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استدراك وتعقيب على تحقيق كتاب" السبعة في القراءات" بتحقيق 
 هـ(.423الدكتور شوقي ضيف وعلى ما كتب عن مؤلفه أبي بكر بن مجاهد )ت 

 د. خلف حسين صالح الجبوري
 العراق -جامعة تكريت -كلية التربية

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

لنبيين محمد صلى الله الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم ا
 عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

يعددد كتددابس السددبعة رددا المددراهاتك مددن أاددتر كتددب المددراهات عامددة، و  سدديما أندده 
لادديا المددراه أبددا بكددر بددن مجايددد البعدددادي، الددحي علددى يديدده تددم تحديددد التدد ليف رددا 

واجتمد  الندا   عدد محدد من المراهات، واختار سبعة قدراه ممدن اادتترت قدراهاتتم،
 .ك1سعليتم را بلدانتم، أودعه كتابه يحا

وطب  عدة طبعات بتحميق الدكتور اوقا ضيف، ونود أن نمف مستدركين على 
م، ومدددارعين عددن 1811األسددتاح الضاضددض بعددا مددا راتدده رددا طبعددة الكتدداب ال ال ددة 

د قداض ابن مجايد العدالم الكبيدر، الدحي اتتمده بعدا العلمداه المتمددمين بالتددلي ، وقد
:ردا سدنة ك3س يددك381را حمده اديخه أبدو العبدا  أحمدد بدن يحيدى  علدب النحدويس ت

ست و مانين ومئتدين سمدا بمدا ردا عصدرنا يدحا أحدد أعلدم بكتداب اللده مدن أبدا بكدر 
 .ك2س بن مجايدك

:            ك4س يددددك270وقددداض ريددده تلميدددح  أبدددو عبدددد اللددده الحسدددين بدددن أحمدددد بدددن خالويددده ست
 .ك5س ة وسائر النا  له تب كس اإلمام را المراه

 وريما ي تا ا ستدراكات على تحميق كتاب السبعة را المراهات:
َكددَحَلَ   : ك6سجدداه رددا كتدداب السددبعة ا رون عيددام عددن أبددا عمددرو -1

ُض اآلَياتَ   .ك7س ا28 ]الروم [ ُنَضصِّ
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ولددم يكددن مددن تالمددحة أبددا عمددرو َمددن اسددمهسعيامك، والصددواب يوسعبددا ك، 
، رحصددض تصددحيف رددا اسددمه، وورد ك يددرا  ردددا ك1سالضضددض الددحي يددو عبددا  بددن

كتددداب السدددبعة، وكدددان سعبدددا ك ك يدددر السددد،اض لاددديخه أبدددا عمدددرو، ومدددن حلددد :            
، عددددددددن أبددددددددا عمددددددددرو:  مالددددددددة                   ك8سسورون عبددددددددا  بددددددددن الضضددددددددض وعبددددددددد الددددددددوار 

 . ك10س حل  كلهك
كيددددف تمددددرأ:             وقولدددده أيضددددا : سس رمدددداض عبددددا  بددددن الضضددددض: سدددد لت أبددددا عمددددرو

   لَددددددددى َبدددددددداَرَئُكم َ ]  وكددددددددحل  قولدددددددده:              ك11س متمددددددددو.ة م ملددددددددة... كك ]54البمددددددددرة ،
سس اختلف عن أبا عمرو را حل ، رماض عبدا  بدن الضضدض: سد لت أبدا عمدرو: 

 . ك13س مدغمة كك ]131البمرة  [  َوأَرَنا رمرأ: 
، ك12سد اللدده بددن علدداوجدداه أيضددا  رددا كتدداب السددبعة: سس وحددد   عبيدد -3

            أَحددددد  عددددن علددددا بددددن نصددددر، عددددن أبيدددده، قدددداض سددددمعت أبددددا عمددددرو يمددددرأ:
نتاكك]1اإلخالص [  . ك14س ، رإحا وصض ينوِّ

رمدددد حددددد  رددددا رجددداض السددددند تحريددددف، ويدددو سعلددددا بددددن نصدددر، عددددن أبيددددهك، 
عدددددددن أبيدددددددهك، وأبدددددددو  يدددددددو علدددددددا بدددددددن نصدددددددر ك15سوالصدددددددواب سنصدددددددر بدددددددن علدددددددا

، وورد ك يدرا  ردا كتداب السدبعة، ومدن ك17سا عمدرو، أحد تالمحة أبك16سالجتضما
 [ أن  اق ُتلُدددوا   حلدد : سس رددرون نصددر بددن علددا، عددن أبيدده، عددن أبددا عمددرو:

