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حيوي هذا ابلحث دراسَة قصيدة رائعة َعْذبة من عيون الشعر اتلعلييم لإلمام 
ُل كتاب َنْعلمه  أيب ُمزاحم موىس بن ُعبَيْد اهلل اخلاقاين  )ت: 325ه(، ويه أوَّ

لِّف يف علم جتويد القرآن الكريم.
ُ
أ

وتناولت ادلراسة أهمية هذه املنظومة، وعنايَة أهل العلم بها من خالل روايتها 
بها، وبروزِها تسعة  ى لرشحها، واالستشهاد  وإسنادها عن شيوخهم، وبياِن من تصدَّ
رْس العليم دلى علماء القراءة تَمثَّل يف اقتناصاٍت من أبياتها يف  قرون حارضة يف ادلَّ

مصنَّفاتهم؛ للتديلل أو اتلوضيح ملسائل علم اتلجويد.
اً مفَعماً باإلعجاب بها واتلأثر بأبياتها؛ مما حدا بثلَّة من  وقد أحدثت القصيدة جوَّ

العلماء الشعراء إىل حمااكتها، ومضاهاة معانيها وقوافيها.
واكن جزء من هذه ادلراسة يشري إىل التسلسل اتلارييخ لطبعاتها، والتسجيالت 

ها. الصوتية نلصِّ
ناِت القصيدة، واملحاوَر الرئيسة اليت بُنيت عليها، اكملحور  وشملت ادلراسة مكوِّ
مات، مثل: منهج اتلليق، ومراتِب اتلالوة، وجتنُّب  السِّ فيه بعض  األدايئ، اذلي ظهر 
القارَئ، ويَمسُّ بناء شخصيته العلمية يف  وبدا يف صناعة القصيدة ما يهمُّ  اللحن.  

باب اإلقراء.
القضايا  يف  وإرشادية  تربوية  معالَم  ىلع  اتلنبيه  يف  اخلاقاين«  »قصيدة  وأسهمت 

املتعلِّقة بآداب القارئ واملقرئ.

أستاذ مشارك يف علوم القرآن الكريم بمجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف - مركز ابلحوث الرقمية.  )*(
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املقدمة
الورى األمني،  العاملني، وأفضُل الصالة وأزىك التسليم ىلع سيِّد  احلمد هلل رب 

وىلع آهل وصحبه أمجعني، أما بعد:
فإن انلاظر يف معظم كتب علم اتلجويد املتداولة بني أيدي اعمة املتعلمني ايلوم 
يلِمس فيها ظاهرًة غريبة عن هذا العلم اجلليل، تويح إيله بأن قواعد اتلِّالوة ما يه 
 أسس وضعها علماء هذا الفن اجتهاداً واستحساناً، دون رواية أو أثر؛ وذلك ألن 

َّ
إال

كثرياً من املباحث يف تلكم املصنَّفات اصطبَغت بتلك الوِجهة يف َعرْضها وتقريرها، 
دون الرتكزي ىلع ُركنية اتلَّليق واملشافهة.

وقد بدأ هذا العلم أِخّياً مالِزماً لعلم القراءات، ووجدنا مباحثَه وأصوهل متداخلًة 
يف ثنايا كتب اختالف القراء.

ُل حماولة ويلدة - فيما أعلم - لَفْصل بعض أقسام علم اتلجويد عن  وظهرت أوَّ
القراءات ىلع يد اإلمام أيب ُمزاحم موىس بن ُعبَيْد اهلل اخلاقاينِّ  )ت: 325ه( 
اذلي اكن معارصاً البن جماهد ابلغدادي، وهو من علماء القراءة األثبات - يف منظومته 

ائية«. يف »ُحْسن األداء« املعروفة بـ »اخلاقانيَّة« أو »الرَّ
ولكون هذه القصيدة أوَل مصنَّف يف جتويد القرآن الكريم، والحتفاء أهل العلم 
املؤلَّفات  العلماء ويف  أثر عند  الفن، وما أحدثته من  بها، وملاكنتها يف مؤلفات هذا 

بعدها، أحببت إجراء دراسة متواضعة حول هذه املنظومة.
وال أعلم أن هلا دراسة مستفيضة من قبُل، لكن هنالك بعض ادلراسات السابقة 

يف هذا املضمار، ويه:
11 يم يف .

ْ
ما كتبه املسترشق اإليطايل بونييش (.Boneschi.p) يف جممع لنشاي الِعل

إيطايلا اعم )938)م( عن القصيدة، كما حييك زسكني))(.

انظر: تاريخ الرتاث العريب ))/45(. وذكر األستاذ ادلكتور اغنم احلمد أنه حاول الوقوف ىلع ما كتبه )بونييش( عن   )((
القصيدة، لكنه لم يظفر بيشء. انظر: أحباث يف جتويد القرآن )47(.
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ح هذا عنواُن ادلراسة  ويظهر أن ما كتبه بونييش عنها هو باللغة اإليطايلة، ويرجِّ  
اليت أوردها زسكني، ويه باإليطايلة أيضاً، واهلل أعلم.

21 مقالـة »رائيـة احلُـْري ومنظومـات معارضـة لرائيـة اخلاقاين« ملحمـد حمفوظ .
)ت: 408)ه(، نـرش يف جملـة الفكر اتلونسـية ضمن حويلات اجلامعة اتلونسـية 
العـدد ))( سـنة )964)م(. تنـاول يف مقاتلـه وصـف خمطـوط حيـوي: »منظومة 
لاكئيـة(، وهـذه اثلـالث 

َّ
اخلاقـاين«، ومعارضاتهـا )احلُْريـة، والَملَطيـة، والال

ـليَف إىل أصحابها. بروايـة احلافـظ أيب طاهـر السِّ

31 وري احلََمد يف جملة لكية الرشيعة ببغداد، ضمن . دراسة األستاذ ادلكتور اغنم قَدُّ
)400)ه(، وأاعد نرشه ضمن  نشأته ومعامله األوىل())(، اعم  حبثه: )علم اتلجويد 
ار  مباحث كتابه: )أحباث يف علم اتلجويد()2( اعم )422)ه( الصادر يف دار عمَّ

ها. باألردن، وحتدث عن القصيدة بشلك موجز، ونرش نصَّ

41 دراسة األستاذ اغزي بنيدر الَعْمري يف مقدمة حتقيقه »رشح قصيدة أيب مزاحم .
درجة  بتحقيقه  نال  اذلي  ادلاين،  سعيد  بن  عثمان  عمرو  أيب  لإلمام  اخلاقاين« 
القصيدة  ملكونات  ودراسته  )422)ه(،  اعم  القرى  أم  جامعة  من  املاجستري 

خمترة جداً.

وسلكت يف هذا ابلحث املنهج الوصيف اتلحلييل.

وقد قسمت ابلحث إىل مقدمة، وتمهيد، وفصلني:

السابقة،  وادلراسات  »اخلاقانية«،  القصيدة  دراسة  أهمية  وتضمنت  املقدمة: 
ة ابلحث. وِخطَّ

انظر: جملة لكية الرشيعة، بغداد )العدد السادس( سنة )400) ـه- 980)م( )ص) - 66(.  )((
ص )9 - 75(.  )2(
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اتلمهيد: وفيه مبحثان:

املبحث1األول: ترمجة موجزة أليب مزاحم اخلاقاين.

املبحث1اثلاين: إطاللة رسيعة ىلع نشأة علم اتلجويد.

الفصل1األول:1اهتمام1أهل1العلم1بـ1»القصيدة1اخلاقانية«: وفيه ستة مباحث:

املبحث1األول: روايتها.

املبحث1اثلاين: رشوحها.

املبحث1اثلالث: االستشهاد بها.

املبحث1الرابع: معارََضات القصيدة.

املبحث1اخلامس: طبعاتها.

املبحث1السادس: التسجيل الصويت للقصيدة.

نات1القصيدة: وفيه أربعة مباحث: الفصل1اثلاين:1مكوِّ

املبحث1األول: عنوانها.

املبحث1اثلاين: املحور األدايئ.

املبحث1اثلالث: حمور القراء.

املبحث1الرابع: املحور الرتبوي.

ثم1اخلاتمة: وفيها أهم نتائج ابلحث.

ورد بعَض أبيات منها 
ُ
وعملت فهرساً ملصادر ابلحث، وآخَر للموضواعت. وقد أ

- فيما نقله العلماء عنها - تكون خمالفة للمشهور املعروف من نصِّ القصيدة، وال 
أنبِّه ىلع ذلك؛ اكتفاء بتوثيق انلقل من مصدره. واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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اتلمهيد

ويتضمن مبحثني:

املبحث1األول
ترمجة1موجزة1أليب1مزاحم1اخلاقاين)1)

يمثِّل أبو مزاحم: موىس بن ُعبَيد اهلل بن حيىي بن خاقان اخلاقاين ظاهرة الشاب 
أبناء  من  إنه  إذ  انلاس؛  بعض  عليه  ينشأ  قد  اذلي  رْسي 

ُ
األ اإلرث  ابتعد عن  اذلي 

القرار  بُصنَّاع  صالت  هلا  بيئة  يف   - )248ه(  سنة  والدته  بعد   - وترعرع  الوزراء، 
ه حيىي بن خاقان َوِل ديوان اخلراج زمن املتوكِّ سنة )233ه()2(، ووادله  السيايس، فجدُّ
ُعبَيْد اهلل بن حيىي بن خاقان، اكن وزيراً للمتوكِّ واملعتَِمد، واكن اعقاًل حازماً، واستمرَّ 
يف الوزارة حىت وفاته سنة )263ه(، وأخوه حممد بن ُعبَيْد اهلل بن حيىي، أبو يلع، ول 
الوزارة بعد سقوط ابن الُفرات سنة )299ه(، وابن أخيه أبو القاسم عبد اهلل بن حممد 

ابن ُعبَيْد اهلل بن حيىي بن خاقان وزير)3(.

لكن أبا ُمزاحم اختطَّ طريق العلم والقراءة واحلديث والفقه، وهو من »بيت 
ه: أيب يلع عبد الرمحن بن حيىي  م«)4(، كما وصفه اإلمام اذلهيب يف ترمجة عمِّ ِحْشمة وتقدُّ

ابن خاقان )ت: 275ه(.

نة،  بالسُّ ك  وتمسَّ احلديث،  رواية  يف  نفسه  وأعمل  ادلنيا،  وترك  بالعلم،  ولع 
ُ
فأ

بيل. نن، موىس ُتَعْن«؛ يلكون تَْذاكراً هل يف هذه السَّ وكتب شعاراً ىلع خاتمه: »ِدْن بالسُّ

ن أخذ عنهم: وتلقَّ عن علماء عره، فممَّ

 ،)94/(5( انلبالء  )3)/59(، وسري أعالم  بغداد  وتاريخ   ،)29(  -  290( للمرزباين  الشعراء  ترمجته: معجم  انظر يف   )((
ومعرفة القراء الكبار )554/2(، واغية انلهاية )320/2(، وغريها.

انظر: تاريخ الطربي )297/5(.  )2(
انظر: تاريخ اإلسالم )359/23(.  )3(

تاريخ اإلسالم )388/20(.  )4(
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11 احلسن بن عبد الوهاب بن احلََكم، أبو بكر ابلغدادي الَورَّاق )ت: 292ه( - .
وري - اذلي قرأ عليه قراءة الكسايئ، وَحِذقها، فصار إماماً فيها،  تلميذ حفص ادلُّ

ضابطاً هلا، مضطلعاً بها.
21 القاسم . أيب  وادل  299ه(،  )ت:  اخِلَريق  يلع  أبو  أمحد،  بن  اهلل  عبد  بن  احلسني 

اخِلَريق صاحب »املختر يف الفقه«))(، اذلي من رشوحه رشح اإلمام ابن قدامة 
املقديس، املعروف بـ »املغين«.

31 يْباين )ت: 290ه(.. عبد اهلل بن اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل، أبو عبد الرمحن الشَّ
نة، ومن ِجلَّة العلماء، مجع بني علوم  ثاً ثقًة َديِّناً من أهل السُّ فغدا هذا الفىت حمدِّ

ه به. الرشيعة واللغة، واعتىن بمذهب اإلمام أمحد بن حنبل، وتفقَّ
كتاب  صاحِب  زمانه  يف  بغداَد  أهِل  قارئ  جُماهٍد  ابِن  اإلمام  طبقة  ِمن  وهو 

بعة« يف القراءات، وقد شاركه يف كثرٍي من شيوخه وتالمذته. »السَّ
القرآن  خدمة  يف  شعره  ف  وظَّ جُميد،  وشاعر  العربية،  باللغة  بصري  واخلاقاين 

م وأهله.
ْ
الكريم، والسنَّة، والِعل

رجوزة الُمنبِّهة« يف باب: القول يف أهل األداء، فقال)2(:
ُ
وذكره اإلماُم ادلاينُّ يف »األ

َناَعْه الصِّ ــذه1 ه يف1 َســَمــا1 ــْد1 ـ
َ
ــْهَوق ــاَع ــم ــُة1اجَل ـ ــمَّ ئِـ

َ
ــوٌم1ُهـــُم1أ ــ

َ
ق

ُد ــدَّ ــَس ــدى1بــَقــوِلــم1ُم ــَت
ْ
ــُدَمـــِن1اق ــَؤيَـّ ــده1ُمـ ــ ــُرْش ــ ــٌق1ل ــ

َّ
ــَوف ــ ُم

ثم قال:

ــاِن ــَق اإِلْت ُذو1 اهلل1 ُعَبيِد1 ــايِنواْبـــُن1 ــاق ــو1ُمــَزاِحــِم1اخَل بُـ
َ
ــوَس1أ ُمـ

بابن جماهد  ابتدأها  اليت  الطبقة اثلامنة،  اء« من  القرَّ ه اذلهيب يف »طبقات  وعدَّ
ابلغدادي )ت: 324ه()3(.

انظر: طبقات احلنابلة )45/2(.  )((
األرجوزة املنبهة )43)، 45)(.  )2(

انظر: معرفة القراء الكبار )554/2(.  )3(
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طاهر  أيب  املقرئني  إمام  مثل:  املشهورين،  العلم  أهل  من  ثُلَّة  يديه  ج ىلع  وخترَّ
كتاب  صاحب  349ه(،  )ت:  ابلغدادي  هاشم  أيب  بن  حممد  بن  عمر  بن  عبد الواحد 
»ابليان«، واإلمام أيب بكر حممد بن احلسني اآلُجرِّي شيخ احلرم امليك )ت: 360ه( مصنِّف 
كتاب »الرشيعة«، واحلافظ شيخ العراق أيب حفص عمر بن أمحد بن عثمان بن شاهني 

)ت: 385ه( صاحِب »اتلفسري الكبري« الواقِع يف نيِّف وعرشين جمدلاً لكُّه باألسانيد))(.

وترك اإلمام اخلاقاين نلا تراثاً أغلبه من القريض، وهو:

1.1»القصيدة1اخلاقانية«: ويه حملُّ ادلراسة.

1.2»القصيدة1امليمية« اليت قاهلا يف الفقهاء، ومطلعها:

ــاِم الــسَّ اهلل1ِ ة1 بــعــزَّ ــَدع1الــِعــظــاِمأعــــوُذ1 ــ ــه1مــن1ابلِ ِ ــدرت وق

راه
َ
أ ــن1 ــَم فــي َمـــْذهـــي1 1 بــــنِّ

ُ
ــراِمأ احَلـ ويف1 احَلـــاِل1 يف1 1

ً
ــا ــام إم

ــْويل
َ
ق الـــُقـــرَّاء1 يف1 بــيَّــنــُت1 ...........................................)2)كما1

ونهايتها:
ربِّ ــوِل1 رسـ قـــوَل1 خالفُت1 انتقاِمإذا1 ذي1 1 ربٍّ عقاَب1 َخِشيُت1
ٌ

ــوُل1فــا1خــاف ــرَّس ــال1ال ــا1ق َســـاِموم بْــلــغــه1
َ
أ 1 ربِّ يـــا1 1

َ
ل

ويه قصيدة من ابلحر الوافر، تقع يف ثمانيَة عرش بيتاً، أوردها اكملة احلافظ ابن 
عبد الرَبِّ بسنده إىل املؤلِّف، يف كتابه »جامع بيان العلم وفضله«)3(.

خبالف  اشتهرت،  القراءة  يف  اخلاقاين«  »قصيدة  أن  خاوي  السَّ ين  ادلِّ علم  وذكر 
ة الفقه)4(. قصيدته اليت نظمها يف أئمَّ

انظر: سري أعالم انلبالء )6)/)43(.  )((
جامع بيان العلم وفضله )899/2(.  )2(

يف باب: جامع بيان ما يلزم انلاظر يف اختالف العلماء )899/2 - 900(.  )3(
انظر: فتح الوصيد ))/0)2(.  )4(
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ونرشها املسترشق اإليطايل )بونييش( يف جملة ادلراسات الرشقية اعم )940)م())(، 
ونرشها - كذلك - األستاذ حممد ُعَزير شمس يف كتابه »روائع الرتاث«)2(.

عمر  حفص  أيب  شيخه  عن  اجلزري  ابن  احلافُظ  رواها  نَّة«:  السُّ يف1 »قصيدة1 1.3
َميْلة املتوىف بدمشق سنة )778ه(، 

ُ
ابن احلسن بن َمْزَيد الَمرايغ الِمزِّي، املعروف بن أ

بقراءته عليه، عن يلع بن أمحد الَمْقديس، عن ابن َطرَبْزَد بسنده)3(.

ماع«: ذكره ابن أيب َيْعىل)4(. 1.4»مذاهب1أهل1العلم1يف1أخذهم1بالسَّ

1.5»أخبار1اثلقاء«: سمعه احلافظ ابن حجر الَعْسقالين من شيخه حممد بن حممد 
ابن حممد بن َمِنيع الورَّاق )ت: 803ه(، بسماعه من احلافظ الِمزِّي، بسنده إىل تلميذ 

املؤلِّف )أيب عمر حممد بن العباس بن حيُّويه()5(.

بذكر  وذلك  اخلاقاين؛  كتب  نسبة  يف  املتأخرين  بعض  عبارات  اضطربت  وقد 
الكتاب أكرث من مرة، أو بأسماء خمتلفة)6(.

 يف احلادي  تُويفِّ  هل، إىل أن  العلم نارشاً  للواء  وبيق اإلمام اخلاقاينُّ رافعاً 
ة سنة )325ه(، عن ُعمٍر ناَهَز السابعَة والسبعني اعماً. عرش من شهر ذي احِلجَّ

انظر: املسترشقون ))/)46(.  )((
ص: )87 - 88(.  )2(

انظر: اغية انلهاية )2/)32(، وتكملة اإلكمال البن نقطة )9/2(.  )3(
انظر: طبقات احلنابلة ))/76)(.  )4(
انظر: املجمع املؤسس )448/2(.  )5(

انظر: كشف الظنون )337/2)، 339)، 348)(.  )6(
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املبحث1اثلاين
إطالة1رسيعة1ىلع1نشأة1علم1اتلجويد

بـدأ علـم اتلجويـد مالِزمـاً لعلـم القـراءات، ومواكبـاً هل من حيـث اتلطبيق 
العمـيل، وانلقـُل اتلدويـين، ووجدنـا مباحثَـه وأصـوهل اكلرتقيـق واتلفخيـم، والفتح 
واإلمالـة، واتلحقيق والتسـهيل، واإلظهـار واإلداغم، واملدِّ والَقـْر متداخلًة يف ثنايا 

كتـب القـراءات ىلع شـىتَّ مناهجهـا اتلصنيفية.

ُل حماولة ويلدة لَفْصل بعض أقسام علم اتلجويد عن علم القراءات  وظهرت أوَّ
ىلع يد اإلمام أيب ُمزاحم موىس بن ُعبَيْد اهلل اخلاقاينِّ  يف منظومته يف »ُحْسن 
يف  بذلك  اجلزري  ابن  احلافظ  ح  ورصَّ ائية«،  »الرَّ أو  »اخلاقانية«  بـ  املعروفة  األداء« 

»طبقات القراء«))(، ويف كتابه »النرش«)2(.

ويه معلومة ال نكاد جند هلا خمالفاً، سوى ما ذكره ادلكتور أرشف حممد فؤاد من 
أن إسحاق بن أمحد بن إسحاق بن نافع أبا حممد اخلُزايع امليكِّ )ت: 308ه( هل مصنَّف 

يف »جتويد القرآن«)3(، وهو ُيَعدُّ من طبقة شيوخ اخلاقاين.

  وعند تدقييق ملا ذكره ادلكتور أرشف، وجدته ينقل عن األستاذ كحالة 
)ت: 408)ه(، اذلي قال يف ترمجة اخلُزايع: »جوَّد القرآن، وهل مصنَّفات فيه«)4(، ومصدر 

كحالة يف الرتمجة: اذلهيب يف »السري«، وبرولكمان يف »تاريخ األدب العريب«.

وملا رجعت إىل »السري« وجدت عبارته: »وهل مصنَّفات يف القراءات«)5(، وليس 
ا عبارته يف »طبقات القراء« فتدلُّ  فيها ما يفيد تأيلفه يف علم اتلجويد مستقاًل، وأمَّ

انظر: اغية انلهاية )2/)32(.  )((
انظر: النرش يف القراءات العرش )572/5)(.  )2(

انظر: برشى السعيد بمصنفات علم اتلجويد )5)(.  )3(
معجم املؤلفني ))/340(.  )4(

سري أعالم انلبالء )4)/289(.  )5(
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ِلع  ىلع أن للُخزايعِّ كتاباً يف قراءة أهل مكة، فقال: »وهو إمام يف قراءة املكيني، مطَّ
ضابط ثقة مأمون، هل كتاب حسن، مجعه يف اختالف املكيني واتفاقهم«))(.

ذكر  أي  العريب«  األدب  »تاريخ  من  العربية  إىل  املرتمجة  النُّسخة  يف  أجد  ولم 
. إلسحاق اخلُزايع

فيظهر أن ما أورده ادلكتور أرشف َفْهٌم فهمه من عبارة صاحب »معجم املؤلفني« 
غفر اهلل هل، اليت ظهر نلا عدم دقتها، فتَبْق أويلُة اتلأيلف يف علم اتلجويد متجهة 

للخاقاين.
ثم تتابع اتلأيلف يف علم اتلالوة بصورة أبسط وأوسع مما حوته أبياُت »القصيدة 
اللَّحن اجليل واللَّحن اخليف« أليب احلسن يلع بن  اخلاقانية«، حنو: كتاب »اتلنبيه ىلع 
اء )ت: حنو: 0)4ه(، وكتاب »بيان العيوب اليت جيب أن جيتنبها  جعفر السعيدي احلذَّ
اء وإيضاح األدوات اليت بين عليها اإلقراء« أليب يلع احلسن بن أمحد املعروف  القرَّ
العالء  أيب  للحافظ  اتلجويد«  يف  »اتلمهيد  وكتاب  )47ه(،  )ت:  احلنبيل  ابلنَّاء  بابن 

احلسن بن أمحد اهلمذاين العطار احلنبيل )ت: 569ه(.
واكن لعلماء األندلس الِقْدح املعىلَّ يف وضع مَجْهرة من تصانيف علم اتلجويد، 
حنو كتاب »الراعية تلجويد القراءة وحتقيق لفظ اتلالوة« أليب حممد ميك بن أيب طالب 
واتلجويد«،  اإلتقان  يف  »اتلحديد  444ه(:  )ت:  ادلاين  وكتايَب  437ه(،  )ت:  القييس 

و»رشح قصيدة أيب مزاحم اخلاقاين«.
واكن نلونيـة علـم ادليـن السـخاوي )ت: 643ه( أثـر يف علم اتلـالوة، وخباصة 
يف نقـول العلمـاء اذليـن أخذوا عنهـا، أو تناولـوا رشحها مثـل ابِن أمِّ قاسـم املرادي 

)ت: 749ه( يف كتابـه: »املفيـد يف رشح ُعمـدة الُمجيد«.
كما أن كتب اجلَْعرَبيِّ إبراهيَم بن عمر )ت: 732ه( املنثورة واملنظومة يف علم 

اتلجويد، اكن هلا دور يف بناء مسرية اتلأيلف يف هذا الفن.

معرفة القراء الكبار ))/)45(.  )((
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وتمثِّـل منظومـُة احلافظ اإلمـام أيب اخلري حممـد بن حممد بن حممـد بن اجلزري 
مـة اجلزرية« واسـطة الِعْقـد يف مؤلَّفات هـذا العلم،  )ت: 833ه( املعروفـة بــ »املقدِّ
وخباصـة إذا اتضـح نلـا أنه ألَّفهـا يف فرتة متأخـرة من عمـره، وتزامنت مـع تصنيفه 
أهـمَّ كتابـني وضعهمـا يف بيان حـروف القراءة، وهمـا: »النرش يف القـراءات العرش«، 
ـن هـذه األخـرية أربعـًة وثالثـني بيتاً مـن أبيات  ونظمـه »طيبـة النـرش«، وقـد ضمَّ

»املقدمـة اجلزرية« ىلع وجـه اتلقريب.

فاملقدمُة اجلزرية ليست ككتابه »اتلمهيد يف علم اتلجويد« اذلي ألَّفه يف سن 
الرشد، وعمره تسعة عرش اعماً، سنة )769ه( يف القاهرة))(.

ـُح دليَّ أن ابـن اجلـزري  وضع مقدمته اتلجويديـة بني اعيم )798  ويرتجَّ
وم )ويه تركيـا اآلن(؛ ألن ابنه أبا بكر أمحد  - 800ه(، وذلـك يف رحلتـه إىل بـالد الرُّ
 إجـازة أبيه أليب احلسـن يلع باشـا بقراءة األخـري »املقدمـة« عليه اعم 

ً
حـر سـمااع

)800ه(، كمـا هـو مثبـت خبط ابـن اجلـزري يف نهاية نسـخة مكتبـة ]الهل)2([، وأيضاً 
فـإن ابنـه اآلخـر أبـا اخلـري حممـداً حلـق بأبيـه إىل تركيـا اعم ))80ه(، وفيـه حفـظ 
ـام، أو مـدَة  »املقدمـة اجلزريـة«)3(، فلـو اكن ابـن اجلـزري نظمهـا قبـل ذلـك يف الشَّ

إقامتـه يف مر؛ لسـبق البنـه املذكـور ِحْفُظها.

دت معامله وأطره  وقـد أرسـت مقدمُة ابن اجلـزري قواعد علـم اتلجويد، وحـدَّ
يف أربـع حلقـات، ويه: خمـارج احلـروف، وصفاتها، واملسـائل اتلجويديـة، والوقف 
واالبتـداء؛ هلـذا القـت احتفـاء كبـرياً مـن أهـل العلـم، ووصلـت رشوحهـا - اليت 

علمنـا مـن خربهـا - قرابة سـبعني رشحاً بـني خمطـوط ومطبوع.

انظر: اتلمهيد يف علم اتلجويد )238(.  )((
انظر: املقدمة اجلزرية الورقة )8/أ(.  )2(

انظر: اغية انلهاية )253/2(.  )3(
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َ

ويم املعروف بابِلرْيك ر ايلتيم« ملحمد بن بِرْي يلع الرُّ وجند كذلك أن كتاب »ادلُّ
)ت: )98ه( وما أنشئ حوهل من رشوح))(، أسهم يف ترعرع هذا العلم يف ابلالد الرتكية 

وما حوهلا.

»بيان جهد  املقل« ورشحه  »ُجهد  أن كتاب  احلََمد  ادلكتور اغنم  أستاذنا  ويرى 
املقل« ملحمد بن أيب بكر الَمرْعيش، املعروف بساَجْقيل زاده )ت: 50))ه(، هما اغية 

ما وصل إيله اتلأيلف يف علم اتلجويد دقة وعمقاً)2(.

مان يف جتويد القرآن« للشيخ سليمان بن 
ْ
وَحِظيت منظومة »حتفة األطفال والِغل

حسني اجلُْمزوري )اكن حياً: 208)ه( بعناية عدد من العلماء، فوضعوا عليها رشوحاً 
متعددة.

ومن أهمِّ كتب اتلجويد املتأخرة كتاب: »نهاية القول املفيد فيما يتعلق بتجويد 
القرآن املجيد« للشيخ حممد ميكِّ نر اجلَُرييس )اكن حياً: 307)ه(، اذلي ُيَعدُّ أتقَن 

كتب هذا العلم يف مطالع القرن الرابع عرش اهلجري.

