
 
 
 
 

 
 امللخص

توصل البحث في اعاله الى عدد من النقاط اذ ذكرت بعض منها في نهاية كتاب "ابن 
الجزري" فيما يتعلق بالروايات التي تلقتها. وعالوة على ذلك, فهي غير مدرجة في الكتاب بصيغة واحدة 
أ وقد تشعبت في اتجاهات مختلفة من ناحية اسلوب المعالجة, الذي وجد في ثالثة اتجاهات بوصفه جزء
من نظريته في التقديم سواء كانت في القراءة او في الرواية او في كيفية عرض تلك الروايات, التي 
تداخلت  مع بعض التأمالت والتأثيرات الجمالية وطريقة تلقي االتجاهات سواء كانت مباشرة او غير 

ا السبب الى ان ابن مباشرة. اذ اوجدت بعض القضايا النقدية التي بينت مكانته في الرواية ويعزى هذ
اال ان هذا االمر قد انجز في ضوء المنهاج العام الذي يستند الى التحليل الممنهج  ا  الجزري كان عصري

وتدقيق الروايات بالكامل. واعتمدت عملية التحليل على نوع النص الذي حدد نوع الرواية واجريت 
قضايا الفنية التي حدثت عند قراءة محاوالت على نصوص روائية اخرى مضافة لتسليط الضوء على ال

الروايات بطريقة ممنهجة )الين دي( في طيف االتجاه. ونرى ايضا ان هذا االمر يبين نوع الرواية  
او خالف ذلك او بيان  ا  سواء يقولون ان الترك في اغلب االوقات بل الترك يكسبه المفسر ان كان عام

 اص .نوع الرواية استنادا الى اسلوبها على نحو خ
وسواء كنت لم تحدد اسماء الرواة وكان شغفه في روايته ان تكون دقيقة وفقأ لنظريته النقدية 
التي تهدف الى شرح اهم السياقات الفنية والنقدية الخاص بها من خالل اطار فني مخصص لتلك 

ن طريق اتباع السياقات. وتم اعداد بعض االطر الفنية للرواية باالعتماد على منهيجة السياقات وذلك ع
المنهجية السياقية التي قدمتها ابن الجزري وفقا لمنهجية االدراك المباشرة وغير المباشرة في ثنايا هذا 

 البحث
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Abstract 
The above research reached a number of points, some of which 

were mentioned at the end of the book "Ibn al-Jazri" in relation to the 

narratives it received. Moreover, they are not included in the book in one 

format and have diverged in different directions in terms of the method 

of treatment, which is found in three directions as a part of his theory in 

the presentation whether in reading or in the novel or in how the 

presentation of those novels, which overlapped with some Reflections 

and aesthetic effects and the way to receive trends, whether direct or 

indirect. As it created some monetary issues that showed his place in the 

novel and this is due to the fact that Ibn al-Jazri was a modern, but this 

has been done in the light of the general curriculum, which is based on 

systematic analysis and audit of the novels in full. The process of 

analysis was based on the type of text that identified the genre of the 

novel and attempts were made on other narrative texts added to highlight 

the technical issues that occurred when reading novels in a systematic 

way (Lane DI) in the trend spectrum. We also see that this indicates the 

type of the novel, whether they say that the majority of the time left, but 

the Turk earns the interpreter if it was a year or otherwise or a statement 

of the type of novel based on its style in particular. 

And whether you did not specify the names of narrators and his 

passion in his novel to be accurate and according to his monetary theory, 

which aims to explain the most important technical and monetary 

contexts through a technical framework dedicated to those contexts. 

Some of the artistic frameworks of the novel were prepared based on the 

contextual context, by following the contextual methodology provided 

by Ibn al-Jazri according to the methodology of direct and indirect 

perception in this research.  
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أهميته التي تقوم على أساس دراسة المرويات من  تيأخذ هذا النوع  من الدراسا
خالل مؤلف له حضوره ومشاركة في رفد الحضارة العربية اإلسالمية, لذا يعد كتاب 

هـ(, من ابرز تلك المصادر التي 322"غاية النهاية في طبقات القراء" البن الجزري )ت
الدراسة إلى البحث في  كان لها أثرها في البناء الفكري والحضاري آنذاك, لذا تهدف هذه

الروايات الخاصة  بهذا الكتاب من ناحية منهجية موضحين األثر الفني لتلك الروايات 
في كل مناحيها واتجاهاتها سواء قراءة أو رواية او باإلجازة وغيرها ,والعرض المنهجي 

التي لتلك الروايات ,لذا تعتمد هذه الدراسة على أساس التحليل المنهجي لتلك الروايات 
أوردها ابن الجزري في الكتاب من خالل التراجم, الذي يوضح فيها األثر الفني الذي 
تبلور في صيغه المختلفة على الروايات منها, في نوع اإلشارة إلى الرواية, وتحديد نوعها 

, والطريقة التي يتم من خاللها رواية القراءة هسواء كانت في القراءة بالروايات أو باال جاز 
الرواية ومنهجه النقدي في إيضاح دقة الرواية, أو تبيان السياقات الفنية التي يتم  ونوع

تحديدها على الرواية, ومنهجه الذي اعتمده في عرض الروايات, لذا فأن دراسة مثل هذه 
المواضيع يحتاج إلى الدقة في التعامل مع النصوص الواردة في الكتاب ألنها تقوم على 

 .تمن خالل تلك الروايا أساس التحليل الدقيق
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 املبحث األول
 ابن اجلزري: السرية واملكانة العلمية

 أوال: سرية ابن اجلزري
 امسه ولقبه: -1

, أبو (1)احمد بن دمحم بن دمحم بن دمحم بن علي بن يوسف بن الجزري أبو بكر
احمد , أو كما أورده السخاوي (3)الخير شمس الدين العمري الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي

 .(2)بن دمحم بن دمحم بن علي بن يوسف الشهاب أبو بكر
, وهناك ألقاب أخرى تميز بها (3)ولقب بالجزري نسبة إلى الجزيرة من ديار بكر

 .(7), شهاب الدين(6), شمس الدين(5)فضال  عن هذا منها: أبو الخير
مية وهناك بعض األلقاب التي أسبغت على اسمه غلب عليها الطابع والدرجة العل

, (11), العاّلمة(10), شيخ اإلقراء(9), المقرئ (3)التي كان عليها ابن الجزري منها: الحافظ
 .(12), الشيخ(13)المتكلم والحجة

 والدتــه: -2
ولد ابن الجزري في ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان سنة ثمانين وسبعمائة 

الرواية األصح بدمشق كما ورد في كتابه ))غاية النهاية في طبقات القراء(( وهي 
, إال أن هناك تضارب في بعض الروايات األخرى حول والدته, منها انه ولد (13)بتقديرنا

, وأخرى انه ولد بدمشق ليلة السبت الخامس والعشرين (15)سنة إحدى وخمسين وسبعمائة
 .(16)من شهر رمضان سنة إحدى وخمسين وسبعمائة

 وفاتـه: -3
حول والدة ابن الجزري, فان هناك مثلما كان هناك تضارب في بعض الروايات 

تضارب حول وفاته في بعض الروايات, فمن يقول انه توفي سنة سبع وعشرين 
, وانه كان حّيا  قبل سنة ثالث وثالثين وثمانمائة كما يقول الشيخ دمحم علي (17)وثمانمائة
ن , وجميع هذه الروايات فيها نوع م(19), وتوفي سنة تسع وخمسين وثمانمائة(13)الضباع

عدم الصحة أو االختالف الغير صحيح, إذ إن والده ترجم له حتى سنة تسع وعشرين 
, وهذا يعني استبعاد الرأي القائل انه توفي حسب سني الروايات السابقة, (30)وثمانمائة
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ألنه توفي في حياة والده ومن غير المعقول ان ال يذكر والده وفاة ابنه إذا كانت قد 
لعكس من ذلك, ان هذا التاريخ قد ذكره والده ألنه كتب فيه حصلت في حياته بل على ا

 .(31)البنه احمد الجزري 
 ثانيًا: مكانته العلمية

 ثقافته: .1
عني ابن الجزري بطلب العلم, السيما انه نشأ وتربى وتلقى العلم في صغره على 

الته يد والده المعلم والمربي األول البن الجزري, ورغبته الصادقة في ذلك فضال  عن رح
الكثيرة ومالزمته لعلماء عصره كان له اثر في تكوين شخصيته العلمية, فأصبح ذا شأن 
كبير إذ برع في علوم عدة, فيشير الحسيني انه كان إماما  في القراءآت وغيرها من العلوم 
األخرى قائال : "...وكان إماما  في القراءآت ال نظير له في عصر الدنيا حافظا  للحديث 

, وأشاد السيوطي بعلمه والعلوم التي برع بها إال انه آخذ عليه عدم معرفته (33)"وغيره...
بالفقه كما يقول: "...وبرع في القراءآت... وكان إمام في القراءآت ال نظير له في عصره 

, وأشاد به (32)في الدنيا حافظا  للحديث وغيره أتقن فيه ... ولم تكن له في الفقه معرفة"
ه على مستوى األمة اإلسالمية وبفصاحته وبالغته قائال : "...مقرئ ابن العماد وبعلم

 .(33)الممالك اإلسالمية وكان شكال  حسنا  مثريا  فصيحا  بليغا ..."
 شيوخه: .2

تلقى ابن الجزري علومه على عدد من الشيوخ الذين كان لهم دور كبير في 
رفعة ومكانة عالية صقل شخصيته العلمية والوصول إلى ما هو عليه من علم ومعرفة و 

في عصره, وكان والده أول شيوخه الذين نهل منهم العلم كونه المعلم والمربي األول الذي 
أحاط به ورعاه مما له أثره على سيرته العلمية, كما يقول عنه "...و حفظ ... قصدني 
في العشر ولما رحلت بأخيه لقراءة القراءآت على ابن العسقالني آخر أصحاب التقي 

ايغ قرأ معه عليه قطعة من أول القرآن... وأكمل على أيضا  القرآن بالقراءآت العشر الص
, وأشاد به والده ألنه شرح منظومته في (35)وقرأ على كتابي النشر و "التقريب" والطيبة..."

غيابه قائال : "... ولما كان بمصر بلغني وأنا مجاور لمكة شرح طيبة النشر فأحسن فيه 
انه لم يكن عنده نسخة بالحواشي التي كتبتها عليه ومن قبل ذلك شرح  ما شاء هللا مع
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, ومن شيوخه اآلخرين (36)مقدمة التجويد ومقدمة الحديث من نظمي في غاية الحسن..."
نذكر منهم على سبيل المثال ال الحصر وكان لهم األثر األكبر في تكوين شخصيته 

ا يقول: "...فأدرك الصالح بن دمحم بن العلمية: الصالح بن االعزازي الذي اخذ منه كم
, وأشار إلى عدد من الشيوخ (37)احمد بن أبي عمر آخر أصحاب البخاري وأجازه..."

وكذلك أجازه  والمسندين الذين أجازوه لعلو منزلته العلمية, كما يقول عنه والده: "...
إذ ذاك كالقاضي ابن شهبة وابن عوض والتاج محبوب وابن السالر  المشايخ والمسندون 

, وأخذ من الصالح دمحم بن (33)والحافظ ابن المحب وحضر عندهم وسمع من آخرين..."
هـ(, كما يقول عنه: "...وحدثني بكثير من مسموعاته وقرأت  739عمر الصامت )ت 

لى منزلي وأسمعني وأسمع أهلي عليه كثيرا  وسمعت...ال يألف ألحد غيره وربما جاءني إ
, عندما (20)هـ( 792, وأشار إلى أخذ القراءآت على ابن العسقالني )ت (39)وأوالدي..."

رحل إليه مع أخيه قائال : "... رحلت بأخيه لقراءة القراءآت على ابن العسقالني... قرأت 
لعسقالني , ويزيد السخاوي انه سمع على ابن ا(21)معه عليه قطعة من أول القرآن..."