 .ك11س بكسر النونكك ]66النساه
ددَا َمددن   وكددحل : سس رون نصددر بددن علددا،  عددن أبيدده، عددن أبددا عمددرو  َرُنجِّ

 . ك18س يدغمكك ]110يوسف  [ َنَااهُ 
اآلتية، وأاار را الحااية  لى أنتا من أضاف المحمق الجملة  -2

 حرورا  ليست بالك يرةكك ك30سالنسخة سمك: سس وقد رون عنه حماد بن سلمة

 . ك31س
 ويح  الجملة وردت قبض سطرين، رال ضرورة لتكراريا.
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ك: سس لددم أجددد 12ك مددن الصددضحةس2حكددر المحمددق رددا الحااددية رقددمس -4
ن مجايدددد و  ردددا سرضدددالن الممدددرطك ردددا طبمدددات المدددراه،   ردددا اددديو  ابددد

 .ك32سككك33ستالمحة أبا حمدون الحيلا
وعندما رجعت  لىسغاية النتاية را طبمات المراه  بدن الجد.ريك وجددت: سس 
الضضض بن مخلد بن عبد الله بن .ريق، أبو العبدا  البعددادي، يعدرف بضضدالن 

 . ك34س الدقاق األعرج المكتب، قرأ على أبا حمدون الطيبكك
غاية النتاية را طبمدات المدراهك عندد ترجمتده قاض ابن الج.ري را س -5

ألبددا بكددر محمددد بددن أحمددد بددن عمددر الددداجوانا: سس وقددد دلدد  ابددن مجايددد 
اسمه را كتابه، رماض: حد نا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الرملا الممرط، 

، رمحمد بن عبداللده يدحا يدو الدداجوانا. وقداض ردا ك35سقاض حد نا عبدالر.اق
حمددد بددن أحمددد الممددرط، قدداض: حددد نا عبددد الددر.اق بددن مكددان آخددر: حددد نا م

 .ك37س ، والممرط يحا يو الداجواناككك36سالحسن
وقاض محمدق كتداب السدبعة ردا ممدمتده: سس وحكدر ابدن الجد.ري ريمدا نمدض عدن 
بعا الرواة أن ابن مجايد أخط  را اسم محمد بن أحمد بدن عمدر الرملدا،  ح 

محمددد بدن عبداللده الرملدا، علددى  مددن سدورة آض عمدران باسدم ك31حكدر  ردا رقدم س
ك مددددددددددن                   45أن ابددددددددددن مجايددددددددددد نضسدددددددددده يددددددددددحكر ا سددددددددددم مصددددددددددححا  رددددددددددا رقددددددددددمس

 .ك31س سورة األنعامكك
رلم ينتبه المحمق  لدى الخطد  الدحي حصدض ردا كلمدةسالرملاك نتيجدة التحريدف 
را قوض ابن مجايد: س أخبرنا بحل  أبو عبدالله محمد بن عبدالله الرملا، عن 

 .ك38س د الر.اق بن الحسنككعب
رالدددحي حكدددر  ابدددن مجايدددد صدددحيح، ولكدددن حصدددض تحريدددف لكلمدددة سالرملددداك، 

 والصواب يو: سس أبو عبدالله محمد بن عبدالله الديبلاكك، ولي  الرملا.
وقد ترجم له ابن الج.ري را كتابده سغايدة النتايدة ردا طبمدات المدراهك بمولده: سس 

بلا، أخدح المدراهة عرضدا  عدن جعضدر ابدن محمدد محمد بن عبدالله، أبو عبداللده الددي
 . ك20س بن سضيط، رون الحروف عن عبد الر.اق بن الحسنكك
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ويالحظ أن ابن الج.ري حكر أن محمد بن عبدالله قرأ على عبدد الدر.اق ابدن 
 .ك21سالحسن، ويو ما حكر  ابن مجايد

ن أما ما حكر  ابن الج.ري عن رواية ابدن مجايدد: سس أخبرندا بدحل  محمدد ابد
، رلددي  ريتددا  اددكاض، ك23س أحمددد الممددرط، قدداض: حددد نا عبددد الددر.اق بددن الحسددنكك

رمحمددد بددن أحمددد الممدددرط يددو الددداجوانا، وبددحل  تددد.اض تتمددة التدددلي  عددن ابدددن 
مجايدد، ويددح  بعيدددة عندده َلمددا ُعددرف عنده مددن دقتدده وتدقيمدده األسددانيد والروايددات، 

والدرايددة، وقددد أحصددايا  التددا وردت عددن أئمددة متبدداينين رددا اإلتمددان رددا الروايددة
واسدددتخرج منتدددا المدددراهات السدددب  المادددتورة، ركيدددف نمدددوض:  نددده أخطددد  ردددا اسدددم 