ثم وضعت مؤلَّفات كثرية يف اتلجويد اكن من أْمزَيها كتابان:

األول: منظومة »آللئ ابليان يف جتويد القرآن« لشيخنا إبراهيم بن يلع شحاثة 
نة من ))20( بيت. السمنودي،  )ت: 429)ه(، ويه مكوَّ

اثلاين: كتاب: »هداية القاري إىل جتويد كالم ابلاري« لشيخنا عبد الفتاح بن 
يِّد َعَجيم الَمرْصيف  )ت: 409)ه(، اذلي مكث يف حتريره وتنقيحه حنواً من  السَّ

عرشين اعماً.

انظر: كشف الظنون ))/737(، والفهرس الشامل - خمطوطات اتلجويد )60 - )6(.  )((
. انظر: أحباث يف علم اتلجويد )74(. مع ما فيهما من آراء سببها اعتماد املسألة دون تَلَقٍّ  )2(
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الفصل1األول
اهتمام1أهل1العلم1بـ1»القصيدة1اخلاقانية«

تمهيد

ل مصنَّف يف علم  ائعة الَعْذبة؛ لكونها أوَّ اهتمَّ علماء القراءة بهذه القصيدة الرَّ
اتلجويد، وملا امتازت به من إتقان وجودة يف سبك ألفاظها، وألن ناظمها من الشعراء 

املبدعني يف انلَّظم.

هلذه  العلمية  القيمة  بمجموعها  نت  كوَّ مسارات  ستة  يف  االهتماُم  هذا  وَبَرز 
املنظومة، وسأتناول - بعون اهلل - يف املباحث اآلتية اجلوانب اليت تُظهر نلا احتفاَل 

أهِل العلم واملهتمني بهذه القصيدة.
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املبحث1األول
روايتها

َرَوى عدد من العلماء قصيدَة اإلمام أيب ُمزاحم اخلاقاين عنه، أو عن شيوخهم 
بسندهم إيله، وقد وَقْفُت ىلع إحدى عرشة رواية هلؤالء العلماء اذلين أسندوا القصيدة 

إىل ناظمها ، وذلك َوفْق اتلفصيل اآليت:

11 رواية1اآلُجرِّي: أيب بكر حممد بن احلسني ابلغدادي اإلمام))(، قال: »نسخت هذه .
القصيدة، ورِصْت بها إىل أيب مزاحم موىس بن عبيد اهلل بن حيىي بن خاقان، فأخذها 
صِلحها، ففعلت. ثم عدت إيله جملساً ثانياً 

ُ
وقال يل: تََدعها عندي حىت أْشُكَها وأ

وقد َشَكها وأصلَحها بيده، ثم أنشدين يف فضل هذه األبيات - هبًة - فقال:

بمثله ُسبقُت1 ما1 قــوال1ً لُت1
ُ
ق القرآِنقد1 ــراءة1 ق ــْذق1 ِح ــف1 وْص يف1

حفُظه لِيَْسهل1 َعْمدا1ً انأوضحته1
ْ

ــد ــ ابلُ يف1 ويَـــســـَر1 ملـــريـــِده1

ه
ُ
فضل لك1 1 ــِنْ يَ معانَيه1 1

ْ
باإلتقاِنفاعرف ه1

ْ
واسَتْعِمل واحفْظه1

مبثوثٍة قــصــيــدٍة1 ــاَل1 ــق َم ــي1 ــِنأع ــرَّمح أحــكــمــُتــهــا1بـــإاعنـــِة1ال

ت
َ
اعَتل ومخسون1 إحــدى1 للخاقاينأبياتُها1 فــْي1 القصائِد،1 ــوَق1 ف

ثم قال: أنشدنا أبو مزاحم : )وذكر القصيدة اكملة()2(.  
21 نْطايك: أيب احلسن يلع بن حممد بن إسماعيل اتلمييمِّ القرطيبِّ )299 - .

َ
رواية1األ

بها، وصاحب  اإلقراء  ورائِد مدرسة  بقرطبة،  واملتوىفَّ  بأنطاكية،  املولوِد  377ه( 
إدريس  بن  بتمامها عن شيخه صالح  القصيدة  إذ روى  املتعددة)3(،  اتلصانيف 

  ث بهذه الواقعة قبل وفاته شيخ احلرم امليك، وصاحب اتلصانيف املشهورة، تويف بمكة سنة )360ه(. وحدَّ  )((
بعرش سنني. انظر ترمجته يف: تاريخ بغداد )243/2(، وسري أعالم انلبالء )6)/33)(.

املصباح الزاهر يف القراءات العرش ابلواهر )540) - )54)(.  )2(
انلبالء  أعالم  وسري   ،)4(4( امللتمس  وبغية   ،)36(/(( باألندلس  للعلم  والرواة  العلماء  تاريخ  يف:  ترمجته  انظر   )3(

)6)/355(، واغية انلهاية ))/564 - 565(.
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ابلغدادي الَورَّاق )ت: 345ه())(، كما ورد يف نُْسخة فريدة باملغرب، وقف عليها 
ادلكتور عبد اهلادي محيتو)2(.

31 رواية1ابن1اآلُجرِّي: أيب حفص عمر بن أمحد بن هارون ابلغدادي )ت: 382ه()3(، .
»طبقات  من  ترمجته  اذلهيب  افتتح  ذللك  املؤلِّف؛  عن  مبارشة  القصيدة  روى 

القراء« بقوهل: »روى »اخلاقانية« عن ناظمها«)4(.

41 رواية1ادلاين: أيب عمرو عثمان بن سعيد احلافظ إمام أهل األندلس يف القراءات .
)ت: 444ه(، فقد روى القصيدة وأنشدها عن ثالثة من شيوخه)5(، هم:

بون احلَليَب ثم املري )ت: 399ه()6(.
ْ
أ. أبو احلسن طاهر بن َغل  

ير )ت: )40ه()7(. ب. أبو الفتح فارس بن أمحد بن موىس احِلْميص الرَّ  

ج. أبو عبد اهلل حممد بن عبد الواحد ابلاَغنْدي ابلغدادي )ت: ؟()8(.  

51 فقد . 470ه()9(،  نَْدرايب )ت: 
َ
األ بن أيب عمر  نَْدرايب: أيب عبد اهلل أمحد 

َ
األ رواية1

حممد  بن  أمحد  بن  أمحد  جعفر  أيب  الح  الصَّ شيخه  عن  بتمامها  القصيدة  روى 
، بسنده إىل ابن َحْسنون املقرئ ابلغدادي )ت: 307ه(، عن  ابن َمتُّويه الَمْروَذيِّ

.)(0(
 انلاظم

انظر ترمجته يف: معرفة القراء الكبار )589/2(، واغية انلهاية ))/332(.  )((
انظر: قراءة اإلمام نافع عند املغاربة )362/6 - 363(.  )2(

انظر ترمجته يف: تاريخ بغداد )))/264(، واملنتظم )4)/364(.  )3(
معرفة القراء الكبار )659/2(.  )4(

انظر: رشح قصيدة أيب مزاحم اخلاقاين )6/2(.  )5(
انظر ترمجته يف: اغية انلهاية ))/339(، وحسن املحارضة ))/)49(.  )6(

انظر ترمجته يف: معرفة القراء الكبار )7/2)7(، واغية انلهاية )5/2 - 6(.  )7(
 ،)(93/2( انلهاية  واغية   ،)336/(( السبع  القراءات  يف  ابليان  جامع  انظر:  القراءة.  يف  احلروف  ادلاينُّ  عنه  روى   )8(

والنرش )378/2(، ومعجم شيوخ احلافظ أيب عمرو ادلاين )36) - 37)(.
انظر ترمجته يف: املنتخب من السياق )2))(، واغية انلهاية ))/93(.  )9(

انظر: اإليضاح يف القراءات )948 - 949(.  )(0(
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61 ْهَرُزوري: أيب الكرم املبارك بن احلسن بن أمحد ابلغدادي )462 - 550ه(، . رواية1الشَّ
اذلي نقل »املنظومة اخلاقانية« روايًة عن شيخ شيوخه أيب احلسن يلع بن حممد 
ف املقرئ )0)3 - 396ه())(، بسنده إىل اخلاقاين، وأورد نص القصيدة اكماًل)2(.

َّ
العال

71 ار: احلافظ أيب العالء احلسن بن أمحد الَهَمذاين )488 - 569ه(، اذلي . رواية1الَعطَّ
روى قصيدة أيب مزاحم اكملًة بثالثة أسانيد عن اثنني من شيوخه، هما:

زَّاز ابلغدادي )3)4 - 0)5ه()3(. أ. أبو القاسم: يلع بن أمحد بن حممد بن بَيان الرَّ  
ب. أبو اغلب: أمحد بن ُعبَيْد اهلل بن حممد انلَّْهري ابلغدادي )438 - 508ه()4(،   

وَّاق، وأيب يلع احلَْريب)5(. عن شيخيه أيب منصور السَّ
81 رواية1ابن1َخْر: أيب بكر حممد بن خري بن عمر اإلِْشبييل )502 - 575ه(، اذلي .

 عن شيخه أيب احلسن َعبَّاد بن رَسْحان الَمَعافِري، ورواها 
ً
ث بالقصيدة سمااع حدَّ

ْصبَغ عيىس بن حممد بن أيب ابَلْحر، ورواها إجازة عن 
َ
مناولة عن الشيخ أيب األ

الشيخ أيب احلسن يلع بن حممد بن ُهَذيل)6(.
91 . -  75(( املقرئ  اإلمام  حممد  بن  حممد  بن  حممد  اخلري  أيب  اجَلَزري:  ابن1 رواية1

833ه(، إذ روى القصيدَة ورَشَْحها لدلاين عن شيخه أيب حفص عمر بن احلسن 
َميْلة)7( بقراءته عليه، عن يلع بن أمحد 

ُ
ابن َمْزَيد الَمرايغ الِمزِّي، املعروف ابن أ

الَمْقديس، عن ابن َطرَبْزَد بسنده)8(.

انظر ترمجته يف: معرفة القراء الكبار )688/2(، واغية انلهاية ))/577(.  )((
انظر: املصباح الزاهر يف القراءات العرش ابلواهر )539) - 540)(.  )2(

انظر ترمجته يف: سري أعالم انلبالء )9)/257(، وابلداية وانلهاية )6)/230(.  )3(
انظر ترمجته يف: سري أعالم انلبالء )9)/3)3(، واغية انلهاية ))/79(.  )4(

انظر: اتلمهيد يف معرفة اتلجويد ))30(.  )5(
انظر: فهرسة ما رواه عن شيوخه )72 - 73(.  )6(

ودل قبل سنة )680ه(، انتىه إيله علوُّ اإلسناد بدمشق، واكن شيخاً صاحلاً كثري اتلالوة للقرآن، صبوراً ىلع السماع،   )7(
ربما أسمع ايلوم الاكمل من غري َملَل وال َضَجر. قال ابن اجلزري: »قرأُت عليه كثرياً من كتب القراءات بإجازته 
من شيخيه ابن ابلخاري والفارويث«. تويف بدمشق سنة )778ه(. انظر ترمجته يف: اغية انلهاية ))/590(، ودرر العقود 

الفريدة )442/2(، وادلرر الاكمنة )235/3(.
انظر: اغية انلهاية )2/)32(.  )8(
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101 رواية1الِمْنُتوري: أيب عبد اهلل حممد بن عبد امللك بن يلع الَقييْس ))76 - 834ه(، .
اج بسنده إىل انلاظم،  َّ فقد قرأ مجيع القصيدة ىلع شيخه أيب زكريا حيىي بن أمحد السَّ
ورواها إجازة عن شيخه أيب احلسن يلع بن سليمان الُقْرطيب، بسنده إىل اخلاقاين))(.

111 رواية1ابن1اغزي: أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد الُعثْماين الِمْكنايس ))84 .
- 9)9ه(، اذلي روى القصيدة عن شيخه أيب عبد اهلل حممد بن أيب القاسم حممد 

اج)2(، بسنده إىل صاحب القصيدة)3(. َّ ابن حيىي انلَّْفزي املشهور بالسَّ

انظر: فهرسة املنتوري )92(.  )((
انظر ترمجته يف: نيل االبتهاج للتنبكيت ))22(.  )2(

انظر: فهرس ابن اغزي )94(.  )3(
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املبحث1اثلاين
رشوُحها

 ، لم تُْسعفنا كتب الرتاجم بتفصيل حول من رشح قصيدة اإلمام أيب ُمزاحم
وعند َسرْب من قام برشحها جند أن هنالك عدداً من رشوحها، ويه تنتظم يف اآليت:

11 .1- األنطايك1ِّ)1299 1 اتلمييمِّ إسماعيل1 بن1 بن1حممد1 أيب1احلسن1يلع1 املقرئ1 رشح1
أورد  إذ  املتعددة؛  اتلصانيف  وصاحب  بُقرطبة،  اإلقراء  مدرسة  رائد  377ه): 
أبو العاص خليفة بن عبد اهلل الَقييْس يف كتابه »الكشف يف قراءة ورش« عن 

األنطايك رشح ابليت الواحد واألربعني منها))(، وهو:

ل 1
ً
ُمشبِعا كن1 الواو1ِ قبَل1 الَمرِّوَضمُّك1 يف1 نعبُد)1 ــاَك1 )إيََّ أشَبعوا1 كما1

: »تأويل هذا ابليت ىلع خالف ما تأوهل اجلاهل بعلمه، 
َ

فنقل عن األنطايك قوهل  
ه وقاطع منه اللَّبَْس، وحجَة من تعلَّق به....«)2(، إىل آخر ما نقله عنه يف  وأنا مفسِّ

إيضاح معىن هذا ابليت.

وال أدري إن اكن األنطايك  رشح هذا ابليت من قصيدة أيب مزاحم فحسب،   
أو رشح أبياتاً أخرى لم نقف ىلع نصوصها، أو رشح اكمل القصيدة؟ مع كونه روى 
القصيدة بتمامها عن شيخه صالح بن إدريس ابلغدادي الورَّاق )ت: 345ه(، كما 

ورد يف نسخة فريدة باملغرب، وقف عليها ادلكتور عبد اهلادي محيتو)3(.

القرآن«  آي  عدد  »كتاب  حتقيق:  مقدمة  يف  رَباين  الطَّ حممد  ادلكتور  ح  ويرجِّ  
لألنطايك أن هل كتاباً يف رشح »القصيدة اخلاقانية«)4(.

قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين )9)(.  )((
كتاب عدد آي القرآن أليب احلسن األنطايك )644(، ناقاًل عن كتاب: »الكشف يف قراءة ورش« )خ( أليب العاص   )2(

خليفة بن عبد اهلل القييْس.
انظر: قراءة اإلمام نافع عند املغاربة )362/6 - 363(.  )3(

انظر: كتاب عدد آي القرآن أليب احلسن األنطايك )27)(.  )4(
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وقـد روى أبـو عبـد اهلل الِمنْتُـوري )ت: 834ه( يف »فهرسـته« تآيلـَف األنطايك   
بإسـناده عـن تلميـذ األنطـايك أيب عبـد اهلل حممـد بـن أمحـد ابلايج اإلشـبييل 

)ت: 433ه(، ولـم يسـمِّ مـن تلـك املصنَّفـات شـيئاً))(.
21 1)ت:4441ه): وهو رشح . ح1اإلمام1احلافظ1أيب1عمرو1عثمان1بن1سعيد1ادلاينِّ رَشْ

مبسوط للقصيدة، قصد فيه بيان ما َيْىف من ألفاظ القصيدة ومعانيها، وخباصة 
َتْعُزب  ما  رشح  إىل  قصدنا  »وإنَّما  فقال:  والقراءات،  األداء  جبانب  يتعلَّق  فيما 
تبيني  إىل  القراءات،  القراءة، ومن مذاهب  ىْف حقيقته من أصول 

َ
معرفته، وخت

 مسوِّاغٍت  ما حيتاج إىل علمه، كما نََدب إيله وحثَّ عليه«)2(. وقد رسد 
ي داعنا إىل رشح هذه القصيدة، وتلخيص 

َّ
وجيهًة داعية إىل رشحها، فقال: »واذل

معانيها:
هم هلا، • ما رأيناه من استحسان خواصِّ انلاس وعوامِّ
ِة اهتبال)3( أهل القرآن بها، • وشدَّ
وأخِذهم أنفسهم حبفظها، •
وسؤاِل أكرثهم عن معانيها، •
ومـا وقفنـا عليه من إتقـان َصنعتها وسـالمتها، وحسـن َسـبْكها، وتهذيب  •

ها مـن اجلَودة، ألفاظهـا، وظهـور معانيها، وسـالمتها مـن الُعيوب، ووفـور حظِّ
يفة؛  • مع ما اكن يف أيب ُمزاحٍم  من املناقب املحمودة، واألخالق الرشَّ

ين والعلم،  فقد اكن  ظاهَر النُُّسك، مشهور الفضل، وافر احلظِّ من ادلِّ
حسن الطريقة، ُسنِّّياً مَجَاِعّياً«)4(.

انظر: فهرسة املنتوري )230(.  )((
رشح قصيدة أيب مزاحم اخلاقاين )5/2)(.  )2(

أي: إرساع أهل القرآن إيلها.  )3(
رشح قصيدة أيب مزاحم اخلاقاين: )8/2 - 9(. أي: ىلع مذهب أهل السنَّة والَجماعة.            =  )4(
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31 اختصار1رشح1اخلاقانية1لداين: للشيخ أيب زيد عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن .
ابن عطية الَمْديوين الشهري باجلاِدري )776 - 8)8ه())(: وال أعلم عن وجود هذا 

املختر شيئاً.
41 رشح1األستاذ1ادلكتور1عبد1العزيز1بن1عبد1الفتاح1القارئ)2(: وهو رشح موجز، .

ختريَّ فيه بعض األلفاظ الغريبة، وبعض املصطلحات اتلجويدية اليت حتتاج إىل 
القرآن أليب  قصيدتان1يف1جتويد1 1(1( اتلجويد1 »جمموعة1 بعنوان:  ونرُِش  بيان)3(، 

مزاحم اخلاقاين، ولعلم ادلين السخاوي«.
51 رشح1األستاذ1ادلكتور1يلع1حسن1ابلوَّاب)4(: ونرُِش بعنوان: »القصيدة1اخلاقانية1يف1.

القراءة1وحسن1األداء،1مع1مقتطفات1رشح1أيب1عمرو1ادلاين1للقصيدة«، واعتمد 
هذا  من  واقتبس  للقصيدة)5(،  ادلاين  رشح  من  جسرتبييت  مكتبة  نسخة  ىلع 

نها حوايش حتقيق القصيدة. الرشح مُجَاًل ضمَّ

وقد نال األستاذ اغزي بنيدر الَعمري بتحقيقه هلذا الكتاب درجة املاجستري من جامعة أم القرى بمكة املكرمة اعم   =
.)http://book.lh.sa/khaqanya( :وتم نرش الرسالة يف موقع متخصص ىلع اإلنرتنت ىلع الرابط اتلايل ،)422)ه(

ونرشه ىلع الشبكة العنكبوتية األستاذ خليل أبو عزنة، معتمداً ىلع نسخة مكتبة جسرتبييت يف دبلن.  
وطبعته مكتبة أوالد الشيخ يف القاهرة، بتحقيق فَْرَغ سيِّد َعَرباوي.  

نزيل فاس، وهو فقيه ماليك، ومقرئ حنوي، وهل دراية بعلم املواقيت، ويف وفاته خالف. ومن مصنفاته: »انلافع يف   )((
حرف نافع«، و»رشح ادلرر اللوامع«، و»فهرست شيوخه«. وذكر اختصاره لرشح اخلاقانية ابُن أيب العافية املكنايس 
يف جذوة االقتباس )404(، واتلنبكيت يف نيل االبتهاج )254(. وانظر: معجم مؤلفات احلافظ أيب عمرو ادلاين )56(.
وهو  ثماين عرشة صفحة،  اذلاتية«، يف  »السرية  بعنوان:  مفرد  وترجم نلفسه يف كتاب  )365)ه(،  بمكة سنة  ودل   )2(

مطبوع طبعة خاصة اعم )427)ه(.
نرش يف مكتبة ادلار باملدينة املنورة يف طبعته األوىل سنة )402)ه(.  )3(

نرشه مع القصيدة اكملة يف جملة املورد العراقية يف املجدل الرابع عرش، العدد األول، بغداد، سنة )405)ه(، )ص5))   )4(
- 28)(؛ معتمداً ىلع ثالث نسخ خطية للقصيدة.

والشارح من مدينة يافا يف فلسطني املحتلَّة، ونال درجة ادلكتوراه يف علم اللغة من لكية دار العلوم جبامعة القاهرة   
سنة )398)ه(، وعمل مدرساً يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف لكية اللغة العربية بالرياض، وحقق 
جمموعة من كتب الرتاث يف علوم القرآن واللغة، منها: »رشح كفاية املتحفظ البن الطيب الفايس«، و»اتلمهيد يف 
علم اتلجويد البن اجلزري«، و»تذكرة األريب يف تفسري الغريب البن اجلوزي«، ويعمل حايلاً عميد ابلحث العليم 

يف جامعة العلوم اإلسالمية يف عمان باألردن. 
وهو رشح ناقص ينتيه بنهاية ابليت الواحد واثلالثني من القصيدة. انظر: الفهرس الشامل، خمطوطات اتلجويد )0))(.  )5(
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61 اتلجويـد«1. يف1 والسـخاوي1 اخلاقـاين1 قصيـديت1 رشح1 يف1 املجيـد1 »هـدي1 رشح1
جلمـال1ادليـن1حممـد1رشف))(: وهـو رشح خمتر اقتر فيـه ىلع املعىن اإلمجايل 

.)2 لألبيات)
71 »الفتح1. بعنوان:1 األزهري)3(1 سعد1 بن1 السيد1 بن1 نرص1 بن1 إسام1 األستاذ1 رشح1

الربَّاين1يف1رشح1رائية1اخلاقاين«: وهو رشح سهل، اهتمَّ بمعاجلة األخطاء الشائعة 
نونيَة  اخلاقانية«  »القصيدة  منت  مع  ونرش  احلروف)4(،  نلطق  العميل  اتلطبيق  يف 

السخاوي.
81 قناديل1. »أضواء1من1 بعنوان:1 العرايق1 ادلكتور1كريم1جرب1منصور1 الطبيب1 رشح1

رائية1اخلاقاين«)5(:1وهو رشح سهل ميس، دون مقدمات، قصد فيه توضيح معاين 
القصيدة، ابتدأه يف 435/7/30)ه، وبلغ يف تعليقاته ابليَت الواحد واثلالثني من 

القصيدة، وهو)6(:

وِصْل تارة1ً طَعْن1
ْ
واق ن1 وسكِّ والَقرْصِفحرِّك1 ك1 مدِّ 1 َبْنَ 1 وميِّ ن1 ومكِّ

ثم توقف.

91 يف . مه  قدَّ وهو رشح صويت  بَْرَهيج)7(:  بن1حسن1 أمحد1 بن1 ادلكتور1حممد1 رشح1
قاهلا يف القراء  اليت  اخلاقاين  مزاحم  أيب  »رشح قصيدة  بعنوان:  دورة علمية 

صاحب اتلحقيقات واتلعليقات ىلع كتب القراءات اليت تطبع بدار الصحابة للرتاث بطنطا، وتقوم بطباعة كتب   )((
هذا الفن - اليت سبق إخراجها حمققة - بتحقيقه وتعليقه.

طبعته دار الصحابة بطنطا يف مر، وطبع مع هذا الكتاب رسالة: القول السديد يف بيان حكم اتلجويد، للشيخ   )2(
حممد خلف احلسيين، شيخ املقارئ املرية سابقاً.

هل عناية ببعض منظومات اتلجويد، مثل: »إسعاف الظيم باتلعليق ىلع نظم الطييب«، و»إمتاع اخلالن برشح أمنية   )3(
الوهلان يف سكت حفص بن سليمان« للشيخ إبراهيم بن يلع السمنُّودي.

طبع يف مكتبة أوالد الشيخ بالقاهرة )2)20م(، ومنشور ىلع موقع شبكة األلوكة ىلع الرابط اتلايل:  )4(
.(http://www.alukah.net/libraryi)

.(http://vb.tafsir.net/tafsir) :نرشه ىلع ملتق أهل اتلفسري ىلع الرابط اتلايل  )5(
انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين )9)(.  )6(

األستاذ بقسم القراءات يف لكية القرآن الكريم باجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة.  )7(
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وحسن األداء«، يف لكية القرآن الكريم باجلامعة اإلسالمية، باتلعاون مع اجلمعية 
العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه )فرع املدينة املنورة())(.

101 سواين1األزهري: وهو رشح صويت منشور .
ُ
رشح1الشيخ1محدي1يلع1حامد1اعشور1األ
ىلع موقع ايلوتيوب، يف ست حلقات)2(.

111 رشح1األستاذ1ادلكتور1إبراهيم1بن1سعيد1ادلورسي)3(: وهو رشح صويت ألقاه يف .
مه مركز إجالل لدلراسات واالستشارات يف الرياض)4(. ايلوم العليم اذلي نظَّ

121 م يف اللقاء العليم ملدارسة أول مصنَّف . ر قُدِّ رشيح1لا: وهو رشح صويت مصوَّ
يف جتويد القرآن الكريم، اذلي عقده مركز حافظ تلأهيل حفاظ القرآن الكريم 

اتلابع جلمعية خريكم يف جدة)5(.

عقـدت يـويم اثلالثـاء واألربعـاء املوافـق: 4 و435/4/5)ه، ما بني العر واملغـرب،  يف قاعة املناقشـات بكلية   )((
الكريم. القـرآن 

وهل رشح ىلع »نونية السخاوي«، و»منت الطييب يف اتلجويد«.  )2(
أستاذ كريس امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقرآن الكريم، ورئيس قسم القرآن وعلومه جبامعة اإلمام حممد بن   )3(

سعود اإلسالمية يف الرياض.
ُعِقد يوم اخلميس املوافق: 6)/437/5)ه، جبامع اهلدى يف العزيزية يف الرياض من العر إىل العشاء.  )4(

ُعِقد يوم اجلمعة املوافق: 0/29)/439)ه، بمركز حافظ تلأهيل حفاظ القرآن الكريم جبدة، من الساعة اخلامسة   )5(
عراً إىل اتلاسعة وانلصف يلاًل.
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املبحث1اثلالث
االستشهاُد1بها

استشهد عدٌد من أهل العلم ببعض أبيات من قصيدة أيب مزاحم  تديلاًل، 
للقراء السبعة، أو  أو توضيحاً بلعض مسائل علم اتلجويد يف ثنايا كتبهم، أو مدحاً 
استئناساً ملا ينبيغ أن يكون عليه طالب العلم من اآلداب واألخالق، أو ملا حيتاج 

إيله املقرئ يف تعليمه وإقرائه.

ويالحظ املتتبع حلركة االستشهاد بأبيات »القصيدة اخلاقانية« أنها استمرَّت حنو 
رْس العليم دلى علماء القراءة؛ إذ بدأ انلقل عنها من القرن  تسعة قرون حارضة يف ادلَّ
اخلامس اهلجري، وتتابع حىت القرن اثلالث عرش اهلجري، وشمل هذا الرِّيُّ منها بالد 

املرشق واملغرب، وبالد ما وراء انلهر))(.

مة اجلزرية، ونالحظ أن كثرياً منهم يأخذ  اح املقدِّ وتكاثر األخذ منها دلى رُشَّ
بعضهم عن بعض يف املسألة الواحدة املستشهد هلا.

