كليـة اللغـة خرب عنه حتى هناية الكتاب، 

 هـ.١٤٤٠العربية والدراسات االجتماعية، جامعة القصيم، عام 

تحقيق: الصعنوين، د. خالد بن عبد اهللا،  هـ)،٩٥٣المنار يف أصول الفقه البن طولون (ت شرح - 

 هـ.١٤٤٠رسالة دكتوراه، كلية الشريعة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، 

مدرسة القراءات وعلومها يف بالد الشام يف القرنين السابع والثامن الهجريين، دراسة استقرائية  - 

هبهاب، أحمد، رسالة دكتوراه، كلية القرآن الكريم والدراسـات اإلسـالمية، الجامعـة حليلية، ت

 هـ.١٤٤٠اإلسالمية، المدينة المنورة، عام 

 البحوث المحكمة:* 

ــون  -  ــن طول ــنين الب ــن المحس ــب م ــة اهللا قري ــالى: إن رحم ــه تع ــراب قول ــالبين يف إع ــة الط تحف

حمد، مجلـة المـورد، وزارة الثقافـة واإلعـالم، العـراق، الحاج إبراهيم، د. زيان أهـ)، ٩٥٣(ت

 .٢٩٢-٢٢٩هـ، ص١٤٠٩)، عام ٤)، العدد: (١٧المجلد: (

ـــة،  -  ـــد الفاتح ـــوزان، (د.م)، (د.ن)، طرســـالة يف تجوي ـــن ف   ، (د.ت)، ١العمـــر، أ. د. محمـــد ب

 .٣٠-١ص

دغيثر، د. عبد اهللا بن ال هـ)،٨٥٧القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ ألبي القاسم النويري المالكي (ت - 

 .٣٤٤-٢٦٣هـ، ص١٤٣٨)، عام ٢٨عبد العزيز، مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد: (
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المنجد، د. صالح الدين، مجلة معهد المخطوط  المؤرخون الدمشقيون وآثارهم المخطوطة، - 

  م، ١٩٥٦)، عــــام ٢)، المجلــــد: (٢)، (١العربيـــة، معهــــد المخطوطــــات العربيـــة، العــــدد: (

 .١٤٦-٦٣ص

القضــاة، د. محمــد عصــام بــن مفلــح، ملتقــى كبــار قــراء العــالم المدرســة الشــامية يف اإلقــراء،  - 

 .١٧٨-١٣٥هـ، ص١٤٣٥اإلسالمي، كرسي تعليم القرآن الكريم جامعة الملك سعود، عام 

الحافظ، د. محمد مطيع، ملتقـى كبـار قـراء  المدرسة الشامية يف إقراء القرآن الكريم وتجويده، - 

-١٠٩هــ، ص١٤٣٥العالم اإلسالمي، كرسي تعليم القرآن الكريم جامعة الملك سعود، عـام 

١٣٤. 

ــام، -  ــالد الش ــراءات يف ب ــة الق ــراء العــالم  مدرس ــار ق األطــرش، أ. د. محمــود أحمــد، ملتقــى كب

 .١٠٨-٧٣هـ، ص١٤٣٥اإلسالمي، كرسي تعليم القرآن الكريم جامعة الملك سعود، عام 

 ونية:المصادر اإللكرت* 

  www.k-tb.comLquran-sciences(قاعدة بيانات علوم القرآن): موقع الباحث العلمي  - 

  www.balis.bibalex.orgموقع مكتبة اإلسكندرية:  - 

  www.library1.kuniv.edu.kwموقع فهرس مكتبة مخطوطات جامعة الكويت:  - 

* * * 
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Dimashq, 1st edition, 1438 AH.  

 - Hada’iq al-Yasmin fi zikr Qawanin al-khulafa wa as-salatin, ibn Kinan, 
Muhammad bin Isa (d.1153 AH), investigation; Abbas Sabbag, Dar an-Nafa’is, 
Beirut, 2nd edition, 1412 AH. 
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 - Hirz al-Amani wa wajh at-tahani (ash-shatibiyyah), Ash-shatibiy, Al-qasim 
bin fairuh (d.590), investigation of; Ali al-Gamidiy, kursi ta’lim al-Quran al-
Karim wa Iqra’ihi, King sa’ud university, Riyad, 1st edition, 1435 AH. 