, وقرأ أيضا  على إبراهيم (23)قائال : "...ومما سمعه على ابن العسقالني جميع القراءآت..."
الذي أجازه كما يقول: "...ثم أقرأ فقرأ عليه...ابن أبو  (22)هـ("300بن احمد الحريري )ت 

 .(23)بكر احمد...وحدثهم بالقراءآت أيضا  عن جماعة باإلجازة..."
مه واختالف معارفه ومنابع علمه األصلية وتعدد علمائه وهذا يدل على سعة عل

الذين أخذ عليهم له دور في صقل شخصيته العلمية, والفضل في ذلك يعود لوالده الذي 
 اهتم به ووجهه الوجهة الصحيحة واألولى في تلقي العلوم.

 تالمذته: .3
عدد من مثلما نهل ابن الجزري العلوم المختلفة من المشايخ واألساتذة, كان له 

التالميذ نهلو منه العلوم المختلفة سواء بالسماع أو القراءة أو اإلجازة, منهم على سبيل 
المثال ال الحصر: إبراهيم بن احمد الطباطبي "سمع على ابن الجزري جميع األربعين 

, واحمد بن علي بن عمر " قرأ على ابن الجزري طيبته من حفظه وأجاز (25)النووية..."
, وشاهين المنصوري (27)د بن دمحم البنجوري "سمع على ابن الجزري...", واحم(26)له"

, وعلى بن دمحم األنصاري "...قرأ ابن الجزري (23)"سمع على ابن الجزري الشفاء..."
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, وعمر بن عبد الحميد المدني "...سمع على ابن الجزري الشفا في (29)مشيخته الفخر"
, ودمحم بن إبراهيم الخجندي "...قرأ (30)"سنة ثالث وعشرين وثمانمائة وضبط األسماء...

األربعين بتمامها في مجلس واحد على ابن الجزري في ربيع اآلخر سنة ثالث وعشرين 
, والحسين حمزة بن علي "... قرأ القراءآت على ابن (31)بالحرم النبوي..."

القراءآت , ونور الدين أبو الحسن األشموني الذي اخذ عن ابن الجزري (33)الجزري..."
, وبدر الدين دمحم بن أبي بكر ألمشدي "...وسمع المسند على (32)كما يقول ابن العماد

, وعلي بن دمحم الجعبري الذي درس مصنفاته على (33)الخير الملتوني وابن الجزري..."
ابن الجزري كما يقول ألنعيمي "...قدم دمشق سنة اثنتين وثالثين واخذ عنه شهاب الدين 

 (35)ث ومصنفات ابن الجزري..."ألطيبي الحدي
 رحالتــه .4

كانت الرحلة في طلب العلم من لوازم طريق العلماء ومنهجهم في التحصيل 
العلمي, إذ كان طالب العلم يأخذ من شيوخ بلده ثم يرحل إلى البلدان األخرى لألخذ من 

ال : علمائها واالستفادة منهم قدر اإلمكان, ويشير لنا ابن الصالح بهذا الخصوص قائ
ذا فرغ من سماع العوالي والمهمات التي ببلده فليرحل إلى غيره..." , وبما إن (36)"...وا 

ابن الجزري نهل العلم وهو صغير فكانت أولى رحالته العلمية مع والده وأخيه كما يقول: 
, أما رحلته  (37)"...ولما رحلت بأخيه لقراءة القراءآت... قرأ معه القرآن بالقراءآت..."

ة التي لم يحدد وجهتها كما يقول "... قرأ فيها القراءآت العشر والشاطبية على الثاني
, ثم رحل إلى بالد الروم رسوال  فكانت الوقعة التيمورية, (33)إبراهيم بن احمد الشامي..."

كما يقول "... لما وقعت الفتنة التيمورية بالروم كان معي عندما طلبني األمير تيمورلنك 
, وكانت له رحلة أخرى (39)ال  إلى السلطان الناصر فرج بن برقوق..."فأرسلته عني رسو 

 .(50)للحج, كما يقول "... توجهت إلى الحج وجاورت..."
 الوظائف اليت تقلدها: .5

تصدر ابن الجزري لإلقراء والتدريس واإلمالء في المدارس المنتشرة آنذاك, وأقبل 
وظائف أخيه بعد وفاته في مصر بأمر من عليه طلبة العلم, لذا كانت أولى وظائفه تقلده 

السلطان أشرف برسباي, كما يقول "...وواله السلطان األشرف برسباي وظائف أخيه أبي 
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الفتح رحمه هللا التي كان أخذها على مشيخة اإلقراء بالمدرسة العادلية الكبرى والمشيخة 
األموي وتدريس  الكبرى بمدرسة أم صالح وتدريس الصالحية بدمشق والتصدير بالجامع

, وعين لقضاء (53), ويذكر الحسني انه ولي قضاء شيراز(51)األتابكية بسفح قاسيون..."
, ومن جملة اهتمامه بالقراء أنشأ لهم مدرسة خاصة ودرس فيها كما يقول (52)بالد الشام

 .(53)ابن العماد "...وعمر للقراء مدرسة سماها دار القرآن وأقرأ الناس..."
 مؤلفاته: .6

كان البن الجزري عددا  من المؤلفات التي جعلت منه مؤلفا  يشار له بالبنان, 
وكان السائد منها جاء في القراءآت متطابقا  وميوله إذ كان مقرئا قبل كل شيء, لذا كانت 

, ))ذات الشفاء (55)مؤلفاته على النحو اآلتي, منها على سبيل ))ملخص تاريخ اإلسالم((
, ))منجد (53), ))سالح المؤمنين(((57), ))فضائل القرآن(((56)((في سيرة النبي والخلفاء

, ))الحصن الحصين في األدعية واألذكار المأثورة((, وحاشية سماها (59)المقرئين((
, ))تحبير النشر في القراءآت (61), ))التتمة في القراءآت(((60)))مفتاح الحصن الحصين((

أرجوزة في  –, ))المقدمة الجزرية (62), ))الدرة المضيئة في القراءآت(((63)العشر((
, (65), ))أسنى المطالب في مناقب علي ابن أبي طالب )رضي هللا عنه(((63)التجويد((

, ))الزهر الفائح في ذكر من نثره عن (66)))الهداية في علم الرواية في المصطلح((
في , ))شرح الجزرية في علم التجويد المسمى الحواشي المفهمة (67)الذنوب والقبائح((
, ))المصعد (69), ))عدة الحصن الحصين من كالم سيد المرسلين(((63)شرح المقدمة((

, ))منجد (71), ))المقدمة في تجويد القرآن(((70)األحمد في ختم مسند اإلمام احمد((
 .(73)المقرئين ومرشد الطالبين((

 املبحث الثاني 
 األثر الفين للروايات يف كتاب "غاية النهاية"/دراسة منهجية

 ال : املنهج العام للرواياتأو
اتبع ابن الجزري في كتابه "غاية النهاية" منهجا قائما على أساس الدراسة 
والتحليل لمجمل الروايات التي أوردها في كتابه هذا من خالل نقل مرويات القراء الذين 
ترجم لهم, وكان منهجه في هذا الموضوع متنوع ودقيق وهذا يعود إلى كونه محدثا 
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ة األولى لذا نجده صاغ تلك الروايات بأسلوب منهجي سواء كانت تلك الصياغات بالدرج
لمسناه في كتابه هذا ووقفنا عند نصوصه الخاصة  بشكل مباشر أو غير مباشر وهذا ما

بهذا الموضوع الذي كانت عليه, لذا كان اتجاهه العام في هذا الموضوع دقيقا من خالل 
... روى القراءة عنه أبو الكرم الشهرزوري ... ما يقول ))الرواية من الشيخ أو عدد منهم ك

أو أكثر من واحد كما في قوله ))...روى القراءة عنه ابنه إبراهيم وعلي الوزان (, 72)((
يحدد فيما إذا كانوا أكثر من ذلك فنراه يستعمل ألفاظا دالة على ذلك  أو نراه ال(, 73)...((

د, كما يقول ))...انه روى عنه غير واحد من في حالة رواية مترجمه عن غير من الواح
, أو في حالة رواية القراءة عنه عن مجموعة, كما في قوله ))...روى (75)األئمة...((

. وفي اغلب المرات وكجزء  (76)القراء عن أبي عمرو وابن العالء...روى القراءة عنه...((
أو سماع, كما في قوله من منهجه نراه يتجه إلى تحديد نوع الرواية سواء كانت رواية 

))...روى القراءة سماعا عن, رواها  ل. أو سماعا, كما يقو (77)))...روى الشاطبية...((
أو االثنين معا, كما في قوله ))...روى القراءة عنه سماعا  ,(73)عنه...((

))...روى القراءة عرضا عن, روى  ل, أو االثنين عرضا, كما يقو (79)...وعرضا...((
, أو أشار إلى رواية الحروف لعلم معين, منها في قوله (30)القراءة عنه عرضا ...((

, أو يشير إلى اسم الراوي الذي اخذ منه (31)))روى الحروف عنه في كتاب الشاطبية...((
ة عن , او يشير إلى ورود الرواي(33)نحو قوله ))...روى الحروف عن ابن كثير ...((

, وكجزء من منهجه (32)مترجمه, نحو قوله ))...وردت الرواية عنه في حروف القران ((
في هذا الباب نجده يشير إلى عدم معرفته بمن روى عنه وهذا دليل على دقة في إيراد 

, ولزيادة الدقة نراه (33)احد روى غيره...(( مالرواية نحو قوله ))...روى عنه...وال يعل
الحروف التي يتم روايتها وأخذها منه, كما في قوله ))...روى  يتجه إلى عرض نوع

وكذلك يشير إلى عدم المخالفة في (, 35)حروف ورش عرضا عن, أخذها عنه عرضا((
, او يشير إلى عدم رواية الرواية (36)رواية الرواية, كما في قوله ))...ولم يخالف ...((

, ومن منهجه أيضا انه اليحدد (37)..((احد روى غيره. م))...وال يعل لاحد غيره, كما يقو 
))...قرأ  رنوع الروايات بشكل دقيق من غير أن يعلل سبب اتجاهه هذا, كما يشي

, و ))...روى الحروف (39), و ))...قرأ بعض الروايات على...(((33)الروايات ...((
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, ويحدد المورد الذي اخذ منه معلوماته عن (91), و ))...روى عن ...(((90)عن...((
 .(93)لرواية, نحو قوله ))...ذكره عبد هللا بن جارود وروى عنه ...((ا

وفي بعض األحيان نراه يستعمل ألفاظا وعبارات دالة على منهجه في هذا 
, (97), روى حرف(96), روى عنه اختياره(95)ناقل(, 93), روى (92)الموضوع منها : روى له

 .(100), قرأنا عليه(99), اخذ الروايات(93)عارفا
ابن الجزري اوجد له منهجا قائما على أساس الدراسة والتحليل لمجمل  لذا نجد إن

القضايا المتعلقة بهذا الموضوع التي توضح لنا اآلثار الفنية التي ترتب عليها منهجه هذا 
وعملت على صياغة هذه الروايات في ضوء منهجه العام الذي اختطه في كتابه هذا 

 منهجية.الذي اظهر لنا أشكال هذه االتجاهات ال
 : التحليل املنهجي للروايات ثانيًا

ان نظره عامة إلى األسس التي ترتبت عليها تلك الروايات والمنهج الذي سار 
عليه ابن الجزري في كتابه هذا نجده اتخذ منهجا قائما ضمن المحددات الفنية التي كانت 

نما كا ععليه نصوص هذا الموضو  نت متنوعة ضمن ألنها لم ترد كلها في اتجاه واحد, وا 
 :اآلتيالحاالت التي كانت عليها, لذا سنورد تلك اآلثار الفنية للروايات على النحو 

 نوع اإلشارة إىل الرواية: .1

هذا الموضوع منهجا أساسه تلك العوامل التي دفعته إلى  ياتخذ ابن الجزري ف
اتخاذ منهج في تحديد نوع اإلشارة إلى تلك الروايات, وهذا المنهج يختلف من واحد إلى 
اخرمنها, انه كان يشير إلى قراءة مترجمه على احد الشيوخ ثم يروي من شيخ الي أخر 