ثم جند هذا االحتفال بـ »قصيدة اخلاقاين« قد َخَفَت يف القرون املتأخرة، وَضُعف 
القراءات  كتب  يف  نصوصاً  منها  جند  نكاد  فال  ابِلْكرية؛  املنظومة  بهذه  لَق 

َ
األ هذا 

اء: حممد بن قاسم ابَلَقري )ت: ))))ه(، وحممد بن أيب  واتلجويد األخرية، مثل كتب القرَّ
بكر الَمرْعيش، املعروف بساَجْقيل زاده )ت: 50))ه(، ويف مؤلَّفات أمحد بن يلع بن حممد 
 )ت: 3)3)ه(، وحممد بن حممد بن 

ِّ
واين ادلمشيق )ت: 307)ه(، وحممد بن أمحد الُمتََول

ْ
احلُل

باع )ت: 380)ه(، وحممد جنيب  حممد ِهاَليل األبياري )ت: 343)ه(، ويلع بن حممد الضَّ
يِّد َعَجيم الَمرْصيف )ت: 409)ه(، وإبراهيم  َخيَّاطة احلليب )ت: 387)ه(، وعبد الفتاح السَّ

الغريب من اكزاخستان،  الوسطى، وتشمل أراضيها أفغانستان، واجلزء اجلنويب  يه منطقة تاريية، وجزء من آسيا   )((
وأطلق العرب املسلمون ىلع تلك املنطقة هذا االسم عندما فتحوها يف القرن اهلجري األول؛ إشارة إىل انلهرين 
انظر:  )5)4)كم(.  داريا  واآلمور  )2)22كم(  داريا  السري  نهر  وهما:  وغرباً،  رشقاً  انها  حيدَّ الذلين  العظيمني 

املوسوعة احلرة )وكيبيديا(.
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يلع شحاثة السمنُّودي )ت: 429)ه(، وغريهم، إال ما أورده الشيخ حممد ميكِّ نر اجلَُرييْس 
)اكن حياً: 307)ه( يف كتابه »نهاية القول املفيد فيما يتعلق بتجويد القرآن املجيد«.

ويف هذا املبحث سأذكر ما وقفت عليه من استشهادات هؤالء العلماء، مراعياً 
التسلسل الزمين يف رسد تلكم انلقول، دون حر أو تتبع تام:

11 اذلي . 0)4ه(،  حنو:  )ت  اء  احلَذَّ حممد  بن  جعفر  بن  يلع  احلسن  أبو  ِعيدي:  السَّ
ا حُيْفظ يف ختفيف  نقل عن القصيدة بيتني، األول منهما - عند كالمه ىلع ممَّ

:)2(
 اهلمزة))( - وهو قول أيب مزاحم

فتحٌة ــاء1ِ وايل ــواو1ِ ال قبَل1 تُك1 ــْدرِوإن1
َ
ق ىلع1 همزَت1 همٌز1 وبعَدهما1

أيب  قول  وهو  الساكنة)3(،  امليم  إساكن  من  حُيْفظ  ا  ممَّ ىلع  كالمه  عند  واثلاين:   
:)4(

 مزاحم

بعَدها جئَت1 إن1 امليَم1 1 تدغمنَّ كِروال1 بالشُّ العلَم1 بِل1
ْ
واق سواها،1 حبرٍف1

عيدي بيتاً أليب مزاحم  ليس من أبيات »اخلاقانية«،  باإلضافة إىل نقل السَّ  
وهو قوهل)5(:

الراءِ يف1 الاَم1 قرأَت1 ما1 إذا1 والفاءِأْدِغــم1 ــواو1ِ الـ عند1 امليَم1 1 ِ
وبــنِّ

21 : أبو ُعمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد انلََّمري األندليس )ت: 463ه(، . ابن1عبد1الرَبِّ
اذلي أورد ابليتني اخلامس والسادس عرش من القصيدة، بإسناده عن الربيع بن 
سليمان، قال يل الشافيع : »يا ربيُع، لو قَدرُْت أن أطعَمك العلم ألطعمتُك 

، فقال: إياه«، قال أبو ُعمر: »أخذه اخلاقاينُّ

انظر: اتلنبيه ىلع اللحن اجليل واللحن اخليف )45(.  )((
قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين )9)(.  )2(

انظر: اتلنبيه ىلع اللحن اجليل واللحن اخليف )48(.  )3(
قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين )9)(.  )4(

انظر: اتلنبيه ىلع اللحن اجليل واللحن اخليف )48(.  )5(
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يَْدريأال1فاحَفظوا1وْصيف1لكم1ما1اخترصتُه منكُم1 لم1يكن1 من1 يلدريَه1

سقيُتكم يم1
ْ
ِعل اكن1 لو1 بٍة1 رَشْ ْخِف1عنكم1ذلَك1العلَم1باذلَّْخر«)1)فيف1

ُ
ولم1أ

31 الُهَذيل: أبو القاسم يوسف بن يلع بن ُجبَارة الِبْسكري )ت: 465ه(، اذلي نقل .
بيان  ىلع  حديثه  عند  »الاكمل«،  كتابه  من  »اتلجويد«  كتاب  يف  املنظومة  عن 

بعض احلروف، فقال: »وُينِعم العنَي والغني، كما قال اخلاقاين:

ما
َّ
لك والغن1 العِن1 بياَن1 ْرس1معتدَل1األمِروأنِْعم1 درسَت،1وكْن1يف1ادلَّ

ينَذرِب والــراء1 الــاِم1 بياَن1 ر«)2)وأْرقــق1 اكدلُّ القوَل1 تنظَم1 حىت1 لسانُك،1

41 نَْدرايب: أبو عبد اهلل أمحد بن أيب عمر اخلُراساين )ت: 470ه(، اذلي ساق عرشين .
َ
األ

بيتاً منوعة للخاقاين يف عدد من أبواب كتابه »اإليضاح«، َوفْق اتلفصيل اآليت:

أورد  يف ابلاب السادس والعرشين - اذلي عنونه بـ: »يف ذكر احلدر  •
والرتتيل وغري ذلك مما حيتاج إيله القارئ« - بيتني من ابليت )22 - 23(، ثم 
بيتني من ابليت )25 - 26(، ثم أربعة أبيات من ابليت )28 - )3(، ثم بيتاً 

واحداً، وهو ابليت العرشون)3(.

ذكر يف ابلاب السابع والعرشين - اذلي سماه: »يف ذكر اللحن اخليف ومقاالت  •
أرباب الصناعة يف ذلك« - بيتاً ليس من أبيات »اخلاقانية«، وهو)4(:

الراءِ يف1 الاَم1 قرأَت1 ما1 إذا1 والفاءِأْدِغــم1 ــواو1ِ الـ عند1 امليَم1 1 ِ
وبــنِّ

ثم يف ابلاب نفسه أورد ابليت األربعني، ثم ابليت السادس واثلالثني من  •
القصيدة)5(.

جامع بيان العلم وفضله ))/473 - 474(.  )((
الاكمل يف القراءات اخلمسني ))/283(.  )2(

انظر: اإليضاح يف القراءات )822 - 823(.  )3(
انظر: اإليضاح يف القراءات )840(.  )4(

انظر: اإليضاح يف القراءات )840 - )84(.  )5(
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بـ: »يف ذكر األسانيد اليت  • أورد يف ابلاب اثلاين واثلالثني - اذلي عنون هل 
أربعة   - املشهورين«  الرواة  بروايات  املعروفني  القراء  قراءات  إيلنا  نقلت 

أبيات من ابليت )8 - ))(، ثم ابليت اثلامن عرش))(.
51 ْهَرُزوري: أبو الَكَرم املبارك بن احلسن بن أمحد ابلغدادي )ت: 550ه(، اذلي . الشَّ

ذكر »القصيدة اخلاقانية« اكملًة بسنده - من طريق اإلمام أيب بكر اآلُجرِّي عن 
اهر«، وهو: »باب اتلجويد«،  املؤلِّف - يف ابلاب اثلاين عرش من كتابه »املصباح الزَّ
ا يتعلق باللحن اخليف، جعلها خاتمة هلذا ابلاب،  وذلك بعد أن بنيَّ أربعة فصول ممَّ

وقال: »مع ذكرنا »قصيدة اخلاقاين«؛ فإنها مبينة ملا ذكرناه، ويسهل حفظها«)2(.
61 ـَمايت األندليس. ْصبَـغ عبـد العزيز بـن يلع بن حممـد السُّ

َ
ـان: أبـو األ حَّ 1ابـن1الطَّ

)ت بعد: 560ه(، اذلي أورد بيتني من قصيدة اإلمام اخلاقاين، بعدما تسـاَءل عن 
 نفع الروايِة القارَئ، إذا قُرت به ادلراية؛ فبسبب قصوره هذا تراه يقع يف اللحن

دائماً، وليس هل ُعْذر يف جهله عند أهل العلم، ثم ساق بييت أيب مزاحم:

حفِظه إتقاُن1 ــر1 ك اذلِّ علِم1 ــأوُل1 َيْريف إذا1 فيه1 حن1
َّ
بالل ومعرفٌة1

ه
َ
تُزيل كيما1 حن1

َّ
بالل 1

ً
اعملا حن1من1ُعذرِ)3)فكن1

َّ
1الل

ُ
وما1لذلي1ال1يعرف

71 ار )ت: 569ه(، إذ . احلافظ1أبو1العاء1الَمَذاين: احلسن بن أمحد بن احلسن العطَّ
أورد يف كتابه »اتلمهيد« ابليت األربعني من القصيدة، وهو قول أيب مزاحم:

بعَدها جئَت1 إن1 امليَم1 1 تدغمنَّ كِروال1 بالشُّ العلَم1 واقبِل1 سواها،1 حبرٍف1
مستداًل به ىلع ما ذهب إيله أكرث أهل األداء - كما حييك - من إظهار امليم عند   

﴾ ]ابلقرة: 8[)4(. ابلاء، كقوهل تعاىل: ﴿

انظر: اإليضاح يف القراءات )948(.  )((
املصباح الزاهر يف القراءات العرش ابلواهر ))53)، )54) - 547)(.  )2(

انظر: نظام األداء يف الوقف واالبتداء ))2(.  )3(
انظر: اتلمهيد يف معرفة اتلجويد ))30(. وانظر أقوال أهل العلم يف حكم امليم الساكنة عند ابلاء يف: اتلحديد   )4(

لدلاين )68)(، واتلمهيد البن اجلزري )55)(.
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واستشهد احلافظ أبو العالء أيضاً بابليتني اخلامس والسادس من القصيدة، بعد   
ند  ال إىل الوقوع يف بعض بدع القراءة، وساقهما بالسَّ أن ذكر ما يدعو بعَض اجلهَّ

عن طريق شيخه انلَّهري، وهما:

أداَءه أحِسن1 الــقــرآِن1 ــارَئ1 ق يضاِعْف1لَك1اهلُل1اجلزيَل1من1األجرأيــا1

يُقيمه الكتاَب1 يتلو1 من1 1 لكُّ 1َمن1يف1انلاس1يُقرئهم1ُمقري)1)فما1 وما1لكُّ
81 اجلاجاين: أبو الَفْخر حامد بن يلع بن َحْسنويه الَقْزويين )ت بعد: 600ه()2( يف .

ية القراء«، اذلي نقل عن »اخلاقانية« ابليتني اثلاين واثلالث واألربعني، 
ْ
كتابه »ِحل

ه  مستداًل بهما ىلع تفاوت مقدار املد الالزم، وأن كالم اخلاقاين حُيْمل ىلع مدِّ
مقدار ألفني: أي أربع حراكت، فقال - فيما حاكه عنه ابن اجلزري - : »والقراء 
ون عليه قدر أربع ألفات، ومنهم من يَمدُّ  قون َيُمدُّ خمتلفون يف مقداره، فاملحقِّ
ون عليه قدر ألفني، إحداهما األلف اليت  ىلع قدر ثالث ألفات، واحلاِدرون َيُمدُّ
 : دخلت بني الساكنني تَلْعِدل، ثم قال اجلاجاينُّ

ُ
ة اليت أ بعد الُمَحرَّك، واثلانية املدَّ

وعليه - يعين وىلع املرتبة ادلنيا - قوُل أيب مزاحم اخلاقاين يف قصيدته:

ُمْدغٍم قبِل1 من1 اكن1 1 مدٍّ 1
ُ

حرف فامُدْده1واستْجِروإْن1 ما1يف1احلمِد1 كآخِر1

تاقيا الساكنن1 ألن1 1 ــددتَّ رْبِ«)3)مـ
فصار1كتحريٍك،1كذا1قال1ذو1اخلُ

قدراً  مشبَعاً؛  مده  ىلع  جممعون  القراء  »فإن  بقوهل:  الكالم  اجلزري  ابن  ر  وصدَّ  

 ما ذكره 
َّ

واحداً من غري إفراط، ال أعلم بينهم يف ذلك خالفاً َسلَفاً وال َخلَفاً، إال

انظر: اتلمهيد يف معرفة اتلجويد )36) - 37)(.  )((
بفوائد، وأسند  نافق، أىت يف كتابه هذا  بارع  إمام  اإلقراء«  القراء وزينة  ية 

ْ
»ِحل »مؤلِّف كتاب  ابن اجلزري:  قال   )2(

القراءات عن أيب بكر حممد بن حامد األصبهاين، وروى كثرياً من كتب القراءات، ولم أعرف من قرأ عليه«. 
اغية انلهاية: ))/202(. وكتابه يف عداد املفقود من كتب اتلجويد.

ية القراء«؛ من أجل محَّاد بن أيب زياد شعيب، أيب شعيب اتلَّمييم 
ْ
وذكر ابن اجلزري أن اجلاجاينَّ ألَّف كتابه »ِحل  

اين الكويف )ت: 90)ه(. انظر: اغية انلهاية ))/259(. احِلمَّ
النرش يف القراءات العرش )794/3 - 795(.  )3(
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ية القراء« 
ْ
األستاذ أبو الَفْخر حامد بن يلع بن َحْسنويه اجلاجاينُّ يف كتابه »ِحل

نّصاً، عن أيب بكر بن ِمْهران؛ حيث قال«، وأورد كالم اجلاجاين السابق.
91 الَمْوصيل: أبو املعايل حممد بن أيب الفرج بن معايل فَْخر ادلين ابلغدادي )ت: )62ه(، .

اذلي نقل عن »اخلاقانية« يف أثناء حديثه عن إتقان اتلالوة بإعطاء احلروف حقوقها؛ 
قال: »وقد أشار اخلاقاين إىل ذلك يف قوهل:

1َوْزنه رْجُه1عن1حدِّ
ُ

1ال1ت
َ

«)1)زِن1احلرف كر1ِمن1أفضِل1الرِبِّ فوزُن1حروِف1اذلِّ

101 أبو احلسن يلع بن حممد عبد الصمد تلميذ الشاطيب )ت: 643ه(، . خاوي:  السَّ
اذلي نقل عن »اخلاقانية« يف اثنني من كتبه:

بأنه: إعطاء احلرف حقه مع  • القراء«، عندما عرَّف اتلحقيق  األول: »مجال 
اإلرساع أو اتلمكث، قال: »أال ترى إىل قول اخلاقاين:

ها
َ
َحْدرِ«)2)فذو1احلِْذق1معٍط1للحروف1حقوق ذا1 اكن1 أو1 القرآَن1 رتَّل1 إذا1

اثلاين: »فتح الوصيد«، فذكر أن »قصيدة اخلاقاين« يف القراءة اشتهرت، خبالف  •
قصيدته اليت نظمها يف أئمة الفقه)3(. ثم أورد ابليت اثلامن من »اخلاقانية«، 

وهو:

الَورى ىلع1 1 حقٌّ الُقراء1ِ بعة1 ــِر)4)وللسَّ ــوت ال ــهــِم1 ربِّ قــرآَن1 إلقرائهم1

111 الَهَمذاين: أبو يوسف املنتَجب بن أيب العز بن رشيد، منتَجب ادلين )ت: 643ه(، .
اذلي نقل عن »اخلاقانية« يف أثناء حديثه عن القراء السبعة، فذكر قول اخلاقاين:

يُقيُمه الكتاَب1 َيْتلو1 َمن1 1 لكُّ 1َمن1يف1انلاِس1يُقِرُئُهم1ُمْقري)5)فما1 وما1لكُّ

ادلر املرصوف يف وصف خمارج احلروف )235(.  )((
مجال القراء وكمال اإلقراء )529/2 - 530(.  )2(

انظر: فتح الوصيد ))/0)2(.  )3(
انظر: فتح الوصيد ))/2)2(.  )4(

انظر: ادلرة الفريدة يف رشح القصيدة ))/77(.  )5(
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121 أبو1شامة1املقديس: عبد الرمحن بن إسماعيل بن إبراهيم ادلمشيق )ت: 665ه(، .
اذلي نقل عن اخلاقاين مخسة أبيات يف تسمية القراء السبعة، من قول أيب مزاحم:

سنًة ــراءة1 ــق ال ــَذ1 ــ ْخ
َ
أ ــا1 نل 1 رتوإنَّ السَّ ذوي1 املقرئن1 لــن1 األوَّ عن1

إىل قوهل:

بعده 1 والــكــســايئُّ 1،
ً
أيــضــا عر)1)ومحـــزة1ُ أخو1احلِْذق1بالقرآِن1وانلَّحو1والشِّ

131 الشافيع )ت: 732ه(، فقد . إبراهيم  إبراهيم بن عمر بن  إبو إسحاق،  اجلعربي: 
استشهد يف رشحه ىلع الشاطبية، بقول اخلاقاين:

الــَوَرى ىلع1 1 َحقٌّ القراء1ِ ــِر)2)فللسبعِة1 ــِوتْ ال ــُهــُم1 َربِّ ــرآَن1 ق إلقرائِِهْم1
141 1قاسم1املرادي: احلسن بن قاسم بن عبد اهلل املغريب )ت: 749ه(، اذلي نقل . ابن1أمِّ

عن »اخلاقانية« يف اثنني من كتبه:
اللحن  • يعرف  أن  هل  ينبيغ  القارئ  أن  ذكره  الواضحة«، عند  األول: »رشح 

يلجتنبه، كما أشار إيله اخلاقاين يف قصيدته:

حفِظه إتقاُن1 ــر1 ك اذلِّ علِم1 ــأوُل1 يريف إذا1 فيه1 حن1
َّ
بالل ومعرفٌة1

ه
َ
تُزيل كيما1 حن1

َّ
بالل 1

ً
اعملا حن1من1ُعذرِ)3)فكن1

َّ
1الل

ُ
وما1لذلي1ال1يعرف

»قصيدة  • من  أبيات  سبعة  فيه  أورد  اذلي  السخاوي«،  نونية  »رشح  اثلاين: 
اخلاقاين«؛ يف عدد من املسائل العلمية)4(.

151 ِمن1احللي: أبو العباس أمحد بن يوسف بن حممد )ت: 756ه(، اذلي نقل عن . السَّ
»القصيدة اخلاقانية« مخسة أبيات يف تسمية القراء السبعة، من قول أيب مزاحم:

سنًة الــقــراءة1 ــَذ1 ــ ْخ
َ
أ ــا1 نل رتوإن1 السَّ ذوي1 املقرئن1 لــن1 األوَّ عن1

انظر: إبراز املعاين من حرز األماين ))/40) - )4)(.  )((
انظر: كزن املعاين رشح حرز األماين ))/225(.  )2(
انظر: رشح الواضحة يف جتويد الفاحتة )32(.  )3(

انظر: املفيد يف رشح عمدة الُمجيد )39، 60، )6، 36)، 49) - 50)(.  )4(
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إىل قوهل:

بعده 1 والــكــســايئُّ 1،
ً
أيــضــا عر)1)ومحـــزة1ُ أخو1احلِْذق1بالقرآن1وانلَّحو1والشِّ

وهذه األبيات نفسها اليت نقلها أبو شامة يف »رشح الشاطبية« عن اخلاقاين، ولم   
منُي آخذاً من أيب شامة، أم ناقاًل عن السخاوي. يتبنيَّ يل إن اكن السَّ

161 ابن1َوْهبان1الِمزِّي: أبو حممد عبد الوهاب بن أمحد بن وَْهبان ادلمشيق )ت: 768ه(، .
بعة، من قول أيب ُمزاحم: اذلي نقل عن اخلاقاين أربعة أبيات يف ذكر القراء السَّ

سنًة الـــقـــراءة1 أخـــذ1 ــا1 نل رتوإن1 السَّ ذوي1 املقرئن1 لــن1 األوَّ عن1
إىل قوهل:

بعده 1 والــكــســايئُّ 1،
ً
أيــضــا عر)2)ومحـــزة1ُ أخو1احلِْذق1بالقرآن1وانلَّحو1والشِّ

مع تركه ابليت اثلامن من أبيات القصيدة، وهو)3(:

الــَوَرى ىلع1 1 َحقٌّ القراء1ِ ــِرفللسبعِة1 ــِوتْ ــُم1ال ــُه ــْم1قـــرآَن1َربِّ ِــِه إلقــرائ
ألنه يقع مبارشة بعد ابليت األول اذلي أورده.

171 ابن1اجَلَزري: أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد ادلمشيق اإلمام املقرئ )ت: 833ه(، .
إذ نقل عن »القصيدة اخلاقانية« - مبارشة - يف »النرش« يف موضعني:

ر إمجاع أهل األداء وأئمة اإلقراء ىلع  • األول: يف الوقف واالبتداء عندما قرَّ
لزوم مرسوم املصاحف فيما تدعو احلاجة إيله؛ اختياراً واضطراراً، فما ُكِتب 
منهما  ُكِتب  وما  منهما،  اثلانية  ىلع   

َّ
إال يوقف  لم  موصوتلني  لكمتني  من 

مفصواًل جيوز أن يوقف ىلع لك واحدة منهما، ثم قال : »وهو املختار 
عندنا، وعند من تقدمنا للجميع، وهو اذلي ال يوجد نصٌّ خبالفه، وبه نأخذ 

خذ علينا، وإىل ذلك أشار أبو مزاحم اخلاقاين بقوهل:
ُ
جلميعهم كما أ

انظر: العقد انلضيد يف رشح القصيد ))/85(.  )((
انظر: أحاسن األخبار يف حماسن السبعة األخيار )72)(.   )2(

قصيدة أيب مزاحم اخلاقاين )7)(.  )3(
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ً
موافقا الكاِم1 إتمام1 عند1 وابلحِر«)1)وقِــْف1 1 الربِّ يف1 1 املتلوِّ ملصحفنا1

لف، فقال: »واكنوا أيضاً  • السَّ اثلاين: عند كالمه ىلع مقدار املقروء به عند 
َمن اكن، ال  ولو اكن  آيات،  القارئ ىلع عرش  يزيدون  األول ال  در  الصَّ يف 
يتجاوزون ذلك، وإىل ذلك أشار األستاذ أبو مزاحم اخلاقاين؛ حيث قال يف 

قصيدته اليت نظمها يف اتلجويد، وهو أول من تكلم فيه فيما أحسب:
آخذاً كنَت1 إن1 باتلحقيق1 ُمك1

ْ
َعــْرِ«)2)وُحك ىلع1 تزيد1 1

َّ
أال أحــٍد1 ىلع1

181 835ه(، . حنو:  )ت  اجلزري  بن  حممد  بن  حممد  بن  أمحد  بكر  أبو  انلَّاظم:  ابن1
اذلي ذكر وجه املدِّ الالزم بأنه: »تقرر يف اتلريف أنه ال جُيْمع)3( يف الوصل بني 
ر  الساكنني، فإذا أدى الكالم إيله ُحرِّك أحدهما، أو حذف، أو زيد يف املد؛ يلَُقدَّ

:  وهذا موضع الزيادة، وهو معىن قول اخلاقاين ،
ً
اَك حمرَّ

يا
َ
تاق الساكنن1 ألن1 1 رْبِ«)4)مـــددتَّ

فصار1كتحريٍك،1كذا1قال1ذو1اخلُ
191 ْزهري: أبو حممد عبد ادلايم بن يلع احلديدي املري )ت: 870ه(، تلميُذ ابن اجلزري، .

َ
األ

اذلي نقل عن »املنظومة اخلاقانية« يف موضعني من »رشحه ىلع اجلزرية«:
األول: يف بيان معىن اتلحرير يف اتلجويد، اذلي هو اتلحقيق لليشء واإلتقان  •

هل من غري زيادة وال نقص، ثم استدل بقول اخلاقاين:

1َوْزنه ْرِْجه1عن1حدِّ )5)زِِن1احلرف1ال1تُ ر1من1أفضل1الرِبِّ
ْ
ك فوزن1حروف1اذلِّ

اثلاين: عند حديثه ىلع زيادة املد قبل احلرف الساكن، ونصه مشابه لكالم  •
ابن انلاظم يف رشح اجلزرية)6(؛ ألنه ال جيمع بني ساكنني، فإن صار اجتماع 

النرش يف القراءات العرش )420/4) - )42)(.  )((
النرش يف القراءات العرش )572/5)(.  )2(

يف األصل: »جيتمع«؛ ولعل املثبت هو الصواب.  )3(
انظر: احلوايش املفهمة )252(.  )4(

انظر: الطرازات املعلمة يف رشح املقدمة )89(.  )5(
انظر: احلوايش املفهمة )252(.  )6(
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 ،
ً
اَك بينهما، حركنا األول، أو حذفناه، أو زدنا يف حرف املد؛ يلقدر احلرُف حمرَّ

قال األزهري: »وهو معىن قول اخلاقاين حيث قال:
يا

َ
تاق الساكنن1 ألن1 1 رْبِ«)1)مـــددتَّ

فصار1كتحريٍك،1كذا1قال1ذو1اخلُ
201 ْنهوري: أبو الفتح جعفر بن إبراهيم بن جعفر املري )ت: 894ه(، تلميُذ . السَّ

احلافظ ابن حجر الَعْسقالين، اذلي استشهد خبمسة أبيات من »قصيدة اخلاقاين« 
يف عدة موضواعت متفرقة)2(.

211 الِمزِّي: أبو الفتح حممد بن حممد بن يلع اإلسكندري )ت: 906ه(، تلميُذ ابن اجلزري، .
اذلي ذكر خالف علماء القراءة يف إخفاء امليم الساكنة عند ابلاء، ثم قال: »وأما قول 

اخلاقاين:
بعدها جئَت1 إن1 امليَم1 1 تدغمنَّ بالشكِروال1 العلم1 واقبل1 سواها،1 حبرف1

فليس فيه تعريف ملنع اإلخفاء، وال إجازته، فتعني ابليان حينئذ، وهو املختار   
عند اجلمهور، وهو مذهب ابن جماهد...«)3(.

221 ين: أبو العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر الِمْري )ت: 923ه(، اذلي .
َّ

الَقْسطا
نقل عن أيب مزاحم ثالثة أبيات:

إذ نقل بيتاً واحداً عند حديثه عن مجع القراءات، وهو قول اخلاقاين: •
آخذاً كنَت1 إن1 باتلحقيِق1 ُمَك1

ْ
)4)وُحك َعــْرِ ىلع1 تزيَد1 1

َّ
أال ــٍد1 أح ىلع1

ونقل بيتني، عند حديثه ىلع املد الالزم؛ إذ نقل كالماً ممزوجاً - دون نسبة  •
- من احلافظ ابن اجلزري)5(، ومن ابنه)6( أو عبد ادلايم األزهري)7(.

الطرازات املعلمة يف رشح املقدمة )93)(.  )((
انظر: اجلامع املفيد يف صناعة اتلجويد )03)، 09)، 8))، 39)، 44)(.  )2(

الفصول املؤيدة للوصول إىل رشح املقدمة )24)(.  )3(
انظر: لطائف اإلشارات لفنون القراءات )659/2(.  )4(

انظر: النرش يف القراءات العرش )794/3 - 795(.  )5(
انظر: احلوايش املفهمة )252(.  )6(

انظر: الطرازات املعلمة يف رشح املقدمة )93)(.  )7(
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ثم قال: »وهذا معىن قول اخلاقاين:

مدَغٍم قبِل1 من1 اكن1 1 مدٍّ 1
ُ

حرف فامُدْده1واستْجِروإْن1 ما1يف1احلمد1 كآخر1

يا
َ
تاق الساكنن1 ألن1 1 رْبِ«)1)مـــددتَّ

فصار1كتحريٍك،1كذا1قال1ذو1اخلُ

231 اخلانْكي: أبو اثلناء حممود بن السايج بن عمر الِمْستاكوي املري )ت بعد: .

