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 البحثملخص 

ه(؛ الذي اشتهر 1075أتحدث في هذا البحث اإلمام المقرئ الشهير، والمحّدث الفقيه الّنحرير العالمة المتفنن سلطان بن أحمد المزَّاحي )ت
بتدقيق مسائل الفن ورواياته، وُعرف بظهور شخصيته في مؤلفاته, وأقدم في هذا البحث سيرته وشيوخه وتقصي جوانب حياته وجهوده في علم  

وقد قسمت القراءات وأثره على المدرسة القرآنية والحركة اإلقرائية, وقد وسمت البحث بـــعنوان: )مدرسة العالمة: سلطان المزاحي في القراءات(,  
ة، وثناء  المبحث الثاني: مكانته العلمية والفقهي  .المبحث األول: اسمه، ومولده، ونشأته, وحياته, وطلبه للعلم, وشيوخه, وتالميذه:البحث إلى

 .ثم الخاتمة وفيها أبرز النتائج والتوصيات .المبحث الثالث: أثره وجهوده في الحركة اإلقرائية.العلماء عليه, ومؤلفاته وتراثه
Research Summary 

I speak in this research, the famous imam reciter, and the modernist, the freed jurist, the well-versed scholar 

Sultan bin Ahmed Al-Muzahi (d. 1075 AH). Who was famous for scrutinizing art issues and his novels, and 

was known for the appearance of his personality in his books, and he presented in this research his biography 

and sheikhs and investigated aspects of his life and efforts in the science of readings and its impact on the 

Qur’anic school and the reading movement, and the research was characterized by (School of the mark: 

Sultan Al-Muzahi in the readings), and the research was divided to me: 

The first topic: his name, his birth, his upbringing, his old age, and his students 

The second topic: his scientific status, the praise of scientists for him, and his writings. 

The third topic: its impact and efforts on the reading movement. 

Then the conclusion, which contains the most prominent results and recommendations. 

 املقدمة

هللا العليم    الحمد هلل المعبود وحده، وأشهد أن ال إله غيره وأن محمد رسوله وعبده، بلغ الرساله وأدى األمانة، نزل على قلبه الروح األمين, بكالم
بعدفاألمة اإلسالمية عنيت بالقرآن الكريم   رض وكان معجزة نبيه الخالدة في الدنيا إلى يوم القيامة. أم الحكيم,  فكان هدى هللا لعباده في األ

عناية فائقة من عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى يومنا هذا، فقد حفظت لفظه، وكشفت عن معانيه، واستقامت على العمل به عماًل  
(، وأفنت أعمارها في البحث والدراسة فيه، وفي الكشف عن أسراره، ولم يترك 30َربَُّنا َّللاَُّ ُثمَّ اْسَتَقاُموا( )فصلت :    بقوله تعالى) ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا 

منّزل هذا    -عز وجل-وكل ذلك بتسخير من هللا  )1(.علماء المسلمين ناحية من نواحيه إال أشبعوها بحثًا وتمحيصًا، وألفوا في ذلك مؤلفات قيمة
َلُه َلَحاِفُظوَن( )الحجر:  الكتاب   ْكَر َوِإنَّا  ْلَنا الذِّ (، وليس هذا إال معجزة من معجزات هذا 9العزيز مصداقًا لقوله سبحانه وتعالى )ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

(، ثم خص به من 42ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد ( )فصلت :    الكتاب الذي قال هللا تعالى في وصفه: )اَل َيْأِتيِه اْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه َتْنِزيل  
(.واهتمَّ علماء األمَّة األسالف، 32شاء من عباده, وأورثه من اصطفاه من خليقته )ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا ( )فاطر :  

عن مبين الخطاب, و الشك أنَّ علم القراءات القرآنيَّة من العلوم التي نالت حظًّا من  ونجباؤها األخالف بالتَّصنيف في أفنان الكتاب, والكشف  
ـريفُ  الشَّ المصنَّفات، ومرَّ هذا العلم  المؤلَّفات, وتعدَّدت فيه  فقد تنوَّعت فيه  راية زاخًرا؛  الدِّ المنيُف بمراحَل الرِّاوية وافًرا, ونصيًبا من  ، والفنُّ 

ء؛ بدًءا من عهد الصحابة    اضح المعالم واآلثار.و قيَّض هللا  وأطوار؛ حتَّى استقرَّ و  والتابعين وتابعيهم   لهذا العلم رجااًل أوفياء، وعلماء أجالَّ
؛ فحفظوا مبانيه، وفهموا معانيه، وأمعنوا النَّظر فيه، وكان من أولئك: اإلمام المقرئ الشهير، والمحّدث الفقيه الّنحرير سلطان  -هذا-إلى يومنا

ه(؛ الذي اشتهر بتدقيق مسائل الفن ورواياته، وُعرف بظهور شخصيته في مؤلفاته. وأقدم في هذا البحث سيرته 1075أحمد المزَّاحي)ت  بن
وشيوخه وتقصي جوانب حياته وجهوده في علم القراءات وقد وسمت البحث بـــ)مدرسة العالمة: سلطان المزاحي في القراءات(. وبعد البحث 

لتحري واالستفتاء؛ لم أقف على من سبقي إلى من كتب في مدرسة العالمة: )سلطان المزاحي في القراءات(,  فعقدتُّ العزم على  واالستقراء، وا
دراستها، والعمل في بيان جهودها, وإبراز أشهر معالمها.  وقد اقتضت طبيعة العمل أن يتكون البحث من:  مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة،  

: مكانته العلمية والفقهية، وثناء العلماء المبحث الثانياسمه، ومولده، ونشأته, وحياته, وطلبه للعلم, وشيوخه, وتالميذه. ل:المبحث األو وفهرس.
فهرس المصادر  وأخيرا:   وفيها أبرز النتائج والتوصيات.ثم الخاتمة،  أثره وجهوده في الحركة اإلقرائية.  المبحث الثالث:عليه, ومؤلفاته وتراثه.

