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شيخ القراء اإلمام الحافظ ابن الجزري 388 _ 157هـ
ألقابه واسمه وكنيته
ىو اضتافظ اضتجة الثبت اظتدقق ،فريد العصر ،ونادر الدىر ،إمام األئمة ،قاضي القضاة ،سند اظتقرئُت ،رأس
احملققُت الفضالء ،رئيس اظتدققُت النبالء ،شيخ شيوخ اإلقراء غَت منازع ،عمدة أىل األداء ،صاحب التصانيف
اليت مل يسبق مثلها ،ومل ينسج على منواعتا ،بلغ الذروة يف علوم التجويد وفنون القراءات ،حىت صار فيها اإلمام
الذي ال يدرك شأوه ،وال يشق غباره  .ىو ػتمد بن ػتمد بن ػتمد بن علي بن يوسف اصتزري الدمشقي العمري
الشَتازي الشافعي ،وكنيتو أبو اطتَت  ،وأطلق على نفسو لقب السلفي كما أتى يف منظومتو يف علم الرواية يف
اضتديث واظتسمى باعتداية يف علم الرواية  :يقول راجي عفو رب رؤف ػتمد بن اصتزري السلفي  .عُ ِرف بابن

اصتزري ،ونسب إىل اصتزري كما أتى يف اظتنح الفكرية للشيخ مال علي القاري ،نسبة إىل جزيرة ابن عمر ببالد

الشرق [ بلدة يف تركستان ] ،كذا ذكره ابن اظتصنف وتبعو من بعده يف إرتالو ،ويف القاموس  :بلد مشال اظتوصل [
تركيا ] حتيط بو دجلة مثل اعتالل ،واهلل أعلم باضتال ،واظتراد بابن عمر الذي نُسب إليو ىو ( عبدالعزيز بن عمر )
[ ]1وىو رجل من أىل برقعيد من عمل اظتوصل ،بناىا فنُسبت إليو ،نص على ذلك العالمة أبو الوليد بن
الشحنة اضتنفي ،يف تارخيو ( روضة اظتناظر يف علم األوائل واألواخر ) فليس بصحايب كما تومهو بعضهم  .اىـ .
[ . ]2و ورد يف كتاب الفوائد التجويدية يف شرح اظتقدمة اصتزرية ،نسبة إىل جزيرة ابن عمر بن اطتطاب الثعليب
] .حوايل عام 961م ،وكانت ميناء أرمينية [3

والدته
ولد _ رزتو اهلل _ يوم اصتمعة ليلة السبت اطتامس والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وستسُت وسبعمائة
ىجرية ( ،اظتوافق  30من شهر نوفمرب 1350ميالدية ) داخل خط القصاعُت بُت السورين بدمشق الشام  .وىو
كردي األصل [ . ]4قصة والدتو  :كان أبوه تاجراً  ،ومكث أربعُت سنة مل يرزق ولداً ،فحج وشرب من ماء
زمزم ،وسأل اهلل تعاىل أن يرزقو ولداً عاظتاً [ ، ]5فولد لو ابنو ػتمد ىذا بعد صالة الًتاويح
.
1

http://www.islamguiden.com/tajweed.shtml

نشأته
نشأ رزتو اهلل تعاىل يف دمشق الشام ،وفيها حفظ القرآن وأكملو وىو ابن ثالثة عشر عاماً ،وصلى بو وىو ابن
أربعة عشر .كان رزتو اهلل صاحب ثراء ومال ،وبياض وزترة ،فصيحاً بليغاً

تحصيله العلمي
اجتهت نفسو الكبَتة إىل علوم القراءات فتلقاىا عن جهابذة عصره ،وأساطُت وقتو ،من علماء الشام ومصر
واضتجاز إفراداً ورتعاً مبضمن كتب كثَتة ،كالشاطبية والتيسَت والكايف والعنوان واإلعالن واظتستنَت والتذكرة
والتجريد وغَتىا من أمهات الكتب وأصول اظتراجع ،ومل يكن اإلمام ابن اصتزري رزتو اهلل عاظتاً يف التجويد
والقراءات فحسب بل كان عاظتاً يف شىت العلوم من تفسَت وحديث وفقو وأصول وتوحيد وبالغة وؿتو وصرف
ولغة وغَتىا