977ه(، اذلي نقل كالم األزهري السابق - يف بيان معىن حترير اتلجويد - دون 
نسبة)2(، ثم قال: »وقال اخلاقاين:

1َوْزنه ْرْجه1عن1حدِّ 1ال1تُ
َ

«)3)زِِن1احلرف ر1من1أفضل1الرِبِّ
ْ
ك فوزن1حروف1اذلِّ

241 1يلع1قاري: أبو احلسن يلع بن سلطان حممد الَهَروي امليك )ت: 4)0)ه(، اذلي .
َّ

ُما

املد الالزم، دون  ابن انلاظم)4(، أو عبد ادلايم األزهري)5( يف توجيه  نقل كالم 
نسبة، ثم قال: »ذللك قال اخلاقاين:

يا
َ
تاق الساكنن1 ألن1 1 رْبِ«)6)مـــددتَّ

فصار1كتحريٍك،1كذا1قال1ذو1اخلُ

251 أورد . 020)ه(، اذلي  ير )ت:  الرَّ الِمْري  ادلين بن عطاء اهلل  الَفَضايل: سيف 

لليشء  اتلحقيق  هو  اذلي  اتلجويد،  اتلحرير يف  معىن  بيان  يف  زْهري 
َ
األ كالم 

واإلتقان هل من غري زيادة وال نقص، دون نسبة)7(، ثم ذكر قول اخلاقاين:

1َوْزنه ْرْجه1عن1حدِّ 1ال1تُ
َ

)8)زِِن1احلرف ر1من1أفضل1الرِبِّ
ْ
ك فوزن1حروف1اذلِّ

لطائف اإلشارات لفنون القراءات )8/3)0)(.  )((
انظر: الطرازات املعلمة يف رشح املقدمة )89(.  )2(

رشح املقدمة اجلزرية )30) - )3)(.  )3(
انظر: احلوايش املفهمة )252(.  )4(

انظر: الطرازات املعلمة يف رشح املقدمة )93)(.  )5(
املنح الفكرية يف رشح املقدمة اجلزرية )226(.  )6(
انظر: الطرازات املعلمة يف رشح املقدمة )89(.  )7(

انظر: اجلواهر املضية ىلع املقدمة اجلزرية )56 - 57(.  )8(
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261 يس: أبو احلسن يلع بن سالم بن حممد انلُّوري )ت: 7)))ه(، اذلي أورد .
ُ
فاق الصَّ

ْدِر األول يف عدم الزيادة ىلع عرش آيات ىلع القارئ، واستشهد ببيت  اعدَة الصَّ
اخلاقاين:

آخذاً كنَت1 إن1 باتلحقيِق1 ُمَك1
ْ
)1)وُحك َعـــْرِ ىلع1 تزيَد1 1

َّ
أال ــٍد1 أح ىلع1

271 قانيص: أمحد بن أمحد الَقرْيواين )ت: 235)ه(، اذلي ذكر تمام اثين عرش بيتاً . الشَّ
عن اخلاقاين بدءاً من قوهل:

داَءهُ
َ
أ ْحِسْن1

َ
أ القرآِن1 ــارَئ1 ق ْجِر)2)أيا1

َ
يَُضاِعْف1لَك1اهلُل1اجلزيَل1ِمَن1األ

ثم ذكر قول اخلاقاين:

يُِقيُمُه الكتاَب1 و1
ُ
يتل َمْن1 1 لكُّ ُيْقِرئُهم1ُمْقرِيفما1 1َمْن1يف1انلاِس1 وال1لُكُّ

281 اجُلَرييس: حممد ميك نَر الِمْري الشافيع )اكن حياً: 307)ه(، اذلي نقل ثالثة .
أبيات من »اخلاقانية«، بواسطة رشح املرادي ىلع نونية السخاوي، ويه)3(:

ها
َ
ُمْعٍط1للحروِف1حقوق َحْدرِفذو1احلِْذِق1 ذا1 اكن1 أو1 القرآَن1 ــَل1 َرتَّ إذا1

لذلي ــَضــُل1
ْ
ف
َ
أ الــقــرآَن1 نا1

ُ
ِروترتيل

ْ
والِفك فيه1 ُمكثنا1 ِمْن1 به1 ِمْرنَا1

ُ
أ

ٌص فُمرَخَّ ــا1 ــَن َدْرَس ــا1 ــَدْرنَ َح ــا1 اليُْسِوإمَّ إىل1 العباِد1 ِديُن1 إذ1 فيه1 نلا1

انظر: غيث انلفع يف القراءات السبع )))(.  )((
انظر: عمدة القارئني واملقرئني )423 - 424، 494(.  )2(

انظر: نهاية القول املفيد )22 - 23(.  )3(
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املبحث1الرابع
معاَرَضاُت1القصيدة

ا حدا  أحدثت »منظومة اخلاقاين« جواً مفَعماً باإلعجاب واتلأثر بها وبأبياتها، ممَّ
رويَّها  ويوازي  معانيَها  يضايه  بنظم  واإلتيان  إىل حمااكتها  الشعراء  العلماء  من  بعدد 
ْعرية  وقافيتها، واصُطلح ىلع تلك املحااكةِ باملعارضة الشعرية، وهو نوع من األنماط الشِّ
يعَمد فيه الشاعر إىل َنْظم قصيدة ىلع ِمنْوال القصيدة أو األبيات اليت تستهويه، من باب 
اإلعجاب بها، أو اتلتميم هلا والزيادة، أو االستدراك عليها، وال يُشرَتط يف الشاعر املحايك 
مِّ، كما أنَّ 

ُ
أن يكون معارصاً للنظم اذلي يعارضه، أو من طبقة صاحب القصيدة األ

القصيدة الواحدة قد يعارضها أكرث من شاعر، سواء يف عر واحد أو عصور متباعدة))(.

العر  منذ  العريب  الشعر  نشأة  واكبت  قديم،  أديب  فن  الشعرية  واملعارضات 
قائم ىلع  وهو  األموي،  العر  إال يف  يتماثل جبالء  لم  األديبَّ  قِوامه  اجلاهيل، ولكن 
اإلعجاب واالختيار، ويفتح آفاقاً جديدة من العمق، وحسن اتلعليل، ومجال اتلصوير 
الشعراء  بعض  إن  إذ  وتطوره،  الشعر  ازدهار  وأسهم يف  اخليال،  والسمو يف  واتلمثيل، 
قوا ىلع الشعراء اذلين اعرضوهم، وُيَعدُّ مدرسة من مدارس املوهوبني من الشعراء)2(. تفوَّ

وتقسم املعارضات الشعرية نوعني هما: املعارضات الُكية، واملعارضات اجلزئية.

فاملعارضات1اللكية: تكون بني القصائد املتفقة يف موضوعها، ووزنها، وقافيتها، 
وحركة رويها، حبيث يصدق ىلع القصيدة املتأخرة أنها َصدى للمتقدمة.

اِلُف القصيدُة املتأخرة القصيدَة املتقدمة يف فِْقرة 
ُ

واملعارضات1اجلزئية: يه ما خت
الُِف املوضوِع 

َ
من الفقرات األربع السابقة، مثل ُفْقدانها أحَد العنارص الشكية، أو خت

بينهما)3(.

انظر: تاريخ املعارضات يف الشعر العريب )3)(، واملعارضات الشعرية وأثرها يف إغناء الرتاث األديب )903، 904(.  )((
انظر: املعارضات يف الشعر العريب ))5، 69(، واملعارضات الشعرية وأثرها يف إغناء الرتاث األديب )903(.  )2(

انظر: تاريخ املعارضات يف الشعر العريب )3)(، واملعارضات الشعرية وأثرها يف إغناء الرتاث األديب )904(.  )3(
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وقد اكنت القصائد املعارََضُة حملَّ تقدير املعارِض وإعجابه، وحمط نظره؛ ذللك 

اختارها دون غريها، وحذا حذوها، وسار ىلع منواهلا.

وباالطالع ىلع من حاىك »قصيدة اخلاقاين« جند أربعة من أعالم القراءة قاموا 

وأْملَتْه  الشاعرية،  به  فاضت  ما  بديع  من  قصائد  مخس  يف  الرائية،  هذه  بمعارضة 

القرائح، ويه أعمال تدخل يف القسم األول من املعارضات الشعرية؛ تلوافر عنارص 

االنسجام اتلام، واتلوافق بينها وبني »القصيدة اخلاقانية«، ويه: احتاد املوضوع، وابلحر 

وي؛ حبيث يصدق ىلع لكِّ واحدة من تلك القصائد  الواحد، والقافية الرائية، وحركة الرَّ

اخلمس أنها َوَهج من بديع اخلاقاين.

وفيما ييل رسد هلؤالء الشعراء األربعة، وبيان معارضاتهم اخلمس:

11 طي))(1أبو1احلسن1حممد1بن1أمحد1بن1عبد1الرمحن: تلميُذ ابن جماهد ونَِزيل .
َ
الَمل

َعْسقالن، واملتوىفَّ بها سنة )377ه()2(.

تقع منظومتُه يف )59( بيتاً، زاد فيها ىلع اخلاقاينِّ أشياء أغفلها، وأصواًل أرْضَب   

عنها، أوردها ادلاينُّ  يف آخر رشحه ىلع »اخلاقانية«؛ لغرابتها، ولِقلَّة توافرها 

بني أيدي من يُعرف باإلقراء يف عره)3(.

وَمْطلعها)4(:  

واحلِْجِر والَفْضِل1 1 بِّ
ُّ
الل ألهِل1 ْجــِرأقوُل1

َ
ولــأ للثَّواب1 ُمــريــٍد1 َمــقــاَل1

ــاَءه ــط وع ــه1 ــونَ ع 1 ربِّ ـــأُل1 والِكرْبِوأسـ 1 َ عيِّ الُعْجِب1 دوايع1 1
َ

وَصْف

نسبته إىل مدينة َملَْطيَة، اكنت بدلة من بالد الروم تتاخم الشام، ويه اآلن إحدى املدن الرتكية يف رشق األناضول   )((
قرب نهر الفرات. انظر: األنساب للسمعاين )))/468(، ومعجم ابلدلان )92/5)(، واملوسوعة احلرة )ويكيبيديا(.

انظر ترمجته يف: معرفة القراء الكبار )657/2(، واغية انلهاية )67/2(.  )2(
انظر: رشح قصيدة أيب مزاحم اخلاقاين )348/2 - 352(.  )3(

انظر: رشح قصيدة أيب مزاحم اخلاقاين )348/2(، وروائع الرتاث )09)(.  )4(
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وآخرها))(:  

وتسعٌة 1
ً
بيتا مخسون1 لا1 واسترَْبِوَنْظيم1 ْطَيَة1

َ
َمل من1 1 ْ فَخرِّ 1

ً
قريضا

إني داعئــك1 مــن1 1 ْ ــيِّ ــَي ــلِ ْ تُ ــرْصِوال1 وانلَّ امة1 بالسَّ داٍع1 اهلَل1 لَك1

وزاد اإلمام ادلاين عليها بيتاً واحداً؛ يلصبح عدد أبياتها ستني بيتاً، فقال: »وبيق   
أيب  قول  مع  وأدرجته  بيتاً  أنا  فقلت  عنده،  تقلبان  ما  وهو  الرابع)2(،  احلكم 

احلسني؛ تلكمل بذلك أحاكم انلون واتلنوين، وهو قول:

ألنها 1
ً
ميما ــاء1ِ ابل عنَد1 ــَدُل1 ــب 1واجَلهِر)3)«.وتُ ِّ مؤاخيٌة1يف1الصوِت1يف1السِّ

ونرََشها اكملًة األستاذ حممد ُعَزير شمس يف كتابه: »روائع الرتاث: جمموعة تضم   
نوادر الرتاث العريب«)4(؛ معتمداً ىلع نسخة مكتبة رضا بمدينة رامبور يف اهلند 

من »رشح ادلاين لقصيدة أيب مزاحم اخلاقاين«.

21 ابلرة . جامع  إماُم  حممد:  بن1 أمحد1 بن1 حممد1 اهلل1 عبد1 أبو1 اكيئ:1
َ
ل

َّ
الا الِعْجيل1

ومقرئها )ت بعد: 392ه()5(.

تقع منظومتُه يف )5))( بيتاً، كما نصَّ  ىلع ذلك يف أواخرها بقوهل)6(:  

وبيانُه 1
ً
ــا ــح واض ــايل1 ــق َم ِمرْصفــهــذا1 ما1 1 لكِّ يف1 شاع1 قد1 بما1 1

ً
شبيها

منِشداً: خاقاَن1 ابِن1 قوَل1 به1 احلِْجر«َعَنيُت1 ألويل1 1
ً
معِجبا مقاال1ً »أقول1

ُمــرِْجــٍح ــادَة1 زيـ زادت1 َعــْرِوأبياتُها1 ىلع1 تزيُد1 1
ً
مخسا مئٍة1 ىلع1

انظر: رشح قصيدة أيب مزاحم اخلاقاين )352/2(، وروائع الرتاث ))))(.  )((
أي: من أحاكم انلون الساكنة واتلنوين.  )2(

رشح قصيدة أيب مزاحم اخلاقاين )352/2(.  )3(
ص )08) - )))(.  )4(

انظر ترمجته يف: الكتاب األوسط للُعماين ))6(، ومعرفة القراء الكبار )648/2(، واغية انلهاية )85/2 - 86(.  )5(
انلهاية  واغية  الظاهرية،  الكتب  دار  العمرية،  املدرسة   )3809( الرقم  ذي  املجموع  من  )06)/ب(  الورقة  انظر:   )6(

ان، سنة )438)ه(. )86/2(. ونرشها ادلكتور عمر يوسف محدان يف املكتب اإلساليم بعمَّ
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وَمْطلعها))(:

1 والرِبِّ 1 والَمنِّ اجُلوِد1 ذا1 يا1 احلمُد1 ِرلَك1
ْ
ك والشُّ للَمحامِد1 أْهٌل1 أنَت1 كما1

َسيِّدي عرِشَك1 فوَق1 ُسُمّوا1ً الَقْدرَسَموَت1 يف1 1 باحلدِّ ليس1 1
ً
َعظيما 1

ً
ُمنِيفا

وآخرها)2(:  

ي
َّ

اذل ــاِل1ىلع1 اجَل ذو1 إلــِي1 1 به1اندحَض1اإلرشاُك1يف1ابَلْدو1واحَلْضوصــىَّ

رمحــًة للخلِق1 املــبــعــوِث1 ْعرحمــمــٍد1 والسُّ الة1 الضَّ ــراِن1 ن وُمْمِد1

ابَلْدرأيب1القاسِم1الادي1إىل1الرُّْشِد1َمن1داع الزَّاهِر1 الرأفة1 ذي1 الدى1 إماِم1

بيته أهـــِل1 أحبابِنا1 ىلع1 1 ــِروصـــلِّ
ْ
اإلث ىلع1 واتلابعن1 وأصحابِه1

وقد رواها عن انلاظم تلميُذه أبو يلع األهوازي )ت: 446ه( يف ابلطائح)3(، سنَة   
ست وثمانني وثالثمائة)4(، ومنها نسخة خمطوطة ملحقة يف آخر كتاب أيب يلع 

األهوازي: »اتلفرد واالتفاق«)5(.
ل )ت حنو: 500ه( بيتني  وقد نقل عنها أبو إسماعيل موىس بن احلسني بن املعدَّ  

يف معىن األحرف السبعة)6(:

سبعًة ون1 ــدُّ ــَع ُي ــوٌم1 ق هــُم1 ُخرْبِوليس1 با1 َجهول1 من1 مقاٌل1 فــذاك1

انظر: الورقة )05)/أ( من املجموع ذي الرقم )3809( املدرسة العمرية، دار الكتب الظاهرية.  )((
انظر: الورقة )06)/ب( من املجموع ذي الرقم )3809( املدرسة العمرية، دار الكتب الظاهرية.  )2(

مجـع ُبَطيْحـة، ويه األرض املنخفضـة الواقعـة جنويب العـراق بني الكوفة وابلـرة، يغمرها نهـرا دجلة والفرات   )3(
عنـد فيضانهمـا، وقـد غلبـت عليهـا مياهُهمـا بسـبب انكسـار السـدود. ويف ابلطائح تنتـرش املـدن والقرى، 
وتربتهـا حـني جتـف فيهـا املياه يف اغيـة اخِلْصب. انظـر: معجـم ابلـدلان ))/325(، وتعريف باألعالم الـواردة يف 

ابلدايـة وانلهايـة البن كثـري ))/26)(.
انظر: اغية انلهاية )85/2(.  )4(

دلي منه مصورة من مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث بديب. انظر: الورقة )05)/أ - 06)/ب( من املجموع ذي الرقم   )5(
)3809( املدرسة العمرية، دار الكتب الظاهرية، وإعالم أهل ابلصائر بما أورده ابن اجلزري من الكنوز واذلخائر 
السنة اثلاثلة،  العدد اخلامس، مجادى اآلخرة )429)ه(  القرآنية،  الشاطيب لدلراسات  )335(، جملة معهد اإلمام 

واألهوازي وجهوده يف علوم القراءات )74)(.
انظر: روضة املعدل ))/83(.  )6(
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داعئنا كنحِو:1 معناها1 1 َحْجِرولكنَّ با1 تعاَل1 أو1 وأقــبـِـْل1 1 هلمَّ
كتابه  )54ه( يف  )ت:  احلنبيل  ابلغدادي  اخليَّاط  ِسبُْط  اإلمام  منها  بيتني  وأورد   
، وهما))(: »الُمبْهج يف القراءات«، يبينان ماكنة اإلمام يعقوب، ونسبهما إىل العجيلِّ

ه وجـــدُّ اكن1 الـــُقـــراء1 ــن1 م ــوه1 ريأبـ ادلُّ القرَّاء1اكلكوكِب1 ويعقوُب1يف1

ووجُهه ــصــواِب1 ال حمــُض1 ــرُُّده1 ــف احَلْرِت وإىل1 ته1
ْ
َوق يف1 ه1

ُ
ِمْثل فَمْن1

إىل  بسنده  569ه(  )ت:  ار  الَعطَّ الَهَمذاين  العالء  أبو  احلافظ  اإلمام  وأوردهما   
َموي )ت: 626ه( يف »إرشاده«)3(، وابن الُفَويط )ت: 723ه( 

َ
انلاظم)2(، وياقوت احل

هيب )ت: 748ه( يف  يف »معجمه«)4(، والواسطي )ت: 740ه( يف »كزنه«)5(، واحلافظ اذلَّ
َزري 

َ
ثالثة من كتبه: »طبقات القراء«)6(، و»اتلاريخ«)7(، و»السري«)8(، واإلمام ابن اجل

َتْغري  )ت: 833ه( يف »اغيته«)9(، والطرابليس )ت: 867ه( يف »نهايته«)0)(، وابن 
بَرِْدي )ت: 874ه( يف »جنومه«)))(، واحلافظ السيويط )ت: ))9ه( يف »ُبْغيته«)2)(.

لم  أبا عمرو ادلاين )ت: 444ه( يف كتابه »مفردة يعقوب«  أن احلافظ  والغريب   
ام  يورد هذين ابليتني، وكذلك حممد بن رشيح اإلشبييل )ت: 476ه(، وابن الفحَّ

الصقيل )ت: 6)5ه( يف كتابيهما »مفردة يعقوب«.

انظر: املبهج ))/266(.  )((
انظر: اغية االختصار ))/45(.  )2(

انظر: معجم األدباء )2842/6(.  )3(
انظر: جممع اآلداب يف معجم األلقاب )4/6)5(.  )4(

انظر: الكزن يف القراءات العرش )26(.  )5(
انظر: معرفة القراء الكبار ))/329(.  )6(

انظر: تاريخ اإلسالم )4)/)46(.  )7(
انظر: سري أعالم انلبالء )0)/72)(.  )8(

انظر: اغية انلهاية )387/2 - 388(.  )9(
انظر: نهاية الغاية )0/2)2(.  )(0(

انظر: انلجوم الزاهرة )79/2)(.  )(((
انظر: بغية الواعة )348/2(.  )(2(
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وجاء ابليتان يف »قصيدة الاللاكيئ« ىلع انلحو اآليت))(:  

إماَمها اكن1 يعقوُب1 بعده)2)1 رِوِمن1
ادلُّ اكلكوكِب1 الُقرَّاء1 يف1 ويعقوُب1

ووجُهه ــصــواب1 ال ــُض1 حم ــفــرُّده1 1ليس1يَْصلُح1للنَّرت
ً
وما1اختار1حرفا

ه جدُّ قبُل1 من1 الُقرَّاء1 يف1 اكن1 الَفْخروقد1 يف1 القوم1 من1 ِمْثٌل1 ل1 وليس1
لاكيئ الذلين نقلهما سبط اخلياط وغرُيه هما من غري 

َّ
فلعل ابليتني املنسوبني لال  

اًل، ثم أدخل ىلع نظمه شيئاً من اتلعديل واتلنقيح،  هذه القصيدة، أو أنه قاهلما أوَّ
واهلل أعلم.

31 اخلُراساين:1حممد1بن1يوسف1بن1حممد1بن1إسحاق1أبو1عبد1اهلل1املقرئ )أواخر ق 4ه()3(: .
هلذا اإلمام قصيدتان رائيتان يف حمااكة منظومة أيب مزاحم  هما:

األوىل: »قصيدة يف ذكر خمارج احلروف وصفاتها«، رواها أبو بكر حممد بن أمحد   
وْذباري )اكن حياً 489ه()4(، عن شيخه أيب يلع األهوازي  يخ الرُّ

ْ
ابن اهليثم ابَلل

)ت: 446ه(، عن شيخه اخلراساين، قال األهوازي - يف وصف القصيدة -: »يف 
ذكر خمارج احلروف، ومعرفة املجهور واملهموس، وغري ذلك، ىلع وزن قصيدة أيب 

مزاحم«)5(، وتقع يف )57( بيتاً.
ومطلعها)6(:  

يَنْتيم العلِم1 إىل1 َيْغدو1 من1 1 وا1لكَّ
ُ
وابلحِرَسل 1 الربِّ يف1 اهلل1ِ باِد1 ؐاْهــِل1 مَن1

ْطفِه
ُ
بل الكريُم1 اهلُل1 ه1 َخصَّ ْبِروَمــن1 الزُّ ويف1 1

ً
ِحْفظا اهلل1ِ كاَم1 ويَْتلو1

انظر: الورقة )05)/ب( من املجموع ذي الرقم )3809( املدرسة العمرية، دار الكتب الظاهرية.  )((
الضمري راجع إىل أيب عمرو بن العالء املذكور يف بيت سابق، وهو:  )2(

ــى واتلُـّ ــل1 ــْض ــَف ال ذو1 ــراء1 ــزَّهـ الـ ــرووبــابلــرصة1 ــْم َع أبـــو1 ذاَك1 ــر1 ــ ك اذلِّ يف1 ــورى1 ــ ال ــاُم1 ــ إم
انظر ترمجته يف: اغية انلهاية )286/2 - 287(، ولم يرتجم هل الطرابليس يف خمترها.  )3(

انظر ترمجته يف: معرفة القراء الكبار ))/446(، واغية انلهاية )90/2 - )9(.  )4(
القصيدة اخلراسانية )347(.  )5(

انظر: القصيدة اخلراسانية )347(.  )6(
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وآخرها))(:  
ُمْسَترِفكيَف1اْستوى1َمن1ضيَّع1الُعْمَر1اغفاً ِم1

ْ
الِعل عن1 ساه1ٍ الوى،1 أسَر1

القصيدة حققها ونرشها األستاذ ادلكتور عمر يوسف محدان عن نسخة  وهذه   
فريدة، يف جملة معهد اإلمام الشاطيب جبدة)2(.

 يف  ابن اجلزري  القرآن«، ذكرها  أهل  الرائية يف مدح  »القصيدة  اثلانية:   
ناظمها،  أبو يلع احلسن بن يلع األهوازي عن  رواها  أيضاً  انلهاية«، ويه  »اغية 

وأوهلا:

َيْري ما1 1 لكِّ يف1 الَقْوِل1 أوىل1 1 إنَّ كِرأال1 والشُّ هلل1ِ باحَلْمد1 ــَدُؤه1ُ ــْب ــَم ف

اسَتِمْع لَك1 ُطوىب1 الُقْرآِن1 حامَل1 ُيْقريويا1 الُقَراَن1وَمن1 َيْتلو1 ضائَل1َمن1
َ
ف

ــى ــادة1ِواتلُّ ــع ــسَّ وابَلْحرفــإنَّــهــُم1أهـــُل1ال 1 ــرَبِّ ال يف1 اهلل1 عباد1 ــُن1 وَزي

منهُم انلَّبيِن1 ــَم1
ْ
ِعــل ورِثـــوا1 ِق1اهلل1ِيف1الُمْدن1والَكْفرهــُم1

ْ
وهْم1خُر1َخل

َصْدَرهم انلُّــبــوَة1 اهلُل1 أودَع1 واحَلْضوقــد1 ابَلــْدو1 يف1 اهلل1ِ أمناُء1 وهْم1

قال ابن اجلزري: »والقصيدة حنُو سبعني بيتاً، أحسن فيها«)3(.  

كما  »اخلاقانية«،  معارَضات  من  القصيدة  هذه  بأن  اجلزري  ابن  ح  يرِّ لم  وإن   
»اخلاقانية«  ُروح  أن  إال  السابقتني)4(،  لاَكيئ 

َّ
والال الَملَطي  منظوميت  يف  ح  رصَّ

حارض فيها، ويه ىلع وزنها وقافيتها ورويِّها، وموضوُعها مدُح أهل القرآن، وهو 
اء)5(،  الُقرَّ بأنها يف  العلم هلا  أهل  تسميِة بعض  »اخلاقانية«؛ ىلع  مقارب ملوضوع 

انظر: القصيدة اخلراسانية )356(.  )((
العدد اتلاسع عرش، مجادى اآلخرة )436)ه( )ص323 - 365(، وأاعد نرشها مفردة يف املكتب اإلساليم بعمان، سنة   )2(

)438)ه(.
اغية انلهاية )286/2 - 287(.  )3(

انظر: اغية انلهاية )67/2، 85(.  )4(
انظر: رشح القصيدة لدلاين )4/2(، وفهرسة ابن خري )72(.  )5(
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الفة - عدداً من ألفاظ أيب مزاحم فيها،  وقد استعار اخلراساينُّ - يف األبيات السَّ
كقوهل: »جَيْري«))(، وقوهل: »َمن يتلو«)2(، وقوهل: »يف الرب وابلحر«)3(.

»قصيدة  يف  واضح  أسلوب  وهو  »أال«،  االستفهايم  األسلوب  استخدم  أنه  كما   
ح أن »القصيدة الرائية يف مدح أهل القرآن« من معارضات  اخلاقاين«)4(؛ مما يرجِّ

»اخلاقانية«. واهلل تعاىل أعلم.
41 احُلـرْصي:1أبـو1احلسـن1يلع1بـن1عبـد1الغي1الِفْهـري1الَقـْرواين1األديـب1الضير1.

)ت:4881ه))5(:
نافع،  اإلمام  قراءة  ة يف  الفذَّ الرائية  بمنظومته  اخلاقاين«  »قصيدة    اعرض   
املعروفة بـ »القصيدة احلُْرية«، وتقع يف )209( أبيات؛ فقال يف مقدمتها انلرثية: 
  ُعبَيد اهلل اخلاقاينِّ املقرئ  ُمزاحم موىس بن  ا رأيت قصيدة أيب  لمَّ »وإين 
َتْقُر عن كثري من معاين أصول القراءات وفروعها؛ إذ ال يقدر شاعر غريي 
ز عنه، وكيف وقد  ىلع َنْظم مجيعها، صنعُت هذه القصيدة غري مفاخر وال متعجِّ

اعتذر من اتلقصري، فقال:

لطيفٌة بعُد1 أشياُء1 بَِقَيْت1 رْبِوقــد1
بالصَّ ِم1

ُّ
اتلعل ــايغ1 ب ُنها1 قَّ

َ
يُل

ولكن قصدت إىل ما لم َيْقِصد إيله، ونبَّهُت ىلع ما لم ينبِّه عليه، من ذكر اتلعوُّذ   
الساكن  والبسملة، وميم اجلمع، وهاء اإلضمار، واملدِّ والَقْر، وحتقيق اهلمز 
واملتحرك، وتسهيله يف جماريه لكها، ونقل احلركة إىل الساكن قبلها، وترتيب 
ْوم واإلشمام، والفتح واإلمالة، وتفخيم  اهلمزة الساكنة، واإلظهار واإلداغم، والرَّ

الراءات والالمات وترقيقها، وفرش احلروف، والزوائد، واستقصيت ذلك لكَّه.