 - Hawadith az-zaman wa wafiyat ash-shuyukh wa al-Aqran, ibn al-Himsi, 
Ahmad bin Muhammad bin Umar (d.934 AH), investigation of AbdulAziz Fayyad 
Harfush, Dar an-Nafa’iz, Beirut, 1st edition, 1421 AH. 

 - Al-hawashi al-mufhimah fi sharh al-Muqaddimah, Ibn an-Nazim, Ahmad bin 
Muhammad ibn al-Jazari (d.835 AH), investigation of: Faraqli Arbawi, Maktabat 
Aulad ash-shaikh, Cairo, 1st edition, 2006 AD. 

 - Da’awah inqita’ al-Qira’at fi Dimashq, Al-fifi, Yahyah bin Muhammad al-
Hakami, Dar al-Gauthani, Dimashq, 1st edition, 1438 AH. 

 - Daur al-Qur’an al-Karim bi Dimashq, al-Hafiz, Dr. Muhammad Muti, Dar al-
bairuti, Damascus , 1st edition, 1430 AH. 

 - Ar-ri’ayah li tajwid al-Qira’ah wa tahqiq lafz at-tilawah, al-Qaisi, Makki ibn 
Abi talib (d.437 AH), investigation of; prof. Ahmad Farahat, Dar Ammar, Al-
Urdun, 5th edition, 1428 AH. 

 - Rowh Al-Ma'ani fi Tafsir Alqur'an Al-Aazim wa -Alsbe Al-Mathani, Al-
Alusi, Mahmud bin Aabdullh (d.1270 AH), Dar Ehya Al-Turath Al-Arabi, Beirut. 

 - Zallat al-Qari, az-zaili, Muharram bin Muhammad bin Al-Arif, (d.1010 AH), 
investigation of; prof. Umar Hamdan, Jam’iyat al-Muhafazat Ala al-Quran Al-
Karim, Ardun, 5th edition 1440 AH. 

 - Sir sina’at al-irab, ibn Jinni, Uthman al-Musili (d.392 AH), investigation of Dr. 
Hassan Handawi, Dar al-Qalam, Dimashq, 2nd edition, 1413 AH. 

 - Shazarat az-zahab fi Akhbar man zahab, ibn al-imad, AbdulHay bin Ahmad 
Al-Ukburi Al-Hanbali (d.1089 AH), investigation of: Mahmud al-Arna’ut, dar ibn 
Khathir, Damascus, 1st edition, 1414 AH. 

 - Sharh Alfiyat ibn Malik, ibn tulun, Muhammad bin Ali bin Ahmad ad-dimashqi 
(d.953 AH), investigation: dr. Abdulhamid al-kubaisi, dar al-kutub al-ilmiyyah, 
Beirut, 1st edition, 1423 AH. 

 - Sharh taiba an-nashr fi al-qira’at al-ashr, ibn an-Nazim, Ahmad bin 
Muhammad al-jazari (d.835 AH), investigation of ; prof. Adil Rufa’I, king Fahd 
complex for Quranic publication, Al-madina al-Munawwarah, 1st edition, 1435 
AH. 

 - Sharh Taibah an-nashr fi al-Qira’at al-ashr, An-Nuwairi, Muhammad 
Muhammad Muhammad bin Ali (d.857 AH), investigation of: Dr. Majdi Baslum, 
Dar al-kutub al-ilmiyah, Beirut, 1st edition, 1424 AH. 

 - Sharh al-wadiha fi tajweed al-fatiha, al-Muradi, Alhassan bin Qasim bin 
Abdullah bin Ali (d. 749 AH), investigation of: Faragli Arbawi, Maktabat Aulad 
ash-shaikh, Cairo, 1st edition, 2007 AD. 