شيوخه
ليس من السهل أن يستقصي اظترء الشيوخ الذين أخذ عنهم اإلمام ابن اصتزري رزتو اهلل ألهنم كانوا عاظتاً يفوق
اضتصر ،ولكنا نذكر منهم ما قدمتو لنا كتب الًتاجم ومن كتب الشراح ظتنظوماتو  .ؽتن تلقى عنهم علوم القراءات
السالر ،والشيخ أزتد بن إبراىيم الطحان،
والتجويد  - :من علماء دمشق  :العالمة أبو ػتمد عبدالوىاب بن ُّ
والشيخ أبو اظتعايل ػتمد بن أزتد اللبان ،والشيخ أزتد بن رجب ،والقاضي أبو يوسف أزتد بن اضتسُت الكفري
اضتنفي  ( .الزبيدي  - ) 31من علماء مصر  :الشيخ أبو بكر عبداهلل بن اصتندي ،والعالمة أبو عبداهلل ػتمد بن
الصائغ ،والشيخ أبو ػتمد عبدالرزتن بن البغدادي ،والشيخ عبدالوىاب القروي  ( .الزبيدي  - ) 31من علماء
اظتدينة اظتنورة  :ظتا رحل إىل مكة ألداء فريضة اضتج سنة 768ىـ  ،قرأ مبضمن كتايب الكايف والتيسَت على الشيخ
أيب عبداهلل ػتمد بن صاحل اطتطيب ،اإلمام باظتدينة اظتشرفة  ( .غاية النهاية  247ج ) 2وؽتن تلقى عنهم
اضتديث والفقو واألصول واظتعاين والبيان  :تلقى ىذه العلوم رزتو اهلل من خلق كثَت من شيوخ مصر منهم ،الشيخ
ضياء الدين سعد اهلل القزويٍت ،وأذن لو باإلفتاء سنة 778ىـ ،والشيخ صالح الدين ػتمد بن إبراىيم بن عبداهلل
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اظتقدسي اضتنبلي ،واإلمام اظتفسر احملدث اضتافظ اظتؤرخ أيب الفداء إشتاعيل بن كثَت صاحب التفسَت اظتعروف ،وىو
أول من أجاز لو باإلفتاء والتدريس سنة 774ىـ ،وكذلك شيخ اإلسالم البلقيٍت سنة 785ىـ

من مناصبه
جلس لإلقراء حتت قبة النسر باصتامع األموي للتعليم واإلقراء سنُت عديدة ،وويل مشيخة اإلقراء الكربى بًتبة أم
الصاحل بعد وفاة شيخو أيب ػتمد عبدالوىاب السالر ،وويل قضاء دمشق عام 793ىـ ،وكذا ويل القضاء بشَتاز،
وبٌت بكل منهما للقراء مدرسة ونشر علماً رتاً ،شتامها بدار القرآن [ . ]1ويل مشيخة اإلقراء بالعادلية ،مث مشيخة
دار اضتديث األشرفيَّة [ . ]2وويل مشيخة الصالحية ببيت اظتقدس وقتاً

تالمذته
أخذ عنو القراءات طوائف ال حيصون كثرة وعدداً ،منهم من قرأ مبضمن كتاب واحد ،ومنهم من قرأ مبضمن أكثر
من كتاب ،فممن كمل عليو القراءات العشر بالشام ومصر ابنو أبوبكر أزتد الذي شرح طيبة النشر ،والشيخ
ػتمود بن اضتسُت بن سليمان الشَتازي ،والشيخ أبوبكر بن مصبح اضتموي ،والشيخ ؾتيب الدين عبداهلل بن
قطب بن اضتسن البيهقي ،والشيخ أزتد بن ػتمود بن أزتد اضتجازي الضرير ،واحملب ػتمد بن أزتد بن اعتامي،
والشيخ اطتطيب مؤمن بن علي بن ػتمد الرومي ،والشيخ يوسف بن أزتد بن يوسف اضتبشي ،والشيخ علي بن
إبراىيم بن أزتد الصاضتي ،والشيخ علي بن حسُت بن علي اليزدي ،والشيخ موسى الكردي ،والشيخ علي بن
ػتمد بن علي بن نفيس ،والشيخ أزتد بن إبراىيم الرماين  .ومن اليمن  :الشيخ عثمان بن عمر بن أيب بكر بن
علي الناشري الزبيدي العدناين من علماء زبيد اليمن عام 828ىـ ،شارح الدرة اظتضية يف القراءات الثالث

فصل
ففر منو إىل بالد الروم ،فاتصل باظتلك
قال اضتافظ ابن حجر  ( :مث جرت لو كائنة مع قُطْلُبك استادار أيْـت ُمشَّ ،

أيب يزيد بن عثمان ،فأكرمو وعظمو ،وأقام عنده بضع سنُت ،إىل أن وقعت الكائنة العظمى اليت قتل فيها ابن

عثمان ،فاتصل ابن اصتزري باألمَت تيمو ،ودخل معو بالد العجم ) اىـ  .وبعد موت األمَت تيمور سنة 807ىـ ،
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خرج من بالد ما وراء النهر ،فوصل إىل خراسان ودخل مدينة ىراة ،مث وصل إىل يزد مث إىل أصبهان فقرأ عليو
للعشرة يف ىذه اظتدن رتاعة منهم من أكمل ومنهم من مل يكملوا ،وتوجو إىل شَتاز سنة  808ىـ  ،فأمسكو
سلطاهنا ،فقرأ عليو رتاعة هبا وانتفعوا بو ،وأُلزم بالقضاء ُك ْرىاً ،فقام بو َّ
مد ًة طويلة [ . ]2مث دتكن من اطتروج منها