انظر: ابليت )23( من قصيدة اإلمام أيب مزاحم.  )((
انظر: ابليت )6( من قصيدة اإلمام أيب مزاحم.  )2(

انظر: ابليت )39( من قصيدة اإلمام أيب مزاحم.  )3(
انظر: ابليتني )5)، )2( من قصيدة اإلمام أيب مزاحم.  )4(

انظر ترمجته يف: سري أعالم انلبالء )9)/26(، واغية انلهاية ))/550(.  )5(
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قالون دون ورش،  به  تفرَّد  قالون يف روايتيهما، وما  واتَّبعت أصل ورش وأصل   
فحافظ قصيديت هذه حيصل ىلع ثالث روايات))(، وال حيتاج إىل درس كتاب، 

وال يعجز إن شاء اهلل عن جواب«)2(.
ومطلعها)3(:

ْعِر الشِّ من1 1
ً
ِحَسانا 1

ً
أبياتا ُت1

ْ
ل
ُ
ق ُتها1يف1َوْصِف1َوْصٍل1وال1َهْجِرإذا1

ْ
ل
ُ
فا1ق

قه ىلع َنْظم اخلاقاين)4(: وقال مشرياً إىل تفوُّ  

ــًة يَّ ــرُصِ ُح ــًة1 ــريَّ ــْه فِ بها1 ــْزريفجئُت1 تَ ْبلها1
َ
ق خاقانيٍَّة1 1 لكِّ ىلع1

وللقصيدة نسٌخ كثرية، وعدد من الرشوح واملعارضات)5(.  
َعِظيمة  ابن  مع رشح  أخرى  ونرشها  الَعبْقري مستقلَّة،  توفيق  ادلكتور  ونرََشها   
: »ِمنَح الَفريدة احِلْمصية يف رشح القصيدة احلُْرية«)6(. اإلْشبييل )ت: 543ه( املسمَّ
فهذا ما وقفت عليه من معارَضات لُكية مبارشة)7( لقصيدة أيب مزاحم، ولعلَّ 

قادم األيام يكشف نلا عن جديد يف هذا املقام.

يف  643ه(  )ت:  خاوي  السَّ حممد  بن  يلع  ادلين  َعلَِم  احلسن  أيب  قصيدة  وُتَعدُّ 
اتلجويد املعروفة بـ: »ُعمدة املفيد وُعدة الُمجيد يف معرفة اتلجويد« من املعارضات 

واين.
ْ
ل

ُ
يعين: رواية ورش من طريق األزرق، ورواية قالون من طرييق: أيب نَِشيط، واحل  )((

القصيدة احلُْرية )86 - 88(.  )2(
انظر: القصيدة احلُْرية )90(.  )3(

ابُن عظيمة اإلشبييل احلريَّ يف حاكيته اتلفوق ىلع اخلاقاين بقوهل: »وما  ب  تعقَّ القصيدة احلُْرية ))9(.  انظر:   )4(
منح  فوائد«.  من  تلك  ولم ختُل  بواحد،  ليس  الغرض  نظمه؛ ألن  يريب عليها  اخلاقانية كما زعم، وال  تزري ىلع 

الفريدة احلمصية ))23(.
انظر: مقدمة حتقيق القصيدة احلُْرية )28 - 57(.   )5(

ونرَشهـا ادلكتـور عبـد اهلـادي محيتو يف كتابـه »قراءة اإلمـام نافع عنـد املغاربـة« )52/2 - 66(، ونرشها الشـيخ   )6(
سـعد عبـد احلكيم سـعد ضمـن »جممـوع املتـون يف القـراءات واتلجويـد« )ص4) - 34(. 

هنالك عدد من املعارضات لقصيدة أيب احلسن احلري، ال أراها معارضات مبارشة لرائية أيب مزاحم اخلاقاين.   )7(
انظر قراءة نافع عند املغاربة )83/2، 84، 443/3 - )45(، ومقدمة حتقيق منح الفريدة احلمصية )87(.
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اد موضوعهما، مع كون منظومة السخاوي من ابلحر 
ِّ

اجلُزئية لقصيدة اخلاقاين؛ الحت
الاكمل، فِصلتها الوثيقة بقصيدة اخلاقاين بادية يف عدد من أبيات انلونية، كقوهل))(:

ً
طاغيا تــُك1 فا1 ــياٌن1 م ــياِنللحرِف1 املـ ُمْـــَس1 تــُك1 وال1 فــيــه،1

فهو املعىن اذلي يريده ال يرج عن معىن قول اخلاقاين)2(:

1وزنِه رِْجه1عن1حدِّ
ُ

1ال1ت
َ

الرِبِّزِِن1احلرف أفضِل1 اذلِّكر1من1 فوزُن1حروِف1
وختم السخاوي قصيدته مشرياً إىل حضور »اخلاقانية« ومثوهلا أمامه، وهو يشعر 

قه عليها، إذ قال يف آخر بيتني منها)3(: بتفوُّ
ــراً ــَدبِّ مــَت 1

ً
ــا ــق واِم إيلــهــا1 َمعاينفانُظر1 حبُْسِن1 ْت1

َ
فاق فَقد1 فيها،1

ُظلمها يف1 جائٌر1 بــأنَّــَك1 ــْم1
َ
اخلاقـاينواعــل بقصيـدة1ِ قِْسـَتها1 إْن1

املعارضات، فيه  الشعريَّ يف  انلََّمط  تغادر  لم  ُمزاحم  أيب  فإن قصيدَة  وباجلملة 
سائرة يف هذا الَمْهيَع، فاخلاقاينُّ  تأثر بإحدى عيون الشعر العريب، ويه »القصيدة 
الرُّصافية« للشاعر يلع بن اجلَْهم الُقريَش )ت: 249ه()4(، اليت قاهلا يف بالط اخلليفة 
العبايس املتوكِّ )ت: 247ه()5( مادحاً هل، ويه من أشهر قصائد يلعِّ بن الَجْهم، وبها 

اشتَهر بني األدباء، وَمْطلعها)6(:

واجِلْس الرُّصافِة1 بن1 الَمها1 ْدريُعيوُن1
َ
ْدري1وال1أ

َ
1الوى1ِمن1حيُث1أ ْنَ

َ
َجل

وي  فحااكها اخلاقاينُّ واعرََضها، من حيث ابلحر الطويل، والقافيُة املتحدة، والرَّ
املتفق، وخباصٍة يف قول يلع بن اجلَْهم)7(:

انظر: قصيدتان يف جتويد القرآن ))5(.  )((
انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين )8)(.  )2(

انظر: قصيدتان يف جتويد القرآن )84(.  )3(
انظر ترمجته يف: مقدمة ديوانه )4 - 44(، واألعالم )269/4 - 270(.  )4(

انظر ترمجته يف: تاريخ بغداد )65/7)(، وسري أعالم انلبالء )2)/30(.  )5(
انظر: ديوان يلع بن اجلهم ))4)(.  )6(
انظر: ديوان يلع بن اجلهم )46)(.  )7(
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يَُسوُسها اجِلياَد1 قــاَد1 َمن1 1 لكُّ جُمْريفما1 ل1 يُقاُل1 ْجــَرى1
َ
أ َمن1 1 لكُّ وما1

وظهر هذا األثر جلياً يف رائية أيب مزاحم يف قوهل))(:

يُقيُمه الكتاَب1 َيْتلو1 َمن1 1 لكُّ 1َمن1يف1انلاِس1يُقِرُئُهم1ُمْقريفما1 وما1لكُّ
َّلنا ىلع  ا دل اين: »وهذا املعىن اذلي قصده أبو ُمزاحٍم يف هذا ابليت - ممَّ قال ادلَّ
ته - قد سبقه إيله يلعُّ بن اجلَْهم اهلاشيم، ومن هناك أخَذه، وىلع َعُروض تلك  ِصحَّ

اء وُحْسِن األداء«)2(. »القصيدة« وقافيتها عمل »قصيدتَه« هذه يف الُقرَّ

قارب عدد  بيتاً  الواقعة يف واحد ومخسني  اخلاقاين«  »رائية  أبيات  أن عدد  كما 
أبيات »القصيدة الرُّصافية«؛ اليت بلغت يف أوىف نسخها ستة ومخسني بيتاً)3(.

أيب  لكون  الرُّصافية؛  للقصيدة  اجلزئية  املَعارَضات  من  اخلاقاين«  »قصيدة  فتَُعدُّ 
مزاحم خالف املوضوع اذلي أنشأه يلع بن اجلَْهم.

انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين )7)(.  )((
رشح قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين )36/2(.  )2(

أورد عديد من األدباء أبياتاً منها، ونرشها األستاذ خليل مردم بك يف تكملته دليوان يلع بن اجلهم ))4) - 48)(،   )3(
وبلغ عدد األبيات فيه )43( بيتاً، ثم أاعد نرشها يف آخر ادليوان، معتمداً ىلع ست نسخ خطية )220 - 223(، وبلغ 

عدد أبياتها )56( بيتاً.
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املبحث1اخلامس
طبعاتها

العلم بعناوين خمتلفة، مثل: منظومة اخلاقاين،  اشتَهرت هذه القصيدة بني أهل 
ائية أليب ُمزاحم، وقصيدة ابن خاقان، والقصيدة اخلاقانية  ورائية اخلاقاين، واخلاقانية، والرَّ
داً؛ فاختلفت  لَِصيقاً حمدَّ  لم يضع هلا عنواناً  وحنوها من األسماء؛ إذ إن انلاظم 

عناوينها دلى العلماء))(، كما أن نسخها اخلطية)2(، وطبعاتها اختلفت يف تسميتها.

ات، وفيما ييل رسد لطبعات القصيدة مفردة  وقد نرُِشت »قصيدة اخلاقاين« عدَة مرَّ
أو مع رشحها؛ َوفْق التسلسل الزمين للطباعة والنرش:

11 يم يف إيطايلا اعم .
ْ
نرََشها املسترشق بونييش (.Boneschi.p) يف جممع لنشاي الِعل

)938)م()3(.
21 وري احلََمد يف جملة لكية الرشيعة ببغداد، ضمن حبثه: . نرََشها األستاذ ادلكتور اغنم قَدُّ

»علم اتلجويد نشأته ومعامله األوىل«)4( اعم )400)ه(، وأاعد نرشها ضمن مباحث 
ار باألردن. كتابه: »أحباث يف علم اتلجويد«)5( اعم )422)ه( الصادر يف دار عمَّ

31 نرََشها األستاذ ادلكتور عبد العزيز عبد الفتاح القارئ، بعنوان: »جمموعة اتلجويد .
خاوي«، مع  ))( قصيدتان يف جتويد القرآن أليب مزاحم اخلاقاين، ولعلم ادلين السَّ

اتلحقيق والرشح، وصدرت عن مكتبة ادلار يف املدينة املنورة، سنة )402)ه(.
41 بعنوان: . العراقية)6(،  املورد  جملة  يف  ابلوَّاب  حسني  يلع  ادلكتور  األستاذ  نرََشها 

»القصيدة اخلاقانية يف القراءة وحسن األداء، مع مقتطفات رشح أيب عمرو ادلاين 

انظر: املبحث األول من الفصل اثلاين.  )((
انظر: الفهرس الشامل - خمطوطات اتلجويد )40)(.  )2(

انظر: تاريخ األدب العريب )5/4(، ومعجم أسماء املسترشقني يلحىي مراد )309(.  )3(
انظر: جملة لكية الرشيعة، بغداد، العدد السادس سنة )400) ـه- 980)م( )ص) - 66(.  )4(

ص )9 - 75(.  )5(
بغداد )405)ه(، املجدل الرابع عرش، العدد األول )ص5)) - 28)(.  )6(
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للقصيدة«؛ معتمداً ىلع ثالث نسخ خطية: إحداها نسخة مكتبة جسرتبييت اليت 
نها حوايش  رشح فيها ادلاين القصيدة، وقد اقتبس من ذلك الرشح نصوصاً ضمَّ

اتلحقيق.
51 لَفية بمباي، الطبعة األوىل، . ق حممد ُعَزير شمس يف ادلار السَّ نرََشها األستاذ املحقِّ

سنة )2)4)ه( ضمن كتابه: »روائع الرتاث«))(، ومعها قصيدة أيب احلسني الَملَطي 
اليت اعرض بها هذه القصيدة.

61 نرشها ادلكتور عبد اهلادي محيتو يف كتابه »قراءة نافع«، سنة )424)ه( يف أثناء حديثه .
عن أيب احلسن األنطايك، رائِد املدرسة القرطبية يف القراءات يف عر ازدهارها)2(.

71 َفيت، ضمن »سلسة متون اتلجويد«، مع ثالث . نرشها الشيخ محد اهلل حافظ الصَّ
قصائد أخرى يف مكتبة أوالد الشيخ للرتاث بالقاهرة، سنة )425)ه(.

81 نرََشهـا الشـيخ سـعد عبـد احلكيم سـعد ضمـن »جمموع املتـون يف القـراءات .
واتلجويـد«)3(، يف مكتبـة دار الزمـان للنرش واتلوزيـع باملدينة املنـورة، الطبعة 

األوىل سـنة )429)ه(، ثـم أاعد نرشهـا يف مؤسسـة الكتـب اثلقافية.
91 اتلجويدي ألشهر . »املعجم  كتابه:  آخر  اييْج يف  الشَّ ادلكتور عمر خليفة  نرََشها 

يق يف اجلبيل، الطبعة األوىل سنة )430)ه(. ألفاظ اتلجويد«)4(، طبع دار الصدِّ
101 طبعة مكتبة أوالد الشيخ يف القاهرة، ويه مصوَّرة عن خمطوطة املكتبة الظاهرية .

يف دمشق بالرقم )46/3782( جماميع.
111 اين )ت: 444ه(، . منشورة مع رشح »املنظومة اخلاقانية« لإلمام عثمان بن سعيد ادلَّ

ويف حواشيه الفرق بني أول منظومة يف اتلجويد وبني كتب اتلجويد املعارصة، 
بتحقيق فَْرَغ سيِّد َعَرباوي، طبعة مكتبة أوالد الشيخ يف القاهرة.

من ص )79 - 2))(.  )((
انظر: قراءة اإلمام نافع عند املغاربة من رواية أيب سعيد ورش )362/6 - 366(.  )2(

من ص )6 - 3)(.  )3(
من ص )527 - )53(.  )4(
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121 منشورة مع رشحها بعنوان: »َهْدي الُمجيد يف رشح قصيديت اخلاقاين والسخاوي .
يف اتلجويد« جلمال ادلين حممد رشف، طبعة دار الصحابة بطنطا.

131 نرشها األستاذ خليل أبو عزنة ىلع الشبكة العنكبوتية، يف منتدى بصائر اإلساليم، .
444ه(؛  )ت:  اين  ادلَّ سعيد  بن  عثمان  لإلمام  اخلاقانية«  »املنظومة  رشح  ضمن 

معتمداً ىلع نسخة مكتبة جسرتبييت يف دبلن.
141 نرشة األستاذ إسالم بن نر بن السيد بن سعد بعنوان: »الفتح الربَّاين يف رشح .

لُوكة ىلع الرابط اتلايل:
َ
رائية اخلاقاين«، ىلع موقع شبكة األ

(http://www. alukah. net/libraryi)

وطبع يف مكتبة أوالد الشيخ بالقاهرة )2)20م(، ضمن رشحه للقصيدة مع نونية   
السخاوي، رشحاً سهاًل، مهتماً بمعاجلة األخطاء الشائعة يف اتلطبيق العميل نلطق 

احلروف.
151 نرشة الشيخ أيب إبراهيم رضوان بن حممد آل إسماعيل))( بعنوان: »ضبط منظومة .

رائية اخلاقاين يف اتلجويد«، ىلع موقع ملتق أهل اللغة ىلع الرابط اتلايل:
(http://www. ahlalloghah.com/showthread.php)

ويه غري تامة، وصل فيها إىل ابليت السابع من املنظومة.  
161 نرشة يلع بن عمر بن أمحد املالحة، بعنوان: »كتاب قول ادلاين يف رشح رائية .

اخلاقاين«، ىلع موقع ملتق أهل احلديث ىلع الرابط اتلايل:
(http://www.ahlalhdeeth.com)

املحرم اعم )435)ه(، وضمنها نسخة رشح ادلاين لقصيدة أيب مزاحم اخلاقاين،   
معتمداً ىلع نسخة مكتبة جسرتبييت بدبلن، ويه ناقصة، ثم أكمل هو بقية رشح 

األبيات إىل نهاية املنظومة.

املرشف العام ىلع ملتق أهل اللغة وعلوم العربية.  )((



209

171 بـ . الَمعروفة  األداء،  ُحْسن  اخلاقاينِّ يف  ُمزاحم  أيب  اإلماِم  بعنوان: »قصيدة  نرشة 
عبده  عثمان  ادلكتور  خبط  عيد،  السَّ حيدر  سعيد  بن  حازم  باعتناء  ائية«))(،  الرَّ
طه، اكتب مصاحف املدينة انلبوية، طبع دار عمار، األردن، )ط)( )436)ه()2(.

181 نرشة بعنوان: »متون اتلجويد«، ضمن سلسلة انلفحات املكية، بعناية: أمحد بن .
)ط)(  واتلوزيع،  للنرش  األسدية  املكتبة  طبع  اخلطري،  عباس  بن  ادلين  ظاهر 

)436)ه(.
191 املتخصصة . الشعار،  دار  الَعمري، صاحب جمموعة  بنيدر  األستاذ اغزي  نرشها 

يف اتلصميم والربجمة، والنرش اإللكرتوين سنة )437)ه( ضمن رشح »املنظومة 
بتحقيقه هلذا  نال  وقد  444ه(؛  اين )ت:  ادلَّ بن سعيد  لإلمام عثمان  اخلاقانية« 
الكتاب درجة املاجستري من جامعة أم القرى اعم )422)ه(، وتم نرش الرسالة يف 

.(http://book. lh. sa/khaqanya) :موقع متخصص ىلع الرابط اتلايل
ومما جيدر اتلنبيه عليه هنا أن »القصيدة اخلاقانية« منشورة إلكرتونياً بصيغ نصية 
ىلع عدد من املواقع اإللكرتونية - دون عناية أو حتقيق - مثل: شبكة الفصيح لعلوم 
اللغة العربية، وموقع اآلفاق »منتديات السلفية«، وموقع معهد دار اهلجرة للقراءات 
وعلوم القرآن الكريم، وموقع احللقات »ملتق احللقات القرآنية«؛ ذللك لم أدرجها 

ضمن نرشات القصيدة.

رأيت أن أَضَع هلا عنواناً ُمنِْبئاً عن مضمونها، وغرَي بعيد عن عبارات أهل العلم  يف تسميتها.  )((
ظهرت يف هذه الطبعة إبدااعت اخلط العريب مع املهارة اتلِّْقنية يف معاجلة أصل اخلط ونقائه، ونرشتُها لزتايد الطلب   )2(
ها ومعاجلتها  عليها من اإلخوة مدرِّيس حلقات حتفيظ القرآن، ومن طالب علم القراءات واتلجويد. وقام بصفِّ

وإخراجها األخ الفين اخلطاط: مطيع نذير املعروف بـ )هارون(، دلى مؤسسة: ألف الم ميم للتِّْقنية.
ج فيها ىلع خالفات النَُّسخ، وال ىلع ما وقع فيها من تصحيف وأخطاء، وال ىلع الفروق بني طبعات القصيدة،  ولم أعرِّ  
أبو بكر  نََسخها اإلمام  اليت  النُّسخُة  نَُسخها، وخباصٍة  املوافق ملعظم  انلَّْحو  املنظومة ىلع  ألفاظ  واكتفيُت بضبط 
حممد بن احلسني اآلُجرِّيُّ )ت: 360ه(، وذهب بها إىل ناظمها أيب ُمزاحم، فأخذها اخلاقاينُّ منه، وأبقاها عنده، فَشَكها 
كتابه:  من  اتلجويد«  »باب  بسنده يف  550ه( اكملًة  )ت:  ْهَرُزوري  الشَّ الكرم  أبو  نها  اليت ضمَّ بيده، ويه  وأصلحها 

اهر يف القراءات العرش ابلواهر«، واعتمدت كذلك منَت املنظومة املصاِحَب لرشح اإلمام ادلاين. »املصباح الزَّ
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املبحث1السادس
التسجيل1الصويت1للقصيدة

ل منظومة أيب مزاحم جمموعة من أصحاب األصوات، وتمَّ رفعها صوتياً ىلع  سجَّ
بعض املواقع ىلع شبكة اإلنرتنت؛ فمن ذلك:

11 موقع .  : املسمَّ موقعه  يف  الفهد؛  الرمحن  عبد  بن  حممد  بن  طه  الشيخ  تسجيل 
اتليسري للقراءات القرآنية واملتون العلمية، ىلع الرابط اتلايل:

(http://www.khayma.com/tajweed/taha).

21 ىلع . »صوتيات«  مبوبة  يف  ويب،  إسالم  موقع  يف  عبده  حممد  األستاذ  تسجيل 
الرابط اآليت:

(http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo)

31 تسجيل القارئ كمال املروش ىلع قناته ىلع موقع ايلوتيوب ىلع الرابط اتلايل:.
(https://www.youtube.com).

41 تسجيل الشاب حممد العريب بكتاش، بتصحيح وضبط الشيخ يلع عمر أمحد .
املالحة، ىلع موقع ايلوتيوب ىلع الرابط اتلايل:

(https://www. youtube. com/watch).

51 تسجيل األستاذ حممد يوسف رشيد ىلع قناته ىلع موقع ايلوتيوب ىلع الرابط اتلايل:.
(https://www. youtube.com).

61 تسجيل الشاب عبد الرمحن حمسن حممد عبيد، بتصحيح وضبط الشيخ حسن .
مصطىف الَورَّايق، ىلع موقع ايلوتيوب ىلع الرابط اتلايل:

(https://www.youtube.com).

71 سلفية . »شبكة  اآلجري  موقع  ىلع  املاليك،  يلع  الرمحن  عبد  أيب  الشيخ  تسجيل 
متخصصة يف املتون ورشوحها وطلب العلم الرشيع«، ىلع الرابط اتلايل:

(http://www.ajurry.com/vb/showthread).
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81 التسجيل الصويت هلا ىلع موقع متون القراءات واتلجويد ىلع الرابط اتلايل:.
(http://matne. com/index. php/component).

91 التسجيل الصويت هلا ىلع موقع مكتبة املسجد انلبوي الرشيف ىلع الرابط اتلايل:.
(http://www. mktaba. org).

101 تسجيل األستاذ حممد شاذيل شحاتة ايلنبعاوي، باعتناء حازم بن سعيد بن حيدر .
عيد، منشور ىلع قناته ىلع ايلوتيوب ىلع الرابط اآليت: السَّ

(https://www.youtube.com).
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الفصل1اثلاين
نات1القصيدة مكوِّ

تمهيد
أنها سارت  بيتاً جيد  الواقعة يف واحد ومخسني  اخلاقاين«  »قصيدة  لـ  املتأمل  إنَّ 
يف راكب الكتب املبكرة يف اتلصنيف، اليت تتسم بطابِع املحاوالت األوىل اليت تسبق 
بعامٍة  العلوم  تلاريخ  ادلارس  يكاد  ِسَمة  ويه  واتلاكمل،  وانلضج،  انلمو،  مرحلة 
يلِمسها يف لك علم من العلوم؛ ذللك قال ابن األثري اجلزري  عندما ذكر أويلة 
أبو عبيدة  وألَّف:  شيئاً  الفنِّ  هذا  مَجَع يف  من  أّوَل  »إن  احلديث:  اتلأيلف يف غريب 
َمْعَمر بن املثىنَّ اتلمييم، فجمع من ألفاظ غريب احلديث واألثر كتاباً صغرياً ذا أوراٍق 

معدودات، ولم تكن قِلَّتُُه جلهله بغريه من غريب احلديث، وإنما اكن ذلك ألمرين:
م فيه عليه؛  أحدهما: أن لكَّ ُمبْتَِدئ ليشء لم يُْسبَق إيله وُمبْتَِدٍع ألمر لم ُيتََقدَّ

فإنه يكون قلياًل ثم يكرُث، وصغرياً ثم يكرُب.
واثلاين: أنَّ انلاَس يومئذ اكن فيهم بَِقيٌة، وعندهم معرفة، فلم يكن اجلهُل قد 

.)((» ، وال اخلطُب قد َطمَّ َعمَّ
فرنى أن قصيدة اإلمام أيب مزاحم موىس بن ُعبَيد اهلل اخلاقاينِّ اليت قاهلا يف حسن 
األداء، لم تنل مباحثُها صفَة الشمول واإلحاطة يف عرض أحاكم اتلالوة، ولم تتناول 
العديَد من مباحث علم اتلجويد اليت حبثها املتأخرون؛ مما يعطي نموذجاً واضحاً عن 

 عليها الزيادة، واتلأصيل، واتلفريع.
َ
طبيعة العلوم يف بواكريها، اليت ال تلبُث أن تطرأ

وسأتناول يف هذا الفصل املحاور الرئيسة اليت تقوم عليها هذه القصيدة، ويه:
2. املحور األدايئ.  ). عنوانها.      

4. املحور الرتبوي. 3. حمور القراء.      
وفيما ييل عرض ملا تضمنته هذه املحاور من تفاصيل ضمن املباحث اآلتية:

انلهاية يف غريب احلديث واألثر ))/5(.  )((
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املبحث1األول
عنوان1القصيدة

يظهر للناظر يف تاريخ هذه املنظومة أنها من القصائد األغفال، اليت لم يضع هلا 
داً، ومنبئاً عن مجلة ما احتوته من موضواعت، وإنما أشار  مصنِّفها عنواناً لصيقاً حمدَّ
إىل اجلانب األهم، أو األغلب األعم فيها، وهو إتقان اتلالوة، واذلي عربَّ عنه املؤلِّف 

:)((
 بمصطلح »حسن األداء«، فقال

قصيدةً األداء1ِ ُحْسن1 يف1 ُت1
ْ
ل
ُ
ق وِْزريفقد1 بها1 1 َيُــطَّ أْن1 إلي1 رَجــوُت1

كما أشار إىل األدوات املساعدة للوصول إىل هذا املقصد، مثل: تَكرار اتلالوة 
يف قوهل)2(:

زيَّنت الفصاحَة1 أن1 أيخ1 م1
َ
اْعل رأال1

ْ
ك لذلِّ رس1 ادلَّ ــن1 أْدم ــاٍل1 ت ــاوَة1 ت

وكتنبيهه ىلع أهمية العناية بمخارج احلروف، وعدِم اخلروج بها عن حدودها يف 
أثناء انلطق، يف قوهل)3(:

1وزنِه رِْجه1عن1حدِّ
ُ

1ال1ت
َ

الرِبِّزِِن1احلرف أفضِل1 اذلِّكر1من1 فوزُن1حروِف1

وهذا الصنيع من انلاظم من باب التسمية بالغالب؛ لكونه يرى أن أعظم موضوع 
حتدث عنه يف قصيدته هو ُحْسن أداء اتلالوة.

والتسمية اليت أطلقها املؤلُِّف أراد منها تسمية اللكِّ باجلزء الغالب عليه، وإذا 
فعىل  املصنَّفات؛  بعض  ويف  العلوم،  بعض  أنه مستخدم يف  اإلطالق جند  هذا  نا  سرَبْ
تالوة  »آداب  بـ  املسمَّ  القرآن،  علوم  أنواع  أحد  تسمية  يصادفنا  العلوم  مستوى 
القرآن الكريم«، أو »آداب اتلالوة«، أو »آداب القراءة«، وجمموع اآلداب اليت يذكرها 

انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين )8)(.  )((

انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين )8)(.  )2(

انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين )8)(.  )3(
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العلماء يف هذا انلوع - سواء ُذكرت استقالاًل يف كتب مفردة كـ »اتلبيان يف آداب 
مباحث  من  غريها  مع  تبعاً  ُذكرت  أو  676ه(،  )ت:  انلووي  لإلمام  القرآن«  محلة 
»الربهان  كتابه  يف  مفرد  نلوع  794ه(  )ت:  الزركيش  اإلمام  كتبويب  القرآن،  علوم 
اه: »يف آداب تالوته وتايله وحق املصحف الكريم«))(، أو ذكرت  يف علوم القرآن« سمَّ
اميين احلنبيل الرَّ ُمفلح  ابن   مع مجلة فصول يف كتاب اعم يف اآلداب، كصنيع اإلمام 
وهو  األدب،  مسمَّ  عموم  يف  تدخل   - الرشعية«)2(  »اآلداب  كتابه  يف  763ه(  )ت: 
االجتماع ىلع اليشء املحمود)3(، مع أن عموم ما يطلق عليه آداب اتلالوة يرتدد بني 
أحاكم رشعية، اكلوجوب، حنو: وجوب تعاهد القرآن الكريم، أو معاهدة القدر املحفوظ 
منه؛ لألحاديث اثلابتة اآلمرة بتعاهده وديمومة مراجعته، واكحلرمة، حنو: حتريم املراءاة 
يف تالوة كتاب اهلل، واكالستحباب، حنو: استحباب إكثار تالوة القرآن الكريم لزيادة 

األجر، والكراهة، حنو: كراهة تالوة القرآن من غري فهم وال إدراك للمعاين.