 ايخه، الحي قرأ عليه .
أضاف محمق كتاب السبعة را المراهات كلمدةس وكدانك .يدادة علدى  -6

، ويددح  ك22سك  لددى أن يددح  ال.يددادة للسددياق1الددنص، وأاددار رددا الحااددية رقددمس
نك وردت ردددا بدايدددة الجملدددة ردددا الصدددضحة ال.يدددادة غيدددر ضدددرورية، ألنسكدددا

 السابمة، وأن جملةس   يمرأ بما لم يتمدم ريه أحدك خبر كان.
 تعقيب:

ناددرت مجلددة كليددة الاددريعة والدراسددات اإلسددالمية رددا جامعددة أم المددرن بمكددة 
يددد بح ددا  عنواندده:           1401-1400المكرمددة رددا عدددديا الخددام  للسددنة الخامسددة 

ومكانتدددددده ردددددا الدراسدددددات المرآنيدددددة واللعويدددددةك للدددددددكتور            سأبدددددو بكدددددر بدددددن مجايدددددد
، ونددود أن نمددف علددى بعددا مددا جدداه رددا يددحا البحدد  كمددا ك24سعبددد الضتدداب اددلبا

 ي تا:
بعدددد أن بدددي ن الباحددد  نبدددحة مختصدددرة عدددن حيددداة أبدددا بكدددر بدددن مجايدددد وطلبددده 

، واختيدار  العلم، وتلميه المراهة عن ايوخه، وأ ر  را تحديد الت ليف را المراهات
سددبعة قددراه مددن الددحين ااددتترت قددراهاتتم، أاددار الباحدد  رددا بح دده  لددى أن َحكددر 
ابدن مجايدد تددرد د ردا ك يددر مدن الم،لضددات، مدن حلد  قولدده: سس وقدد أخددح اسدم ابددن 
مجايددد يبددر. رددا الدراسددات المرآنيددة، كمددا أخددحت أسددماه سددبعة مددن المددراه تددحكر 

راب، انظددر مدد ال :  عددراب المددرآن ينددا وينددا  رددا كتددب التضسددير والمددراهات واإلعدد
دددا ، والمطددد  وا ئتنددداف لددده أيضدددا ، والكاددداف لل.مخادددري...ويح  الم،لضدددات  للنحَّ
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لمجرد التم يض   للحصر...وحسبا وحسبكم أن تنظروا رتار  كتب المدراهات، 
رسددوف نجددد رصدديدا  ضددخما  منتددا يددو ريمددا أرن مددن عمددض ابددن مجايددد أو حولدده 

ن كددان ابددن مجايددد  ومددا بعدددياك 45يلددح  رددا صدددر كتابدده السددبعة سص يدددور. وا 
ك بضدددرورة علدددم النحدددو، 84وكتابددده ردددا الوقدددف وا بتدددداه سالمطددد  وا ئتنددداف ص

ردإن رسدوخه ردا  -ووجو  اإلعراب، ومعررة اللعات لعالم المدراهات،  ح كدان حلد 
الرواية كان أعمق من تمكنه را العربية، وقد كاندت يدح  الظدايرة وسديلة لتعمبده 

جعضدر النحددا  وابدن جندا، األوض ردا كتابدده المطد  وا ئتنداف، واآلخددر مدن أبدا 
 . ك25س را كتابه المحتسب را تبيين وجو  المراهات الاواح وا حتجاج لتاكك

وقددداض ردددا موضددد  آخدددر: سس أادددار أبدددو جعضدددر النحدددا  ردددا ممدمدددة كتددداب    
ر أن سالمط  وا ئتنافك  لى الكتب التا سينمض عنتا را يحا الباب. ومن اليسدي

نتعدددرف آراه ابدددن مجايدددد ردددا س الوقدددف وا بتدددداهك بمطالعتندددا كتددداب أبدددا جعضدددر 
النحددددا  رددددا يددددحا الموضددددور، رمددددد تددددرد د َحكددددر ابددددن مجايددددد رددددا كتددددابس المطدددد  

 . ك26س وا ئتنافك أك ر من مئة وخمسين موضعا كك
 ن  الباحدددد  تددددويم رددددا جعددددض أبددددا جعضددددر النحددددا  متدددد  را  بددددابن مجايددددد رددددا 