توجو للحج سنة 822ىـ ،ىو مع اظتوىل معُت الدين بن عبداهلل
إىل البصرة فقرأ عليو أبو اضتسن األصبهاين ،مث َّ
قاضي كازرون فوصال إىل قرية عنيزة بنجد مث توجها منها ألداء الفريضة فلم يتمكنا من اضتج يف ىذه السنة،

حجا يف اليت تليها ،وجاور مبكة واظتدينة ،مث رجع إىل شَتاز  .ويف سنة
العًتاض األعراب ـ قطَّاع الطريق ـ عتما ،مث َّ
827ىـ قدم دمشق ،مث القاىرة وأقرأ وحدَّث ،مث رحل إىل مكة فاليمن تاجراً ،وحدث هبا ،ووصلو مل ُكها ،فعاد
وحج سنة  828ىـ ،مث دخل القاىرة يف أول سنة  829ىـ فمكث هبا مدة مث توجو إىل الشام ،مث
ببضائع كثَتةٍَّ ،
إىل شَتاز عن طريق البصرة

مؤلفاته
كان رزتو اهلل غزير اإلنتاج يف ميدان التأليف ،يف أكثر من علم من العلوم اإلسالمية ،وإن كان علم القراءات ىو
العلم الذي اشتهر بو ،وغلب عليو  .ويعكس تنوع موضوعات مؤلفاتو تنوع عناصر ثقافتو ،إىل جانب كتب
القراءات وعلوم القرآن ،كتباً يف اضتديث ومصطلحو ،والفقو وأصولو ،والتأريخ واظتناقب ،وعلوم العربية ،وغَت ذلك
[ .]2ويقول األستاذ علي بن ػتمد العمران ػتقق كتاب منجد اظتقرئُت ومرشد الطالبُت لإلمام ابن اصتزري  :فقد
جتاوز عدد مصنفاتو التسعُت كتاباً …… وأكرب قائمة رأيتها يف تعداد مؤلفاتو ىي اليت صنعها األستاذ /ػتمد
 .مطيع اضتافظ ،ونشرىا مركز رتعة اظتاجد عام ( ،)1414فقد ذكر فيها سبعة وذتانُت عنواناً
أوالً :كتب القراءات والتجويد [ -1 :]1حتبَت التيسَت يف القراءات العشر ـ مطبوع  -2 .تقريب النشر يف
القراءات العشر ـ مطبوع  -3 .التمهيد يف علم التجويد ـ مطبوع  -4 .طيبة النشر يف القراءات العشر ـ نظم ـ
مطبوع  -5 .اظتقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمو ـ اظتشهورة باظتقدمة اصتزرية _ نظم ـ مطبوع  -6 .منجد
اظتقرئُت ومرشد الطالبُت ـ مطبوع  -7 .النشر يف القراءات العشر ـ مطبوع  -8 .إحتاف اظتهرة يف تتمة العشرة .
 -9أصول القراءات  -10 .إعانة اظتهرة يف الزيادة على العشرة ـ نظم  -11 .اإلعالم يف أحكام اإلدغام ـ شرح
يف أرجوزة أزتد اظتقري  -12 .األلغاز اصتزرية ،وىي أرجوزة ضمنها أربعُت مسألة من اظتسائل اظتشكلة يف القرآن .
 -13اإلىتداء إىل معرفة الوقف واالبتدا  -14 .حتفة اإلخوان يف اطتلف بُت الشاطبية والعنوان  -15 .التذكار
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يف رواية أبان بن يزيد العطار  -16 .التقييد يف اطتلف بُت الشاطبية والتجريد  -17 .التوجيهات يف أصول
القراءات  -18 .جامع األسانيد يف القراءات  -19 .الدرة اظتعنية يف قراءات األئمة الثالثة اظترضية  -20 .رسالة
يف الوقف على اعتمز ضتمزة وىشام  -21 .العقد الثمُت يف ألغاز القرآن اظتبُت ـ شرح لقصيدتو اظتسماة األلغاز
اصتزرية  -22 .غاية اظتهرة يف الزيادة على العشرة ـ نظم  -23 .الفوائد اجملمعة يف زوائد الكتب األربعة -24 .
هناية الربرة فيما زاد على العشرة ـ نظم يف قراءة ابن ػتيصن واألعمش واضتسن البصري  -25 .ىداية الربرة يف
 .تتمة العشرة ـ نظم  -26 .ىداية اظتهرة يف ذكر األءمة العشرة اظتشتهرة  -27 .البيان يف خط عثمان
ثانياً كتب اضتديث وعلومو  -1 :األربعون حديثاً  -2 .األولية يف أحاديث األولية  -3 .البداية يف علوم الرواية