احمد العطار ))...قرأ على عاصم  ثم يروي عنه جماعة, كما في ترجمة ابان بن يزيد بن
وروى الحروف عن قتادة بن دعامة, وروى القراءة عنه بكار بن عبد هللا العودي وحرمي 
بن عمارة وشيبان بن فروخ وشيبان بن ماويه وعباس بن الفضل وعبد الوهاب بن عطاء 
وعلي بن نصر الجهضمي وعبيد بن عقيل وهارون بن موسى ويونس بن حبيب 

 . (101)(ووكيع...(
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 حتديد نوع الرواية: .2

" أسلوب التنويع في تحديد نوع الرواية  ةاعتمد ابن الجزري في كتبه "غاية النهاي
التي يوردها وتعامل معها مستعمال في ذلك أسس منهجية لها اثرها في البناء الفني للنص 
الذي تتداخل فيه أكثر من حلة منهجية مع صياغتها بأسلوب منهجي واحد يدخل في 

اب واحد منها, اإلشارة إلى رواية القراءة بإجازة من كتاب عن احد شيوخه في نوعها ب
رواية وسماعا, كما في ترجمة إبراهيم بن احمد االسكندري ))...شيخنا روى القراءات لنا 
إجازة من كتاب الكامل عن عمر بن غدير القواس عن الكندي وسماعا من الشاطبية عن 

بن سباع الفزاري بسماعه من السخاوي, سمعها منه جماعة من الخطيب احمد بن إبراهيم 
, وكذلك يشير إلى حصول مترجمه على الرواية (103)الطلبة وابني دمحم في الثانية...((

عرضا وسماعا من غير أية تفصيالت, كما في ترجمة إبراهيم بن احمد بن جعفر بن 
سليم الخصيب صاحب موسى البغدادي ))...روى القراءة عرضا وسماعا عن علي بن 

, أو (102)الدوري وعن جعفر بن دمحم وعن احمد بن دمحم الجوزي والحسن بن جعفر...((
يشر صراحة إلى القراءة سماعا من غير عرض, كما في ترجمة عبد هللا بن احمد بن 
علي ))...روى حروف األعشى عن أبي بكر سماعا من غير عرض عن الحسن بن 

بعض األحيان نراه يورد الرواية قراءة عن احد سماعا فقط, , وفي (103)داود النصار ...((
كما في ترجمة إبراهيم بن عمر البغدادي ))...روى قراءة أبي بكر بن عباس عن أبيه 
سماعا عن يحيى بن ادم, رواها عنه أبو بكر بن مجاهد وجعفر بن احمد 

بن نوح االصبهاني , أو رواية الرواية بالسند, كما في ترجمة إبراهيم (105)الواسطي...((
))...روى القراءة عن أبي خالد الزندوالني عن قتيبة وعن دمحم بن عيسى اختياره الثاني 

, أو يشير إلى رواية القراءة سماعا فقط, كما في ترجمة إبراهيم بن الحسن بن (106)...((
ي , أو رواية القراءة عرضا فقط, كما ف(107)علي ))...روى القراءة سماعا عن قالون ...((

ترجمة إبراهيم ))...روى القراءة عرضا عن دمحم بن عبد هللا بن إبراهيم بن وهب 
, او يقتصر في ذكره على رواية القراءة فقط, كما في ترجمة إبراهيم بن احمد (103)...((

 .(109)االيلي ))...روى القراءة عن احمد بن الحسين بن علي ...((
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ونراه في بعض األحيان يغير في اتجاهه المنهجي هذا وهذا يعود إلى أسباب 
اليذكرها أحيانا, إال انه يركز عليها في بعض الحاالت ومنها رواية القراءة عنه عرضا 
وهو يروي عرضا عن احد, كما في ترجمة إبراهيم بن زياد أبو إسحاق القنطري ))...روى 

لكسائي الصغير, روى القراءة عنه عرضا دمحم بن عبد القراءة عرضا عن دمحم بن يحيى ا
, أو السماع أو من روى القراءة (110)هللا بن مرة وفارس بن موسى الضراب ونصر...((

 .(111)عنه سماعا القراءة عنه سماعا أبو طاهر احمد بن علي ين سوار ((
 القراءة بالروايات  .3

بالروايات, كما في ترجمة ونراه في بعض األحيان يحدد نوع القراءة والسيما 
, (113)أبي معشر الطبري بالروايات...(( ىإبراهيم بن عبد الملك القزويني ))...قرأ عل

براهيم بن الجين ))...قرأ بالروايات على دمحم بن احمد الصايغ وسبط زيادة...(( ,  (112)وا 
يخ أو يشير إلى تالوة مترجمه بالروايات, كما في ترجمة احمد بن علي بن احمد الش

))...تال بالروايات على صالح بن عبد هللا بن الصباغ والشيخ علي بن أبي دمحم بن سعد 
, وفي ضوء هذا االتجاه نراه يذكر الروايات من غير تحديد لمجموعها (113)الديواني ...((

أو نوعها, كما في ترجمة احمد بن دمحم بن عبد هللا ))ال...قرأ على أبي عبد هللا الفاسي 
, ويشير إلى شهرة مترجمه من خالل قراءة الروايات على احد األعالم, (115).((الروايات..

كما في ترجمة إسماعيل بن عثمان الحنفي ))...وكان من كبار العصر قرأ بالروايات 
 .(116)على السخاوي...((

 الرواية باإلجازة .4

 تشكل الرواية باإلجازة من أهم االتجاهات التي عمل عليها ابن الجزري في كتابة
"غاية النهاية" فنراه قدم لنا صورا من تلك الروايات سواء كانت على مستوى تراجمه أو 
مؤلفاتهم, ومنا رواية القراءات باإلجازة, كما في ترجمة إبراهيم بن عمر الجعبري ))...لم 
تقع له بالتالوة عن كل من العشر إال رواية واحدة وروى القراءات باإلجازة عن الشريف 

, (117)الشاطبية باالجازه عن عبد هللا بن إبراهيم بن محمود الجزري ...(( الداعي وروى 
واحمد بن رجب بن الحسن السالمي ))...وروى الشاطبية عن القاضي أبي عبد هللا دمحم 

, أو نراه هنا يحدد من يروي عنه باإلجازة ولزيادة في الدقة نراه (113)بن جماعة إجازة...((
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ذكر, كما في ترجمة احمد بن دمحم أبو طاهر ))...روى يحدد نوع اإلجازة الواردة ال
القراءات عنه عيسى بن عبد العزيز بن عيسى وروى عنه القراءات باإلجازة العامة الكمال 

, ومن اجل الدقة أكثر في هذا الموضوع نراه عندما يعرض لكتاب احد (119)الضرير...((
ن طريق ترتيب الرواة كأساس مترجميه يفضل الطريقة التي اتبعها مترجمه في مؤلفه ع

منهجي في كتابه, كما في ترجمة احمد بن دمحم الواسطي ))...رأيت من نظمه كتاب 
المغنية في العشر على طريقة درر األفكار عن شيخ راو ورأيت له أيضا كتاب العشر 
المبهرة في قراءات العشرة أرجوزة وفيها أيضا عن كل راو واحد إال عاصما فذكر عنه أبا 

 .(130)كر وحفص رواها عنه باإلجازة...((ب
 رواية القراءة .5

استعمل ابن الجزري منهجا خاصا في عرض هذا الموضوع من خالل نصوص 
نما اختلفت االتجاهات  الكتاب وهذا المنهج نراه لم يتحدد وفق قواعد وأسس معينة وا 

جية مختلفة واإلشارات إليه سواء من الرواية أو القراءة مدفوعا في ذلك باتجاهات منه
قادته إلى الوصول إلى هذا االتجاه, فنراه تارة يروي القراءة عن احد ثم يروى عنه, كما 
في ترجمة إبراهيم بن وكيع ))...روى القراءة عن أبيه عن إبان عن قتادة بن دغامة, روى 

, او رواية القراءة عنه عرضا وروى عنه عرضا (131)القراءة عنه دمحم بن محرم الجهوري((
ا, كما في ترجمة إبراهيم بن الوليد االنطاكي ))روى القراءة عرضا عن عبد الصمد أيض

, او يستعمل ألفاظا معينة في اإلشارة (133)عن ورش, روى القراءة عنه عرضا المطوعي((
إلى رواية راوي الرواية ومعه مجموعة لم يحدد أسمائهم, كما في ترجمة احمد بن حرب 

, أو رواية الرواية قراءة وسماعا, (132)...(( املي وغيرهبن غيالن ))...وروى عنه المح
كما في ترجمة احمد بن الحسن بن علي ))...روى القراءة قراءة وسماعا عن دمحم بن 

, أو الرواية عرضا وسماعا, كما في ترجمة احمد بن سعد بن (133)يحيى الكسائي ...((
ويروى عنه القراءة عرضا, , أو يروي (135)احمد ))روى عنه التيسير عرضا وسماعا...((

بن الحسين ))...روى القراءة عن أبي بكر النقاش, روى  كما في ترجمة احمد بن عبد هللا
. ونجد في بعض األحيان يورد الروايات  (136)القراءة عنه عرضا أبو الحسن الخياط((

التي يحصل عليها مترجمه بالتفصيل, كما في ترجمة احمد بن علي بن عبيد هللا بن 
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))...روى قراءة اإلمام دمحم بن إدريس الشافعي ...ورواية المسيبي عن دمحم بن عبد  عمر
الواحد...ورواية الثعلبي عن ابن ذكوان...ورواية الفجلي عن حمزة ...ورواية أبي بكر عن 
إبراهيم بن عمر البرمكي ورواية الدوري عن الكسائي...ورواية أبي الحارث عن عبيد هللا 

الكوفي ورواية سورة عن الكسائي ...وروى عنه الحروف الحافظ أبو بن احمد بن علي 
, ونجد انه يؤكد صحة مصدر حصول مترجمه على الرواية, (137)طاهر السلفي ...((

كما في ترجمة احمد بن عمر بن حفص الوكيعي ))...روى القراءة عن يحيى بن ادم, 
ا ذهب إليه أبو عمرو الحافظ روى القراءة عنه ابنه إبراهيم وعلي بن احمد الوزان وفيم

 .(133)وهو الصحيح...((
 نوع رواية الكتب .6

اتخذ ابن الجزري اتجاهات منهجية في رواية الكتب وفقا التجاهات معينة تتحدد 
في ضوء اتجاهاته وميوله تجاه الرواية فيها, فنراه يورد في ترجمة مترجمه لرواية أكثر من 

, أو (139).روى عنه الشاطبية والتيسير...((كتاب, كما في ترجمة احمد بن فرحون ))..
عكس ذلك يروي كتاب واحد من أكثر من شيخ او مقرئ, كما في ترجمة احمد بن دمحم 
المحروق ))...روى الشاطبية عن عبد الصمد بن أبي الحسين وعن حسين بن 

, وسليمان بن موسى بن سالم الكالعي )).. لروى تلخيص أبي معشر عن (120)قتادة...((
قراءة علي بن زرقون رواه عنه  رعبد هللا بن حميد سماعا...وروى التسييأبي 

 . (121)سماعا((
 الرواية من غري حتديد االمساء  .7

ونراه في بعض األحيان يسلك في كتابه أسلوب يقوم على أساس عدم اإلشارة إلى   
رأسا تحديد أسماء الرواة مستعمال في ذلك عبارات دالة على ذلك منها مشيرا إلى كونه 

في الرواية, كما في ترجمة احمد بن دمحم السمرقندي ))...روى عن غير واحد من األئمة 
إن من اخذ القراءة أو الرواية من طريق واحد فلم يشتم رائحتها ...وكان شيخ القراء 

, ونجده أيضا يورد اشتهار رواية أخرى عن (123)بسمرقند انتهى إليه التحقيق والرواية...((
كما في ترجمة احمد بن دمحم البغدادي ))...واشتهرت رواية حفص من  طريق مترجمه,

, ويشير إلى رواية مترجمه كونها من حيث األهمية عزيزة, كما في (122)طريقه...((
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, ويحدد فيما إذا كانت (123)((ترجمة العباس بن الفضل الواسطي ))...وروايته عزيزة...
معروف  رواية أو قراءة, كما في ترجمة احمد بن دمحم الشيباني ))...فانه روية مترجمه