ْعري اليت يعَمد فيها جامعها  وىلع مستوى املصنَّفات تصادفنا كتب االختيار الشِّ
ليات«  إىل انتقاء جممواعت من القصائد، اليت ُتَعدُّ من عيون الشعر العريب، مثل: »املفضَّ
يب )ت: 78)ه(، و»األصمعيات« أليب سعيد عبد امللك  ل بن حممد الضَّ أليب العباس املفضَّ
اب  ابن قَُريب األصميع )ت: 6)2ه(، و»مجهرة أشعار العرب« أليب زيد حممد بن أيب اخلطَّ
الرابع(. وهذه ادلواوين الشعرية نمط من االنتخاب ألشعار  الُقريَش )ت: أوائل القرن 
فحول من شعراء اجلاهلية واإلسالم، لم تُرتَّب ىلع أبواب خاصة، وال قُصد منها َحْشد 

 بعينه، بل هو جمرد اختياٍر أديب من جامع ادليوان.
ً
األشعار اليت تتناول موضواع

أوس  بن  حبيب  ام:  تمَّ أبو  أنشأه  الشعري  االختيار  كتب  من  آخر  نوع  وهناك 
ايئ )ت: )23ه(، وجرى فيه ىلع تصنيف معاين األبيات اليت ينتقيها حبيث جيمعها  الطَّ

انظر: الربهان يف علوم القرآن )2/)8(.  )((
إذ عقد عدداً من الفصول اخلاصة بآداب القراءة واملصحف )273/2 - 7)3(.  )2(

انظر: املطلع ىلع أبواب املقنع للبعيل )396(.  )3(
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موضوع واحد، وسمَّ أحد دواوينه َوفْق هذا اتلبويب، وهو »ديوان احلماسة«، مع أن 
موضواعت األشعار املرتبة فيه ال تضمُّ أشعار احلماسة والشجاعة فحسُب، بل أضاف 
النساء،  ة  والُملَح، ومذمَّ املرايث، واألدب، واهلجاء، واألضياف، واملديح،  إيلها: أشعار 

وغري ذلك؛ فهو من باب تسمية ادليوان باتلصنيف أو ابلاب اذلي غلب عليه.

اه بأول أبوابه وأعظمها«))(. ام سمَّ قال األستاذ عبد السالم هارون: »والظاهر أن أبا تمَّ

وجند أيضاً أن اخلاقاينَّ  قد أملح إىل يشء عن مضمون قصيدته اليت قاهلا يف 
»حسن األداء« يف »منظومته امليمية«)2( اليت قاهلا يف الفقهاء، بقوهل:

أراه فــيــمــا1 ــي1 ــْذهـ َمـ 1 بـــــنِّ
ُ
احلـــراِمأ ويف1 احَلـــاِل1 يف1 1

ً
ــا ــام إم

ــْويل
َ
ق الـــُقـــرَّاء1 يف1 بــيَّــنــُت1 ...............................................)3)كما1

اء، وهو قصيدته يف اتلجويد وحسن األداء،  ففيها إشارة إىل أنه قال نظماً يف الُقرَّ
اليت ذكر فيها القراء السبعة، وما ينبيغ ملقرئ القرآن وقارئه أن يأخذ نفسه به.

داً، كما  ويف املقابل نرى أن بعض القراء سمَّ قصيدته، وأطلق عليها عنواناً حمدَّ
صنع اإلمام ادلاين يف أرجوزته اليت نظمها يف أسماء القراء والرواة، وأصول القراءات، 

وعقد ادليانات، فقال يف ذلك)4(:

)املنبَِّهه) يتها1 َسمَّ ت1
َ
ُمل

َ
ك 1

ْ
ــَهــهإذ ــهــا1ُمــفــيــدة1ًمــفــقِّ ــكــون ل

وكما فعل اإلمام الشاطيب يف قصيدته يف القراءات السبع، اليت نظم فيها كتاب 
»اتليسري« لدلاين، فقال مبيناً اسمها)5(:

مقدمة رشح ديوان احلماسة للمرزويق ))/7(.  )((
أوردها اكملة احلافظ ابن عبد الرب يف كتابه »جامع بيان العلم وفضله« )899/2 - 900(، يف باب: جامع بيان ما يلزم   )2(

انلاظر يف اختالف العلماء.
انظر: جامع بيان العلم وفضله )899/2(.  )3(

انظر: األرجوزة املنبهة )85(.  )4(
انظر: حرز األماين )6(.  )5(
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ً
نا تيمُّ ــاين1 األم ــرَز1 )ح يُتها1 متَقبَّاوسمَّ فاْهنِه1 ــهــاين)1 اتلَّ ــَه1 ووج

تباين  فقد  رصاحة،  اتلجويد  يف  قصيدته  يسمِّ  لم  اخلاقاين  مزاحم  أيب  ولكون 
اها  فسمَّ وبيان حمتواها،  نعتها  منهم يف  اجتهاد  تسميتها، وحصل  العلماء من  موقف 
نسبتها  ُمالِحِظني  آخرون  وسماها  حمتوياتها،  يف  الرئيسة  العنارص  مراعياً  بعضهم 

ملؤلِّفها، وسماها فريق ثالث باعتبار قافيتها، وهو حرف الراء.

أن  كما  العالم))(،  مكتبات  يف  الكثرية  اخلطية  نسخها  أسماء  أيضاً  واختلفت 
مطبواعتها اكن هلا أسماء متعددة)2(.

اها بـ: فمن أهل العلم من سمَّ

اء السبعة، وتعليم اتلالوة، وكيفية القراءة«)3(. • »قصيدة يف َمْدح الُقرَّ
اء وحسن األداء«)4(. • أو »قصيدة أيب ُمزاحم اليت قاهلا يف الُقرَّ
أو »قصيدة أيب مزاحم اخلاقاين يف وَْصِف القراءة والقراء«)5(. •
أو »قصيدته يف القراءة«)6(. •
أو »قصيدته اليت نظمها يف اتلجويد«)7(. •
أو »قصيدة اخلاقاين«)8(. •

فورد اسمها يف كثري منها: »قصيدة يف اتلجويد«، وورد يف بعضها: »منظومة يف اتلجويد«، أو: »قصيدة ابن خاقان يف   )((
حسن أداء القرآن«، أو: »منظومة يف القراءات السبع«. انظر: الفهرس الشامل - خمطوطات اتلجويد )40)(، وتاريخ 

الرتاث العريب ))/33 - 45(.
انظر: املبحث اخلامس من الفصل األول.  )2(

اإليضاح لألندرايب )948(.  )3(
رشح القصيدة لدلاين )4/2(.  )4(

فهرسة ابن خري اإلشبييل )72(.  )5(
فتح الوصيد للسخاوي ))/0)2(.  )6(
النرش البن اجلزري )572/5)(.  )7(

اتلمهيد للحافظ أيب العالء )0)3(، ومجال القراء للسخاوي )546/2(، ورشح الواضحة البن أم قاسم املرادي )32(،   )8(
واملفيد يف رشح عمدة املجيد )59)(.
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أو »القصيدة اخلاقانية«))(. •
أو »القصيدة الرائية«)2(. •

وهذه التسميات تعود إىل املقاربة يف اعتبار واحد من االعتبارات املنظور إيلها 
يف التسمية، إضافة إىل أن أهل العلم اذلين رووا القصيدة، أو استشهدوا ببعض أبياتها 

د هلا، فحصل تباين األسماء هلا. لم يتفقوا أو يتواضعوا ىلع عنوان موحَّ

وذللك عندما نرْشُت نصَّ القصيدة خبط اخلطاط ادلكتور عثمان طه رأيت أن 
 يف  العلم  أهل  عبارات  بعيد عن  وغرَي  عن مضمونها،  ُمنِْبئاً  عنواناً  هلا  أَضَع 
ائية«،  تسميتها، وهو: »قصيدة اإلماِم أيب ُمزاحم اخلاقاينِّ يف ُحْسن األداء، الَمعروفة بالرَّ

راعيت فيه أربعة أمور، يه:

1. نسبتها إىل مؤلِّفها.

2. ما أطلقه هو عليها.

3. موضوعها األعم.

4. قافيتها.

معرفة القراء الكبار لذلهيب )659/2(، وكشف الظنون للحاج خليفة )337/2)(.  )((
اغية انلهاية البن اجلزري )2/)32(، ونهاية الغاية للطرابليس )72/2)(.  )2(
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املبحث1اثلاين
املحور1األدايئ

أمهات مسائل علم األداء، دون  باإلشارة إىل  ُمزاحم اخلاقاينُّ  أبو  اكتىف اإلماُم 
اخلوض يف أحاكم اتلالوة وتفاصيلها وتفريعاتها ودقائقها، ولم يتناول  العديَد 
اتلجويد  أحاكم  رسد  يف  فأوجز  املتأخرون،  حبثها  اليت  اتلجويد  علم  مباحث  من 

انلظرية، وقد أشار هلذا املنهج اذلي سلكه بقوهل))(:

1فاحفظوا1َوْصيِف1لكم1ما1اخترصتُُه
َ

يَْدرِيأال منكُم1 يُكْن1 لم1 َمْن1 يَلْدرِيَُه1

فنلحظ أنه تناول اجلانب اتلأصييل يف األداء من خالل املوضواعت اآلتية:

11 الكريم . القرآن  وا  فتلقَّ   الصحابة  ثقات من  أئمة  إذ جترَّد  اتلليق:  منهج1
َوفْق الصفة اليت تعلَّموها، فلم يهملوا منه حركًة أو سكوناً، وال داَخلَهم يف ضبطه 
َوْهم أو ريب، فنقلوه بأمانة إىل األجيال اليت بعدهم ىلع الطريقة اليت تعلَّموها، 
فغدت قراءة القرآن ىلع ذلك سنًة متبعة وسبياًل مسلوكة، يأخذها اآلخر عن 
األول، وقد صح قول: »القراءة سنة متبعة« عن عدد من الصحابة واتلابعني)2(؛ 

ذللك قال اخلاقاين)3(:

ــًة ُســنَّ الــقــراءة1ِ ْخـــَذ1
َ
أ نلــا1 1 رْتِوإنَّ

السِّ ذوي1 املقرئَن1 لـِـن1 وَّ
َ
األ عن1

21 مراتب1اتلاوة: أشار إىل مرتبيت الرتتيل واحلَْدر، ولم يذكر مرتبة اتلدوير - اليت .
يه وسط بني الرتتيل واحلدر - وذكر أيضاً مرتبة اتلحقيق عند من يفرق بني 

الرتتيل واتلحقيق)4(، فقال)5(:

انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت )5)(.  )((
انظر: السبعة البن جماهد ))5(، ورشح قصيدة أيب مزاحم لدلاين )2/)4 - 42(.  )2(

انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت )7(.  )3(
انظر: املوضح البن أيب مريم ))/53) - 56)(، والنرش )544/3 - 545(.  )4(

انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، األبيات )2) - 4)، 25(.  )5(
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َحْدرِ............................................... ذا1 اكن1 أو1 القرآَن1 ــَل1 َرتَّ إذا1

ي
َّ

لذل ــَضــُل1
ْ
ف
َ
أ الــقــرآَن1 نا1

ُ
ِروترتيل

ْ
والِفك فيِه1 ُمكثنا1 ِمْن1 بِه1 ِمْرنَا1

ُ
أ

ٌص فُمرَخَّ ــا1 ــَن َدْرَس ــا1 ــَدْرنَ َح ــا1 اليُْسِوإمَّ إىل1 العباِد1 ِديُن1 إذ1 فيه1 نلا1

الْز القراءَة1فاْحَذر1ِ ْقَت1 نَْت1َحقَّ
َ
أ الَقْهِروإن1 ذا1 العوَن1 ِل1

َ
واْسأ فيها1 زِيادَة1

31 يعطي . القراءة  يف  املتقن  أن  ىلع  بتنبيهه  وصفاتها:  احلروف1 بمخارج1 العناية1
إىل  وطلِبه  غريها،  عن  ها  تمزيِّ اليت  والصفات  املخارج  من  حقوقَها  احلروف 
القارئ أن يكون ناقداً صريفياً يف قراءته يَِزن احلرف، وال يرُجه عن مقداره 

ه، فقال))(: وحدِّ

ها
َ
ُمْعٍط1للحروِف1حقوق ...................................................فذو1احلِْذِق1

1َوْزنِِه ْرِْجُه1َعْن1َحدِّ 1ال1تُ
َ

الرِبِّزِِن1احلرف َضِل1
ْ
أف كِر1من1 اذلِّ فوزُن1حروِف1

41 لُّ . ُيِ جتنب1اللحن1يف1القراءة: وهو اخلطأ الطارئ ىلع القراءة، سواء اكن ظاهراً 
نطق  إتقان  بكمال  يتعلَّق   

ً
خطأ اكن  أو  حبرف،  حرف  كإبدال  اللفظ،  بمبىن 

اللفظ، وأشار إيله بقوهل)2(:

َيْرِي................................................. إذ1 فيه1 ِمن1 باللحن1 ومعرفٌة1

ُه
َ
تُِزيل كيما1 ْحِن1

َّ
بالل 1

ً
اعرفا ْحَن1من1ُعْذرِفُكْن1

َّ
1الل

ُ
وما1لذلي1ال1يعرف

51 كتاب . حروف  بنطق  العناية  إىل  القرآن  قارئ  اخلاقاينُّ  داع  احلروف:  استعمال1
اهلل، وإىل عدم الزيادة يف صفة القراءة، وخباصة إذا قرأ بمرتبة اتلحقيق، املتصفة 
ببطء اتلالوة؛ حبيث يكون ماهراً متمرساً يف بيان احلروف وإعطائها صفاتها 
الالزمة والَعَرضية، وإكمال أحاكم اتلالوة بما ينبيغ أن تُوفَّاه يف مجيع األحوال 
من اإلفراد والرتكيب، ونىه عن اإلفراط يف انلطق باحلراكت؛ مما يؤدي إىل تويلد 

انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، األبيات )2)، 26(.  )((
انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، األبيات )23 - 24(.  )2(
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حروف منها، وحثَّ ىلع بيان احلروف املهموزة، واتللطف يف نطق اهلمزة؛ حىت ال 
يؤدِّي التشديد يف اتللفظ بها إىل اللَّحن، فقال مبيِّناً ذلك لكَّه))(:

الْز القراءَة1فاْحَذر1ِ ْقَت1 نَْت1َحقَّ
َ
أ الَقْهِروإن1 ذا1 العوَن1 ِل1

َ
واْسأ فيها1 زِيادَة1

تُبِيَنُه ْن1
َ
أ يَنَْبِغ1 ما1 إذْن1 1 ْ ..................................................َفَبنِّ

جلْزِمها احلروِف1 تسكَن1 1 إنَّ ْل1
ُ
واجَلرِّوق وانلَّْصِب1 ِع1

ْ
بالرَّف وحتريَكَها1

وِصْل تارة1ً َطَعْن1
ْ
واق ْن1 وَسكِّ والَقرْصِفَحرِّْك1 َك1 َمدِّ 1 َبْنَ 1 ْ وَميِّ ْن1 وَمكِّ

اعِمداً 1 الَفكَّ واْشُدِد1 ْل1 وَثقِّ ْف1 ْسِوَخفِّ
َ
1والك

َ
وال1ُتْفرَِطْن1يف1َفْتحك1احلرف

ل هاِمزا1ً فُكْن1 مهموزا1ً اكن1 انلَّرْبِوما1 ى1 َ دلَ 1
ً
ْنا

َ
حل اكن1 ما1 َتْهِمَزْن1 وال1

فتحٌة ــواو1ِ وال ايلــاء1ِ قبَل1 يَُك1 ــْدرِوإْن1
َ
ق ىلع1 َهَمْزَت1 َهْمٌز1 وبعَدهما1

َما
َّ
لُك ــاء1ِ وال العِن1 بياَن1 ــْم1 ــِع نْ

َ
ْمِروأ

َ
ْن1يف1ادلرِس1معتدَل1األ

ُ
درسَت1وك

ُ لَ 1
ً
ُمْشبِعا ُكْن1 الواو1ِ قبَل1 َك1 َمرِّوَضمُّ

ْ
ال يف1 َنْعُبُد)1 )إياَك1 ْشَبُعوا1

َ
أ كما1

61 املدود: أشار  إىل بيان املد يف الكمة، وإىل اتلميزي بني الكمات اليت فيها .
قر للمد، وبني الكمات اليت تمد بنوع ما من أنواع املدود، سواء اعتَمد املدُّ 
ىلع ساكن أو همز، وذكر حروف املدِّ اثلالثة، وأنها تسمَّ أيضاً حروف اللِّني، 
﴾ ]الفاحتة:  كر، ومثَّل هل باأللف من قوهل تعاىل: ﴿ وخصَّ املدَّ الالزم باذلِّ
7[، وبنيَّ علة املد بأنه بسبب اتلقاء الساكنني، وهما حرف املد وسكون احلرف 
اتلايل هل، فبسبب املد امتنع اتلقاء الساكنني؛ ألن إطالة الصوت يف حرف املد 

يقوم مقام احلركة، فقال يف ذلك لكه)2(:

والَقرْصِ................................................ َك1 َمدِّ 1 َبْنَ 1 ْ وَميِّ ْن1 وَمكِّ

ــُرٍف ْحـ
َ
أ ثــاثــِة1 يف1 إال1 1 ــدُّ امل ــا1 رِيوم

ْ
ِذك بها1 باَح1 اللِن1 1

َ
1حروف تَُسمَّ

انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، األبيات )25، 28، 30 - )3، 34 - 36، 38، )4(.  )((
انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، األبيات ))3 - 33، 42 - 43(.  )2(
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ونُها
ُ
ُسك فيها1 1

ُ
املعروف لُِف1

َ
األ ــاْدرِيَه1

َ
ف 1

ً
معا ناِن1

ُ
يَْسك ــاٌء1 وي وواٌو1

ْبِل1مدغٍم
َ
ق ِمْن1 1لٍن1اكن1

ُ
واْسَتْجِروإْن1حرف فاْمُدْده1ُ احَلْمِد1 ما1يف1 كآخر1

يا
َ
تَاق الساكنِن1 1 نَّ

َ
أل ــَدْدَت1 رْبَِمـ

اخلُ ُذو1 قال1 كذا1 كتحريٍك1 فصاَر1

71 ترقيق1الراء1والام: نصَّ ىلع ترقيق الراء والالم يف املواضع اليت ينبيغ أن يرقَّق لكٌّ .
فيها؛ حىت يصبح اللسان يف اغية الفصاحة وابليان، فقال))(:

يْنَذرِْب والــاِم1 الــراء1ِ بياَن1 ــْق1
ِّ
رِّورق اكدلُّ الَقْوَل1 َتْنِظَم1 حىت1 لَِسانَُك1

81 اإلداغم1واإلخفاء1واإلظهار: ذكر اإلداغم واإلخفاء والفرق بينهما، وذكر اإلظهار .
اها حروف احللق، ونبَّه  عند انلون الساكنة واتلنوين، ورسد حروف اإلظهار، وسمَّ
﴾ ]احلرش: 6[، فقال)2(: ىلع عدم تشديد انلون املظهرة، ومثَّل هل بقوهل تعاىل: ﴿

1يف1غر1ما1ُعْسِ...........................................
َ

ْخِف1احلرف
َ
وأْدِغْم1وأ

بُمْدَغٍم ليس1 ِْفيه1 تُ اذلي1 1 باليُْسِوإنَّ ــُه1
ْ
ق َفــَفــرِّ ــْرٌق1

َ
ف وبينهما1

ها تِلَُخصَّ ِســتَّــًة1 1
ً
حــروفــا ــيِم1 ْسـ

ُ
ــِروأ ْه ادلَّ ــَد1 أب ها1

َ
قبل ــوٍن1 ن بإظهار1

ــَزٌة ــْم 1َهـــاٌء1وَه ــمَّ ِرفــحــاٌء1وخـــاٌء1ُث
ْ
بانلُّك ــْويَل1

َ
ق ليَس1 وَغــٌن1 وَعــٌن1

بيانُها َيَْف1 ِق1
ْ
َل احلْ 1

ُ
حروف ْمرِيفهذي1

َ
أ 1 َتْعِصَنْ وال1 بَيِّْنَها1 فُدونََك1

ُيْظِهُرونَها اليت1 انلوَن1 تُْشِدِد1 كقولِِك1)ِمْن1َخْيٍل)1دلى1سورة1احَلْرِوال1

قياُسَها َفْهَو1 اتلنويَن1 ِروإظــهــاُرَك1
ْ
ابلِك بالاكِعِب1 ْزَت1

ُ
ف عليها1 فقْسُه1

91 إداغم1امليم1الساكنة: ذكر إداغم امليم الساكنة إذا جاء بعدها ميم مثلها، وسكت .
عن احلكمني اآلخرين من أحاكم امليم الساكنة، وهما اإلظهار واإلخفاء، فقال)3(:

بعَدها جئَت1 إن1 امليَم1 1 تُْدِغَمنَّ ِروال1
ْ
ك بالشُّ العلَم1 واقبِل1 سواها1 حبرٍف1

انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت )37(.  )((
انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، األبيات )28 - 29، 44 - 48(.  )2(

انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت )40(.  )3(
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ملنع  تعرُّض  فيه  ليس  اح:  الرشَّ »قال  السابق:  ابليت  املرادي عن  قاسم  أم  ابن  قال   
اإلخفاء وال إلجازته«))(. وقال الِمزِّي: »فليس فيه تعريف ملنع اإلخفاء وال إجازته«)2(.

101 مرااعة1الوقف1عند1تمام1الكام: بنيَّ اخلاقاين أهميَة معرفة الوقف عند املوضع .
املناسب، اذلي حيسن الوقف عليه.

وهو يشري بهذا إىل ُمطلق الوقف - ىلع مذهب املتقدمني - اذلي يشمل: الوقف   
يسمَّ  ما  عند  الوقف  اختيار  إىل  ادلعوَة  يقصد  وال  واحلسن،  والاكيف،  اتلام، 
املعىن، فقال  اللفظ ومن حيث  بعْده من حيث  ا  انقطع عمَّ اتلام اذلي  بالوقف 

:)3(


ً
موافقا الكاِم1 إتمام1 عنَد1 وابَلْحِروقـِـْف1 1 الرَبِّ يف1 1 وِّ

ُ
َمْتل

ْ
ال لُِمْصَحِفَنا1

فهذه مجلة األحاكم واملسائل املتعلقة بتجويد القرآن الكريم اليت أوردها اإلمام 
قواعد  من  عدداً  وترك  واإلجياز،  االختصار  فيها  اختار  اليت  قصيدته،  يف  اخلاقاين 
نُها عملياً عن شيخه بطول  اتلجويد ومصطلحاته؛ وذلك لكونه يرى أن املتعلِّم يتلقَّ

املالزمة هل، وبالصرب ىلع اتلعلُّم، فقال)4(:

لطيفٌة بعُد1 أشياُء1 بَِقَيْت1 رْبِوقــد1
بالصَّ ِم1

ُّ
اتلعل ــايغ1 ب ُنها1 قَّ

َ
يُل

وأيضاً نالحظ اعمل نشأة العلم وأويلته؛ ألن طبيعة العلوم تكون يف بواكريها 
قليلة، ثم تطرأ عليها الزيادة واتلأصيل واتلفريع.

استعار عبارة  بل  اتلجويد،  يُطِلق يف قصيدته مصطلح  لم  اخلاقاينَّ  أن  حظ 
ْ
ونَل

»ُحْسن األداء« يف قوهل)5(:

املفيد يف رشح عمدة املجيد )37)(.  )((
الفصول املؤيدة )24)(. ولعل صواب العبارة: »تعرُّض«، مثل عبارة املرادي.  )2(

انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت )39(.  )3(

انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت )49(.  )4(

انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت )7)(.  )5(
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قصيدةً األداء1ِ حسن1 يف1 ُت1
ْ
ل
ُ
ق وِْزريفقد1 بها1 1 َيُــطَّ أْن1 إلي1 رَجــوُت1

ألن مصطلح اتلجويد - يف عره - لم يكن مستقّراً هل صفة اذليوع واالنتشار.

وقد اكن أليب مزاحم  بعض اآلراء األدائية يف القراءة، أورد طرفاً منها أبو 
ْهَرزوري)3(، وأبو اخلري  ))(، وكذلك أبو جعفر بن ابلاِذش)2(، وأبو الكرم الشَّ عمرو ادلاينُّ

ابن اجلزري)4(، ليس هنا مقام بسطها وتفصيلها.

انظر: جامع ابليان )4/)49)(.  )((
انظر: اإلقناع يف القراءات السبع ))/56)، 9)3، 7)5(.  )2(

انظر: املصباح الزاهر يف القراءات العرش ابلواهر )080/3)، 349/4)(.  )3(
انظر: النرش يف القراءات العرش )332/4) - 333)، 337)(.  )4(
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املبحث1اثلالث
حمور1الُقرَّاء

أملح اخلاقاينُّ  إىل يشء من حمتويات قصيدته اليت قاهلا يف »حسن األداء«، 
ح يف »منظومته امليمية« اليت  اء، وذلك حني رصَّ َيُهمُّ الُقرَّ نت بعض ما  وهو أنها تضمَّ

اء؛ بقوهل))(: قاهلا يف الفقهاء، بأن قصيدته الرائية يه يف الُقرَّ

راه
َ
أ فــيــمــا1 ــي1 ــْذهـ َمـ 1 ــنِّ ــ بـ

ُ
ــراِمأ احَلـ ويف1 احَلـــاِل1 يف1 1

ً
ــا ــام إم

قويل الـــُقـــرَّاء1 يف1 ــنــُت1 بــيَّ .............................................كما1
القراء«، كما أطلق ذلك  بأنها »يف  »القصيدة اخلاقانية«  العلم  وسمَّ بعض أهل 
بـ  اها  سمَّ اذلي  وادلاين  السبعة«)2(،  القراء  مدح  يف  »قصيدة  بقوهل:  األندرايب  عليها 
بقوهل:  القراء وحسن األداء«)3(، وابن خري اإلشبييل  قاهلا يف  اليت  »قصيدة أيب مزاحم 
»قصيدة أيب مزاحم اخلاقاين يف وصف القراءة والقراء«)4(، فيظهر أن تناول القصيدة 

جلانب القراء أمر تنبه هل العلماء.
اء يف القصيدة، جند أنها حتدثت عن  وعند سرب القضايا اليت تمس شخصية القرَّ

املسائل اآلتية:
11 دعوة1قارئ1القرآن1إىل1أن1يسن1قراءته: وذلك ألن اتلالوة عبادة هلا صفة رشعية .