, والحمد  والمراجع.وهللا أسأل بلوغ المرام، وحسن التمام والختام، وصلى هللا وسلم على خير األنام، وعلى آله الطيبين الطاهرين  إلى يوم الدين
 هلل رب العالمين. 
 )2(.املبحث األول: 

 :امسه، ومولده
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والمزاحي بفتح الميم، وتشديد الزاي نسبة إلى منية َمزَّاح،   - المصري، الشافعيأبو العزائم سلطان بن أحمد بن سالمة بن إسماعيل المزَّاحي،   
إمام األئمة وبحر العلوم وسيد الفقهاء وخاتمة الحفاظ والقراء فريد العصر وقدوة األنام  .)3(وهي قرية بمصر من الدقهلية بجوار المنصورة  

 وكان مولده بمصر سنة خمس وثمانين وتسعمائة من الهجرة.  ام.وعالمة الزمان الورع العابد الزاهد الناسك الصوام القو 
 نشأته, وحياته, وطلبه للعلم,:

ذ العلوم  هو شيخ القراء بالقاهرة في زمانه، ومأرز الفقهاء والحفاظ في أوانه قرأ بالروايات على الشيخ اإلمام المقرئ سيف الدين  الفضالي, وأخ 
الدينية عن النور الزيادي وسالم الشبشيرى وأحمد بن خليل السبكي وحجازي الواعظ ومحمد القصري تلميذ الشمس محمد الشربيني الخطيب, 

ان واشتغل بالعلوم العقلية على شيوخ كثيرين ينيفون على ثالثين, وأجيز باإلفتاء والتدريس سنة ثمان بعد األلف وتصدر باألزهر للتدريس فك
وطهارة ه,  يجلس في كل يوم مجلسًا ُيقرئ فيه الفقه إلى قبيل الظهر, وبقية أوقاته موزعة لقراءة غيره من العلوم وانتفع الناس بمجلسه وبركة دعائ

 )4(-.أنفاسه, وصدق نيته, وصفاء ظاهره وباطنة, وموافقة قوله لعمله وأخذ عنه جمع كثير من العلماء المحققين 
ناس  كان بيته بعيدًا عن األزهر ومع ذلك يأتي إلى األزهر من أول ثلث الليل األخير فيستمر يصلي إلى طلوع الفجر ثم يصلي الصبح إمامًا بال

 صالة الصبح إلى طلوع الشمس إلقراء القرآن من طريق الشاطبية والطيبة والدرة. ويجلس بعد 
 شيوخه:

سمَّى العالمة المزاحي بعض شيوخه الذين أخذ عنهم؛ وقرأ عليهم؛ فقد جاء في إحدى اإلجازات الخطية منه بمروياته ألحد تالميذه: )فقد   
الموطأ لإلمام مالك بن أنس، واألربعين النووية،    -أيضا-يل السبكي، وقرأت عليهقرأت صحيح البخاري على الشيخ اإلمام شهاب الدين بن خل

ة ومنهاج العابدين للغزالي، وكذا قرأت عليه قطعة من كبيرة من صحيح مسلم، وكذا كل من باقي الكتب الستة، ومن الكتب المذكورة مع اإلجاز 
شيخ اإلمام سالم السنهوري المالكي متن ألفية الحديث، واألربعين، وحضرته في  منه بباقي الكتب المذكورة ومروياته ومؤلفاته.وقرأت على ال

البخاري، والشفا، والعمدة، والشمائل، والجامع، الصغير، وغير ذلك من كتب الحديث كشرح ألفية الحديث لشيخ اإلسالم، ومن كتب النحو،  
في البخاري، والجامع الصغير، والمواهب، وغير ذلك من الكتب،   والفرائض. وحضرت شيخنا شيخ اإلسالم الشيخ علي نور الدين الزيادي

وأخذت عنه الفقه فحضرته في المنهاج، وشرح الشيخ جالل الدين المحلي سنين عديدة، وكذا سمعت عليه من شرح الروض، ومن شروح  
البخ الحنبلي في  الشيخ اإلمام يحيى  المسائل. وكذا حضرت شيخنا  اري، والترغيب والترهيب، وأخذت عنه علم  المنهاج عند قرأتها لتحرير 

وغيرهم من الشيوخ  )5(، عن الشيخ سالم الشبشيري، والشيخ محمد القصري...(  -أيضا -الفرائض، والحساب، والجبر، والمقابلة. وأخذت الفقه
فإنَّ المزاحي يسند القراءات العشر الصغرى   وأما علم القراءات؛)6(.والذين ينوفون عن ثالثين شيًخا  ، ذوي العلوم الرفيعة، والمؤلفات البديعة

، وقد جاء في إحدى اإلجازات الخطية  )7(والكبرى عن الشيخ الحبر العالمة، والبحر الفهامة: أبي الفتوح سيف الدين بن عطاء هللا الَفضالي 
اإلمام سيف الدين ابن عطاء هللا الفضالي، وأخذ هو القراءات القراءات السبع والعشر عن الشيخ    -أي: المزاحي  -التي كتبها بيده: )وأخذ الفقير

السبع عن الشيخ شحاذة اليمني، عن الشيخ اإلمام ناصر الدين الطبالوي، عن شيخ اإلسالم أبي زكريا يحيي األنصاري، عن الشيخ رضوان  
م عبد الحق السنباطي عن الشيخ اإلمام جمال الدين  العقبي، عن خاتمة القراء الشيخ اإلمام محمد بن الجزري .وأخذ العشر عن الشيخ اإلما

، عن موالنا الشيخ -شارح الطيبة  -، عن الشيخ محمد النويري -شيخ اإلسالم المذكور-يوسف بن شيخ اإلسالم زكريا األنصاري، عن والداه  
وقد أجيز المزاحي   ()8(.ذلك إلى النبي  وذكر ابن الجزري في نشره سنده للقراء السبع والعشر، ورواتهم وطرقهم، وأوصل، محمد بن الجزري 