, ويحدد في ضوء هذا االتجاه مجموعة من يروى عنهم (125)...((بالرواية عنه ال بالقراءة
رواية, كما في ترجمة احمد بن دمحم بن عبد هللا ))...روى القراءة عنه دمحم بن يونس وابن 

, مشيرا إلى عدم مخالفة (126)وعلي بن الحسين بن الرمثي((مجاهد واحمد بن عبيد هللا 
مترجمه في الرواية مع غيرها من الروايات األخرى في بعض المواضع وهذا جزء من 
دقته في منهجه هذا, كما يقول في ترجمة احمد بن دمحم البغدادي ))...ولم يخالف الوراق 

في حرف واحد وهو "أول  لزيد في روايته عن ابن فرج عن الدوري عن الكسائي إال
 ..(127)كافر"((

 الدقة يف إيراد الرواية: .8

اتخذ ابن الجزري منهجا دقيقا في إيراد رواياته الخاصة بهذا الموضوع سواء كان 
تصحيح أو تأكيد على إن مترجمه لراو, أو وصف الكتاب المروي وغيرها من االتجاهات 

ما في ترجمة احمد بن دمحم بن الخاصة بهذا الموضوع التي تعكس لنا أهدافه هذه, ك
هارون عندما صحح اسم المترجم له قائال ))...يعرق بابن الوراق كذا هو في المستنير 

, ويؤكد في بعض تراجمه إن (123)في موضوع وسماه في رواية الدوري عن الكسائي...((
مترجمه راومن اجل الدقة في البحث عندما يورد اسم مترجمه, كما في ترجمة اسحق بن 
إبراهيم بن عثمان المروزي ))...راو, روى القراءة عن حفص عن عاصم...روى عنه 

 .(129)يحيى بن إسماعيل البجلي((
 احملددات الفنية للرواية .9

اتخذ ابن الجزري قي روايات كتابه منهج دقيق وواضح في تحديد األسس والسياقات  
المصدر األساس لها سواء  التي شكلت روايته وهذا يدل علة دقته في إيراد روايته وتحديد

غيره, كما في ترجمة اسحق بن إبراهيم بن المظفر أبو الفضل  وكانت من كتاب محدد أ
, ويذكر من روى (130)الوزيري ))...وروى عنه الحروف من التيسير والشاطبية ...((

القراءة مؤكدا صاحب من روى عنه, كما في ترجمة إسحاق بن المنصور الكوفي 
سحاق بن موسى (, 131)ة عن عبد هللا بن منصور صاحب حمزة...(())...روى القراء وا 
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, أو روايتين مختلفتين, كما (133)األنصاري ))...روى القراءة عنه عبد هللا بن عمرو...((
قوله في ترجمة إسحاق بن يوسف بن يعقوب األزرق الواسطي ))...روى القراءة عن أبي 

أبي بكر بن عباس, وروى عن األعمش وابن عون  نعمرو وحروف عاصم ع
سماعيل بن شعيب النهاوندي ))...روى الحروف عن إسحاق بن دمحم (132)وخلق...(( , وا 

بن منده, روى القراءة عنه عبد هللا بن احمد بن طالب وعبد الواحد بن أبي هاشم 
))...(133),  

 السياقات الفنية للرواية .11

لى تقديم بعض المعلومات الدقيقة عن عمد ابن الجزري في بعض األحيان إ
الكتاب الذي يتم من خالله الرواية سواء في عدد أو مجموع ما يحويه من روايات وهذا 
يمثل لنا الجانب الوصفي للكتاب, كما في ترجمة اسعد بن الحسين بن سعد بن علي 
ى ))...فأن هذا الكتاب جمعت فيه خمسين رواية عن القراء الذين أجمعت األمة عل

امامهتم واالقتداء بقراءاتهم وذكرت في كل رواية ما وقع إلي من طريق عال مذكور زهاء 
, وكذلك يشير إلى نوع اإلسناد في الرواية فبما اذا كان مجهول (145)أربعمائة طريق...((

وهذا جزء من منهجه الذي يتداخل مع توثيق الرواية وبيان مدى دقتها, كما في ترجمة 
بد العزيز الهاللي ))روى قراءة عاصم عن أبي بكر بن دمحم بن جعفر بن موسى بن ع

زريق عن الحارث بن نبهان عن عاصم, رواها عنه أبو عمر الدوري...وهو إسناد 
, أو يستعمل بعض األلفاظ التي تدل على حصول مترجمه على (146)مجهول وهللا اعلم((

مان "رضي هللا عنه" ال رواية بطرق أخرى بشكل دقيق, كما في ترجمة حذيفة بن الي
, والربيع بن الخيثم أبو يزيد الكوفي (137)))وردت الرواية عنه في حروف القران...((

, وهناك بعض المالحظات التي (133)ا))...وردت عنه الرواية في حروف القران...((
على بعض الروايات الغريبة أو المفارقات التي في هذا الموضوع مستعمال  يشير إليها

الدالة على ذلك, كما في ترجمة الحسن بن سليمان األنطاكي  بعض األلفاظ
, والزبير بن دمحم بن عبد هللا العمري ))راوي ...وهو ثقة (139)))...والغرائب من الروايات((

 .(150)تلقى الناس رويته عن أبي جعفر بالقبول مع مافيها من غرائب التسهيل...((
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وفي نفس هذا االتجاه نراه يحدد روايته بالنسبة للكتاب, كأن تكون رواية كتاب 
من شخصين, كما في ترجمة الحسن بن عبد هللا بن ريحان ))...قرأ على الكما الضرير 

, ويحدد آخر من روى عن احد مترجميه, (151)وروى الشاطبية عنه وعن ابن األزرق...((
.قرأ ألبي عمرو علي زيد بن علي بن أبي بالل كما في ترجمة الحسن بن الصفر ))..

, أو يقدم انه آخر من روى عن احد القراء, كما في (153)وهو آخر من روى عنه...((
, أو (152)ترجمة سهل بن دمحم بن احمد بن الحسين ))...وهو اخر من روى عن الهذلي((

االحتمال, عرض كما وضح ذلك بناء علة  يحدد ويرجح كون هذه الرواية رواية سماع ال
 نحو قوله في ترجمة الحسن بن أبي الحسن ))...فيحتمل أن يكون ذلك رواية سماع ال

, ويستعمل لفض صاحب رواية الكتاب, كما في ترجمة الحسين بن دمحم (153)عرض...((
بن عبد الوهاب البغدادي ))...صاحب رواية كتاب الشمس المستنيرة في التسعة 

بن حمد بن سنيدة ))...وروى كتاب الكامل للهذلي , وعبد الواحد (155)الشهيرة...((
الكثير على عدد من العلماء, كما في ترجمة عبد  ت, أو انه قرأ بالروايا(156)عنه...((

الولي بن عبد الرحمن ))...قرأ بالروايات الكثير على احمد بن دمحم بن إسماعيل وعلي 
, (157)سين بن علي...((ابن عساكر البطائحي وسعد هللا بن الدحجاني ومسعود بن الح

وهناك بعض المالحظات الدقيقة له على الروايات في حال تكرارها ألكثر من واحد من 
مترجميه فانه يضح ذلك, كما في ترجمة الحسين النجار ))روى القراءة عن سليم والحسين 

, او يصحح فيما إذا كان هناك خطأ في اسم (153)النجار روى القراءة عن سليم أيضا((
عنه, كما في ترجمة حميد بن وزير أبو بشر القطان النيلي ))...إن الراوي عنه  الراوي 

مسلم بن سفيان ال الحسن بن مسلم بن سفيان والحسن بن مسلم يروي عن أبيه مسلم عن 
, أو نراه ينزل إلى أدق التفاصيل في منهجه واإليضاح الفني (159)حميد بن وزير ...((

او يحدد الجزء اليسير أو البسيط لروايته محددا اتجاهه لغيره, كما في  رللرواية فيذك
ترجمة سالم بن مولى أبي حذيفة بن عيينة بن أبي ))...وقد روى له بن أبي الدنيا 

, أو رواية الكتاب كامال (160)حديثات واحدا في كتاب أحوال القيامة وال اعلم له غيره((
, او في نفس (161)...وروى عنه كتاب التمام...((عنه, كما في ترجمة شعالن بن شيبة ))

هذا االتجاه يذكر سلسلة اإلسناد في رواية ألكثر من كتاب وراو, كما في ترجمة عبد 
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الكريم بن عبد الصمد ))...وروى كتاب تفسير النقاش عن شيخه اليزيدي وتفسير الثعلبي 
نما يذكر فيما إذا ذ د, وال يحد(163)عن أبي بكر بن عباس وهو من المقلين عنه...(( لك وا 

عبد الكريم ))...روى الكثير من الحديث عن  نكان كثيرا, كما في ترجمة عبد الهادي ب
, أو نراه يغفل عن مترجمه رواية مجاميع (162)االتاجي والخشوعي وقاسم المقدسي...((

معينة ومتنوعة من الروايات كل حسب الصيغة المنهجية التي وردت فيها الترجمة ثم 
عته أيضا, كما في ترجمة سليمان بن سالم بن عبد الناصر القدسي ))...روى  يروي 

الشاطبية سماعا عن لحمد بن سليمان بن مروان البعلبكي عن السخاوي, رواها عنه 
, وسليمان بن سليمان البصري الذي كرس (163)سماعا الفخر عثمان بن عبد الرحمن...((

وف عن عاصم الجحدري وابي عمرو بن نوع الرواية بالحروف قائال ))...روى الحر 
, وسليمان بن أيوب بن الوليد (165)العالء, روى الحروف عته نصر بن علي الجهضمي((

))...روى القراءة عن خلف وترك الحذاء وأبي حمدون الطيب بن إسماعيل, روى القراءة 
لكوفي عته احمد بن عبد هللا بن الخشف واحمد بن دمحم اآلدمي وعبد الرحمن بن إسحاق ا

 . (166)ودمحم بن القاسم بن بشار االنباري وغيرهم...((
 ثالثا: االجتاهات الفنية لقراءة الروايات 

أشار ابن الجزري في كتابه هذا إلى من قرأ بالروايات من مترجميه متخذا في 
ذلك أسلوبا منهجيا قائما على أساس التحليل لتلك الروايات مظهرا في ذلك بعض المزايا 

ل فنراه يورد بعض األلفاظ والمصطلحات الدالة على ذلك من الكثرة وما يرتبط من التحلي
فيها سواء كانت بصورة مباشرة اوباالجازة, كما في ترجمة عبد القاهر بن عبد السالم 
))...قرأ بالروايات الكثيرة على أبي عبد هللا دمحم بن الحسين بن اذر بهرام الكارزيني 

بالرواية عن احد الشيوخ, كما في ترجمة عبد القدوس بن عبد المجيد , او يكثر (167)...((
, او ))رواية القراءة الكثير (163)))روى القراءة عن الكسائي وهو من المكثرين عنه...((

 .(169)باالجازة عن أبي علي االهوازي...((
 منهجه يف عرض الروايات  -1

من قبل المقرئ أو اتبع ابن الجزري منهجا في عرض الروايات التي يتم عرضها 
صاحب الترجمة في كتابه "غاية النهاية" على شيخه, كما في ترجمة سهيل بن دمحم بن 
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جالب الكوفي ))...عرض علة خالد بن يزيد الطيب ...وروى عنه علي بن دمحم 
, أو فق يشير الى الرواية والعرض, كمافي ترجمة أبو سلمه الحمراوي (170)النخعي...((

رضا عن احمد بن إسحاق الخياط, روى القراءة عنه عرضا خلف بن ))...روى القراءة ع
, أو فقط عرضا وعرض عليه, كما في ترجمة أبو سعيد العسكري ))عرض (171)إبراهيم((

, أو عرض (173)على أبي حاتم السجستاني, عرض عليه دمحم بن عبد هللا بن شاكر((
عبد هللا بن على احد وروى القراءة عنه عرضا ))...وعرض على ابن محيصن و 

