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علم القراءات من العلوم ادلقيقة اليت يتوقف ضبطها وإتقانها ىلع َملَكة احلفظ 
ل ِحْفَظه.  واالستظهار؛ وذلا َحَرص العلماء ىلع تقريبه وتيسريه يف منظومات علميَّة تَُسهِّ
ومن أشهر تلك املنظومات »طيبة النرش يف القراءات العرش« لإلمام ابن اجلزري، وهذه 
أنها جزلة  إال  الكربى،  العرش  القراءات  املنظومة مع شهرتها واالعتماد عليها يف تليق 
يف  الطاهرة  »القصيدة  األصبهاين:  عرب  بن  طاهر  املربِّز  تلميذه  نظم  وذللك  وصعبة، 

القراءات العرش« تليسري ما يف طيِّبة النرش من الصعوبة. )*))))
املقدمة  يف  بيَّنت  إذ  وخاتمة،  وفصلني،  وتمهيد،  مة،  مقدِّ من:  ابلحث  ويتألف 
ة ابلحث ومنهيج فيه، ثّم مهَّدت بذكر نظم العلماء  أهميَّة املوضوع وسبب اختياره، وخطَّ
انلَّاظم،  ترمجة  األول:  الفصل  يف  وتناولت  عرب،  بن  طاهر  زمن  إىل  العرش  للقراءات 
فبيَّنت فيه: اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته، ومودله، ووفاته، ونشأته، وطلبه العلم، ورحالته، 
وشيوخه، وتالميذه، وماكنته العلميَّة، وثناء العلماء عليه، ومؤلَّفاته. وأما الفصل اثلاين 
فهو دراسة املنظومة، وبيَّنت فيه صحة نسبتها نلاظمها، وموضوعها، وطريقها، وقافيتها، 

ووزنها، وترتيبها، وأبوابها، ومنهج انلَّاظم فيها، وأهميَّتها، وقيمتها العلميَّة، ورشوحها.

أستاذ مشارك بقسم القراءات، جامعة أم القرى.  (*(
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املقدمة
احلمد هلل اذلي أنزل ىلع عبده الكتاب ولم جيعل هل عوجاً، والصالة والسالم ىلع 
خاتم انلبيني وإمام املرسلني، وىلع آهل وصحبه أمجعني، واتلابعني ومن تبعهم بإحسان إىل 

يوم ادلين. أما بعد:
فإن علم القراءات من أجلِّ العلوم قدراً وأعالها ماكنة، تلعلقه بكتاب اهلل تعاىل، 
وملا فيه من إعمال اذلهن بما ال نظري هل يف الفنون األخرى، وإدراكه وحتصيله يتوقف ىلع 
بذل كثري من اجلد، وإعمال الطاقات املتعددة من حفظ وفهم وتكرار، وإن شاركه يف 
ذلك كثري من العلوم، إال أنه يف علم القراءات أظهر؛ ألن علم القراءات يقوم ىلع جوانب 
متعددة من معرفة كيفية القراءة وتطبيقها، ثم نسبتها إىل من قرأ بها، ثم معرفة وجهها، 
رها ومجع طرقها حمقق الفن  وملا اكنت القراءات املتواترة - ويه القراءات العرش اليت حرَّ
اإلمام ابن اجلزري رمحه اهلل - كثريَة الطرق والوجوه، ويصعب ىلع ادلارسني ِحْفُظها، فإن 
العلماء قد سارعوا إىل تسهيلها وتيسريها، فصنفوا فيها الكثري من املصنفات ما بني خمترص 
يَْسُهُل ِحْفظُه، ومطول يرشح املخترص وحيرر الوجوه ويبنيِّ املشلك، واكن من عنايتهم بعلم 
القراءات َنْظُمهم للقراءات؛ تقريباً هلا وتسهياًل ىلع طابليها؛ ألن حفظ العلوم نظماً أيرس 

منه نرثاً، وأثبت يف اذلهن، وذللك تعددت املنظومات يف علم القراءات.
القراءات  املنظومات وأشهرها منظومة »حرز األماين ووجه اتلهاين« يف  أبرز تلك  ومن 
املتممة  اثلالث  القراءات  يف  املضّية  »ادلرة  ومنظومة  590ه)،  )ت:  الشاطيب  لإلمام  السبع، 
للقراءات العرش« لإلمام ابن اجلزري )ت: 833ه))))، وكذلك منظومة »طيبة النرش يف القراءات 

العرش« لإلمام ابن اجلزري أيضاً، ويه نظم لكتابه الكبري »النرش يف القراءات العرش«))).