 - Ad-dawabit wa al-Irshadat Li Ajza’I ilm al-Qira’at, al-Biqa’I, Ibrahim bin 
Umar al-Biqa’I (d.885 AH), investigation of Dr. Muhammad Muti al-Hafiz, Dar 
al-Fikr al-mu’asir, Beirut, 1st edition, 1416 AH. 



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. يوسف بن مصلح بن مهل الرداديأ. 

  

٨٧ 

 - At-tawari Ala Zallat al-Qari, ibn tulun, Muhammad bin Ali bin Ahmad Ad-
dimashqi (d.953 AH), investigation of prof. Umar Hamda, dar ibn Hazm, Beirut, 
1st edition, 1439 AH. 

 - Taibah an-Nashr fi al-Qira’at al-Ashr, ibn al-Jazari, Muhammad bin 
Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf (d.833 AH), investigation of; Dr. 
Ihab Fikri, al-maktaba al-islamiya, Cairo, 1st edition, 1431 AH. 

 - al-Awasim min al-qawasim, Ibn al-Arabi, Muhammad bin Abdullah (d.543 AH), 
supervised by: Abdulhamid bin Badis, Al-Jaza’iriya Islamiya library, Algeria, 1st 
edition, 1345 AH. 

 - Fas al-khatim fima qila fi al-wala’im, Ibn tulun, Muhammad bin Ali bin Ahmad 
Ad-dimashqi (d.953 AH), investigated by; Muhammad Khair Ramadan Yusuf, 
Dar ibn Hazm, Beirut, 1st edition, 1416 AH. 

 - Al-fulk al-mashhun bi Ahwal Muhammad bin Tulun, Muhammad bin Ali bin 
Ahmad ad-Dimashqi (d.953 AH), investigated by: Nazzar Abaza, Dar al-fikr, 
Damascus, 1st edition, 1416 AH. 

 - Al-fahras ash-shamil li at-turath al-arabi al-islami al-makhtut, supervision of; 
Nasiruddeen al-Asad, Mu’assasat Al al-bait, 1st edition, 1406 AH. 

 - Fahras al-faharis wa al-athbat wa mu’jam wa al-mashyakhat wa al-
musalsalat, Al-kattabi, AbdulHay bin Abdulkabir, dar al-garb al-islami, Tunisia, 
2nd edition, 1402 AH. 

 - Fahras makhtutat dar al-kutub az-zahiriya, Ulum al-Quran, Al-khaimi, salah 
Muhammad, Majma’ al-luga al-arabiya, Damascus, 1st edition, 1404 AH. 

 - Fahras makhtutat dar al-kutub az-zahiriya, Ulum al-Luga al-Arabiya, Al-
Himsi, Asma, Majma’ al-luga al-arabiya, Damascus, 1st edition, 1393 AH. 

 - Fahras al-Makhtutat al-Arabiya al-Mahfuza fi Maktabat al-Asad Al-
wataniya, (al-qira’at alqur’aniya), Ministry of culture, Damascus, 1st edition, 
1995 AD. 

 - Al-Qira’at al-qur’aniya fi bilad Ash-sham, Atwan, Dr. Husain, dar al-jabal, 
Beirut, 1st edition, 1402 AH. 

 - Al-Qira’at wa kibar al-Qurra fi Dimashq min Al-Qarn al-Auwal al-Hijri 
Hatta al-Asr Al-Hadir, Al-hafiz, Dr. Muhammad Muti, Dar al-fikr, Damascus, 
1st edition, 1424 AH. 

 - Qurrat al-Uyun fi Akhbar Bab Jairun, Ibn tulun, Muhammad bin Ali bin 
Ahmad Ad-dimashqi (d.953 AH), Investigation of; Salahuddeen al-manajid, 
Majma’ Luga al-Arabiya, Damascus,1st edition, 1383 AH. 

 - Qala’id al-Jauhariya fi Tarikh as-salihiya, Ibn Tulun, Muhammad bin Ali bin 
Ahmad Al-Dimashqi (953 AH), investigation of; Muhammad Ahmad Dahman, 
Majma’ Luga al-Arabiya, Damascus, 2nd edition, 1401 AH. 