كثير...روى القراءة عنه عرضا إسماعيل القسط مع انه عرض على ابن كثير وابنه داود 
 . (172)بن شبل ...((

ويشير إلى رواية القراءة عرضا وسماعا عن مترجمه, كما في ترجمة طاهر بن 
عبد المنعم بن غلبون ))...روى القراءات عنه عرضا وسماعا الحافظ أبو عمرو عثمان 

براهيم بن ثابت االقليسي ودمحم بن بالشباذ الجوهري وأبو الفضل بن عبد بن سع يد وا 
, وكان يروي عرضا (173)الرحمن الرازي وأبو عبد هللا دمحم بن احمد القزويني ...((

وسماعا مع إيضاح بعض التغيرات في إسناد الرواية عند تكرار األخذ من غير مع 
منهجه في إيراد روايته دقيقة ومضبوطة, تصحيح بعض أسماء المسندين وهذا جزء من 

كما في ترجمة الطيب بن إسماعيل البغدادي ))...روى الحروف عن سليمان بن داود 
الهاشمي وحجاج بن منهال ...روى القراءة عنه عرضا وسماعا الحسن بن الحسين 
م الصواف ...وفي تجريد الفحام اسند رواية أبي ا حمدون عن الفارسي عن الحسين الفحا

أبي حمدون فوهم وصوابه بكار بن الحسن بن الحسين الصواف عن أبي  نعن بكار ب
, أو يروي من غير عرض فقط سماع بصيغة منهجية تختلف عنا ورد (175)((...حمدون 

في أعاله, كما في ترجمة عبيد هللا بن معاذ العنبري ))...روى الحروف سماعا من غير 
 واسطة وباقي الكتب الخمسة عرض ...وروى عنه البخاري في صحيحه بال

 .(176)بواسطة...((
 منهجه يف نقد الروايات  -2

عرف ابن الجزري كونه محدثا وهو األمر الذي أهله الن يكون ناقدا قبل كل 
شيء وكجزء من منهجه في نقد الروايات التي تصله أو ما يالحظه على نصوص 
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ا ما نراه عندما يتدخل ذلك في بعض األحيان ألسباب غير معروفه, وهذ مترجميه معلال
في تصحيح ما يوجب منها تصحيحه, كما في ترجمة سهل بن دمحم بن عثمان السجستاني 
))...وقد اضطرب في إسناد روايته عن ابن كثير في الكامل وقدم وأخر وقلب األسماء 
وخلط الرجال بعضها ببعض واحتمال الصواب أن يكون عثمان بن علي شيخ الهذلي 

لحسن العالف عن دمحم السلمي عن علي بن احمد المكي عن أبي حاتم رواها عن أبي ا
عن القطعي عن عبيد بن عقيل ومحبوب بن الحسن وعلي بن نصر الجهضمي عن 

, وما يترتب عفي ذلك من حصول بعض (177)مسلم بن خالد عن ابن كثير...((
الحسن بن المشاحنات نتيجة االختالفات في الروايات, كما في ترجمة عبد الباقي بن 

احمد ))...ولما حصل الروايات ورجع إلى دمشق يقرئ بها حصل بينه وبين شيوخها 
اختالف فتعصب له قوم وتعصب آخرون عليه حتى تطاول بعضهم إلى بعض فخرج 

, وكون الرواية متقطعة, كما في ترجمة عبد الرحمن (173)منها إلى الديار المصرية...((
رضا رجاء بن عيسى الجوهري واحمد بن دمحم بن حنبل بن قلوما ))...روى القراءة عنه ع

النقدي نراه يشير إلى ما يرافق  ه, وفي ضوء هذا االتجا(179)ورواية في الكامل متقطعة((
أحيانا الرواية من بعض الطرق الغريبة في الرواية, كما في ترجمة صالح بن اسحق أبو 

أبي عمرو, روى القراءة  عمر الجرمي ))روى القراءة عن سيبويه ويونس بن حبيب عن
عنه أبو عثمان المازني, وهذه طريقة نحوية غريبة في كتاب الكامل لم نروها من 

ن , وكان يشير إلى الشواذ من الروايات, كما في ترجمة طلحة بن سليما(130)غيره((
, وفي مثل هذا النقدي نراه يشيد بمترجمه (131)...((السمان ))...وله شواذ تروى عنه

أو ثقة, أو عالي اإلسناد, وغيرها من األلفاظ والعبارات الخاصة بهذا وكونه راو, 
الموضوع, كما في ترجمة عبيد بن عقيل كونه راو صدوق ))راو ضابط 

, وفي تضعيف الرجال كانت له إشارات في ذلك, كما في ترجمة عنبة (133)صدوق...((
اية ورش إسنادا بن الملك ))...عالي اإلسناد عديم النظر...إال انه اضطرب في رو 

, ويشير إلى عدم (132)واختالفا خصوصا من طريق األزرق فأسندها إليه فيما قاله...((
إتقان مترجمه في القراءة كونه صحيح لها, كما في ترجمة عقيل بن علي البغدادي 

 .(133)))...انه لم يكن بمتقن ولكنه صحيح القراءة والرواية...((
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يرد له من اخطاء رغم  تصحيح بعض ماوكجزء من منهجه هذا نراه يتدخل في 
شكه المستمر فيها, كما في ترجمة عمر بن سراج ))...وذكر إن الراوي عن الحسن بمن 
نما الراوي عته مسلم بن شعبان والحسن بن مسلم يروه عن أبيه مسلم  مسلم وليس كذلك وا 

ل إمكانيته , وكذلك في إسناد رواية نراه يصحح في حا(135)عن عمر بن سراج وهللا اعلم((
وقدرته على ذلك, كما في ترجمة عمرو بن ميمون ))...واسند رواية احمد بن جبير عن 

, (136)حمزة ثم أعاده على الصواب في رواية أبي عثمان القناء عن حمزة في مكان أخر((
أم تصحيح إسناد الرواية فنراه يشير إليه صراحة, كما في ترجمة عيسى بن مهران بن 

سناد ال اعرفه وبهذا اإلسناد اسند االهوازي رواية حماد بن زيد عن عمرو ))...وهذا إ
 .(137)عاصم أيضا((

وهناك اتجاه آخر سلكه ابن الجزري في النقد انه عندما يروي اختياره يشير إلى 
مخالفته منهج مترجمه في الرواية, كما في ترجمة عمر بن عبد الواحد الدمشقي 

, وعند اتساع رواية (133)يه عبد هللا بن عامر...(())...وروى عنه اختياره الذي خالف ف
مترجمه رغم انه متروك الحديث, كما في ترجمة عمر بن هارون البلخي ))...متروك 

 .(139)مع سعة ماروى...(( الحديث ...
 راية يف تقدير إمكانية الرواية -3

كان البن الجزري اتجاه منهجي خاص في تبيان إمكانية الرواية من قبل 
ونوع الرواية فيما إذا كانت قويه وتعزز من انتفاع الناس منها, كما في ترجمة  مترجميه

والرواية وانتفع الناس به  علي بن احمد بن دمحم الغرناطي ))...تصدر لإلقراء
, وأشار إلى الطريقة العالية التي وردت كانت فيها رواية مترجمه, كما في (190)...((كثيرا

))...وقد وقعت لي رواية السوسي من طريقة ترجمة علي بن الحسن بن الرقي 
, وانفراد مترجمه برواية معينة لم تروى عنه من قبل غيره, كما في ترجمة (191)عالية...((

علي بن دمحم بن صالح الجوخاني ))...وقد انفرد عنه ابن سوار بكسر النون "تتقون إن 
ر لمترجمه فيما إذا كانت , محددا بالعم(193)( لم يروه عنه غيره((17كفرتم") المزمل: آية 

وروى  روايته عالية, كما في ترجمة علي بن دمحم بن علي بن هذيل ))...علو روايته ...
يكون مترجمه أعلى من  ت, وفي كثير من الروايا(192)العلم على نحو ستين سنة...((
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الشاطبي بل في  الشيوخ, كما في ترجمة علي بن دمحم الواسطي ))...كان أعلى من شيوخ
, وانفراد مترجمه بالرواية الحسنة, كما في ترجمة عصمة بن (193)...((ر من الرواياتكثي

, (195)عروة ))...وهو المنفرد عن أبي بكر برواية مستطر بتشديد الراء لم يروه غيره...((
نراه يؤكد صحة حصول مترجمه على الرواية, كما في ترجمة احمد  هوفي نفس هذا االتجا

))...روى القراءة عن يحيى بن ادم, روى القراءة عنه ابنه بن عمر بن حفص الوكيعي 
 .(196)إبراهيم وعلي بن احمد الوزان فينا ذهب إليه أبو عمرو الحافظ وهو الصحيح...((

 بعض األلفاظ املنهجية للرواية  -4

ثمة ألفاظ منهجية وردت في بعض الروايات التي أوردها ابن الجزري في روايات 
نما جاءت بهذه الصيغ منها, كتابه هذا لن نتمكن من  درجها تحت عنوان واحد وا 

روى عنه مترجمه منها خلق, كما في ترجمة  استعماله بعض األلفاظ الدالة علة كثرة ما
إبراهيم بن أبي عيلة الدمشقي ))...وروى عنه مالك بن انس وابن المبارك 

من حيث الكم, كما في ترجمة  , كما يشير الى غزارة رواية مترجمه(197)وخلق...((
 . (193)العباس بن الفضل الواسطي ))...وروايته غزيرة...((

 الشمول املكاني لروايات مرتمجيه -5
وفي بعض األحيان نراه يحدد المكان الذي التقى فيه مترجمه عند الرواية عن 
احد, كما في ترجمة إبراهيم بن علي العالف ))...روى القراءة عنه عرضا دمحم بن 

, وكان يشير إلى اختيار مترجمه للرواية في (199)لحسين وذكر انه لقيه بدمشق...((ا
مكان وكانت قراءته في مكان آخر, كما في ترجمة الطيب بن إسماعيل ))...وهو الذي 

ويعزو هذا إلى شهرة  (300)...((به في الري وأخذه الناس عنه هناكروى عنه اختياره واقرأ 
رواية راو آخر, كما في ترجمة العباس بن الوليد بن  مترجمة في مدينة ما من خالل

 .(301)مرداس ))...شيخ اصبهان في رواية قتيبة...((
  



 

 

222 

 ...األثر الفين للروايات يف كتاب "غاية النهاية يف طبقات القراء 

 

 العدد الرابع عشر

 

 جملة مداد اآلداب

 اخلامتة
وممـــا تقـــدم نخلـــص مـــن خـــالل هـــذا البحـــث إلـــى جملـــة مـــن األمـــور التـــي يـــتم منـــا 
معالجـــة بعـــض القضـــايا التـــي وردت فـــي كتـــاب ابـــن الجـــزري "غايـــة النهايـــة" التـــي تخـــص 
الروايــات التــي وردت فيــه, وهــي أنهــا لــم تــرد فــي الكتــاب علــى نســق واحــد ونمــا جــاءت فــي 

ليـه فـي ثـالث اتجاهـات وهـذا جـزء مـن اتجاهـات مختلفـة مـن حيـث المـنهج الـذي وجـدناها ع
منهجـــه فـــي عرضــــها ســـواء فــــي القـــراءة أو الروايـــة أو كيفيــــة عرضـــه هــــذه الروايـــات, وقــــد 
تـــداخلت مـــع هـــذه االتجاهـــات بعـــض المالحظـــات أو اآلثـــار الفنيـــة التـــي حـــددت اتجاهاتهـــا 
وطريــق ورودهــا ســواء كــان ذلــك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر, وأوجــدت مــن خــالل ذلــك 

لقضـايا النقديـة التـي حــددت موقفـه فـي الروايـة ونعـزو ســبب ذلـك كـون ابـن الجــزري بعـض ا
محــدثا, إال انـــه فـــي ضــوء منهجـــه العـــام التــزم خطـــه المنهجـــي القــائم علـــى أســـاس التحليـــل 
والتــدقيق لمجمــل تلــك الروايــات فنــراه مــن خــالل النصــوص يحــدد نــوع اإلشــارة إلــى الروايــة, 