وسميت  الصغرى،  العرش  بالقراءات  القراء  عند  عليها  املتعارف  العرش، ويه  القراءات  يتلىق  من  يبدأ  وبهما   (((
بذلك القتصار الشاطيب يف »حرز األماين« ىلع طريق واحدة للك راو، وكذلك ابن اجلزري يف »ادلرة املضية املتممة 

لقراءات األئمة العرشة«.
ويه يف القراءات املتعارف عليها بالعرش الكربى، وسميت بذلك تلوسع اإلمام ابن اجلزري فيها بذكر طرق كثرية   (((
عن الرواة، حىت بلغت أكرث من تسعمائة وثمانني طريقاً، وإىل ذلك أشار اإلمام ابن اجلزري بقوهل يف مقدمة الطيبة 
)ص33):                                                                                                                                                       =
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ثم نظم اإلمام طاهر بن َعَرب األصبهاين )ت: بعد 857ه) منظومة أسماها »القصيدة 
الطاهرة يف القراءات العرش«، ويه ما سأتناوهل بالعرض وادلراسة يف هذا ابلحث)))؛ بليان 

منهجها وطريقها، ومقارنتها بغريها من منظومات القراءات، إضافة إىل الرتمجة ملؤلفها.

أهمية املوضوع:

تظهر أهمية هذا املوضوع من عدة أمور أهمها ما ييل:

أبرز  من  وهو  املربِّزين،  األجالء  القراءات  علماء  من  لعالم  منظومة  يتناول  كونه   .(
تالميذ اإلمام املحقق ابن اجلزري رمحه اهلل.

َْدْم وتُنرَْشْ - رغم حتقيقها مؤخراً يف رسالة علمية - فال تزال يف  أن هذه املنظومة لم تُ  .(
حكم املخطوط، ويه غري معروفة دلى بعض املتخصصني وكثري من طالب علم 
بها، ومداعة  فيه تعريف  القراءات فضاًل عن غريهم، وإعداد هذه ادلراسة عنها 

لنرشها والعناية بها بإذن اهلل تعاىل.

ــُرُق= ــ ــْم ُطـ ــُهـ ــْنـ َواةُ َعـ ــُقَوَهــــــــِذهِ الـــــــــرُّ ــ ــقَّ ــ ُيَ نَـــــا  نَـــــْرِ ِف  ــــَهــــا  َصــــحُّ
َ
أ

ْربـــــُع
َ
أ  

َّ
َوإِل ــْنِ  ــ ــنَ ــ

ْ
اث ِف  ـــنَـــْنِ 

ْ
ــُعبِـــاث ــَمـ ْـ

َ
ــٍق ت ــ ــِرْي ــ ــــــِف َط

ْ
ل
َ
َفـــــْيَ ُزَهـــــا أ

وانظر رشح الطيبة البن انلاظم )ص5))، ورشح انلويري ))/34))، والكوكب ادلري يف رشح طيبة ابن اجلزري   
)ص40 - )4).

العالَّمة  الشيخ  الفضيلة  أشكر صاحب  فإين  الشكر،  يستحق  من  بالفضل ألهله، وشكر  االعرتاف  باب  ومن   (((
القدير، واألستاذ الكبري، ادلكتور عبد اهلادي محيتو، حفظه اهلل وبارك يف علمه وعمره، اذلي أشار يلع بدراسة 
هذه املنظومة ومؤلفها حني اتلقيت به قبل سنني، فأخذت بمشورته الكريمة من ذلك احلني، وبدأت جبمع نسخ 