 - Al-kitab, Sibawaih, Amr bin Uthman bin Qanbar (d.180 AH), investigation of; 
Abdussalam Harun, al-Khanji library, Cairo, 3rd edition, 1408 AH. 

 - Kitab at-tajweed min Kitab al-kamil fi al-Qira’at al-Khamseen, Al-Huzali, 
Yusuf bin Ali bin Jubara (d.465 AH), investigation of; Ustaz Faragli Arbawi, Dar 
al-kutub al-ilmiyyah, Beirut, 1st edition, 2011 AD. 
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 - Al-kashshaf an haqa’iq at-tanzil wa Uyun al-aqawil fi wujuh at-ta’wil, Az-
Zamakhshari, Muhmud bin Umar Az-Zamakhshari (538 AH), Maktabat al-
ma’arif, Riyad. 

 - Al-kifayah fi ilm ar-riwayah, al-khatib al-bagdadi, Ahmad bin Ali bin Thabit 
(d.463 AH), Da’irat al-ma’arif al-uthmaniyah, Haidar Abad, 1st edition, 1357 AH. 

 - Al-kawakib as-sa’irah bi a’yan al-mi’ah al-ashirah, Al-Gazzi, Muhammad bin 
Muhammad (d.1061 AH), investigation of; Dr. Jibra’il Jubbur, Dar Al-Afaq al-
jadida, Beirut, 2nd edition, 1979 AD. 

 - Lata’if al-Isharat li funun al-qira’at, al-Qistallani, Ahmad bin Muhammad bin 
Abubakar (923 AH), investigated by Center for Islamic studies, King fahad Quran 
complex, Madinah, 1st edition, 1433 AH. 

 - Al-lam’at al-barqiya fi an-nukat at-tarikhiya, Ibn tulun, Muhammad bin Ali 
bin Ahmad Ad-Dimashqi (953 AH), investigation of; Muhammad Khair Ramadan 
Yusuf, Dar ibn Hazm, Beirut, 1st edition, 1415 AH. 

 - Mut’ah al-Azhan min at-tamattu bi al-Aqran bain Tarajum ash-shuyakh wa 
al-aqran, Al-Halbi, Ahmad bin Muhammad bi al-Mula (d.1003 AH), 
investigation of; Salahuddeen Khalil ash-shaibani al-musili, dar sadir, Beirut, 1st 
edition, 1999 AD. 

 - Al-muhtasib fi tabyin wujuh shawaz al-Qira’at wa al-Idah Anha, Ibn Jinni, 
Abu al-Fath Uthman (d.392 AH), investigation of: Ali an-najdi and and others, 
Ministry of endowment Egypt, Cairo, 1st edition, 1415 AH. 

 - Murshid al-muhtar ila khasa’is al-mukhtar (s.a.w), ibn Tulun, Muhammad bin 
Ali bin Ahmad ad-Dimashqi (953 AH), investigation of; Ahmad Al-Mazyadi, dar 
al-kutub al-ilmiyah, Beirut, 1st edition, 1428 AH. 

 - Al-murshid al-wajiz ila ulum tata’allaq bi al-kitab al-aziz, Abu Shama, 
Abdurrahman bin Isma’il (d.665 AH), investigated by; Tayyar Alati Qulaj, Dar 
Sadir, Beirut, 1st edition, 1395 AH. 

 - Mashyakhat Ad-dukdukji, Muhammad bin Ibrahim (d.1131 AH), investigation 
of; dr. Riyad Abdulhamid Murad, Dar Aruqa, Amman, 1st edition, 1437 AH. 

 - Mu’jam Altarikh Alturaath Alislami Fi Makhtabab Alaalam, Qara Balout, Ali 
Al-Redha and Ahmed Turan, Dar Al-Aqaba, Turkey, Kayseri, 1st edition, 2006 
AD. 