ر لهما فيه؛ حتى صار المرجع إليه، والمعول عليه، ومكث نحوا من ستين سنة   باإلفتاء والتدريس بجامع األزهر سنة ثمان بعد األلف، وتصدَّ
د أن يصير عالما فليحضر درسي؛ ألنه كان ، )وكان يقول: من أرا)9(يقرئ القرآن، ويختم كل سنة كتاًبا من كتب الفقه، ويدرِّس جميع العلوم

في كل سنة يختم عدة كتب في علوم عديدة، يقرؤها قراءة مفيدة، وكان يأتي من داره من باب زويلة إلى األزهر ثلث الليل اآلخر، فيستمر  
القرآن باألوجه من طرق   الصبح لسماع  بالناس، ويجلس بعد  إماًما  الصبح  إلى طلوع الفجر، ثم يصلي  الشاطبية، والدرة، والطيبة، يصلي 

 )10(.والقباقبية، ثم يذهب بعد دخول وقت الضحى إلى َفسقية األزهر، فيتوضأ، ويصلي الضحى، ويجلس للفقه لقريب الظهر، وهذا دأبه كل يوم(
 تالميذه:

مع والبصـر، واعتبر اإلسناُد عنه من    وا الرَّحل  الشكَّ أنَّ العالمة المزاحي قد حلَّ في زمانه محلَّ السَّ مفاخر العصر، وأقبل التالميذ عليه، وشدُّ
وال أدل على ذلك من قول تلميذه أبي المواهب الحنبلي:)وجميع الفقهاء بمصر في عصرنا لم   ،إليه؛ لينهلوا من عذبه النَّمير، وعلمه الوفير،  

 اإليجاز: على سبيل - خاصة -ومن أشهر تالميذه في علم القراءات  )11(.يأخذوا الفقه إال عنه(
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، تلقى عن المزاحي القراءات وعلومها، وكان عالمًا  )12(-الشهير بالبناء  -(ه 1117الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الدمياطي الشافعي)  /1
  بالفقه والحديث، ومن أشهر آثاره كتاب: إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر.

، مفتي الحنابلة بدمشق، كان عالما متفّننا، وشيًخا للقراء متقنا، قال أبو  ( )13(ه 1126الدمشقي)تالشيخ محمد بن عبد الباقي الحنبلي    /2
  المواهب عن شيخه المزاحي: )وقد قرأت عليه القرآن إفرادًا وجمعًا للعشرة من طريق الطيبة جانبًا من سورة البقرة، وحضرت سماعه لجماعة

وقرايا مصر للسبعة، وللثالثة من طريق الدرة والشاطبية، وللعشرة من طريق طيبة النشر، ولألربعة من المصريين والمغاربة، ومن غالب اآلفاق  
  )14(.وهلل الحمد ولمنه، وكان مقام االجتهاد في فنِّ القراءات...(  -كلها-عشر إفرادًا وجمعًا من طريق القباقبية وغيرها، وأجازني من هذه الطرق 

، وهو من مشاهير محرري أوجه  -نزيل القسطنطينية، وشيخ القراء بها-()15(ه 1134هللا المنصوري)تالشيخ علي بن سليمان بن عبد   /3
القراءات من طريق الطيبة، وقد تلقى عن المزاحي القراءات العشر الصغرى والكبرى، ومن أشهر مؤلفاته: تحرير الطرق والروايات، وإرشاد  

 الطلبة إلى شواهد الطيبة. 
وسي)تالشيخ محمد بن محم /4 : نشأ في سوس، ودرس فيها، ثم ارتحل إلى فاس، فأخذ عن العالمة ابن القاضي  ( )16(ه 1081د اإلفراني السُّ

المكناسي علم القراءات، ثم نزل مصـر؛ فصحب المزاحي، وتلقى عنه، وأقرأ من بعده، وكانت وفاته بمصر، ومن أشهر ممن أخذ عنه: العالمة  
المشارقة والمغاربة،  .وغيرهم من التالميذ-صاحب كتاب غيث النفع في القراءات السبع  -)17(لصفاقسيأبو الحسن علي بن محمد النوري ا

 ، وما ذكرته منهم إنَّما قطر من بحر، ونزر من كثر. )18(والتي ترد كثيرا في اإلجازات القرآنية، واألثبات الحديثية
 املبحث الثاني:

 مكانته العلمية والفقهية: 

كانت له مكانة عظمى ومنزله جليلة بين العلماء والفقهاء والمقرئين ومما ساعد العالمة المزاحي على الظهور بين أقرانه، والتميز بين      
راية، وتفنن في التصنيف ، وتنوع في التأليف، يضاف إلى  أفذاذ زمانه؛ ما تمتَّع من فهم دقيق، ونظر وتحقيق، وسعة في الرواية، وأفق في الدِّ

واألمانة. واالستقامة  والديانة،  الصالح  من  به  له  ُشِهد  ما  منهم:ذلك  المحققين  العلماء  من  كثير  جمع  عنه  والعالمة   وأخذ  البابلي  الشمس 
يفة الشوبري وإبراهيم  الشبراملسي وعبد القادر الصفوري ومحمد الخباز البطنيني الدمشقيان ومنصور الطوخي ومحمد البقري ومحمد بن خل

ي  المرحومي والسيد أحمد الحموي وعثمان النحراوي وشاهين األرمناوي ومحمد البهوتي الحنبلي وعبد القادر الزرقاني المالكي وأحمد البشبيش
 )19(.وغيرهم وجميع فقهاء الشافعية بمصر في عصرنا لم يأخذوا الفقه إال عنه

 ثناء العلماء عليه:

إيراد كل ما قيل في حق هذا اإلمام من تبجيل وثناء، ووصف    -في هذا المقام  -كانته، وأشاد النقَّاد بمنزلته، ويصعبقد شهد العلماء بم 
عنه:)إمام األئمة،   )20(المحبي محمد أمين بن فضل هللا العالمة الفقيه قول :وإطراء، ومن جملة ما قيل في بيان رتبته العالية، ومنزلته السامية

،  )21(القوام( وبحر العلوم، وسيد الفقهاء، وخاتمة الحفاظ والقراء، فريد العصر، وقدوة األنام، وعالمة الزمان، الورع العابد الزاهد، الناسك الصوام 
ال وقال:) حفاظ والقراء، فريد العصر،  اإلمام المقرئ سلطان بن أحمد بن سالمة بن إسماعيل، أبو العزائم المزاحي المصري األزهري، من 

وعالمة الزمان, قرأ بالروايات على شيوخ عصره، وأجيز باإلفتاء والتدريس سنة ثمان بعد األلف، وتصدر باألزهر للتدريس، فكان يجلس في  
شيته على شرح المنهج كل يوم مجلًسا يقرئ فيه العلوم الشرعية والقراءات, وأخذ عنه كثير من العلماء المحقق, وألف تآليف نافعة منها حا

وقول العالمة   )22(.للقاضي زكريا في فقه الشافعي وله مؤلف في القراءات األربع الزائدة على العشر من طريق القباقبي، ورسالة في التجويد(
 ( )24(. قرئهم:)وأبو العزائم سلطان بن أحمد بن سالمة بن إسماعيل المزاحي؛ فقيه أهل مصر، ومحدثهم وم)23(الزبيدي اللغوي مرتضى

  مؤلفاته وتراثه:

ا، خلَّف العالمة المزاحي من بعده ثروة علمية زاخرة، وكتابات محكمة عاطرة، وأصبحت كتاباته لطلبة العلم معتمًدا، واختياراته لهم مستندً  
 وسأستعرض بقول وجيز طرًفا من إرثه اإلبريز:

وهو منشور في مجلة جامعة اإلمام   :من طريقي الشاطبية والدرة  ژ چ  چ  ڃ  ژ:إلى قوله تعالىژڄژ الجوهر المصون في جمع األوجه من    /1
 (. 1997ه/ أبريل 1417، ذو القعدة 18محمد بن سعود اإلسالمية بتحقيق د.عبد العزيز بن ناصر السبر، العدد  
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وهي مطبوعة بتحقيق: جمال الدين شرف، وصدرت عد دار الصحابة  / رسالة في أجوبة عشـرين مسائل مشكلة في القراءات طرحت عليه:  2 
الباحث أحمد بن عبد الزهراني في بحث مكمل؛ لنيل درجة الماجستير من قسم القراءات في كلية القرآن الكريم    - كذلك  -ه، وحققها1423عام  

 ية. بالجامعة اإلسالم
الباحث: محمد رياض السيد كريم في رسالة علمية تقدم بها لنيل درجة    / مقدمة في مذاهب القراء األربعة الزائدة على العشـرة:3  وحققها 

م، وحققتها الباحثة: ريم بنت إبراهيم العضيبي في رسالة علمية تقدت بها لنيل  2006الماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة األزهر سنة  
ه؛ كما حققتها باحثتان 1435درجة الماجستير من قسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام  

ه،  1435في بحث مكمل لنيل درجة الماجستير من قسم الدراسات القرآنية في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة عام  
 : أسماء بنت مدني العوفي من أول الكتاب إلى نهاية سورة يوسف، وديمة بنت عبد الرزاق بخش من سورة الرعد إلى آخر الكتاب.وهما

حققها االستاذ الدكتور كامل بن ( إلى آخر القرآن من طريق الطيبة,  والضحى/رسالة في جمع األوجه بين السور للقراء العشرة من أول سورة)4
 ه.1441رت في مجلة جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية في الرياض عام سعود العنزي ونش 

وبين الحين واآلخر  ويوجد منها نسخ خطية عديدة في المكتبة األزهرية.  / حاشية على فتح الوهاب شرح منهج الطالب في الفقه الشافعي:5
د قاعدة المعلومات، وتتحدَّث البيانات. يصبُح المفقود منها عياًنا بعد سماع، والمخطوط نوًرا بعد ُشعاع؛ فتت  جدَّ

 وفاته:

ى  بعد سيرة عاطرة، ومسيرة ناضرة، ومؤلفات زاخرة؛ انتقل العالمة المزاحي إلى الدار اآلخرة، وذلك في ليلة األربعاء السابع عشر من جماد 
 ، فقال: )25(فاته وفق حساب الجمَّلبتربة المجاورين، وقد أرَّخ بعضهم لو  -رحمه هللا-اآلخرة سنة خمس وسبعين وألف، ودفن

ين ما بانوا  ** كانوا كما الشمِس في طول الحياة  وإن وارهم الرَّمس هْم للدِّ

 رضوان ربي عليهُم دائًما أبدا 
  

با بانُ  **  عليهم ما تثنَّى بالصَّ

 سلطاُننا منهُم من مات في سنةٍ 
  

 تاريخها في نعيم الخلد سلطانُ  **
 

 أثره وجهوده يف احلركة اإلقرائية. الثالث:املبحث 

مما ال شك أن العالمة سلطان المزاحي كان أثر في حركة الفقهية والحديثية واإلقرائية في زمانه بل كان يقصد من كل بقاء االرض لعرض  
سلطان بن أحمد بن سالمة بن إسماعيل المزاحي؛ :)وأبو العزائم  )26(القراءات العشر الصغرى والكبرى عليه حتى العالمة اللغوي مرتضى الزبيدي