علــى الروايــات توضــح الحــاالت الفنيــة التــي  ويحــاول فــي نصــوص أخــرى إضــافة نصــوص
حصلت عند قراءة الروايات في خط منهجي دال علـى ذلـك االتجـاه, ونـراه كـذلك يحـدد نـوع 
الروايـــة ســـواء كانـــت باإلجــــازة ذاكـــرا فـــي اغلــــب المـــرات نـــوع اإلجــــازة التـــي يحصـــل عليهــــا 

تهـا المعينـة سـواء مترجمه سواء كانت عامة أو غير ذلك, أو يحدد نـوع الروايـة وفـق اتجاها
في عدم تحديد أسماء الرواة, وحرص أن تكون روايته دقيقة وفقا لمنهجه في النقـد موضـحا 

 أهم السياقات الفنية لها ونقدها من خالل متابعة األطر الفنية لتلك السياقات .
وبـذا نكـون قـد قـدمنا مــن خـالل هـذا البحـث بعـض األطــر الفنيـة للروايـة مـن خــالل 

مــن خــالل إتبــاع الســياقات المنهجيــة لهــا التــي قــدمها ابــن  ةالمنهجيــة للروايــ اتبــاع الســياقات
 الجزري وفق تصوراته المنهجية المباشرة وغير المباشرة.
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 ومصادره هوامش البحث

                                                             
هـ/  1253, غاية النهاية في طبقات القراء, عني بنشره براجستراسر, )القاهرة, مكتبة الخانجي (1)

؛ شرح طيبة النشر في القراءات العشر, ضبطه وراجعه الشيخ علي دمحم  139/ 1م(, 1922
؛ شرح طيبة النشر في 3-2م(, ص ص  1950)مصطفى البابي الحلبي,  1الضباع, ط

هـ  1330)بيروت, دار الكتب العلمية,  3القراءات العشر, حققه وعلق عليه الشيخ أنس مهرة, ط
هـ(,  765أبو المحاسن دمحم بن علي بن الحسين بن حمزة الحسيني )ت  ,2م(, ص3000/ 

 – 276/ 1ذيل تذكرة الحفاظ, تحقيق حسام الدين القدسي, )بيروت, دار الكتب العلمية, د.ت(, 
هـ(, الدرر الكامنة في 353؛ أبو الفضل احمد بن علي بن دمحم بن حجر العسقالني )ت 277

)حيدر أباد الهند, مجلس دائرة  3د. دمحم عبد المعيد خان, طالثامنة, تحقيق  ةأعيان المائ
؛ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي  22/ 1م(, 1973المعارف العثمانية, 

هـ(, النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, )القاهرة, المؤسسة المصرية  373االتابكي )ت 
؛ شمس الدين دمحم بن عبد الرحمن  16/ 13د.ت(  العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر,

)بيروت, دار الكتب  1هـ(, التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة, ط903السخاوي )ت 
, الضوء الالمع ألهل القرن التاسع, )بيروت, مكتبة دار الحياة, 61/ 1م(, 1922العلمية, 
 – 1322ء وستفلد )غوتنجي, ؛ ذيل طبقات الحفاظ للذهبي, نشر باعتنا 192/ 3د.ت( 
هـ(, األنس الجليل  937؛ عبد الرحمن بن دمحم أبو اليمن العليمي )ت  539/ 1م(, 1323

؛ عبد القادر بن دمحم ألنعيمي 353/ 3م(, 1963)النجف, الحيدرية,  3بتاريخ القدس والخليل, ط
)بيروت,  1ن, طهـ(, الدارس في تاريخ المدارس, تحقيق إبراهيم شمس الدي937الدمشقي )ت 

؛ عصام الدين أبو الخير احمد بن مصطفى طاش  335/ 1هـ(,  1310دار الكتب العلمية, 
هـ(, مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم, تحقيق كامل 963كبرى زادة )ت 

؛ والشقائق  293/ 1م (, 1963, ةبكري وعبد الوهاب أبو النور, )القاهرة, دار الكتب الحديث
؛ ابو 29/ 1م(,  1975لعمانية في علماء الدولة العثمانية, )بيروت, دار الكتاب العربي, ا

الحسنات دمحم بن عبد الحي بن الحافظ دمحم بن عبد الحليم بن دمحم بن أمين اللكنوي )ت 
هـ(, الفوائد البهية في تراجم الحنفية, عني بتصحيحه وتعليق الزوائد عليه السيد دمحم بدر 1203

؛احمد بن دمحم المقري 13ن أبو فراس النعساني, )بيروت, دار المعرفة, د.ت(, ص الدي
هـ(, نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن 1031التلمساني )ت 

؛ دمحم بن علي  1172/ 3م(, 1963الخطيب, تحقيق د. إحسان عباس, )بيروت, دار صادر 
ر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, )بيروت, دار المعرفة, هـ(, البد 1350الشوكاني )ت 
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هـ(, أبجد العلوم الوشي المرقوم في 1207؛ صديق بن حسن القنوجي )ت  36 -35/ 3د.ت(, 
 113/ 3م(, 1973بيان أحوال العلوم, تحقيق عبد الجبار زكار, )بيروت, دار النشر العلمية, 

؛  337/ 2م(,  1967بية, )بيروت, مكتبة دار الحياة, ؛ جرجي زيدان, تاريخ آداب اللغة العر 
دائرة المعارف اإلسالمية, نقلها إلى العربية احمد الشنتاوي وآخرين, )بيروت, دار الفكر العربي, 

 Brockleman G. Geschicht Dear Arabischin, 113/ 1م(, 1922هـ /  1253

litteratur (Leiden, 1939: 2-274) 
هـ(, ذيل طبقات الحفاظ, نشر باعتناء 911الكمال جالل الدين السيوطي )ت  عبد الرحمن بن (3)

 .35/ 2(, 1323–1322وستنفلد, )غوتنجي, 
 .192/ 3الضوء الالمع,  (2)
اسم لبلدة واحدة يقال لها جزيرة عمر, وبالد عدة منها: الموصل, سنجار, حران, الرقة, رأس عين,  (3)

ة والفرات يقال لها الجزيرة, أبو سعد عبد الكريم بن دمحم بن آمد, ميافارقين, وهي بالد بين دجل
هـ(, األنساب, عني بتصحيحه والتعليق عليه عبد الرحمن 563منصور التميمي السمعاني )ت 
(, 1962هـ/  1232)الهند, وزارة المعارف للتحقيقات العلمية,  1بن يحيى المعلمي اليماني, ط

؛  539/ 1, السيوطي: ذيل طبقات الحفاظ, 356/ 1, ابن حجر: الدرر الكامنة, 629/ 2
هـ(, كشف الظنون 1067مصطفى بن عبد هللا القسطنطيني الرومي الحنفي حاجي خليفة )ت 

؛  1637/  3م(,  1993هـ/  1312عن أسامي الكتب والفنون, )بيروت, دار الكتب العلمية, 
الذهب في أخبار من ذهب , هـ(, شذرات 1039أبو الفالح عبد الحي بن العماد الحنبلي )ت 

 .35/ 3؛ الشوكاني: البدر الطالع,  303/  3)بيروت, دار الكتب العلمية, د.ت(, 
 .303/ 3؛ ابن العماد: م.ن,  539/ 1السيوطي: طبقات الحفاظ,  (5)
 .113/ 1؛ ألنعيمي:م.ن, 376/ 13ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة,  (6)
هـ(, البداية والنهاية في التاريخ, )بيروت, 773أبو الفداء )ت إسماعيل بن عمرو كثير القرشي  (7)

 .306/  13مكتبة المعارف, د.ت(, 
؛ ابن العماد: م.ن,  539/ 1؛ السيوطي: ذيل طبقات الحفاظ,  22/ 1ابن حجر: الدرر الكامنة,  (3)

3 /303. 
 .113/ 1؛ دائرة المعارف اإلسالمية,  303/ 3ابن العماد: م.ن,  (9)
 .539/ 1سيوطي: م.ن, ال (10)
 .335/ 1ألنعيمي: م.ن,  (11)
 .113/ 1دائرة المعارف اإلسالمية,  (13)
 .376/ 13ابن تغري بردي: م.ن,  (12)
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؛ إسماعيل باشا دمحم الباباني  192/ 3؛ السخاوي: الضوء الالمع,  139/ 1ابن الجزري:  (13)
المصنفين, )استانبول, وكالة  أسماء المؤلفين وآثار -هـ(, هدية العارفين1229البغدادي )ت 

قاموس تراجم ألشهر الرجال  -؛ خير الدين الزركلي: األعالم 133/ 1م(,, 1955المعارف, 
 .337/ 1م(, 1969)بيروت,  2والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين, ط

 .539/ 1السيوطي: ذيل طبقات الحفاظ,  (15)
سركيس: معجم المطبوعات العربية والمعربة, )القاهرة,  ؛ يوسف آليان 303/ 3ابن العماد: م.ن,  (16)

 .62-63هـ(, ص ص 1236سركيس, 
 .799/ 3حاجي خليفة: كشف الظنون,  (17)
 .37/ 1؛ الزركلي: األعالم,  55, 15, 5شرح طيبة النشر, صص  (13)
 .3-2مقدمة شرح كتاب طيبة النشر, ص  (19)
 .120/ 1ابن الجزري: غاية النهاية,  (30)
 .139/ 1م.ن:  (31)
 .277/ 1ذيل تذكرة الحفاظ,  (33)
 .539/ 1ذيل طبقات الحفاظ,  (32)
 .305/ 3شذرات الذهب,  (33)
 .120 -1/139ابن الجزري: غاية النهاية,  (35)
 .120/ 1م.ن:  (36)
؛ واإلجازة عبارة عن آذان الشيخ لتلميذه  192/ 3؛ السخاوي: الضوء الالمع,  1/159م.ن: (37)

ومؤلفاته ساء التي سمعها من شيخه أو التي لم يسمعها منه ولم يقرأها عليه,  برؤية مسموعاته
السخاوي: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث, تحقيق علي حسني علي ؛ )الهند, الجامعة السلفية, 

 1279؛ صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه, )دمشق, جامعة دمشق,  33/ 2(  1307
 .93م(, ص 1959هـ/

 .139/ 1م.ن:  (33)
دمحم بن عبد هللا بن احمد بن عبد هللا بن احمد بن دمحم بن إبراهيم بن احمد المقدسي ألصالحي  (39)

هـ, خّرج وأفاد 713الحنبلي الشهير بابن المحب الصامت, ولد يوم الجمعة اول رمضان سنة 
جزري: غاية ـ, ابن ال÷739وسمع منه الطلبة والحفاظ, وانتهى إليه الحفظ في زمانه, توفي سنة 

؛ كحاله: معجم  267-266/ 1, السيوطي: ذيل طبقات الحفاظ, 175 -173/ 3النهاية, 
 .96/  10المؤلفين, 
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دمحم بن دمحم بن احمد أبو الفتح العسقالني ثم المصري, رحلة القراء بالديار المصرية, ولد سنة  (20)
ـ بمنزله جوار الجامع الطولوني, ابن الجزري: ÷ 792هـ بخط جامع طولون, توفي سنة  703
 .220/ 6؛ ابن العماد: شذرات الذهب,  192/ 3؛ السخاوي: الضوء الالمع,  33/ 3م.ن: 

 .139/ 3لجزري: م.ن, ابن ا (21)
 .92/ 3الضوء الالمع,  (23)
إبراهيم ابن احمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن سعيد بن علوان بن كامل أبو اسحق الشامي  (22)

هـ  300هـ بدمشق, قرأ القراآت وغيرها وأجازه جماعته, توفي سنة 709الحريري, ولد سنة 
, ابن 192/ 3؛ السخاوي: م.ن,  3-7/ 1ن, بمصر وهو آخر المسندين لها, ابن الجزري: م.