 - Al-mugni sharh muhtasar al-kharkhi, ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmad 
(d.620 AH), investigation of; dr. Abdulfatah al-Halw, Dar Alam al-kutub, Riyad, 
3rd edition, 1417 AH. 

 - Al-mugni fi al-qira’at, An-Nauzawazi, Muhammad bin Abu Nasr Ahmad ad-
Dahan (d. the six century AH), investigation of; Dr. Mahmud bin Kabir ash-
Shanqiti, al-Jam’iyat al-ilmiyyah as-sa’udiya li al-quran al-karim, Riyad, 1st 
edition, 1439 AH. 

 - Mufakahat al-khillan fi hawadith az-zaman, Ibn Tulun, Muhammad bin Ali bin 
Ahmad Ad-Dimashqi (d.953 AH), commentary of; Khalil al-Mansur, Dar al-kutub 
al-ilmiyah, Beirut, 1st edition, 1418 AH. 
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 - Muqaddima ibn as-salah, Ibn As-Salah, Uthman bin Abdurrahman bin Musa 
(d.643 AH), investigation of; Aisha bint Ash-shati, Dar al-ma’arif, Cairo, 1st 
edition, 1989 AD. 

 - Munjid al-Muqri’in wa Murshid at-talibin, Ibn al-Jazari, Muhammad bin 
Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf (833 AH), supervised by; Ali bin 
Muhammad al-Umrani, Dar Alam al-Fawa’id, Makkah al-Mukarramah, 1st 
edition, 1419 AH. 

 - Mawaqi al-Ulum fi Mawaqi an-nujum, Jalaluddeen al-Balqini, Abdurrahman 
bin Umar (824 AH), investigation of; Nabil Sabiri, Garas for publication and 
distribution, al-Kuwait, 1st edition, 1439 AH. 

 - Al-Modhah fi Wujuh Al-Qera'at wa Elaleha, Ibn Abi Maryam, Nasr bin Ali bin 
Muhamad Al-Shiyrazi Al-Farisi (d. after 565 AH), investigation of: Dr. Omar bin 
Hamdan Al-Kabisi, Maktabat Al-Taw'eiah Al-Islamiah, Makkah Al-Mukaramah, 
3st edition, 1426 AH. 

 - An-nashr fi al-qira’at al-ashr, Ibn al-Jazari, Muhammad bin Muhammad bin 
Muhammad bin Ali bin Yusuf (833 AH), investigation of; prof. as-Salim al-
Jakani, King fahad Quranic complex, Madinah, 1st edition, 1435 AH. 

 - Nawadir al-Ijazat wa as-Sama’at Li ibn Tulun Ad-Dimashqi wa ghairuh, 
investigation of; Muhammad Muti al-Hafiz, dar al-fikr al-mu’asir, Beirut, 1st 
edition, 1419 AH. 

  
* Academic thesis; 
 - Al-Alah fi ma’rifat al-imalah, Ibrahim bin Musa al-karki (d.853 AH), 

investigation of: Al-FAki, Dr Muhammad Ash-shaikh, Phd thesis, Faculty of the 
Holy Qur’an, Islamic University Madinah, 1437 AH. 

 - Tuhfat al-Anam fi al-Waqf ala al-Hamz le Hamza wa Hisham, Muhammad 
al-Qubaybati al-Dhreer (d. 926 AH), investigation of: al-Qurashi, Prof. 
Abdullah bin Hammad, Master Thesis, Faculty of Da`wah wa Osul al-Ddeen, 
Umm Al-Qura University, Makkah Al-Mukarramah, 1423 AH. 

 - Sharh Mugni al-labib An Kutub al-A’arib li ibn Tulun ad-Dimasqi (d.953 
AH), Min Auwal al-kitab hatta Nihayat Harf as-sin, investigation of: Al-harbi, 
Dr. Wadha bint Hazza, , Phd thesis, Faculty of al-luga al-Arabiya wa ad-dirasat al-
ijtima’iyah, Al-Qasim University, 1438 AH. 