تَْضِبط أحواهلا، ويه أحاكم القراءة املنقولة نلا، فإذا أجاد اتلايل أداءه نال األجر 
العظيم املضاَعف؛ احلسنُة بعرش أمثاهلا، واهلل يضاعف ملن يشاء، وإىل ذلك يشري 

اخلاقاين بقوهل)5(:
داَءهُ

َ
أ ْحِسْن1

َ
أ القرآِن1 ــارَئ1 ق ْجِرأيا1

َ
يَُضاِعْف1لَك1اهلُل1اجلزيَل1ِمَن1األ

انظر: جامع بيان العلم وفضله )899/2(.  )((
اإليضاح لألندرايب )948(.  )2(

رشح القصيدة لدلاين )4/2(.  )3(
انظر: فهرسة ابن خري اإلشبييل )72(.  )4(

انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت )5(.  )5(
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21 الشق . ثنائية مهمة، أشار يف  نبَّه اخلاقاينُّ ىلع قاعدة  القراءة:  اثلنائية1يف1 القاعدة1
أحاكم  أتقن  الكريم  القرآن  تال  من  لكُّ  ليس  أنه  إىل  القاعدة  هذه  من  األول 
الوقف واالبتداء،  قراءته، وجوَّد حروفه، وعرف مقطوعه من موصوهل، وأحسن 
وتدبَّر كالم اهلل، ولم يهجره من حيث اتلحاكم إيله، والعمل به، واالستشفاء به.
انلاس  إلقراء  ر  تصدَّ من  لك  ليس  أنه  إىل  القاعدة  من  اثلاين  الشق  يف  وأشار   

وتعليمهم اتلالوة يَْصُدق عليه أنه مقرئ ضابط ماهر، فقال اخلاقاين))(:

يُِقيُمُه الكتاَب1 و1
ُ
يتل َمْن1 1 لكُّ ُيْقِرئُهم1ُمْقرِيفما1 1َمْن1يف1انلاِس1 وال1لُكُّ

31 مدح1القراء1السبعة: أثىن ىلع القراء السبعة؛ ملا هلم من الفضل يف نقل القرآن .
الكريم بوجوه قراءاته، واتلفرغ إلقرائه، ورصف األوقات يف هذا، فذللك اكن هلم 

حقٌّ وفضل وسابقة يف هذا ابلاب، ثم رسد أسماء القراء السبعة مجيعاً، فقال)2(:

الــَوَرى ىلع1 1 َحقٌّ القراء1ِ ــِرفللسبعِة1 ــَوتْ ــُم1ال ــُه ــْم1قـــرآَن1َربِّ ِــِه إلقــرائ

ونافٌع الكثر1ِ ــُن1 اب َعْمِروفباحلرمِن1 أبو1 للعاء1ِ ابٌن1 وبابلرصة1

اعِمٍر ابُن1 وهو1 اهلل1 عبُد1 بَْكِروبالشام1 أبــو1 َوْهــَو1 1 الكويفُّ ــٌم1 واعص

بعَده 1 والــكــســايئُّ 1
ً
أيــضــا ــزة1ُ .ومحـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 اإلشادة1بالكسايئ: خصَّ اخلاقاين الكسايئَّ باإلشادة به، وأنه ماهر بالقرآن، وانلحو، .
عر؛ وذلك ألن الكسايئ امتاز خبصال كما وصفه انلاظم، إذ »قد جترَّد للقراءة،  والشِّ
وحبث عن اآلثار الواردة حبرف القرآن، فبلغ من ذلك الغاية، وأدرك منه انلهاية، 
كه بآثار  مع علمه باللغة، وفهمه للعربية، وِصْدِق هلجته، واستقامة طريقته، وتمسُّ
تمَّ به اعمة أهل العراق يف 

ْ
السلف املاضني، ولزوِمه ىلع الوارد عن األئمة املتقدمني، فأ

زمانه، واقتَدوا بآثاره، واعتمدوا ىلع اختياره، وجعلوه إمامهم وقدوتهم إىل ايلوم«)3(.

انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت )6(.  )((
انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، األبيات )8 - ))(.  )2(

رشح قصيدة أيب مزاحم اخلاقاين )84/2(.  )3(
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الوهاب  الكسايئ عن تلميذ ادلوري، احلسن بن عبد  املؤلِّف تلقَّ قراءة  وألن   
الورَّاق، قال ادلاين - يف وصف اخلاقاين -: »اكن إماماً يف قراءة الكسايئ ضابطاً هلا 

مضطلعاً بها«))(؛ ذلا قال اخلاقاين يف اتلنويه بالكسايئ)2(:

عِر............................................. بالقرآِن1وانلَّحِو1والشِّ أخو1احلِْذِق1

51 ورياضته . ومرانه  اللسان،  نَة 
َ

إال القراءة  فوائد  من    ذكر  القراء:  تسلية1
اتلالوة  املواظبة ىلع  أن  ونبَّه ىلع  انلطق،  تزول صعوبة  القراءة؛ حبيث  بكرثة 
القرآن شفاء  ْدر من اهلموم واألحزان واآلالم وتكشفها؛ ألن  بالصَّ تُذهب ما 

ورمحة وهدى للمؤمنني؛ قال اخلاقاين)3(:

لَِسانَُه 1 َرقَّ
َ
أ اتلــايِل1 ــا1 تَ ما1 ْدرِإذا1 الصَّ َذى1

َ
أ َعْنُه1 باإلدماِن1 َهَب1

ْ
وأذ

61 مقدار1العرض1ىلع1الشيوخ: بنيَّ أن مرتبة القراءة باتلحقيق يه املناسبة للمتعلم؛ .
بقوهل)4(:

آخذاً كنَت1 إن1 باتلحقيِق1 ُمَك1
ْ
ــْرِوُحك َع ىلع1 تــزيــَد1 1

َّ
أال أحـــٍد1 ىلع1

ح ابن اجلزري مفهوم اتلحقيق ومىت يؤخذ به بقوهل: »عبارة عن إعطاء لك  ووضَّ  
اإلظهار  واعتماد  احلراكت،  وإتمام  اهلمز،  وحتقيق  املد،  إشباع  من  ه  حقَّ حرف 
بعضها  وإخراج  بيانها  وهو  احلروف؛  وتفكيك  الُغنَّات،  وتوفية  والتشديدات، 
ل واليُْس واتلُّؤَدة، ومالحظة اجلائز من الوقوف، وال  من بعض، بالسكت والرتسُّ

يكون اغبلاً معه قَْر وال اختالس، وال إساكن حمرَّك وال إداغمه.
فاتلحقيق يكون لرياضة األلسن، وتقويم األلفاظ، وإقامة القراءة بغاية الرتتيل،   
وهو اذلي يُستحَسن ويُستحبُّ األخذ به ىلع املتعلِّمني، من غري أن ُيتَجاوَز فيه 

اغية انلهاية )2/)32(.  )((
انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت )))(.  )2(

انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت )22(.   )3(
انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت )27(.   )4(
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إىل حدِّ اإلفراط؛ من حتريك السواكن، وتويلد احلروف من احلراكت، وتكرير 
الراءات، وتطنني انلُّونات باملبالغة يف الُغنَّات«))(.

71 َل علوم القـرآن الكريم إتقان حفظـه وإجادته، . إتقـان1احلفـظ: عدَّ اخلاقـاينُّ أوَّ
وضبـَط املتشـابه، وعـدم اتللكـؤ يف تالوتـه؛ ألن احلفـظ املتقـن مرقـاة إىل 
تَكـرار القـراءة، وإىل الربـِط بـني األلفـاظ املتناظـرة يف اللفظ، وفيـه القدرُة 

ىلع فهـم املوضـوع الواحـد يف القـرآن الكريـم؛ قال اخلاقـاين)2(:

ِحْفِظِه إتقاُن1 اذلكــِر1 ِم1
ْ
ِعل ُل1 وَّ

َ
ــأ ...................................................11ف

فهذه يه املسائل اليت تُهمُّ القراء يف أبيات »اخلاقانية«.

النرش )544/3(.   )((
انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت )23(.   )2(
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املبحث1الرابع
املحور1الرتبوي

ُتَعدُّ منظومة أيب ُمزاحم من املنظومات اتلعليمية الرائدةِ اليت أشارت إىل معالم تربويٍة 
يف أثناء تقرير أحاكم تالوة القرآن الكريم، وغدا هذا اإلسهام يف جانب اتلوجيه الرتبوي 
واإلرشاد ملريد علم القراءة واملتعلم َميَْسماً سلك سبيله بعض علماء القراءة؛ إذ أسهموا 
- بعد ذلك - يف إيراد بعض اآلداب والصفات يف مقدمات أو ثنايا كتبهم؛ تلكون أنموذجاً 
حُيتذى للكٍّ من املدرس والطالب يف اآلداب والسلوك والرتبية، مثلما فعل ميكِّ بن أيب طالب 
الَقييْس )ت: 437ه( اذلي جعل يف مقدمة كتابه »الراعية تلجويد القراءة وحتقيق لفظ 
َة أبواب يف اآلداب احلميدة))(، وأبو عمرو ادلاين )ت: 444ه( يف مقدمة منظومته  اتلالوة« عدَّ
م مقدمة قصيدته الالمية يف  »األرجوزة املنبِّهة«)2(، وكصنيع الشاطيب )ت: 590ه(؛ اذلي طعَّ
القراءات السبع »حرز األماين« وخاتمتها ببعض الصفات الرتبوية)3(، واكبن اجلزري 
)ت: 833ه(، اذلي ذكر يف مطالع كتابه »منجد املقرئني ومرشد الطابلني« مجلة من اآلداب 
الصفاقيس )ت: 7)))ه( يف مقدمة  القراءة)4(، وكذلك فعل  تلزم مدرس  اليت  والصفات 

كتابه »غيث انلفع يف القراءات السبع«)5(.
وقد حلظ اإلماُم أبو عمرو ادلاينُّ  يف منظومة اخلاقاين هذا امللمح الرتبوي، 
بهذه  الرمحن«)6(  بن عبد  نافع  قراءة  ابليان عن أصول  »إجياز  أن يتم كتابه  فارتأى 
نها فوائَد مجة يلزم حفظها  القصيدة؛ معلِّاًل هذا الصنيع بإنهاء كتابه بها بقوهل: »تلضمُّ

ومعرفتها، وآداباً حساناً جيب استعماهلا وراعيتها«)7(.

انظر: الراعية )73 - 92(.   )((
انظر: األرجوزة املنبهة )67) - 77)(.   )2(

انظر: حرز األماين )6 - 8، 93 - 94(.   )3(
انظر: منجد املقرئني )45 - 72(.   )4(

انظر: غيث انلفع )9) - 25(.   )5(
أي: يف أصول قراءة اإلمام نافع املدين، وهو من آخر تصانيفه.  )6(

إجياز ابليان عن أصول قراءة نافع بن عبد الرمحن )خ( الورقة: )26)/أ(.  )7(
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نات »منظومة اخلاقاين« نلحظ أنها تناولت عديداً من القضايا  وبانلظر يف مكوِّ
الرتبوية املتعلقة بآداب القراءة، تمثلت باتلايل:

11 انلي1عن1مدح1انلفس: ينصح املؤلُِّف القارئ بعدم الفخر، وهو أن يمدح املرُء .
نفسه بما فيها من خصال، أو أن يتباىه بما هل أو عنده من َملاَكت، أو ما لقومه 
أو أرسته من حماسن؛ ألن هذا اتلبايَه يقود إىل العظمة واتلعايل ىلع اآلخرين، 

:)2(
 وقد قيل: »الفخر أوهل جهل وآخره ِحْقد«))(، فقال

الِكرْبِ................................................... إىل1 الفخَر1يدعو1 1 إنَّ 1.............

21 يف . َيْميَض  أن  الكريم  القرآن  معلِّم  اتلعليم: ىلع  الصادقة1يف1 انلية1 احلِْرِص1ىلع1
عمله متدثِّراً بإخالص القصد هلل، وأن يعتصم باهلل ويطلب إيله العون واتلوفيق 
يف هذا األمر اجلَلل، ويف األعمال اليت َتْظهر للناس، وخباصة إذا اكن يف الُقْربة 
مِظنة احرتام وتكريم وتقديم للمرء ىلع غريه، وعليه أن يستعيذ باهلل، ويسأهل 

العصمة من املباهاة واتلفاخر ىلع اآلخرين، فقال مبيناً هذا املعىن)3(:
اعئــذاً ــاوَة1 اتلِـ القوِل1 يف1 ــُم1

ِّ
ــل َع

ُ
والَفْخِرأ املباهاة1ِ 1 رَشِّ من1 بَموالي1

31 االستعانة1باهلل1ىلع1حتقيق1األهداف1اجلليلة: ومن ذلك تعليم تالوة كتاب اهلل، .
وأن  الكريم،  القرآن  معلِّم  ىلع  نعمته  يديم  أن  سبحانه  الرب  إىل  االبتهال  مع 
حيفظ عليه دينه إىل أن يفارق ادلنيا؛ يلكون بديمومته للتعليم واحلفظ يف ادلين 

:)4(
 حمققاً العبودية لربه، فقال

ــُه ــُت ــَوْي نَ ــا1 ُعْمرِيوأســـأل1َعـــوين1ىلع1م منتىه1 إىل1 ِديي1 يف1 وحفظَي1

انظر: تاج العروس من جواهر القاموس )خزم( )6)/206(.  )((
انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت ))(.  )2(
انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت )2(.  )3(
انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت )3(.  )4(
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41 الشعور1باتلقصر: نبه املؤلِّف ىلع أن املرء ينبيغ هل أن يُشعر نفسه بعدم تكامل .
عمله، وأنه مقرِّ فيما يقوم به من أعمال، وذلك مصداقاً لقوهل تعاىل: ﴿

إىل  سائر  دائماً  فالعبد   ،]60 ]املؤمنون:   ﴾
اهلل بني رؤية فضله تعاىل عليه، ومشاهدة اتلقصري، كما قال  يف 
حديث سيِّد االستغفار: »أبوء لك بنعمتك يلعَّ وأبوء بذنيب فاغفر يل فإنه ال يغفر 
اذلنوب إال أنت«))(. قال ابن القيم : »فجمع يف قوهل : »أبوء لك 
َّ وأبوء بذنيب« بني مشاهدة الِمنَّة ومطالعة عيب انلفس والعمل«)2(. بنعمتك يلع

ته، فقال اخلاقاين يف هذا)3(:
َّ

ثم يسأل العبُد اهلَل اتلجاوَز عن سيئاته وزال  

غٍد يف1 ــاوَز1 ــج اتل 1 ــيِّ ع ــأل1ُ ــ س
َ
َغْفِروأ وذا1 مجيٍل1 َعْفٍو1 ذا1 زاَل1 فما1

51 عدم1ابلخل1يف1نر1العلم: يدعو انلاظم  إىل بذل العلم، وتيسريه ملتعلمه؛ .
حبيث تمىنَّ أن لو َمزَج علمه يف رشبة ماء، ثم سقاه للمتعلمني، ولم ُيِْف عنهم 

ِخْره ويبئْه. علمه ويدَّ
إذ اكن يقول  ْستُوايئ؛  ادلُّ وهذا املعىن اذلي يشري إيله اخلاقاين مروي عن هشام   

ألصحاب احلديث: »وددتُّ أن هذا احلديث ماء فأسقيكموه«)4(.
وذكر ابن عبد الرب أن انلاظم أخذ هذا املعىن من الشافيع، فروى بإسناده عن   
الربيع بن سليمان، قال يل الشافيع : »يا ربيُع، لو قَدرُْت أن أطعمك العلم 

، فقال: ألطعمتُك إياه«، قال أبو ُعمر: »أخذه اخلاقاينُّ

يَْدريأال1فاحفظوا1وصيف1لكم1ما1اخترصتُه منكُم1 لم1يكن1 َمْن1 يلدريَه1

سقيُتكم عليم1 اكن1 لو1 بة1 رَشْ ْخِف1عنكم1ذلك1العلَم1باذلَّْخر«)5)فيف1
ُ
ولم1أ

رواه ابلخاري يف صحيحه برقم )6323(.  )((
الوابل الصيب )))(.  )2(

انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت )4(.  )3(
رواه أبو نعيم يف احللية )278/6(.   )4(

جامع بيان العلم وفضله ))/473 - 474(، وانظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت )6)(.   )5(
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61 املؤلِّف أن من مقتىض إجادة اتلالوة وإتقاِن . طاعة1اهلل1يف1الس1واجلهر: يؤكد 
عن  استتاره  حال  نواهيه،  جمتنباً  اهلل،  بأوامر  قائماً  اتلايل  يكون  أن  إحاكمها 

راً هذا املعىن))(: انلاس أو معافسِته هلم، فقال مقرِّ

َيُكْن
ْ
ل
َ
ف اكلِقْدِح1 القرآَن1 يُِقِم1 واجَلْهِروَمْن1 1ِ

السِّ يف1 اهلل1ِ ألمِر1 1
ً
ُمطيعا

71 أن . هل  ينبيغ  القرآن  متعلِّم  أن  إىل  اخلاقاين  يشري  والرواة:  القرَّاء1 فضل1 معرفة1
يعرف قدر من علَّمه، ويرىع الفضل اذلي ناهل منه، ويذكر ذللك مثااًل بالقراء 
نا به قياُم أئمة   وجسيم ما خصَّ ِمنَنِ اهلل  السبعة، قال ادلاين: »من عظيم 
القراءة السبعة باألمصار، وجترُّدهم لطلب القراءة، وعرضهم للحروف ىلع من 
غلط،  يشوبه  أن  غري  من  وغريهم،  اتلابعني  من  ْوه  وتلقَّ الصحابة،  من  أدركوه 
أو  لغة  أو  إعراب  جهة  من  اختياٍر  إىل  ميل  به  يتلط  أو  شكوك،  يدخله  أو 
من  وسمعوه  أئمتهم،  عن  ونقلوه  ُعلِّموه،  ما  حسب  ىلع  لكه  ذلك  بل  معىن، 
اخلاقاين  قال   .)2(» اهلل  برسول  قراءتهم  أسانيد  املتصلة  مشيختهم 

يف هذا املعىن)3(:

الــَوَرى ىلع1 1 َحقٌّ القراء1ِ بعِة1 ــِرفللسَّ ــَوتْ ــُم1ال ــُه ــْم1قـــرآَن1َربِّ ِــِه إلقــرائ

ملن  الغيب  بظهر  يدعَو  أن  حقه  يف  يتأكد  املتعلِّم  أن  إىل  اخلاقاين  أشار  كما   
تعلَّم منه العلم، وأرشد الطالب إىل زمن ادلاعء املستجاب، وهو قبيل الفجر، 

فقال)4(:

اذلي ىلع1 ُموس1 اهلل1ِ ُعَبْيِد1 الَفْجِرفابِن1 دلى1 ادلاعُء1 اخلَر1 ُمُه1
ِّ
ُيَعل

انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت )20(.   )((
رشح قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين )46/2(.  )2(

انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت )8(.  )3(
انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت )50(.  )4(
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81 1ىلع1تدبر1القرآن1الكريم: يدعو اخلاقاين إىل تدبُّر القرآن واتلفكر فيه من . احلثُّ
خالل تفضيله أن يُقرأ القرآُن ىلع مرتبة الرتتيل، اليت فيها اتلأين واتلؤَدة؛ ويعلِّل 

ذلك بأمر اهلل تعاىل نلا بقراءته ىلع تمهل وتفكر، كما قال تعاىل: ﴿
﴾ ]اإلرساء: 06)[ وقال عزَّ من قائل: ﴿

:)((
 حممد: 24[، قال[ ﴾

ي
َّ

لذل ــَضــُل1
ْ
ف
َ
أ الــقــرآَن1 نا1

ُ
ِروترتيل

ْ
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انظر: قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين، ابليت )3)(.  )((
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اخلاتمة

وتتضمن أهمَّ نتائج هذه ادلراسة، وتتمثل بما ييل:

11  يف »ُحْسن . ُعبَيْد اهلل اخلاقاينِّ  ُتَعدُّ منظومة اإلمام أيب ُمزاحم موىس بن 
َل مصنَّف ىلع اإلطالق يف علم اتلجويد، ويه كذلك املحاولة األوىل  األداء« أوَّ

يف تاريخ اتلصنيف لَفْصل بعض أقسام علم اتلجويد عن علم القراءات.
21 نالحظ يف األحاكم اتلجويدية اليت اشتملت عليها »اخلاقانية« اعمل نشأة العلم .

العلوم  العلم؛ ألن طبيعة  الشهرية يف هذا  تتناول سوى األحاكم  لم  إذ  وأويلته؛ 
تكون يف بواكريها قليلة، ثم تطرأ عليها الزيادة واتلأصيل واتلفريع.

31 لم يُطِلق اخلاقاينُّ يف قصيدته مصطلح اتلجويد، بل استعار عبارة »ُحْسن األداء«؛ .
ألن مصطلح اتلجويد - يف عره - لم يكن مستقّراً هل صفة اذليوع واالنتشار.

41 ائقة انلفيسة، وَبَرز هذا االهتماُم يف ستة . اهتمَّ علماء القراءة بهذه القصيدة الرَّ
نت بمجموعها القيمة العلمية هلذه املنظومة. مسارات كوَّ

51 حنو . استمرَّت  أنها  اخلاقانية«  »القصيدة  بأبيات  االستشهاد  حلركة  يرصداملتتبع 
رْس العليم دلى علماء القراءة؛ من القرن اخلامس  تسعة قرون حارضة يف ادلَّ
مة  »املقدِّ اح  رُشَّ دلى  منها  األخذ  وتكاثر  اهلجري،  عرش  اثلالث  القرن  حىت 
اجلزرية«، ونالحظ أن كثرياً منهم يأخذ عن بعض يف املسألة الواحدة املستشهد 

هلا، ثم َخَفت االحتفال بـ »قصيدة اخلاقاين« يف القرون املتأخرة.
61 يتجىلَّ يف هذه القصيدة اهتمام أهل العلم بنرش أصوهل ومسائله، مقروناً بزتكية .

انلفس، وتقوى اهلل يف الس والعلن.
71 ق إيلها . اكن للخاقاين  آراء يف عدد من املسائل األدائية يف اتلالوة، لم يتطرَّ

يف منظومته هذه، بل جندها مبثوثة يف عدد من مصادر علم القراءات.
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فهرس1املصادر1واملراجع

أوالً:1الكتب:
11 اآلداب1الرعية: أليب عبد اهلل حممد بن مفلح املقديس )ت: 763ه(، حتقيق: شعيب .

األرنؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، بريوت )ط)( )6)4)ه(.

21 أحباث1يف1علم1اتلجويد: لدلكتور اغنم قدوري احلمد، دار عمار، األردن )ط)( )422)ه(..

31 إبراز1املعاين1من1حرز1األماين: لعبد الرمحن بن إسماعيل املعروف بـ »أيب شامة املقديس« .
)ت: 665ه(، حتقيق: الشيخ حممود بن عبد اخلالق جادو، مطبواعت اجلامعة اإلسالمية، 

املدينة املنورة )3)4)ه(.

41 أحاسن1األخبار1يف1حماسن1السبعة1األخيار: لعبد الوهاب بن وهبان املزي )ت: 768ه(، .
حتقيق: ادلكتور أمحد بن فارس السلوم، دار ابن حزم، بريوت )ط)( )425)ه(.

51 األرجوزة1املنبهة1ىلع1أسماء1القراء1والرواة1وأصول1القراءات1وعقد1ادليانات1باتلجويد1.
وادلالالت: أليب عمرو عثمان بن سعيد ادلاين )ت: 444ه(، حققه وعلق عليه: حممد 

ابن جمقان اجلزائري، دار املغين، الرياض )ط)( )420)ه(.

61 إرشاد1األريب1إىل1معرفة1األديب: يلاقوت بن عبد اهلل احلموي )ت: 626ه(، حتقيق: .
ادلكتور إحسان عباس )423)ه(، دار الغرب اإلساليم، بريوت )ط)( )4)4)ه(.

71 األعام: قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملسترشقني: .
خلري ادلين الزرك )ت: 396)ه(، دار العلم للماليني، بريوت )ط7( )986)م(.

81 معاين )ت: 562ه(، حتقيق الشيخ: عبد . األنساب: أليب سعد عبد الكريم بن حممد السَّ
الرمحن املعليم ومتابعيه، مكتبة ابن تيمية، القاهرة )ط2( )400)ه(.

91 املكتب اإلساليم . لدلكتور عمر يوسف محدان،  القراءات:  األهوازي1وجهوده1يف1علوم1
ان، ومؤسسة الريان، بريوت )ط)( )430)ه(. للطباعة والنرش، َعمَّ

101 إياز1ابليان1عن1أصول1قراءة1نافع1بن1عبد1الرمحن: أليب عمرو عثمان بن سعيد ادلاين .
)ت: 444ه(، حمفوظ يف املكتبة انلورية برقم )ع/42(، ضمن املكتبة الوطنية يف تونس.
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111 ابلداية1وانلهاية: أليب الفداء إسماعيل بن عمر بن كثري )ت: 774ه(، حتقيق: ادلكتور .
عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، دار هجر، القاهرة )ط)( )8)4)ه(.

121 ين حممد بن بهادر الزركيش )ت: 794ه(، حتقيق: حممد . الربهان1يف1علوم1القرآن: بلدر ادلِّ
أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، بريوت )ط2( ))39)ه(، وحتقيق: د. يوسف عبد الرمحن 

املرعشيل وزميليه، دار املعرفة، بريوت )ط)( )0)4)ه(.

131 مكتبة . طلعت،  فؤاد  حممد  أرشف  لدلكتور  اتلجويد:  علم1 بمصنفات1 السعيد1 برى1
اإلمام ابلخاري، القاهرة )ط2( )427)ه(.

141 بغية1امللتمس1يف1تاريخ1رجال1أهل1األندلس: ألمحد بن حيىي الضيب )ت: 599ه(، دار .
الكتاب العريب، القاهرة )967)م(.

151 بغية1الواعة1يف1طبقات1اللغوّين1وانلحاة: أليب الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر السيويط .
)ت: ))9ه(، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العرية، صيدا، بدون تاريخ.

161 بيدي )ت: 250)ه( حتقيق: يلع . الزَّ القاموس: ملحمد مرتىض  العروس1من1جواهر1 تاج1
شريي، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت )4)4)ه(.

171 السيد . ادلكتور  العربية  إىل  نقله  956)م(،  )ت:  برولكمان  لاكرل  العرب:  األدب1 تاريخ1
يعقوب بكر، وادلكتور رمضان عبد اتلواب، دار املعارف، القاهرة )ط3( )983)م(.

181 عثمان . بن  أمحد  بن  حممد  اهلل  عبد  أليب  واألعام:  املشاهر1 ووفيات1 اإلسام1 تاريخ1
اذلهيب )ت: 748ه(، حتقيق: د. عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العريب، بريوت 

)ط)( )407)ه(.

191 تاريخ1الرتاث1العرب: لدلكتور فؤاد زسكني )ت: 439)ه(، نقله إىل العربية ادلكتور حممود .
)ط)(  الرياض  اإلسالمية،  سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  مطبواعت  حجازي،  فهيم 

)403)ه(.

201 تاريخ1الطربي1=1تاريخ1الرسل1وامللوك: أليب جعفر حممد بن جرير الطربي )ت: 0)3ه(، .
دار الرتاث، بريوت )ط2( )387)ه(.
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211 تاريخ1العلماء1والرواة1للعلم1باألندلس: أليب الويلد عبد اهلل بن حممد بن يوسف األزدي، .
املعروف بابن الفريض )ت: 403ه(، حتقيق: السيد عزت العطار احلسيين، مكتبة اخلانيج، 

القاهرة )ط2( )408)ه(.

221 تاريخ1املعارضات1يف1الشعر1العرب: لدلكتور حممد حممود قاسم نوفل، مؤسسة الرسالة، .
ان )ط)( )403)ه(. بريوت، ودار الفرقان، َعمَّ

231 تاريخ1بغداد: أليب بكر أمحد بن يلع املعروف بـ »اخلطيب ابلغدادي« )ت: 463ه(، .
دار الكتب العلمية، بريوت، )بدون تاريخ(.

241 اتلحديد1يف1اإلتقان1واتلجويد: أليب عمرو عثمان بن سعيد ادلاين )ت: 444ه(، حتقيق: .
ادلكتور اغنم قدوري احلمد، مكتبة داراألنبار، بغداد )ط)( )407)ه(.

251 تعريف1باألعام1الواردة1يف1ابلداية1وانلهاية1البن1كثر:.

http://www.al-islam.com :موقع اإلسالم  
261 تكملـة1اإلكمـال: ملحمـد بـن عبـد الغـين ابلغـدادي احلنبيل، املعـروف بابـن نقطة .

)ت: 629ه(، حتقيـق: ادلكتـور عبـد القيـوم عبـد رب انلـيب، مطبـواعت جامعـة أم 
القـرى، مكـة املكرمـة )408)ه(.

271 اتلمهيد1يف1علم1اتلجويد: أليب اخلري حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري )ت: 833ه(، .
حتقيق: ادلكتور اغنم قدوري احلمد، مؤسسة الرسالة، بريوت )ط)( )407)ه(.

281 اتلمهيد1يف1معرفة1اتلجويد: أليب العالء احلسن بن أمحد اهلمذاين )ت: 569ه(، حتقيق: .
ادلكتور اغنم قدوري احلمد، دار عمار، األردن )ط)( )420)ه(.

291 السعيدي احلذاء . بن جعفر  واللحن1اخليف: أليب احلسن يلع  اللحن1اجليل1 اتلنبيه1ىلع1
)ت بعد: 0)4ه(، حتقيق: ادلكتور اغنم قدوري احلمد، دار عمار، األردن )ط)( ))42)ه(.