املنظومة ودراستها.
ادلكتور  األستاذ  فضيلة  عنها  فسألت  العراق،  يف  املنظومة  هذه  حتقيق  تم  أنه  بلغين  فيها،  عميل  نهاية  وبعد   
اغنم قدوري احلمد حفظه اهلل، فأوصلين فضيلته بمحققها ابلاحث: يوسف بن عواد بن بردي ادليليم - اذلي 
وتفضل  معه،  فتواصلت  تكريت،  جبامعة  الرتبية  بكلية   - املاجستري  درجة  نليل  علمية  رسالة  يف  حققها 
بعمله،  عميل  فقارنت  اجلزاء،  خري  اهلل  جزاه  إيّل،  املنظومة  هذه  حتقيق  يف  عمله  من  نسخة  بإرسال  مشكوراً 
رته يف هذا ابلحث وما حرره يف  املباحث واملوضواعت بني ما َسطَّ الكثري من اتلوافق يف  أنه مع وجود  ورأيت 
رساتله، إال أنه يبىق بينهما كثري من االختالف يف العرض، واتلنوع يف املباحث - كما يظهر جلياً ملن يطالع 
العملني - وذللك عزمت ىلع نرش هذا ابلحث إسهاماً يف خدمة هذا الَعلَم الشهري ومنظومته الرائعة، وأسأل 

اهلل اتلوفيق والقبول. 
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ما تمتاز به هذه املنظومة من مزايا عديدة حيسن بيانها وإظهارها، كجودة نظمها،   .3
وسهولة ألفاظها، وبيان مسلك انلاظم فيها.

اتلعريف بناظمها رمحه اهلل بالرتمجة هل، وإظهار تمزيه يف علم القراءات من خالل   .4
دراسة منظومته هذه وبيان منهجه فيها.

خطة ابلحث:

ِسْت يف هذا ابلحث وفق اخلطة اتلايلة:

املقدمة: وتشتمل ىلع: أهمية املوضوع وسبب اختياره، وخطة ابلحث، ومنهيج فيه.

تمهيد: يف نظم العلماء للقراءات العرش إىل زمن طاهر بن عرب.

الفصل األول: ترمجة انلاظم، وفيه ستة مباحث:

املبحث األول: اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته.  

املبحث اثلاين: مودله، ووفاته.  

املبحث اثلالث: نشأته، وطلبه للعلم، ورحالته.  

املبحث الرابع: شيوخه، وتالميذه.  

املبحث اخلامس: ماكنته العلمية، وثناء العلماء عليه.  

املبحث السادس: مؤلفاته.  

الفصل اثلاين: دراسة املنظومة، وفيه ستة مباحث:

املبحث األول: صحة نسبة املنظومة نلاظمها.  

املبحث اثلاين: موضوع املنظومة، وطريقها، وقافيتها، ووزنها.  

املبحث اثلالث: ترتيب املنظومة وأبوابها.  

املبحث الرابع: منهج انلاظم يف منظومته.  

املبحث اخلامس: أهمية املنظومة وقيمتها العلمية.  

املبحث السادس: رشوح القصيدة الطاهرة.  
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اخلاتمة: وفيها ذكر أهم انلتائج واتلوصيات.

الفهارس:

). فهرس املصادر واملراجع.

). فهرس املوضواعت.

منهيج ف ابلحث:

أوجز منهيج يف هذا ابلحث يف ما ييل:

لم تتوسع  للناظم، حسب ما وقفت عليه من تراجم هل يف املصادر، حيث  ترمجت   .(
املصادر يف ترمجته.

اعتمدت يف ذكر منهج انلاظم يف منظومته ىلع ما نص عليه انلاظم يف مقدمته، ثم   .(
استنبطت بقية منهجه - فيما لم ينص عليه يف املقدمة - باستقراء املنظومة اكملة، 

مع االستدالل ىلع ذلك من انلظم.

األبواب  من  عدد  يف  النرش  طيبة  وأبيات  الطاهرة  القصيدة  أبيات  بني  قارنت   .3 
انلاظم عليها يف  العرش، والعتماد  القراءات  املنظومات يف  أشهر  الطيبة  لكون   -
الطيبة،  بأبيات  مقارنة  ويرسها،  الطاهرة  القصيدة  أبيات  سهولة  بليان   - نظمه 

وإلظهار أن القصيدة الطاهرة قد زادت فوائد عليها.