ومن أبرز العلماء الذين تأثروا بالعالمة المزاحي هو الشيخ علي بن سليمان بن عبد هللا المنصوري.   ( )27(.فقيه أهل مصر، ومحدثهم ومقرئهم
بآراءه واختياراته في القراءات العشر   , حيث نشر علمه في القسطنطينية, فكان يأخذ)28(ولد بمصر، في أواسط القرن الحادي عشر هجري 

ال الكبرى من طريقة النشر, فعلى سبيل المثال ذكر بدائع البرهان : أن الشيخ" أي المنصورى" يأخذ تبعا ألستاذه سلطان المزاحىي البسملة ب
لة ألصحاب الوصل )أي غير حمزة تكبير لحمزة وخلف في اختياره على نية الوقف, ولم يكن ذلك في النشر وال في غيره, وهي تجوز البسم

لى وجه  وخلف العاشر ومن غير الكامل وغاية أبى العالء الراويين لوجه التكبير لجميع القراء وفى أوائل السور وانتبه لهذه الدقيقة.( والسكت ع
أي المزاحي ويصوبها ويرجها ما فالعالمة المنصوري حامل لواء تحريرات النشر على ظاهر كان كثير ما يأخذ بر )29(الوقف على آخر السورة.

ابا  يدل على أثره على مدرسة القراءات القرآنية.والعالمة المزاحي كان له اختيار خاص في القراءات والروايات والطرق فكان يرجح ما يراه صو 
ير ما بين السورتين قال: هذا  ويؤخذ بما تظهر فيه األدلة فهه مدقق محقق في فن القراءات, فعلى سبيل المثال ذكر بدائع البرهان بعد تحر 

تجوز الذى ذكرناه في وجه التكبير على اعتبار أنه مروي باتصال السند, وأما إن قرئ بوجه التكبير على اعتبار أنه ذكر لم يكن مرويا بالسند  
يره وكذلك الحكم في كل  كل الوجوه بحسب التركيب للقراء جميعهم كما مشى عليه الشيخ سلطان المزاحي, وتبعه الشيخ على المنصورى وغ

ومما يبين أثره في مدرسة القراءات   )30(.سورة بعد ألم نشرح إلى سورة الناس, والمهم أننا عملنا على التحرير على أن التكبير مروى بالسند
مع طريقته في جمع القراءات في ختمة واحدة التي اشتهرت في األمصار ونسبت إليه وكتب هللا لها  القبول بين القراء والمقرئين, فطريقة الج

الجمع هو أن يقرأ القارىء آية آية كما   تسمى: "الجمع باالية" وتسمى طريقة "المزاحي", وهذه الطريقة معتمدة لدى أهل الشام ومشهورة هناكوهذا
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,وهذه  كان النبي عليه الصالة والسالم يقرأ القرانفعن أم سلمة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقطع في قراءته آية آية
شاطبية ثم يقدم أصحاب القصر في المدود ثم  الطريقة أيضا تعتبر من الطرق الشاقة ألن القارىء يبدأ بتقديم قالون في القراءة حسبترتيب ال

ذ  التوسط ثم المد او الطولوهذه تعتبر من الطرق الصعبة والطويلة في االداءوهذا المذهب هو اكثر المذاهب رعاية لألدب الرواية ولكنه يأخ
وهذه من أشهر الطرق التي تنسب  )31(.الخالف قليلة جدا في اآلية لكنه يضطر إلى اعادة اآلية من البداية  وقتا طويال فربما تكون حروف

ة  للعالمة سلطان المزاحي رحمه هللا وكان يقرأ بها.وهناك طرق أشار إليها أهل العلم منها:الجمع بالحرف : وهو أن يقف القارىء عند الكلم
الجمع بالوقف : هو أن يقرأ القارىء     )32(.التي فيها خالف فيقرأها لجميع القراء ثم يواصل، وهذا المذهب الذي كان يقرأ به قراء مصر قديما

قف وهكذا  حتى يصل الى المكان الذي يحسن االبتداء بما يليه ثم يقرأ للراوي الذي يليه واألكثر موافقة له فيقرأ للراوي الثاني حتى يصل الى الو 
بالتوافق المراد به أن يوفق بين المذهب األول والثاني  ومذهب اإلمام ابن الجزري : والجمع  )33(.حتى يقرأ لجميع القراء ثم يواصل بنفس الطريقة  

ذه  وتسمى هذه الطريقة طريقة المهرة وهو مرتب من المذهبين السابقين وطريق الماهر هو الذي التزمه ابن الجزري رحمه هللا وأقرأ به ولكن ه
 )34( .وهناك كثير من مشايخنا يقرئون بهذه الطريقةالطريقة عسيرة على المبتدئ وفيها صعوبة ألنها ليس لها قاعدة منضبطة يقاس عليها  

ارس  ومما يبرز أثره في المدرسة القرآنية والحركة اإلقرائية أن ينتسب إلى مدرسة مستقلة في مدارس التحريرات, وهو يعد من أبرز شيوخها فمد
 التحرير ومناهج االختيار تنقسم الى مدرستين :

, ويطلق عليها)مدرسة المنصوري( وشيخ هذه المدرسة هو العالمة سلطاني المزاحي رحمه هللا  لنظمالقسم األول: المحررون على ظاهر ا   
وحمل رايتها المنصوري قدس هللا روحه . وقد سار على ذلك النهج أغلب المحررين فكانوا ال يخرجون في الغالب عما ذكره ابن الجزري في 

اإلمام العالمة  النهج هو  المنصوري    النشر، وحامل راية  هذا  الطرق والروايات(   -رحمه هللا-الشيخ: علي بن سليمان  )تحرير  في كتابه 
ونظمه)حل مجمالت الطيبة(, عن شيخه المزاحي والتي تعتبر من أكثر مراجع المحررين. فمنهجه في التحرير أنه ال يرجع إلى الكتب التي 