 .220/ 6العماد: م.ن, 
 .139/ 1ابن الجزري: م.ن,  (23)
 .61/ 1السخاوي: التحفة اللطيفة,  (25)
 .133/ 1م.ن:  (26)
 . 133/ 1م.ن:  (27)
 .130/ 1م.ن:  (23)
 .395/ 3م.ن:  (29)
 .233/ 3م.ن:  (30)
واإلمالء من أساليب التعليم في التربية اإلسالمية, وكانت تعقد له – 303-302/ 3م.ن:  (31)

المجالس ويملي فيها الشيخ من حفظه, لذلك عّد اإلمالء أعلى مراتب السماع وفيه أحسن وجوه 
التحمل وأقواها ال يتصدى له إال المحدث العارف, السيوطي: تدريب الراوي في شرح تقريب 

فما  3/123م(,  1979د اللطيف, )بيروت, دار إحياء الكتب, النواوي, تحقيق عبد الوهاب عب
بعدها ؛ شاكر محمود عبد المنعم العسقالني دراسة مصنفاته ومنهجه وموارده في كتابه 

 .313/ 1رسالة دكتوراه(  -م1976اإلصابة, )جامعة بغداد, كلية اآلداب, 
 .360/ 1ألنعيمي: الدارس,  (33)
 .165/ 3شذرات الذهب,  (32)
 .136/ 3م.ن:  (33)
 .332/ 3الدارس:  (35)
, تحقيق نور الدين عتر, ثهـ(, علوم الحدي632ابو عمر وعثمان بن الصالح والشهرزوري )ت  (36)

؛ ابو بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي )ت  333)بيروت, المكتبة العلمية, د.ت(, ص 
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ار الكتب العلمية, د. هـ(, الرحلة في طلب الحديث, تحقيق نور الدين عتر, )بيروت, د362
 وما بعدها. 16ت(, ص 

 .139/ 1ابن الجزري: غاية النهاية,  (37)
 م.ن. (33)
 هـ, إذ أخذ عسكر تيمورلنك ارزنجان799حصلت الوقعة التيمورية في سنة  – 120/ 1م.ن:  (39)

وقتل أهلها ونهب ما فيها, فلما بلغ سلطان مصر والشام الظاهر برقوق ذلك أرسل نوابه في 
الشام أن يتوجهوا إلى شاطئ الفرات فخرجوا كلهم وأقاموا هناك فلما اشرفوا على سيواس انهزم 
التتار منهم فقصده قرايلوك بن علي التركي أواخر سنة ثمانمائة فانكسر عسكر سيواس, 

)بيروت, دار العلم للماليين,  3؛ دمحم كرد: خطط الشام, ط 271/ 1الضوء الالمع, السخاوي: 
 .162/ 3م(, 1971هـ / 1291)

 .120/ 1م.ن:  (50)
الملك االشرف برسباي هو سيف الدين ابو النصر  – 120/ 1ابن الجزري: غاية النهاية,  (51)

هـ, فكانت مدة واليته ست عشرة سنة وثمانية أشهر,  335, بويع بالسلطنة سنة برسباي الدقماقي
هـ(, الروض الزاهر في سير الملك الظاهر ططر,  355بدر الدين محمود بن احمد العيني )ت 

؛ عبد الملك بن  3م(, ص1963تحقيق هانس ارنست, )القاهرة, دار إحياء الكتب العربية, 
هـ(, سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل 1039المكي )ت  حسين بن عبد الملك العصامي

 .29-23/ 3والتوالي, )القاهرة, السلفية, د.ت(, 
 .277/ 1ذيل تذكرة الحفاظ,  (53)
 .303/ 3ابن العماد: شذرات الذهب,  (52)
 م.ن. (53)
 .71/ 1عبد الجبار: م.ن,  –مخطوط  (55)
 م.ن. (56)
 .375/ 7م, الزركلي: األعال –مخطوط جزء منه  (57)
 مخطوط في الحديث . م.ن. (53)
 مطبوع, م.ن. (59)
من الكتب الجامعة لألدعية واألوراد واألذكار الواردة في األحاديث واآلثار, فرغ من  –مطبوع  (60)

, وبهامش 1230, بوالق 160ص  1377هـ في دمشق, طبع حجر في مصر 791تأليفه سنة 
 .62كتاب خزينة األسرار جليلة األذكار لدمحم حقي النازلي, سركيس معجم المطبوعات, ص 

 .375/ 7 الزركلي: م.ن, -مخطوط (61)
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 .119/ 1م.ن: دائرة المعارف اإلسالمية,  (63)
, )القاهرة, 36لتتميم القراآت العشر, نظمها تكملة للشاطبية على وزنها ورد بها في مجموعة رقم  (62)

 .71/ 1؛ عبد الجبار: ذخائر التراث,  62م(, سركيس: م.ن, ص 1390هـ / 1203
أبيات في  7أن يعلمه وتعرف بالجزرية منظومة من او المقدمة فيما يجب على القارئ  –مطبوع  (63)

 .62التجويد, سركيس: م.ن, ص 
 .375/ 7الزركلي: م.ن,  (65)
 .375/ 7الزركلي: األعالم,  (66)
؛ 62هـ, ص  1210, مط الميمنة 63هـ, ص 1205مط عبد الرزاق  –مطبوع ثالث طبعات  (67)

 .71/ 1هـ؛ عبد الجبار: ذخائر التراث,  1212العلمية 
 .7/ 1؛ عبد الجبار: م.ن, 63م(, ص 1391هـ /  1209مطبوع )بوالق,  (63)
 , م.ن.30م(, ص 1961شرح حسنين مخلوف )القاهرة, لجنة البيان العربي,  (69)
 .ن.مم(, جزئيين, 1923هـ / 1237)القاهرة, السعادة,  -مطبوع (70)
 )كلكتة, د.ت(, م.ن. –مطبوع  (71)
؛ 79م(, ص  1921هـ/ 1205الغرقاوي )القاهرة, مكتبة القدس, تحقيق عبد الحي  –مطبوع  (73)

 .م.ن.396م(, ص 1977)القاهرة, مكتبة جمهورية مصر, 
 .1/37ابن الجزري:غاية النهاية,  (72)

 م.ن. (73)

 .1/93م.ن,  (75)

 .1/111م.ن,  (76)

 .1/95ابن الجزري:غاية النهاية,  (77)

 .1/100م.ن.  (73)

 .1/130م.ن,  (79)

 .1/136م.ن,  (30)

 .1/151م. ن,  (31)

 .1/172م.ن,  (33)

 .1/136م.ن,  (32)

 .1/333م.ن,  (33)

 , 1/361م.ن,  (35)

 .1/111م.ن,  (36)
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 .1/333م.ن,  (37)

 .3/3م.ن, - (33)

 .3/75م.ن,  (39)

 .3/33م.ن,  (90)

 .3/22م.ن,  (91)

 .3/93م.ن,  (93)

 .3/133م.ن,  (92)

(93) 3/33. 

 .3/165م.ن,  (95)

 .3/166م.ن,  (96)

 .3/170ابن الجزري: غاية النهاية,  (97)

 .3/193م.ن,  (93)

 .3/316م.ن,  (99)

 .3/337م.ن,  (100)

 .1/11م.ن,  (101)

 .1/13ابن الجزري :م.ن,  (103)

 .1/12م.ن,  (102)

 .1/226م.ن,  (103)

 .1/13م.ن,  (105)

 .1/15م.ن,  (106)

 .1/17م.ن,  (107)

 .1/17م.ن,  (103)

 .1/15ابن الجزري: غابة النهاية,  (109)

 .1/30م.ن,  (110)

 .1/36م.ن,  (111)

 .1/32م.ن,  (113)

 .1/23م.ن,  (112)

 .1/30م.ن,  (113)

 .1/113م.ن,  (115)
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 .1/151م.ن,  (116)

 .1/35ابن الجزري: غاية النهاية,  (117)

 .1/52م.ن, - (113)

 .1/99م.ن,  (119)

 .1/130م.ن,  (130)

 .1/21م.ن,  (131)

 م.ن. (133)

 .1/36م.ن,  (132)

 .1/37م.ن,  (133)

 .1/55م.ن, ابن الجزري:  (135)

 .1/70م.ن,  (136)

 .1/33م.ن,  (137)

 .1/37م.ن,  (133)

 .1/90م.ن,  (139)

 .1/95م.ن,  (120)

 .1/336م.ن,  (121)

 .1/93ابن الجزري : م.ن,  (123)

 .1/102م.ن,  (122)

 .1/231م.ن,  (123)

 .1/103م.ن,  (125)

 .1/109م.ن,  (126)

 .1/111م.ن,  (127)

 .1/131م.ن,  (123)

 .1/76م.ن,  (129)

 .1/133ابن الجزري: م.ن, - (130)

 .1/133م.ن,  (131)

 .1/133م.ن,  (133)

 .1/133م.ن,  (132)

 .1/139م.ن,  (133)
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 .1/135م.ن,  (135)

 .131/ 1م.ن,  (136)

 .1/136م.ن,  ابن الجزري: -(137)

 .373, 1/136م.ن. (133)

 .1/196م.ن,  (139)

 .1/366م. ن,  (150)

 .1/199م.ن,  (151)

 .1/302م.ن,  (153)

 .1/339م.ن,  (152)

 .1/312م.ن,  (153)

 .1/337= م.ن,  (155)

 .1/333م.ن,  -(156)

 .1/336م . ن,  (157)

 .1/339ابن الجزري:م.ن,  (153)

 .1/329م.ن,  (159)

 .1/373م.ن,  (160)

 .1/330م.ن,  (161)

 .1/230م.ن,  (163)

 .1/331م.ن,  (162)

 , 1/333م.ن,  (163)

 .1/335م.ن,  (165)

 .1/337م.ن,  (166)

 .259-1/253ابن الجزري: م.ن,  (167)

 .1/259م.ن,  (163)

 .1/260م.ن,  (169)

 .1/90م.ن,  (170)

 , 1/390م.ن,  (171)

 .1/391م.ن,  (173)

 .1/392م.ن,  (172)
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 .203-207م1ابن الجزري :م.ن,  (173)

 .1/211:م.ن, - (175)

 .1/329م.ن,  (176)

 .1/390م.ن,  (177)

 .1/232ابن الجزري: م.ن,  (173)

 .1/230م.ن,  (179)

 .521. وانظر ايضا 1/201م.ن,  (130)

 .1/209م.ن,  (131)

 .1/331م.ن,  (133)

 .1/333م.ن,  (132)

 .1/356م.ن,  (133)

 , 1/533م.ن,  (135)

 .1/523م.ن,  (136)

 .1/533ابن الجزري: م.ن,  (137)

 .1/533م.ن,  (133)

 .1/533م.ن,  (139)

 .1/363م.ن,  (190)

 .1/372م.ن,  (191)

 .1/503م . ن,  (193)

 .1/507م.ن,  (192)

 .1/513م.ن,  (193)

 .355-1/353ابن الجزري:م.ن,  (195)

 .1/37م.ن,  (196)

 .1/33م.ن,  (197)

 .1/231م.ن,  (193)

 .1/35م.ن,  (199)

 .1/211م.ن,  (300)

 .1/23م.ن,  (301)
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 قائمة املصادر واملراجع
 هـ(. 373ابن تغري بردي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف االتابكي )ت 

 العامة للتأليف والنشر(.النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, )القاهرة, المؤسسة المصرية  -1
 هـ( .1229البغدادي: إسماعيل باشا دمحم الباباني )ت 

أسماء المؤلفين وآثار المصنفين, )استانبول, وكالة المع غاية النهاية في  -هدية العارفين -3
 م( .1922هـ/  1253طبقات القراء, عني بنشره براجستراسر, )القاهرة, مكتبة الخانجي, 

 هـ(.322علي بن يوسف)ت ندمحم ب ابن الجزري: احمد بن

)مصطفى  1شرح طيبة النشر في القراءات العشر, ضبطه وراجعه الشيخ علي دمحم الضباع, ط  -2
 م( . 1950ألبابي الحلبي, 

)بيروت, دار  3شرح طيبة النشر في القراءات العشر, حققه وعلق عليه الشيخ أنس مهرة, ط  -3
 م( .3000هـ /  1330الكتب العلمية, 

هـ/  1253لنهاية في طبقات القراء, عني بنشره براجستراسر, )القاهرة, مكتبة الخانجي, غاية ا -5
 م( .1922

 هـ( .1067حاجي خليفة: مصطفى بن عبد هللا القسطنطيني الرومي الحنفي )ت 
 م(.1993كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, )بيروت, دار الكتب العلمية,   -6

 هـ(.353احمد بن علي بن دمحم )ت ابن حجر العسقالني: أبو الفضل
)حيدر أباد الدكن,  3الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, تحقيق د.دمحم عبد المعيد حان, ط -7

 م(.1973المعارف العثمانية,  ةمجلس دائر 
 هـ(.765الحسيني: أبو المحاسن دمحم بن علي بن الحسين بن حمزة)ت

 دسي, )بيروت, دار الكتب العلمية(.ذيل تذكرة الحفاظ, تحقيق حسام الدين الق -3
 هـ(.362الخطيب البغدادي: أبو بكر)

 الرحلة في طلب الحديث, تحقيق نور الدين عتر, )بيروت, دار الكتب العلمية(. -9
دائرة المعارف اإلسالمية, نقلها إلى العربية احمد الشنتاوي وآخرون, )بيروت, دار الفكر  -10

 م(.1922العربي, 
 الزركلي: خير الدين.