عند ذكر بعض أبيات املنظومة ىلع سبيل اتلمثيل، وبيان منهج انلاظم، أحيل ىلع   .4
النسخ اخلطية اثلالث اليت وقفت عليها، تسهياًل ملن أراد الرجوع إىل أي نسخة 

منها، مع بيان ما قد يوجد بينها من فوارق.

فت برشوح القصيدة الطاهرة حسب ما توافر يل من معلومات عنها. عرَّ  .5

بها وبمؤلفها، وصىل اهلل  املنظومة واتلعريف  هذا وأسأل اهلل اتلوفيق خلدمة هذه 
وسلم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني.
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تمهيد
ف نظم العلماء للقراءات العر إىل زمن طاهر بن َعَرب

اعتىن العلماء بالقراءات العرش نظماً ونرثاً، ويه قراءة القراء العرشة املشهورين، 
وهم: نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم املدين )ت: 69)ه)، وعبد اهلل بن كثري بن عمرو 
بن  اهلل  وعبد  54)ه)،  )ت:  ابلرصي  العالء  بن  َزبَّان  عمرو  وأبو  0))ه)،  )ت:  امليك 
الكويف األسدي  انلَّجود  أيب  بن  الشايم )ت: 8))ه)، واعصم  ايلحصيب  يزيد  بن   اعمر 

بن محزة  الكويف )ت: 56)ه)، ويلع  الزيات  ُعَمارة  بن  َحِبيب  بن  )ت: 7))ه)، ومحزة 
الكسايئ الكويف )ت: 89)ه)، وأبو جعفر يزيد بن الَقْعقاع املخزويم املدين )ت: 30)ه)، 
الكويف الزبار  هشام  بن  وخلف  05)ه)،  )ت:  ابلرصي  احلرضيم  إسحاق  بن   ويعقوب 
)ت: 9))ه)، ويه القراءات اليت تواتر نقلها إىل هذا العرص، واتصلت بها أسانيد القراء، 
وال تثبت قراءة فوقها، وال عربة بما عداها، اكلقراءات األربع أو غريها مما لم يكن 

ضمن هذه القراءات العرش.
كما قال اإلمام ابن اجلزري - بعد أن ذكر أراكن القراءة اثلالثة -: »واذلي مجع يف 
يها بالقبول،  زماننا هذه األراكن اثلالثة هو قراءة األئمة العرشة اليت أمجع انلاس ىلع تَلَقِّ
ومحزة،  واعصم،  اعمر،  وابن  ويعقوب،  عمرو،  وأبو  كثري،  وابن  ونافع،  جعفر،  أبو  وهم: 
لف إىل أن وصلت إىل زماننا، فقراءة أحدهم  والكسايئ، وخلف، أخذها اخللف عن السَّ

 بها«))).
ً
كقراءة ابلاقني يف كونها مقطواع

فاكن من عناية العلماء بهذه القراءات العرش َنْظُمهم هلا يف منظومات عديدة ىلع 
مرِّ العصور، وقد وقفت من خالل كتب الرتاجم والفهارس ىلع عدد من تلك املنظومات، 

ويه املنظومات اتلايلة:
اهلل  عبد  بن  أمحد  بن  يلع  بن  اهلل  لعبد  العر:  القراءات  ف  املنجدة  القصيدة   .1

ابلغدادي، سبط أيب منصور اخلياط )ت: )54ه).

منجد املقرئني )ص80).  (((
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والكفاية،  املبهج،  مثل  القراءات  يف  املليحة  اتلصانيف  »صنف  اذلهيب:  قال   
والقصيدة املنجدة«))). وقال ابن اجلزري: »ألف كتاب املبهج.... والقصيدة املنجدة 

يف القراءات العرش«))).

املبهرة ف القراءات العر: ألمحد بن حممد بن أيب املاكرم الواسطي اخلياط، املعروف   .2
 )ت: 653ه).