جع إلى كتاب النشر, وعلى نهج المنصوري سار كثير من المحررين كالميهي في أسند منها اإلمام ابن الجزري طرقه إال قلياًل جدًا، وإنما ير 
رآن,  فتح الكريم الرحمن في تحرير أوجه القرآن, والعبيدي في التحارير المنتخبة علي متن الطيبة, والطباخ في هبة المنان في تحرير أوجه الق

نصوري تتميز بأن جل اعتمادها في التحريرات على نقل ابن الجزري, وكذلك والخليجي في مقرب التحرير للنشر والتحبير.ومدرسة اإلمام الم
أن يذكر بعدم االلتزام بالطرق التي أسندها ابن الجزري تفصيليًا للكتب، فقد يأخذون بوجه ذكره ابن الجزري في كتاب أسنده إسنادًا عاّمًا دون 

 طريق أحد الرواة أو القراء منه) (.
هو مؤسس هذا االتجاه, فقد    -رحمه هللا–اإلمام األزميري  القسم الثاني: المحررون على الكتب المسندة, ويطلق عليها)مدرسة األزميري(.    

في   اعتمد في تحريراته على الكتب التي ذكرها ابن الجزري في النشر، ولم يعتمد على نقل ابن الجزري إال في مواضع قليلة ترك فيها ما وجد
ريرات الكتب، ومما يالحظ أنه يجري األوجه أحيانًا اعتمادًا على نقل ابن الجزري, وأحيانًا على ما وجده في الكتب؛ ولذلك خالفت تحريراته تح
لى ما  السابقين فمنع أوجهًا من الطيبة لم يمنعها من سار على طريقة المنصوري وأتباعه.بعد ذلك جاء اإلمام المتولي وتوسع في االعتماد ع

في الكتب المسندة, وترك االعتماد على نقل ابن الجزري في غالب تحريراته فخالف األزميري في مسائل عديدة، وكذلك من جاء بعد المتولي, 
ونهج نهج هذه المدرسة زاد في منع أوجه من الطيبة بالرجوع إلى الكتب, وترك االعتماد على نقل ابن الجزري، ولعل الشيخ السمنودي هو  

ثر من اتبع نهج هذه المدرسة فقد توسع في نظم التحريرات حتى بلغت أكثر من ألف بيت، خالف في مسائل عديدة من سبقه لكثرة تحريه أك
اإلكثار من   ومما يميز مدرسة اإلمام األزميري   )35(.في الرجوع إلى الكتب المسندة في النشر, وترك االعتماد على نقل ابن الجزري واختياراته

حيانًا  الرجوع إلى الكتب ألخذ األحكام, وعدم االعتماد في ذلك على نقل ابن الجزري إال قلياًل, واضطرابهم في التمسك بهذه األصول السابقة فأ
ت وتحريراتها مثل كتاب:  ومما كان له أثر في مسيرة اإلقراء مؤلفاته النافعة وتحقيقاته المتاعة في القراءءا   )36( .يوجبونها وأحيانًا يتركونها

الجوهر المصون في جمع األوجه من)والضحى( قوله تعالى)وألئك هم المفلحون( من طريقي الشاطبية والدر, و رسالتة في أجوبة عشـرين  
ي استفاد منها طالب ومقدمة في مذاهب القراء األربعة الزائدة على العشـرة وغيرها من مؤلفات التحريرات والتجويد الت  مسائل مشكلة في القراءات
هذه أبرز جهود العالمة سلطان المزاحي في تحرير القراءات وتحبيرها, واختيار الطرق وتدقيقها, فكان له أثر في العلم من المقرئين والقراء.

 وضع قواعد التحرير وطرق االختيار خاصة في القراءات العشر الكبرى. 
 مشايخنا وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.أسال هللا له الرحمة والغفران ولجميع علمائنا و 
 اخلامتة وفيها أبرز النتائج والتوصيات
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وم  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيِّدنا ونبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وعلى من سار على منهجه بإحسان إلى ي
 أبرز نتائج  والتوصيات:  درسة العالمة سلطان المزاحي رحمه هللا تعالى, وقفت على الدين، أما بعد: فبعد دراستي لم

 أن العالمة المزاحي يعد من أبرز علماء القراءات في عصره فهو إمام مجتهد معتبر في علم القراءات. -
أن العالمة المزاحي من مؤسسي مدرسة تحرير األوجه على ظاهر النشر، واالكتفاء بما ذكره اإلمام ابن الجزري في النشر دون الرجوع إلى    -

 أصو النشر. 
ي كثرة  أثر العالمة المزاحي البيِّن على غيره من علماء القراءات في جميع األقطار واألمصار سواء من موافقيه أو مخالفيه، وتجلى ذلك ف  -

 ورود اسمه في كتبهم.
 دراسة منهج المزاحي في توجيه القراءات.  -
في  دراسة منهج المزاحي في االختيار، وجمع المسائل التي تعرض لها، واستخالص القواعد والمقاييس التي بنى عليها تقريراته، واستند إليها    -

 تحريراته. 
 دراسة منهج المزاحي في نقد القراءات القرآنية. -

 سأل أن يوفِّقنا لصالح العمل، ويغفر لنا الخطأ والزلل، وصلى هللا على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. وهللا أ
 املصادر واملراجع

 (. 441878إجازة الشيخ سلطان المزاحي للشيخ إبراهيم بن حسن الكوارني، نسخة مركز جمعة الماجد للتراث والثقافة، رقم الحفظ)
 ه.1402،  1ماني، أبو شامة المقدسي، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، طإبراز المعاني من حرز األ

 م. 2002،  15األعالم، خير الدين بن محمود الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، ط
رات دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع،  إمتاع الفضالء بتراجم القراء فيما بعد القرن الثامن الهجري، إلياس بن أحمد البرماوي، منشو 

 ه.1421، 1الرياض، السعودية، ط 
 ه . 1429بدائع البرهان على عمدة العرفان، مصطفى بن عبد الرحمن اإلزميري، تحقيق: مريم نجدلي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