األعالم/قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين,  -11
 م(.1969)بيروت, 2ط
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 زيدان: جرجي.
 م(.1967تاريخ آداب اللغة العربية, )بيروت, مكتبة دار الحياة,  -13

 هـ(.903السخاوي: شمس الدين دمحم بن عبد الرحمن)ت
 م(.1922)بيروت, دار الكتب العلمية, 1طالتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة,  -12
 الضوء الالمع ألهل القرن التاسع, )بيروت, دار مكتبة الحياة(. -13
 هـ(.1307فتح المغيث بشرح ألفية الحديث, تحقيق علي حسني علي, )الهند, الجامعة السلفية,  -15

 سركيس: يوسف آليان
 هـ(.1236معجم المطبوعات العربية والمعربة, )القاهرة, سركيس,  -16

 هـ(.563السمعاني: أبو سعد عبد الكريم بن دمحم بن منصور التميمي)ت
)الهند, 1األنساب, عني بتصحيحه والتعليق عليه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني, ط -17

 م(.1962وزارة المعارف للتحقيقات العلمية, 
 هـ(.911السيوطي: عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين)ت

 (.1323-1322غوتنجي, 0ر باعتناء وستنفلد, ذيل طبقات الحفاظ, نش -13
تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي, تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف, )بيروت, دار إحياء  -19

 م(.1979الكتب, 
 هـ(.1350الشوكاني: دمحم بن علي)ت

 البدر الطالع بمحاسن من بعد القران السابع, )بيروت, دار المعرفة(. -30
 الصالح: صبحي.

 م(.1959ومصطلحه, )دمشق, جامعة دمشق,  علوم الحديث -31
 هـ(.632ابن الصالح: أبو عمرو عثمان الشهرزوري )ت

 علوم الحديث, تحقيق نور الدين عتر, )بيروت, المكتبة العلمية(. -33
 هـ(.963طاش كبري زاده: عصام الدين أبو الخير احمد بن مصطفى)ت

كامل بكري وعبد الوهاب أبو  مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم, تحقيق -32
 م(.1963النور, )القاهرة, دار الكتب ألحديثه, 

 م(.1975الشقائق النعمانيه في علماء الدولة العثمانية, )بيروت, دار الكتاب العربي,  -33
 هـ(.1039العاصمي المكي: عبد الملك بن حسين بن عبد الملك)ت

 قاهرة, السلفية(.سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي, )ال -35
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 أ.د. فاطمة زبار عنيزان

 جملة مداد اآلداب الرابع عشرالعدد 

 

 عبد الجبار: عبد الرحمن .
 م(.1931ذخائر التراث العربي اإلسالمي, )البصرة, جامعة البصرة,  -36

 عبد المنعم: شاكر محمود.
ابن حجر العسقالني دراسة مصنفاته ومنهجه وموارده في كتابه اإلصابة, )جامعة بغداد, كلية  -37

 م/أطروحة دكتوراه(.1976اآلداب, 
 هـ(.937لرحمن بن دمحم أبو اليمن)تالعليمي: عبد ا

 م(.1963)النجف, الحيدريه, 3األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل, ط -33
 هـ(.1039: أبو الفالح عبد الحي)تيابن العماد الحنبل

 بيروت, دار الكتب العلمية(.0شذرات الذهب في أخبار من ذهب,  -39
 هـ(.355العيني: بدر الدين محمود بن احمد)ت

الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ططر, تحقيق هانس ارنست, )القاهرة, دار إحياء الكتب  -20
 م(.1963العربية, 

 هـ(.1207القنوجي: صديق بن حسن)ت
أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم, تحقيق عبد الجبار زكار, )بيروت, دار  -21

 م(.1973النشر العلمية, 
 كرد: دمحم.

 م(.1971)بيروت, دار العلم للماليين, 3م, طخطط الشا -23
 هـ(.773ابن كثير: إسماعيل بن عمرو أبو الفداء)ت

 في التاريخ, )بيروت, مكتبة المعارف(. ةالبداية والنهاي -22
 هـ(.1203اللكنوي: أبو الحسنات دمحم بن عبد الحي بن الحافظ دمحم بن عبد الحليم)ت

بتصحيحه وتعليق الزوائد عليه السيد مجد بدر الدين أبو الفوائد البهية في تراجم الحنفية, عني  -23
 فراس النعساني, )بيروت, دار المعرفة(.

 هـ(.1031المقري: احمد بن دمحم التلمساني)ت
نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب, تحقيق  -25

 م(.1963د.إحسان عباس, )بيروت, دار صادر, 
 هـ(.937القادر بن دمحم الدمشقي)تالنعيمي: عبد 
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 ...األثر الفين للروايات يف كتاب "غاية النهاية يف طبقات القراء 

 

 العدد الرابع عشر

 

 جملة مداد اآلداب

 

)بيروت, دار الكتب العلمية, 1الدارس في تاريخ المدارس, تحقيق إبراهيم شمس الدين, ط -26
 هـ(.1310

37- Brockleman G G.eschicht Dear Arabischin littertur (Leiden,1939)> 

 
 اجلداول 

 (1أوال جدول رقم )

 نوع رواية احلروف -1
 العدد رواية احلروف ت

 36 روى الحروف عن روى عنه -1
 9 روى عنه الحروف فقط -3
 12 روى الحروف فقط -2
 1 روى الحروف عرضا, أخذها عرضا -3
 5 روى الحروف, روى القراءة عنه عرضا -5
 5 روى القراءة, روى الحروف  -6
 6 روى الحروف سماعا من غير عرض  -7
 3 روى الحروف عن, روى القراءة عنه  -3
 2 الحروف عن, روى القراءة عنه عرضا وسماعا روى  -9

 6 روى الحروف سماعا, روى عنه  -10
 1 روى الحروف عرضا وسماعا, روى عنه  -11
 2 روى الحروف سماعا, روى القراءة عنه عرضا  -13
 10 روى الحروف عن  -12

 156 اجملموع 

 حتديد نوع احلروف املروية من مصادرها -2

 العدد احلروفمصادر رواية  ت

 1 كتاب اإليجاز لسبط الخياط  -1
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 أ.د. فاطمة زبار عنيزان

 جملة مداد اآلداب الرابع عشرالعدد 

 

 1 المكيين  -3
 10 كتاب الشاطبية  -2
 3 حروف أهل مكة  -3
 1 كتاب قراءة ورش  -5
 1 التجريد البن فحام  -6
 7 التيسير  -7
 3 حرز األماني  -3
 3 كتاب أبي عبيد  -9

 1 حروف األعشى  -10
 3 كتاب الكافي  -11
 3 كتاب الكامل للهذلي  -13
 13 حروف القران الكريم  -12
 2 ابن كثير  -13
 3 غاية ابن مهران  -15
 1 الصحيح  -16
 1 كتاب سيبويه واإليضاح  -17
 1 حروف األعمش  -13
 1 كتاب معاني القران  -19
 3 حروف الشاميين  -30
 1 حروف الحمصيين  -31
 1 حروف نافع  -33
 1 حروف أبي عمرو  -32
 3 كتاب جمال القراء  -33
 1 حروف من قراءة عاصم  -35
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 ...األثر الفين للروايات يف كتاب "غاية النهاية يف طبقات القراء 

 

 العدد الرابع عشر

 

 جملة مداد اآلداب

 

 1 التبصرة  -36
 2 سبعة ابن مجاهد  -37
 1 الكسائيحروف   -33

 71 اجملموع 

 (2ثانيا جدول رقم )

 رواية القراءة  -1

 العدد نوع رواية القراءة ت

 7 روى القراءة, روى الحروف  -1
 3 روى القراءة, روى عنه الحروف  -3
 3 روى القراءة سماعا, رواها سماعا  -2
 1 روى القراءة, رواها عنه سماعا  -3
 202 روى القراءة عن أو عنه  -5
 193 عنه, روى عنه القراءةروى القراءة   -6
 37 روى القراءة عرضا, روى عنه  -7
 103 روى القراءة عرضا فقط  -3
 10 روى القراءة عرضا وسماعا  -9

 70 روى القراءة عرضا, روى عنه عرضا  -10
 6 روى القراءة عرضا وسماعا, روى القراءة عنه  -11
 1 روى القراءة والحروف  -13
 2 روى القراءة عنه عرضا, روى الحروف  -12
 12 روى القراءة إجازة  -13
 6 روى القراءة سماعا  -15
 1 روى القراءة عن, روا عنه عرضا وسماعا  -16
 3 قرأ عليه, روى القراءة عنه  -17
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 أ.د. فاطمة زبار عنيزان

 جملة مداد اآلداب الرابع عشرالعدد 

 

 6 روى القراءة سماعا, رواها عنه سماعا  -13
 3 روى القراءة عرضا, روى عنه الحروف  -19
 25 قرأ بالروايات  -30
 13 تال بالروايات  -31

 839 اجملموع 

 الواردة يف الروايةبعض األلفاظ  -2

 العدد األلفاظ الواردة يف الرواية ت

 3 عرض الروايات  -1
 1 قراءة من رواية عامة  -3
 1 عارفا بالروايات  -2
 1 اخذ الرواية  -3
 1 ناقل للروايات, روى   -5
 2 وردت الرواية عنه  -6
 1 روى القراءة عنه, قرأ عليه  -7
 3 روى القراءة سماعا, روى الحروف  -3

 12 اجملموع 

 نوع رواية القراءة من مصادرها -3

 العدد مصادر رواية القراءة ت

 2 التيسير  -1
 1 التذكرة  -3
 3 الشاطبية  -2
 1 حديث التكبير  -3
 1 رواية ورش  -5
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 ...األثر الفين للروايات يف كتاب "غاية النهاية يف طبقات القراء 

 

 العدد الرابع عشر

 

 جملة مداد اآلداب

 

 1 كتاب السبعة البن مجاهد  -6
 1 اختيار أبي حاتم  -7
 1 غاية ابن مهران  -3
 1 اختيار اليزيدي  -9

 12 اجملموع 

 (3جدول رقم) -ثالثا
 حتدد:روايات مل  -

 العدد الروايات الغري حمددة ت

 1 روى عنه, روى باإلجازة  -1
 1 اعتمد على روايته   -3
 93 روى عنه  -2
 2 له اختيار شاذ  -3
 3 روى عنه سماعا  -5
 7 روى عن, روى عته  -6
 1 يروي عن  -7
 3 عرض ورواية  -3
 1 عرض عليه الرواية واختياره  -9

 1 روى اختياره  -10
 1 مطابقة الروايات  -11
 3 روايةمن غير   -13

 121 اجملموع 
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 أ.د. فاطمة زبار عنيزان

 جملة مداد اآلداب الرابع عشرالعدد 

 

 