َّ
بابن ِدهل

قال ابن اجلزري: »ونظم كتاب املبهرة يف القراءات العرش«)3). وقال أيضاً: »ورأيت   
هل أيضاً كتاب املبهرة يف قراءات العرشة أرجوزة، وفيها أيضاً عن لك راو واحد، إال 
بن العزيز  بن عبد  باإلجازة يلع  رواها عنه  أبا بكر وحفصاً،  فذكر عنه   اعصماً 
حممد األربيل، وسمعها الصيف أبو بكر بن أمحد بن حممد بن العاقل الساليم، وقرأها 
عليه شيخنا احلافظ أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن أيب بكر بن خليل امليك يف ذي 

القعدة سنة تسع وسبعمائة«)4).

وقال يف ترمجة يلع بن عبد العزيز بن حممد األربيل: »وأجازه اإلمام املقرئ أمحد بن   
حممد بن أيب املاكرم الواسطي صاحب املبهرة يف قراءات العرشة«)5).

ويف األعالم: »هل املبهرة يف قراءات العرشة، أرجوزة«)6). ويف معجم املؤلفني: »من   
تصانيفه: املبهرة يف القراءات العرش«)7). ويف كشف الظنون: »املبهرة يف القراءات 

العرشة )املبهر)«)8).

 أيضاً.
َّ

املغنية ف القراءات العر: ألمحد بن ِدهل  .3

معرفة القراء الكبار ))/960).  (((
اغية انلهاية ))/435).  (((
اغية انلهاية ))/)3)).  (3(

اإلحالة السابقة.  (4(
اغية انلهاية ))/550).  (5(

األعالم ))/9))).  (6(
معجم املؤلفني ))/98)).  (7(

كشف الظنون ))/583)).  (8(
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قال ابن اجلزري: »رأيت من نظمه كتاب املغنية يف العرش ىلع طريق درر األفاكر عن   
لك شيخ راو«))).

وقال عمر رضا كحالة: »من تصانيفه: املبهرة يف القراءات العرش، هداية الزمان يف   
القراءة املغنية يف القراءات العرش«))).

وقال الزريلك: »هل املبهرة يف قراءات العرشة، أرجوزة، واملغنية يف القراءات العرش،   
أرجوزة أيضاً«)3).

 أيضاً.
َّ

اجلمهرة ف القراءات العر: ألمحد بن ِدهل  .4
وقد عّده عمر رضا كحالة ضمن مصنفاته، لكن عبارته ال تدل ىلع أنه نظم، إذ   
قال: »من تصانيفه: املبهرة يف القراءات العرش... واجلمهرة يف القراءات العرش«)4)، 
أما حايج خليفة فقد نص ىلع كونه نظماً، فقال: »وهل نظم أيضاً يف القراءات العرشة، 

املسىم: )باجلمهرة) وهو من حبر الرجز«)5).
نزهة الربرة ىف القراءات العر: إلبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل اجلعربي   .5

اخللييل الشافيع )ت: )73ه).
قال اذلهيب: »هل رشح كبري للشاطبية اكمل يف معناه، ورشح الرائية، وقصيدة المية   

يف القراءات العرش قرأتها عليه«)6).
اغية انلهاية ))/)3)).  (((

معجم املؤلفني ))/98)).  (((
األعالم ))/9))).  (3(

معجم املؤلفني ))/98)).  (4(
كشف الظنون ))/583)).  (5(

معرفة القراء الكبار ))/743) طبعة مؤسسة الرسالة، حتقيق: بشار عواد وصاحبيه، وليس هذا انلص يف الطبعة   (6(
الرتكية )463/3)) وال يف طبعة مركز امللك فيصل )58/3)))، إذ تتلف ترمجته فيهما عن ما يف طبعة مؤسسة 

الرسالة اختالفاً كبرياً.
 (8([ إجنلزيي 8)/)/845   ((/((  – بتنة   - إحداهما يف مكتبة خدا خبش  نسختان خطيتان،  هلا  املنظومة  وهذه   
 (59  -  58/3( برقم:   - أسبانيا   - األسكوريال  مكتبة  يف  واألخرى  )6)7ه)  نسخها  وتاريخ  )39و)  اتلجويد[ 
القرآن - خمطوطات  العريب اإلساليم املخطوط - علوم  للرتاث  الشامل  الفهرس  انظر   .((39 – ))/390)) و)6 

القراءات )ص)0)).
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الكفاية ف القراءات العر: لإلمام أيب حممد عبد اهلل بن عبد املؤمن بن الوجيه   .6
الواسطي )ت: 740ه)، مؤلف كتاب »الكزن يف القراءات العرش«.