 ه. 1412بن علي موسى، مطابع الرشيد، المدينة المنورة، السعودية،  تأمالت حول تحريرات العلماء للقراءات المتواترة، عبدالرزاق
 ،  1تحرير الطرق والروايات، علي بن سليمان المنصوري، تحقيق: د. خالد حسن أبو الجود، مكتبة أوالد الشيخ للتراث، اإلسكندرية، مصر، ط

 ه.1421،  2التذكرة في القراءات الثمان، طاهر بن عبد المنعم بن غلبون، تحقيق: د. أيمن سويد، مكتبة التوعية اإلسالمية، الجيزة، مصر، ط 
 م. 1994، 2تراجم المؤلفين التونسيين، محمد محفوظ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط

 ه. 1435،  1رفاعي، مطبوعات مجمع الملك فهد، المدينة، السعودية، طتقريب النشر، محمد بن الجزري، تحقيق: أ.د عادل 
 ه.1429، 1التيسير في القراءات السبع، عثمان بن سعيد الداني، تحقيق: د. حاتم الضامن، مكتبة الصحابة، الشارقة، اإلمارات، ط

زاحي، تحقيق: د. عبد العزيز السبر، مجلة جامعة  الجوهر المصون في جمع األوجه من)الضحى( إلى قوله:)وأولئك هم المفلحون(، سلطان الم
 ه. 1418، ذو القعدة 18اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، العدد  

 خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر، محمد أمين بن فضل هللا المحبي، دار صادر، لبنان، بيروت.
محمد الوفائي، دراسة وتحقيق: د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، ذيل لب اللباب في تحرير األنساب، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن  

 ه.1432، 1منشورات مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة، اليمن، ط
 ،  1نطا، مصر، طرسالة الشيخ سلطان المزاحي في أجوبة المسائل العشرين، سلطان المزاحي، تحقيق: جمال الدين شرف، دار الصحابة، ط

 ه. 1427،  1الروض النضير في تحرير أوجه الكتاب المنير، اإلمام محمد المتولي، تحقيق د. خالد أبو الجود، دار الصحابة، طنطا، مصر، ط
 .ه 1428، 1السالسل الذهبية باألسانيد النشرية، د. أيمن رشدي، دار نوار المكتبات، جدة، السعودية، ط

 ه.1408، 3القرن الثاني عشر، محمد خليل الحسيني، دار البشائر اإلسالمية، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، طسلك الدرر في أعيان 
 سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض مكتبة ومطبعة  

كة  سنن الدارمي، عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، الرياض، الممل
 ه.1412،  1العربية السعودية، ط
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 ه.1424،  1لعلمية، بيروت، لبنان، طشجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن عمر مخلوف، تعليق: عبد المجيد خيالي، دار الكتب ا
 ، بدون  1شرح الرميلي على الدرة، علي بن محسن الصعيدي، تحقيق: فرغلي سيد عرباوي، مكتبة أوالد الشيخ للتراث، اإلسكندرية، مصر، ط 

 ه. 1422،  1الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، محمد بن عبد الرحمن السخاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 اء، عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر، محمد بن أبي بكر باعلوي، تحقيق: إبراهيم بن أحمد المقحفي، مكتبة تريم الحديثة، صنع
ات مختصر فتح رب األرباب بما أهمل في لب اللباب من واجب األنساب، عباس بن محمد بن أحمد بن السيد رضوان المدني الشافعي، منشور 

 ه. 1345، 1مطبعة المعاهد، مصر، القاهرة، ط
 ه.1410، 1مشيخة أبي المواهب الحنبلي، محمد بن عبد الباقي الحنبلي، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط

 ي، دار الحرمين، القاهرة، المعجم األوسط، أبو القاسم الطبراني، تحقيق: طارق بن عوض هللا بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسين
 معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان. 

 ل، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق د. طيار آلتي قوالج، مركز البحوث اإلسالمية، تركيا، استنبو 
 ،  1لرحمن الخليجي، تحقيق: عبد الغفار ابن محمد الدروبي، دار المنهاج، جدة، السعودية، طمقرب التحرير للنشر والتحبير، محمد بن عبد ا

 ه.  1432، 1مقرب التحرير للنشر والتحبير، محمد بن عبد الرحمن الخليجي، تحقيق: عبد الغفار الدروبي، دار المنهاج، جدة، ط
 ،  1النشـر في القراءات العشـر، محمد بن يوسف الجزري، تحقيق: أ.د السالم الجكني، مطبوعات مجمع الملك فهد، المدينة، السعودية، ط 

 . 2هداية القاري إلى تجويد كالم الباري، عبد الفتاح بن السيد المرصفي، مكتبة طيبة، السعودية، المدينة المنورة، ط
 ين وآثار المصنفين، إسماعيل بن محمد أمين البغدادي، وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية، استانبول، هدية العارفين أسماء المؤلف

 هوامش البحث

 
 (. 267/ 2)( انظر: جمع القران الكريم في عهد الخلفاء الراشين. )1
ه(.عقد  1086(، لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد الوفائي)ت218أبرز مراجع الترجمة: ذيل لب اللباب في تحرير األنساب)ص  ()2

ه(. خالصة األثر في أعيان القرن  1093(، لمحمد بن أبي بكر باعلوي)316-315الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر)ص 
(، لمحمد بن عبد  77-75ه(.مشيخة أبي المواهب الحنبلي، )ص1111بن فضل هللا المحبي)  (، لمحمد أمين211- 2/210الحادي عشر)

ه(.مختصـر فتح رب األرباب بما أهمل  1205(، لمرتضى الزبيدي)ت  10/293ه(.تاج العروس من جواهر القاموس)1126الباقي الحنبلي )
األنساب)ص واجب  من  اللباب  لب  المدني)ت56في  محمد  بن  لعباس  الزركلي  108/ 3األعالم)ه(.1346(،  محمود  بن  الدين  لخير   ،)