 - Sharh Mugni al-labib An Kutub al-A’arib li ibn Tulun ad-Dimasqi (d.953 
AH), Min Auwal al-kitab hatta Nihayat Harf an-nun hatta nihayat sharh hal 
ad-damir al-musamma faslan wa imadan, investigation of: Ath-thunayyan, Dr. 
Safiyat bint Ibrahim, Phd thesis, Faculty of al-luga al-Arabiya wa ad-dirasat al-
ijtima’iyah, Al-Qasim University, 1440 AH. 

 - Sharh Mugni al-labib An Kutub al-A’arib li ibn Tulun ad-Dimasqi (d.953 
AH), from the beginning of letter Noon to the end of sharh hal ad-damir, 
investigation of: al-Betah, Dr. Aisha bint Nasir, Phd thesis, Faculty of al-luga al-
Arabiya wa ad-dirasat al-ijtima’iyah, Al-Qasim University, 1440 AH. 
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 - Sharh al-Manar Fi Osol al-Feqh, investigation of: al-Sa'noni, Khaled bin 
Abdullah, Phd thesis, Faculty of as-Saryy'ah, Imam Mohammad bin Saud Islamic 
university in al-Riyadh, 1440 AH. 

 - Madrasat al-Qira’at wa Ulumiha fi bilad ash-sham fi al-Qar’nain as-sabi’ wa 
ath-thamin al-hijriyain, induction and analytical study, Dr. Habhab Ahmad 
Sa’aduddeen, Phd thesis, Faculty of Holy Quran, Islamic university in Madinah, 
1440 AH. 

  
* Publications:  
 - Tuhfat at-talibin fi I’rab Qaulahu Ta’ala: “Indeed, the mercy of Allah is near 

to the doers of good” for Ibn Tulun (d.953 AH), Alhaj Ibrahim, Dr. Ziyad 
Ahmad, Al-maurid Journal, Ministry of culture, Iraq, Volume: (17), No. (4), year 
1409 AH, page: 229-292. 

 - Risala fi Tajwid al-Fatiha, Al-Umar, prof. Muhammad bin Fauzan, No. 1, page: 
1-30. 

 - Al-Qaul al-Jaz Li man Qara’a bi ash-shaz Li Abi al-Qasim an-Nuwairi al-
Maliki (d.857 AH), ad-Dugaithar, Dr. Abdullah bin AbdulAziz, Tibyan journal 
for Quranic studies, No.(28), year 1438 AH, page 263-344. 

 - Al-Mu’arrikhun ad-dimashqiyyun wa Atharuhum al-makhtuta, Al-Munajjid, 
Dr. Salahuddeen, Ma’had al-Makhtut al-Arabiya journal, Al-Munajjid, Ma’had al-
Makhtut al-Arabiyah, No. 1 and 2, volume (2), year 1956 AD, page: 63-146. 

 - Al-madrasa ash-shamiya fi al-iqra, Al-Qudah, Dr. Muhammad Isam bin Muflih, 
Multaqa Kibar Qurra’I al-Alam al-Islami, Chair for teaching the Holy Qur’an, 
King Saud University, year 1435 AH, page: 135-178. 

 - Al-Madrasah ash-shamiya fi Iqra al-Quran al-karim wa tajwidihi, Al-hafiz, 
Dr. Muhammad Muti, Multaqa Kibar Qurra’I al-Alam al-Islami, Chair for 
teaching the Holy Qur’an, King Saud University, year 1435 AH, page 109-134. 

 - Madrasat al-Qira’at fi Bilad ash-sham, al-Atrush, prof. Mahmud Ahmad, 
Multaqa Kibar Qurra’I al-Alam al-Islami, Chair for teaching the Holy Qur’an, 
King Saud University, year 1435 AH, page: 73-1-8. 

  
* Online sources:  
 - Al-bahith al-Ilmi website; www.k-tb.comLquran-sciences. 
 - Maktab al-Iskandariyah: www.balis.bibalex.org. 
 - Fahras maktabat makhtutat Jami’at al-Kuwait: www.library1.kuniv.edu.kw.  
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