 -4 .تذكرة العلماء يف أصول اضتديث ـ ؼتتصر جعلو بداية ظتنظومتو اظتسماة باعتداية إىل معامل الرواية -5 .
التوضيح يف شرح اظتصابيح ـ يف ثالث غتلدات ،وىو شرح مصابيح السنة للبغوي  -6 .جنو اضتصن اضتصُت ـ
ؼتتصر كتابو اضتصن اضتصُت اآليت  -7 .اضتصن اضتصُت من كالم سيد اظترسلُت ـ يف األذكار والدعوات ـ مطبوع
 -8 .عدة اضتصن اضتصُت ـ ؼتتصر آخر للحصن اضتصُت  -9 .عقد الآليل يف األحاديث اظتسلسلة العوايل .
 -10القصد األزتد يف رجال مسند أزتد  -11 .اظتسند األزتد فيما يتعلق مبسند أزتد  -12 .اظتصعد األزتد
يف ختم مسند أزتد ـ مطبوع  -13 .مفتاح اضتصن اضتصُت ـ وىوشرح للحصن اضتصُت  -14 .مقدمة علوم
اضتديث ـ نظم  -15 .اعتداية يف علم الرواية ـ نظم  .طبع مع شرحو يف غتلدين حتت عنوان ( الغاية يف شرح
 ) .اعتداية يف علم الرواية ) الشارح اإلمام ػتمد بن عبدالرزتن السخاوي ( 902 - 831ىـ
ثالثاً كتب التاريخ والفضائل واظتناقب  -1 :اإلجالء والتعظيم يف مقام إبراىيم  -2 .أسٌت اظتطالب يف مناقب
علي بن أيب طالب ز  -3تاريخ ابن اصتزري  -4 .التعريف باظتولد الشريف  -5 .ذات الشفا يف سَتة اظتصطفى
ومن بعد من اطتلفا ـ منظومة  -6 .ذيل طبقات القراء للذىيب  -7 .الرسالة البيانية يف حق أبوي النيب -8 .
عرف التعريف باظتولد الشريف .وىو ؼتتصر كتاب التعريف للمؤلف  -9 .غاية النهاية يف أشتاء رجال القراءات ـ
وىو ؼتتصر من كتاب طبقات القراء الكبَت للمؤلف ـ مطبوع  -10 .فضل حراء  -11 .ؼتتصر تاريخ اإلسالم
للذىيب  -12 .مشيخة اصتنيد بن أزتد البلياين ـ من ختريج ابن اصتزري  -13 .هناية الدرايات يف أشتاء رجال
 .القراءات ـ وىو طبقات القراء الكبَت
رابعاً كتب أخرى  -1 :اإلبانة يف العمرة من اصتعرانة  -2 .أحاسن اظتنن  -3 .اإلصابة يف لوازم الكتابة -4 .
اإلعًتاض اظتبدي لوىم التاج الندي  -5 .التكرمي يف العمرة من التنعيم  -6 .تكملة ذيل التقييد ظتعرفة رواة السنن
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واألسانيد  -7 .اصتوىرة يف النحو ـ منظمومة  -8 .حاشية على اإليضاح يف اظتعاين والبيان صتالل الدين القزويٍت
 -9 .الذيل على مرآة الزمان للنوي  -01 .الزىر الفائح يف ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح ـ وىي رسالة يف
اضتث على الفضيلة  -11 .شرح منهاج األصول
عوايل القاضي أيب نصر  -13 .غاية اظتٌت يف زيارة مٌت  -14 .فضائل القرآن  -15 .كفاية األظتعي يف . 12-
آية[ يا أرض ابلعي ]  -16 .ؼتتار النصيحة باألدلة الصحيحة  -17 .منظومة يف الفلك  -18 .منظومة يف
لغز  -19 .اظتولد الكبَت ،وىو يف سَتة النيب  -20وظيفة مسنونة

وفاته
تويف رزتو اهلل تعاىل ،ضحوة يوم اصتمعة طتمس خلون من أول الربيعُت سنة ثالث وثالثُت وذتامنائة مبنزلو بسوق
اإلسكافيُت مبدينة شَتاز  .ودفن بدار القرآن اليت أنشأىا هبا عن اثنُت وذتانُت سنة رزتو اهلل تعاىل ،ورضي عنو،
وجعل اصتنة منزلو ومثواه ،وجزاه عن القرآن الكرمي خَت ما جيزي بو الصاضتُت اظتخلصُت
http://www.r-warsh.com/vb/showthread.php?p=8245#post8245
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