المصنفين)1396الدمشقي) وآثار  المؤلفين  أسماء  العارفين  ت1/394ه(.هدية   ( البغدادي  محمد  بن  إلسماعيل  ه(.معجم 1399(، 
 ه(. 1409) ه(.هداية القاري إلى تجويد كالم الباري، لعبد الفتاح بن السيد المرصفي1408(، لعمر رضا كحالة)ت4/238المؤلفين)

(، ومختصـر فتح رب األرباب بما أهمل في لب اللباب من  218ذيل لب اللباب في تحرير األنساب لشهاب الدين األزهري)ص انظر: ()3
 (. 56لعباس المدني)ص  واجب األنساب

ل في لب اللباب من  (، ومختصـر فتح رب األرباب بما أهم218ذيل لب اللباب في تحرير األنساب لشهاب الدين األزهري)ص انظر: ()4
 (. 56لعباس المدني)ص  واجب األنساب

 /أ(. 1)(إجازة خطية بالمرويات من الشيخ سلطان المزاحي للشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني)لوحة  5
 (.2/210)(انظر: خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر )  6
شيخ القراء بمصر في عصره، وعالمة دهره، أخذ عنه    - البصير بقلبه-عي  هو سيف الدين أبو الفتوح بن عطاء الوفائي الفضالي الشاف   ()7

القراءات) في  كثيرة  ورسائل  نافعة،  مفيدة  مؤلفات  له  الشيوخ  أكابر  من  األثر)1020جمع  خالصة  ترجمته:  (،  221- 2/220ه(.انظر 
 (. 3/149واألعالم)

: السالسل -للمزيد-/ب(، وانظر1ماعة بالقراءات السبع)لوحة  )(إجازة خطية من الشيخ سلطان المزاحي للشيخ ولي الدين محمد بن ج  8
 (. 130-122الذهبية د. أيمن سويد )ص

 (. 315)(انظر: عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر )ص 9
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 (. 76)(مشيخة أبي المواهب الحنبلي)ص 10
 (. 76)( المصدر السابق)ص 11
 (.  1/240الم ) واألع، (1/167)(انظر ترجمته: هدية العارفين)  12
 (. 6/184(، واألعالم ) 69-1/68)(انظر ترجمته: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر )  13
 (. 77)(مشيخة أبي المواهب الحنبلي)ص  14
 (. 4/292(، واألعالم )7- 6)(انظر ترجمته: عمدة الخالن لمحمد أمين أفندي )ص 15
 (. 109(، والقراء والقراءات بالمغرب)ص1/321ة ))( انظر ترجمته: شجرة النور الزكية في طبقات المالكي16
)( هو أبو الحسن علي بن محمد النوري بن سليم الصفاقسي، كان صالحًا عارفًا بعلوم العربية بأسرها، وبأصوله الفقه وفروعه، والقراءات 17

)1117وأحكامها)ت المالكية  طبقات  في  الزكية  النور  شجرة  انظر:  تونس.  في  بصفاقس  المؤلفين (465-464/ 1ه(  وتراجم   ،
 (. 5/49التونسيين)

،  171،  1/5(، وسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ) 210/ 2: خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر )-للمزيد  - )(انظر  18
،  2/56التونسيين) (، وتراجم المؤلفين  459،  458،  455،  1/444(، وشجرة النور الزكية)266،  67،111،  4/65،  3/3،257،  82،  2/11

437 .) 
 (. 437،  2/56(، وتراجم المؤلفين التونسيين)444/ 1)(انظر: شجرة النور الزكية)  19
)(هو محمد أمين بن فضل هللا بن محب هللا بن محمد المحبي، الحموي األصل، الدمشقي، مؤرخ، باحث، أديب، عني كثيرا بتراجم أهل   20

 .(9/77جم المؤلفين)(، ومع46/ 6ه(. انظر: األعالم)1111عصره )ت 
 .(2/210)خالصة األثر ()21
 .(2/210)خالصة األثر ()22
: عاّلمة باللغة، والحديث، والرجال واألنساب، ومن -الملقب بمرتضى-محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي  )(هو 23

 (. 11/282(، ومعجم المؤلفين)7/70ه( انظر: األعالم) 1205كبار المصنفين)ت
 (. 375/ 19تاج العروس) ()24
 (. 315عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر)ص ()25
: عاّلمة باللغة، والحديث، والرجال واألنساب، ومن -الملقب بمرتضى-)(هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي 26

 (. 11/282(، ومعجم المؤلفين)7/70ه( انظر: األعالم) 1205كبار المصنفين)ت
 (. 375/ 19تاج العروس) ()27
 (. 15/ 2فريدة الدهر) ()28
 (. 15/ 2الدهر) فريدة ()29
)(  حفظ القرآن الكريم وتلقى القراءات العشر الصغرى والكبرى على كبار علماء القراءات في وقته، وانتقل إلى بالد الترك حيث مقر   30

دة، وكان شيخ  وعاصمة الدولة العثمانية آنذاك للتدريس وله جهود كبيرة في نشر القرآن والقراءات بها , وأثرى المكتبة العلمية بمؤلفاته المفي
 (. 4/76القراء باآلستانة.انظر: االعالم )

 (. 56)(  انظر: حل المشكالت وتوضيح التحريرات في القراءات )ص 31
 (. 1/345انظر:شرح طيبة النشر للنويري)   ()32
 (. 45/ 1انظر: النشر )   ()33
 (. 57انظر: حل المشكالت وتوضيح التحريرات في القراءات)ص    ()34
 حريرات في القراءات للشيخ إيهاب فكري. )(انظر: بحث الت35
 )(انظر: بحث التحريرات في القراءات للشيخ إيهاب فكري. 36