بتدداهك، بدض جعدض كتدابس المطد  وا ئتندافك يدو مدن عمدض ابدن مجاضسالوقف وا 
مجايدد أو حولده يدددور، بسدبب ك ددرة تدرد د َحكددر ابدن مجايددد ردا يددحا الكتداب كمددا 
يرن، مما جعله ي،كد أن  بن مجايد كتابا  را الوقف وا بتداه وحل  را قولده: 
سس وحسدددبا وحسدددبكم أن تنظدددروا رتدددار  كتدددب المدددراهات، رسدددوف نجدددد رصددديدا  
ن كدان ابددن  ضدخما  منتدا يدو ريمددا أرن مدن عمدض ابدن مجايددد أو حولده يددور. وا 

ومدددا بعددددياك وكتابددده ردددا الوقدددف  45مجايدددد يلدددح  ردددا صددددر كتابددده السدددبعةسص
ك بضددددرورة علددددم النحددددو، ووجددددو  اإلعددددراب، 84وا بتددددداه سالمطدددد  وا ئتندددداف ص

 .ك27س ومعررة اللعات لعاَلم المراهات،  ح كان حل كك
اب المطددد  وا ئتنددداف ألبدددا جعضدددر النحدددا  يجدددد موضدددعين  ن المتصدددضح لكتددد

ا نين   غير ورد ريتمدا َحكدر أبدا بكدر بدن مجايدد، أمدا المواضد  األخدرن رتدا 
، ولدددي  أحمدددد بدددن ك21سألحمدددد بدددن موسدددى، الدددحي يدددو أحمدددد بدددن موسدددى الل،لددد،ي

موسى بن مجايد كما حكر الباح ، والموضعان اللحان ُحكر ريتما أبو بكر ابن 
 :مجايد يما
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قدددداض النحددددا : سس حكددددى لددددا بعددددا أصددددحابنا عددددن أبددددا بكددددر بددددن  -1
مجايدسرضددى اللدده عنددهك: أندده كددان يمددوض:   يمددوم بالتمددام     نحددوي عددالم 
بددالمراهة، عددالم بالتضسدددير، عددالم بالمصددص، وتلخددديص بعضددتا مددن بعدددا، 

 .ك28س عالم باللعة التا ن.ض بتا المرآنكك
ب أن يمدف عندد قاض النحا : سوقد كان أبدو بكدر بدن مجايدد يسدتح -3

 ،  م يبتدط]10النمض   [َ نِّا َ  َيَخاُف َلَديَّ ال ُمرَسُلونَ  قوله ع. وجض: 
 .ك40سك]10النمض [ َ  َّ َمن  َظَلَم 

وي،يددد قولندددا:  ن سأحمددد بدددن موسددىك يدددو الل،لدد،ي مدددا جدداه ردددا كتدداب المطددد  
 وا ئتندداف نضسدده ويددو قددوض النحددا : سس...حددد نا أحمددد بددن موسددى، عددن عيسددى

يَّدددددددددداي رَددددددددددار َيُبوَنا : ك41سابددددددددددن عمددددددددددر يَّدددددددددداَي رَدددددددددداتَُّموَنا ،40]البمددددددددددرة[ َواَ               َواَ 
دد، ]41البمددرة [ ُبددُدوَنا ،]28الاددعراه  [ يَنامَ َوالَّددَحي ُيددَو ُيط َعمَنددا َوَيس   َ  َّ َلَيع 

حا وصلت كانت بالياهكك ]56لحاريات ا[  . ك43س  حا وقضت ريتا كل تا بعير ياه، وا 
يضدداف  لددى حلدد  أن يددح  اآلراه لددو كانددت  بددن مجايددد لكددان لدده كتدداب رددا 
الوقددددف وا بتددددداه، ويددددو مددددا حيددددب  ليدددده الباحدددد ، ويددددحا مددددا لددددم يددددحكر  أحددددد مددددن 
المتمدددمين أو المتددد خرين، رضددال  عدددن عددددم وجددود آراه لددده رددا الوقدددف وا بتدددداه 

 ماتورة را المصادر.
عددددالم رددددا كتدددداب المطدددد   ن  الددددحي أوقدددد  الباحدددد  رددددا الددددويم يددددو رتددددر  األ

وا ئتنددداف الدددحي صدددنعه محممددده الددددكتور أحمدددد خطددداب العمدددر، الدددحي عدددد  كدددض  
قبددض  -موضد  ريدده حكدر ألحمددد بدن موسددى يدو  بددن مجايدد، ممددا جعدض الباحدد 

 يحيب  لى ما حيب  ليه. -أن يدقق را األمر
وختاما  أس ض الله تعالى أن يسد د خطانا جميعا  لخدمة كتابه الع.ي.، كما 

 خدمه أسالرنا من قبض،  نه سمي  مجيب الدعوات.
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