301 جامع1ابليان1يف1القراءات1العر1املشهورة: أليب عمرو عثمان بن سعيد ادلاين )ت: 444ه(، .
)ط)(  الشارقة  جامعة  مطبواعت  ابلاحثني،  من  عدد  حتقيق:  جامعية،  رسائل  جمموعة 

)428)ه(.
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311 اجلامـع1املسـند1الصحيـح1املختـرص1من1أمـور1رسـول1اهلل11وسـننه1وأيامه1.
)صحيـح1ابلخـاري): أليب عبد اهلل حممد بن إسـماعيل ابلخـاري )ت: 256ه(، بعناية: 

ادلكتـور حممد زهري انلـارص، دار طـوق انلجاة، بـريوت )ط)( )422)ه(.
321 اجلامع1املفيد1يف1صناعة1اتلجويد: أليب الفتح جعفر بن إبراهيم السنهوري )ت: 894ه(، .

حتقيق: ادلكتور موالي حممد اإلدرييس، دار ابن حزم، بريوت )ط)( )430)ه(.
331 جامع1بيان1العلم1وفضله: أليب عمر يوسف بن عبد الرب القرطيب )ت: 463ه(، حتقيق: .

أيب األشبال الزهريي، دار ابن اجلوزي، ادلمام )ط2( )6)4)ه(.
341 ل )ت حنو: . اجلامع1لأداء1روضة1احلفاظ: أليب إسماعيل موىس بن احلسني بن موىس املعدَّ

بتمويل من كريس  ابن حزم، بريوت،  أبو اجلود، دار  500ه(، حتقيق ادلكتور خادل حسن 
الشيخ يوسف عبد اللطيف مجيل للقراءات القرآنية، جامعة طيبة، املدينة املنورة )ط)( 

)436)ه(.
351 جذوة1االقتباس1يف1ذكر1من1حل1من1األعام1مدينة1فاس: ألمحد بن حممد بن أيب العافية .

املغرب  الرباط،  والوراقة،  للطباعة  املنصور  دار  025)ه(،  )ت:  املكنايس  القايض  ابن 
)ط973)م(.

361 السخاوي )ت: 643ه(، حتقيق: . لعلم ادلين يلع بن حممد  القراء1وكمال1اإلقراء:  مجال1
ادلكتور يلع حسني ابلوَّاب، مكتبة اخلانيج، القاهرة )ط)( )408)ه(.

371 اجلواهر1املضية1ىلع1املقدمة1اجلزرية: لسيف ادلين بن عطاء اهلل الفضايل )ت: 020)ه(، .
حتقيق: عزة هاشم معيين، مكتبة الرشد نارشون، الرياض )ط)( )426)ه(.

381 حرز1األماين1ووجه1اتلهاين1)الشاطبية): أليب حممد القاسم بن ِفرْيُّه الشاطيب )ت: 590ه(، .
)ط6(  دمشق  القرآنية،  لدلراسات  الغوثاين  دار  الزعيب،  تميم  حممد  الشيخ  تصحيح: 

)433)ه(.
391 حسن1املحارضة1يف1تاريخ1مرص1والقاهرة: لعبد الرمحن بن أيب بكر السيويط )ت: ))9ه(، .

حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربّية، عيىس ابلايب احلليب )ط)( 
)387)ه(.
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401 حلية1األويلاء1وطبقات1األصفياء: أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين )430ه(، دار .
الكتاب العريب، بريوت، مصورة عن طبعة السعادة )394)ه(.

411 احلوايش1املفهمة: أليب بكر أمحد بن حممد بن اجلزري املعروف بابن انلاظم )ت: حنو .
835ه(، حتقيق: فرغ سيد عرباوي، مكتبة أوالد الشيخ، القاهرة )ط)( )2006م(.

421 درر1العقود1الفريدة1يف1تراجم1األعيان1املفيدة: تليق ادلين أمحد بن يلع الَمْقريزي )ت: 845ه(، .
حتقيق: ادلكتور حممود اجللييل، دار الغرب اإلساليم، بريوت )ط)( )423)ه(.

431 ادلرر1الاكمنة1يف1أعيان1املئة1اثلامنة: للحافظ أمحد بن حجر العسقالين )ت: 852ه(، .
حتقيق: حممد سيد جاد احلق، نرش أم القرى للطباعة والنرش، القاهرة )بدون تاريخ(.

441 منتَجب . رشيد،  بن  العز  أيب  املنتَجب بن  للهمذاين  القصيدة:  رشح1 يف1 الفريدة1 ادلرة1
للنرش  املعارف  مكتبة  السيد،  ُطلبة  حممد  ادلكتور مجال  حتقيق:  643ه(،  )ت:  ادلين 

واتلوزيع، الرياض )ط)( )433)ه(.
451 بك، . مردم  خليل  حتقيق:  249ه(،  )ت:  القريش  اجلهم  بن  لعيل  اجلهم:  بن1 يلع1 ديوان1

مطبواعت املجمع العليم العريب، دمشق، )بدون تاريخ(.
461 الراعيـة1تلجويـد1القـراءة1وحتقيق1لفظ1اتلـاوة: أليب حممد ميك بـن أيب طالب القييس .

)ت: 437ه(، حتقيق: ادلكتور أمحد حسـن فرحـات، دار عمار، األردن )ط2( )404)ه(.
471 ُعَزير . حممد  األستاذ  وحتقيق:  مجع  العريب،  الرتاث  نوادر  تضم  جمموعة  الرتاث:  روائع1

شمس، ادلار السلفية، اهلند )ط)( )2)4)ه(.
481 السبعة1يف1القراءات: أليب بكر بن جماهد ابلغدادي )ت: 324ه(، حتقيق: ادلكتور شويق .

ضيف )425)ه(، دار املعارف، مر )ط2( )400)ه(.
491 سر1أعام1انلباء: أليب عبد اهلل حممد بن أمحد اذلهيب )ت: 748ه(، حتقيق: شعيب .

األرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بريوت )ط3( )405)ه(.
501 السرة1اذلاتية: لدلكتور عبد العزيز القارئ، طبعة خاصة، املدينة املنورة )427)ه(..
511 اثلناء حممود بن عمر املستاكوي )ق0)ه(، حتقيق: فرغ . املقدمة1اجلزرية: أليب  رشح1

سيد عرباوي، أضواء السلف، الرياض )ط)( )429)ه(.
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521 رشح1الواضحة1يف1جتويد1الفاحتة: البن أم قاسم املرادي )ت: 749ه(، حتقيق: ادلكتور .
عبد اهلادي الفضيل، دار القلم، بريوت، )بدون تاريخ(.

531 رشح1ديوان1احلماسة: أليب يلع أمحد بن حممد بن احلسن املرزويق )ت: )42ه(، نرشه: .
أمحد أمني وعبد السالم هارون، مطبعة جلنة اتلأيلف والرتمجة والنرش، القاهرة )ط2( 

)387)ه(.
541 رشح1قصيدة1أيب1مزاحم1اخلاقاين: أليب عمرو عثمان بن سعيد ادلاين )ت: 444ه(، حتقيق: .

اغزي بنيدر العمري، رسالة ماجستري يف جامعة أم القرى، مكة املكرمة )8)4)ه(.
551 طبقات1احلنابلة: أليب احلسني حممد بن أيب يعىل الفراء )ت: 526ه(، دار املعرفة، بريوت، .

)بدون تاريخ(.
561 الطرازات1املعلمة1يف1رشح1املقدمة: لعبد ادلايم األزهري )ت: 870ه(، حتقيق: ادلكتور .

نزار خورشيد عقرباوي، دار عمار، األردن )ط)( )424)ه(.
571 العقد1انلضيد1يف1رشح1القصيد: أليب العباس أمحد بن يوسف، املعروف بالسمني احلليب .

)ت: 756ه(، حتقيق: ادلكتور أيمن سويد، دار نور املكتبات، جدة )ط)( )422)ه(.
581 عمدة1القارئن1واملقرئن: ألمحد بن أمحد الشقانيص الَقرْيواين )ت: 235)ه(، حتقيق: .

ادلكتور عبد الرزاق بسور، دار ابن حزم، بريوت )ط)( )2008م(.
591 اغية1االختصار1يف1قراءات1العرة1أئمة1األمصار: للحسن بن أمحد بن احلسن أيب العالء .

اهلمذاين العطار )ت: 569ه(، دراسة وحتقيق: ادلكتور أرشف فؤاد طلعت، مطبواعت 
اجلمعية اخلريية تلحفيظ القرآن الكريم، جدة )ط)( )4)4)ه(.

601 اغية1انلهاية1يف1طبقات1القراء: للحافظ شيخ القراء أيب اخلري بن اجلزري )ت: 833ه(، .
حتقيق: يلع حممد عمر، مكتبة اخلانيج، القاهرة )ط)( ))43)ه(.

611 غيث1انلفع1يف1القراءات1السبع: لعيل انلوري الصفاقيس )ت: 7)))ه(، مكتبة ومطبعة .
مصطىف ابلايب احلليب، القاهرة )ط3( )373)ه( )بهامش رساج القارئ(.

621 فتح1الوصيد1يف1رشح1القصيد: لعلم ادلين يلع بن حممد السخاوي )ت: 643ه(، حتقيق: .
ادلكتور أمحد عدنان الزعيب، مكتبة دار ابليان، الكويت )ط)( )423)ه(.
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631 الفصول1املؤيدة1للوصول1إىل1رشح1املقدمة: أليب الفتح حممد بن حممد املزي )ت: 906ه(، .
حتقيق: مجال السيد رفايع، مكتبة أوالد الشيخ للرتاث )2005م(.

641 فهرس1ابن1اغزي: أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن اغزي املكنايس )ت: 9)9ه(، حتقيق: .
حممد الزايه، دار بو سالمة للطباعة والنرش، تونس )ط)( )984)م(.

651 منشورات . اتلجويد:  مطوطات1 املخطوط،1 اإلسايم1 العرب1 للرتاث1 الشامل1 الفهرس1
ان )ط)( )409)ه(. املجمع املليك بلحوث احلضارة اإلسالمية، عمَّ

661 حتقيق: . 834ه(،  )ت:  املنتوري  امللك  عبد  بن  حممد  اهلل  عبد  أليب  املنتوري:  فهرسة1
ادلكتور حممد بن رشيفة، مطبواعت الرابطة املحمدية للعلماء، املغرب )ط)( )432)ه(.

671 فهرسة1ما1رواه1عن1شيوخه: أليب بكر حممد بن خري اإلشبييل )ت: 575ه(، منشورات .
دار اآلفاق اجلديدة، بريوت )ط2( )399)ه(.

681 قراءة1اإلمام1نافع1عند1املغاربة1من1رواية1أيب1سعيد1ورش،1مقوماتها1ابلنائية1ومدارسها1.
األدائية1إىل1نهاية1القرن1العارش: لدلكتور عبد اهلادي محيتو، منشورات وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية )ط)( )424)ه(.
691 قصيدة1اإلمام1أيب1مزاحم1اخلاقاين1يف1حسن1األداء1املعروفة1بالرائية: أليب مزاحم موىس .

ابن عبيد اهلل اخلاقاين )ت: 325ه(، باعتناء: حازم بن سعيد السعيد، دار عمار، األردن 
)ط)( )436)ه(.

701 القصيدة1احُلرْصية1يف1قراءة1اإلمام1نافع: أليب احلسن يلع بن عبد الغين احلري )ت488ه(، .
حتقيق: ادلكتور توفيق العبقري، مكتبة أوالد الشيخ، القاهرة )ط)( )423)ه(.

711 392ه(، . بعد:  )ت  لاَكيئ 
َّ

الال حممد  بن  أمحد  بن  حممد  اهلل  عبد  أليب  العجيل:  قصيدة1
خمطوط مصور ملحق يف آخر كتاب: »اتلفرد واالتفاق« أليب يلع األهوازي، مركز مجعة 
دار  العمرية،  املدرسة   )3809( الرقم  ذي  املجموع  من  بديب،  والرتاث  للثقافة  املاجد 

الكتب الظاهرية.
721 قصيدتان1يف1جتويد1القرآن1أليب1مزاحم1اخلاقاين،1ولعلم1ادلين1السخاوي: حتقيق: ادلكتور .

عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، مكتبة ادلار، املدينة املنورة )ط)( )402)ه(.
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731 الكتاب1األوسط1يف1علم1القراءات: أليب حممد احلسن بن يلع العماين )ت بعد: 3)4ه(، .
حتقيق: ادلكتور عزة حسن، دار الفكر، دمشق )ط)( )427)ه(.

741 كتاب1اإليضاح1يف1القراءات: أليب عبد اهلل أمحد بن أيب عمر األندرايب )ت: 470ه(، رسالة .
دكتوراه مقدمة من: ادلكتور سايم الصبة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة )429)ه(.

751 كتاب1الاكمل1يف1القراءات1اخلمسن: أليب القاسم يوسف بن يلع بن جبارة اهلذيل )ت: 465ه(، .
حتقيق: ادلكتور عمر يوسف محدان، مطبواعت كريس يوسف عبد اللطيف مجيل للقراءات، 

جامعة طيبة، املدينة املنورة )ط)( )436)ه(.
761 عليه1. املتفق1 والشايم1 وابلرصي1 والكويف1 واملدنين1 للميك1 القرآن1 آي1 عدد1 كتاب1

واملختلف1فيه: أليب احلسن يلع بن حممد األنطايك )ت: 377ه(، حتقيق: ادلكتور حممد 
الطرباين، منشورات مؤسسة الفرقان للرتاث اإلساليم، نلدن )ط)( )432)ه(.

771 كشف1الظنون1عن1أسايم1الكتب1والفنون: ملصطىف بن عبد اهلل الشهري حبايج خليفة .
)ت: 067)ه(، منشورات مكتبة املثىن، بغداد، )بدون تاريخ(.

781 الكزن1يف1القراءات1العر: أليب حممد عبد اهلل بن عبد املؤمن الواسطي )ت: 740ه(، .
حتقيق: هناء محيص، دار الكتب العلمية، بريوت )ط)( )9)4)ه(.

791 كزن1املعاين1رشح1حرز1األماين: للجعربي إبراهيم بن عمر )ت: 732ه(، حتقيق: أمحد .
الزييدي، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب )ط)( )9)4)ه(.

801 لطائف1اإلشارات1لفنون1القراءات: أليب العباس أمحد بن حممد القسطالين )ت: 923ه(، .
حتقيق: مركز ادلراسات القرآنية، مطبواعت جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، 

املدينة املنورة )ط)( )434)ه(.
811 املبهج1يف1القراءات: لعبد اهلل بن يلع، املعروف بسبط اخلياط )ت: )54ه(، حتقيق: سيد .

كسوي حسن، دار الكتب العلمية، بريوت )ط)( )427)ه(.
821 جممع1اآلداب1يف1معجم1األلقاب: لكمال ادلين أيب الفضل عبد الرزاق بن أمحد املعروف .

بابن الفويط )ت: 723ه(، حتقيق: حممد الاكظم، مؤسسة الطباعة والنرش، وزارة اثلقافة 
واإلرشاد اإلساليم، إيران )ط)( )6)4)ه(.
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831 املجمع1املؤسس1للمعجم1املفهرس: للحافظ ابن حجر العسقالين )ت: 852ه(، حتقيق: .
ادلكتور يوسف املرعشيل، دار املعرفة، بريوت )ط)( )5)4)ه(.

841 جمموع1املتون1يف1القراءات1واتلجويد: حتقيق: الشيخ سعد عبد احلكيم سعد، مكتبة دار .
الزمان للنرش واتلوزيع، املدينة املنورة )ط)( )429)ه(.

851 املسترقون: نلجيب العقييق )ت: 982)م(، دار املعارف، القاهرة )ط4( )980)م(..
861 أمحد . بن  احلسن  بن  املبارك  الكرم  أليب  ابلواهر:  العر1 القراءات1 يف1 الزاهر1 املصباح1

إبراهيم بن سعيد ادلورسي، رسالة دكتوراه مقدمة يف  أ.د:  )550ه(، حتقيق  ابلغدادي 
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض )4)4)ه(.

871 املطلع1ىلع1أبواب1املقنع: أليب عبد اهلل حممد بن أيب الفتح ابلعيل )ت: 709ه(، املكتب .
اإلساليم للطباعة والنرش، دمشق )ط)( )385)ه(.

881 املعارضات1يف1الشعر1العرب: لدلكتور حممد بن سعد بن حسني )ت: 435)ه(، منشورات .
انلادي األديب، الرياض، كتاب الشهر )6)( )400)ه(.

891 معجم1أسماء1املسترقن: يلحىي مراد، طبع كتب عربية، )بدون تاريخ(..
901 معجم1األدباء1=1إرشاد1األريب1إىل1معرفة1األديب..
911 معجم1ابلدان: يلاقوت بن عبد اهلل احلموي )ت: 626ه(، دار صادر، بريوت )ط2( )995)م(..
921 يق، . اييْج، دار الصدِّ املعجم1اتلجويدي1ألشهر1ألفاظ1اتلجويد: لدلكتور عمر خليفة الشَّ

اجلبيل )ط)( )430)ه(.
931 معجـم1الشـعراء: أليب عبـد اهلل حممـد بـن عمـران املرزبـاين )ت: 384ه(، تعليق: .

ف. كرينكـو، دار الكتـب العلميـة، بـريوت )ط2( )402)ه(.
941 معجم1املؤلفن1تراجم1مصنيف1الكتب1العربية: لعمر رضا كحالة )ت: 408)ه(، مؤسسة .

الرسالة، بريوت )ط)( )424)ه(.
951 ملا1. ونقد1 مجع1 واألندلس،1 باملغرب1 القراء1 إمام1 ادلاين1 عمرو1 أيب1 احلافظ1 شيوخ1 معجم1

وقع1يف1ترامجهم1من1أخطاء1املؤلفن1واملحققن: لدلكتور عبد اهلادي محيتو، منشورات 
اجلمعية املغربية ألساتذة الرتبية اإلسالمية، مطبعة الوفاء )ط)( )420)ه(.
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961 معجم1مؤلفات1احلافظ1أيب1عمرو1ادلاين1إمام1القراء1باألندلس1واملغرب1وبيان1املوجود1.
منها1واملفقود: لدلكتور عبد اهلادي محيتو، منشورات اجلمعية املغربية ألساتذة الرتبية 

اإلسالمية، مطبعة الوفاء )ط)( ))42)ه(.
971 معرفـة1القـراء1الكبـار1ىلع1الطبقـات1واألعصـار: أليب عبد اهلل حممد بـن أمحد اذلهيب .

)ت: 748ه(، حتقيـق: د. طيـار آلـيت قـوالچ، مركز ابلحوث اإلسـالمية، وقـف ادليانة 
الرتيك، إسـتانبول )ط)( )6)4)ه(.

981 املفيد1يف1رشح1عمدة1الُمجيد1يف1انلظام1واتلجويد: البن أم قاسم املرادي )ت: 749ه(، .
حتقيق: ادلكتور يلع حسني ابلواب، مكتبة املنار، األردن )ط)( )407)ه(.

991 املقدمـة1اجلزريـة: أيب اخلـري حممـد بـن حممـد بـن حممـد بـن اجلـزري )ت: 833ه(، .
نسـخة مصـورة دليَّ مـن مكتبـة ال هل يل، إسـتانبول، )بـدون رقـم(.

1001 املنتخـب1مـن1كتـاب1السـياق1تلاريـخ1نيسـابور: لعبـد الغافر بـن إسـماعيل الفاريس .
يفيـين، حتقيـق: حممـد عثمـان، مكتبـة اثلقافـة ادلينية،  ِ

)ت: 529ه(، بانتخـاب الرَّ
القاهـرة )ط)( )428)ه(.

1011 املنتَظم1يف1تاريخ1األمم1وامللوك: أليب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن اجلوزي )ت: 597ه(، .
حتقيق: حممد عبد القادر عطا ومصطىف عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت 

)ط)( )2)4)ه(.
1021 منجد1املقرئن1ومرشد1الطابلن: أليب اخلري حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري )ت: 833ه(، .

اعتىن به: يلع بن حممد العمران، دار اعلم الفوائد للنرش واتلوزيع، مكة املكرمة )ط)( )9)4)ه(.
1031 منـح1الفريـدة1احلمصيـة1يف1رشح1القصيـدة1احلرصيـة: ملحمـد بـن عبـد الرمحـن بـن .

عظيمـة اإلشـبييل )ت: 543ه(، حتقيـق: ادلكتـور توفيـق العبقـري، منشـورات وزارة 
األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية باململكـة املغربيـة )ط)( )429)ه(.

1041 املنح1الفكرية1يف1رشح1املقدمة1اجلزرية: أليب احلسن يلع بن سلطان حممد الَهَروي امليك .
لدلراسات  الغوثاين  دار  عطايا،  أسامة  حتقيق:  4)0)ه(،  )ت:  قاري  يلع   

َّ
بُمال املعروف 

القرآنية، دمشق )ط)( )427)ه(.
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1051 املوضـح1يف1وجـوه1القـراءات1وعللها: نلـر بن يلع الشـريازي املعروف بابـن أيب مريم .
)ت بعـد: 565ه(، حتقيـق: ادلكتور عمـر محدان الكبييس، مطبـواعت اجلمعية اخلريية 

تلحفيـظ القرآن الكريم، جـدة )ط)( )4)4)ه(.

1061 انلجوم1الزاهرة1يف1ملوك1مرص1والقاهرة: يلوسف بن َتْغِري بَرِْدي األتابكي )ت: 874ه(، .
مصورة دار الكتب املرية )بدون تاريخ(.

1071 النر1يف1القراءات1العر: أليب اخلري حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري )ت: 833ه(، .
املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  مطبواعت  الشنقيطي،  السالم  ادلكتور  حتقيق: 

الرشيف، املدينة املنورة )ط)( )435)ه(.

ـَمايت .1081 ْصبَغ عبـد العزيز بن يلع بن حممد السُّ
َ
نظـام1األداء1يف1الوقـف1واالبتـداء: أليب األ

األندلـيس )ت بعـد: 560ه(، حتقيـق: ادلكتـور يلع حسـني ابلـواب، مكتبـة املعارف، 
)409)ه(. )ط)(  الرياض 

1091 نهاية1الغاية1يف1بعض1أسماء1رجال1القراءات1أويل1الرواية: لعبد الرزاق بن محزة الطرابليس .
)ت: 867ه(، حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، املكتبة العرية، صيدا )ط)( ))43)ه(.

1101 نهاية1القول1املفيد1فيما1يتعلق1بتجويد1القرآن1املجيد: ملحمد ميكِّ نر اجلَُرييس )اكن .
حياً: 307)ه(، حتقيق: أمحد يلع حسن، مكتبة اآلداب، القاهرة )ط4( )432)ه(.

1111 انلهاية1يف1غريب1احلديث1واألثر: للمبارك بن األثري اجلزري )ت: 606ه(، حتقيق: طاهر .
الزاوي وحممود الطنايح، املكتبة العلمية، بريوت )399)ه(.

1121 وتقديم: . إرشاف  036)ه(،  )ت:  اتلنبكيت  بابا  ألمحد  ادليباج:  بتطريز1 االبتهاج1 نيل1
عبد احلميد عبد اهلل اهلرامة، منشورات لكية ادلعوة اإلسالمية، طرابلس، يلبيا )ط)( 

)409)ه(.

1131 الوابل1الصيِّب1ورافع1اللكم1الطيب: أليب عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية .
)ت: )75ه(، حتقيق: عبد الرمحن حسن قائد، دار اعلم الفوائد للنرش واتلوزيع، مكة 

املكرمة )ط2( )427)ه(.
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:1املجات:
ً
ثانيا

11 إعـام1أهـل1ابلصائـر1بمـا1أورده1ابـن1اجلـزري1مـن1الكنـوز1واذلخائر1)ديلـل1مفهرس1.
لكتـب1علـوم1القـرآن1الـواردة1يف1اغيـة1انلهايـة): لدلكتـور عمر يوسـف محـدان، جملة 
معهد اإلمام الشـاطيب لدلراسـات القرآنية، العـدد اخلامس، مجادى اآلخـرة )429)ه( 

السـنة اثلاثلة.

21 ادلر1املرصوف1يف1وصف1مارج1احلروف: أليب املعايل حممد بن أيب الفرج بن معايل فخر .
العدد  ادلين املوصيل )ت: )62ه(، حتقيق: ادلكتور اغنم قدوري احلمد، جملة احلكمة، 

)25(، مجادى اآلخرة سنة )423)ه(.

31 علم1اتلجويد1نشأته1ومعامله1األوىل: ادلكتور اغنم قدوري احلمد، جملة لكية الرشيعة، .
بغداد، العدد السادس، سنة )400) ـه- 980)م(.

41 ادلاين1. عمرو1 أيب1 رشح1 مقتطفات1 مع1 األداء،1 وحسن1 القراءة1 يف1 اخلاقانية1 القصيدة1
للقصيدة: حتقيق ورشح: ادلكتور يلع حسني ابلواب، جملة املورد العراقية، املجدل الرابع 

عرش، العدد األول، بغداد، سنة )405)ه(.

51 قصيدة1يف1ذكر1مارج1احلروف1وصفاتها1)القصيدة1اخلراسانية): للُخراساين: حممد بن .
يوسف بن حممد بن إسحاق أبو عبد اهلل املقرئ )أواخر ق 4ه(، حتقيق: ادلكتور عمر 
عرش،  اتلاسع  العدد  القرآنية،  لدلراسات  الشاطيب  اإلمام  معهد  جملة  محدان،  يوسف 

مجادى اآلخرة )436)ه(.

61 املعارضات1الشعرية1وأثرها1يف1إغناء1الرتاث1األديب: لعبد الرؤوف زهدي مصطىف، وعمر .
العلوم اإلنسانية واالجتماعية، املجدل )36(، ملحق )2009م(،  األسعد، جملة دراسات 

ان. عمادة ابلحث العليم يف اجلامعة األردنية، َعمَّ
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:1املواقع1اإللكرتونية:
ً
ثاثلا

11 .(http://audio.islamweb.net)            :موقع1إسام1ويب

21 .(http://www.ajurry.com) موقع1اآلجري:            

31 موقع1اتليسر1للقراءات1القرآنية1واملتون1العلمية:.
(http://www.khayma.com/tajweed/taha).

41 عيد1ىلع1ايلوتيوب:. موقع1ادلكتور1حازم1سعيد1حيدر1السَّ
(https://www.youtube.com).

51 .(https://www.youtube.com)         :موقع1ايلوتيوب1ىلع1الرابط1اتلايل

61 .(http://www.alukah.net) وكة:    
ُ
ل
َ
موقع1شبكة1األ

71 .(http://book.lh.sa/khaqanya)      :موقع1متخصص1ىلع1اإلنرتنت

81 .(http://book.lh.sa/khaqanya)                 :موقع1متخصص

91 موقع1متون1القراءت1واتلجويد:.
(http://matne.com/index.php/component)

101 .(www.mktaba.org) موقع1مكتبة1املسجد1انلبوي1الريف:   

111 .(http://www.ahlalhdeeth.com) موقع1ملتى1أهل1احلديث:              

121 .(http://www.ahlalloghah.com) موقع1ملتى1أهل1اللغة:              

131 .(http://ar.wikipedia.org/wiki) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 موقع1ويكيبيديا: املوسوعة1احلرة:1



247

فهرس1املوضواعت

الصفحةاملوضوع
)6)ملخص1ابلحث1............................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 62)املقدمة1

.......................................................................................................................................... 65)اتلمهيد1

65)املبحث1األول: ترمجة موجزة أليب مزاحم اخلاقاين .................................................................

69)املبحث1اثلاين: إطاللة رسيعة ىلع نشأة علم اتلجويد .........................................................

73)الفصل1األول:1اهتمام1أهل1العلم1بـ1»القصيدة1اخلاقانية«1.....................................................

74)املبحث1األول: روايتها .............................................................................................................

78)املبحث1اثلاين: رشوحها ...........................................................................................................

83)املبحث1اثلالث: االستشهاد بها ................................................................................................

95)املبحث1الرابع: معارََضات القصيدة .........................................................................................

206املبحث1اخلامس: طبعاتها .......................................................................................................

0)2املبحث1السادس: التسجيل الصويت للقصيدة .......................................................................

نات1القصيدة1............................................................................................. 2)2الفصل1اثلاين:1مكوِّ

3)2املبحث1األول: عنوان القصيدة .............................................................................................

8)2املبحث1اثلاين: املحور األدايئ .................................................................................................

224املبحث1اثلالث: حمور القراء .....................................................................................................

228املبحث1الرابع: املحور الرتبوي ..................................................................................................

.......................................................................................................................................... 233اخلاتمة1

234فهرص1املصادر1واملراجع1.............................................................................................................