قال ابن اجلزري: »نظم فيها كتابه الكزن ىلع وزن الشاطبية ورويها، قرأتها ىلع الشيخ   
شهاب ادلين أمحد بن رجب املذكور، وأخربين أنه قرأها ىلع ناظمها املذكور، وأخربين 
ن الكتابني   وتالوة أبو املعايل بن اللَّبَّان عن انلاظم كذلك، وقرأت بمضمَّ

ً
بها سمااع

املذكورين بعض القرآن ىلع الشيخ املقرئ املجود أيب العباس أمحد بن إبراهيم بن 
الطحان املنبيج، وقرأ بهما مجيع القرآن ىلع مؤلفهما املذكور«))).

الوجيه  بن  املؤمن  بن عبد  اهلل  العرة: أليب حممد عبد  القراءات  الربرة ف  حتفة   .7
الواسطي، أيضاً.

ذكره حايج خليفة، إذ قال: »ويف العرش نظم اسمه حتفة الربرة يف القراءات العرشة،   
للشيخ أيب حممد عبد اهلل بن عبد املؤمن بن الوجيه الواسطي، املتوىف سنة )740ه) 

أربعني وسبعمائة ىلع وزن الشاطبية ورويها«))).

الواسطي  أيب حممد  بن  لعيل  العر:  القراءات  املنقول ف  مجع األصول ف مشهور   .8
املعروف بادليواين )ت: 743ه)، نظم فيها كتاب »إرشاد املبتدي وتذكرة املنتيه يف 
القراءات العرش« ملحمد بن احلسني القالنيس )ت))5ه))3) ويه قصيدة المية ىلع 

النرش ))/94). وانظر: اغية انلهاية ))/9)4، 430)، وادلرر الاكمنة ))/70) – )7)).  (((
وتصحف عند أيب املعايل الساليم إىل الغاية يف القراءات العرش، حيث قال يف ترمجته: »قال شيخنا   
تاريخ  )الغاية)«.  سماه  نفيساً  كتاباً  العرشة  يف  نظم  الشأن،  بهذا  بصرياً  واكن  اذلهيب:  اهلل  عبد  أبو 

علماء بغداد )ص69، 70).
وعند مراجعة قول اذلهيب تبني تصحيف أيب املعايل الساليم، فنص اذلهيب هو: ».. واكن بصرياً بهذا الشأن، نظم   
يف العرش كتاباً نفيساً سماه )الكفاية)«. معرفة القراء الكبار )494/3)) الطبعة الرتكية، و)3/)8)))، طبعة مركز 

امللك فيصل.
يف  املحررة  الكفاية  نرث  يف  الربرة  حتفة   (464/(( العارفني  هدية  يف  وسماه   ،((499/(( الظنون  كشف   (((

القراءات العرشة.
))/594)، وهدية  الظنون  )5/5)، وكشف  )04/3))، واألعالم  الاكمنة  ادلرر  وانظر:   .(580/(( انلهاية  انظر: اغية   (3(

العارفني ))/377) و))/8)7 – 9)7).
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منوال الشاطبية))).
قال يف أوهلا))):  

َ
ُمبَْسِمل ْمــرِي 

َ
أ وَّْضُت 

َ
ف ْد 

َ
َوق ُت 

ْ
ــَدأ بَ

َ
ل وَّ

َ
أ انلَّْظِم  ِف  َْمِد  الْ ُمْسَتِحقِّ   

َ
إىِل

الرَِّضا َعَ  ةِ 
َ

ل بِالصَّ َحْــِدْي  ْمُت  َوَتمَّ
َ

ــِول
ْ
ال َعَ  ــُد  ــْع َوَب ــاِدْي  ــَه

ْ
ال ــٍد  ــمَّ ُمَ

ثم قال)3):  
ِصيَدةً

َ
ق اْسَمْع 

َ
ف اهلُل  ــَداَك  َه َوَبْعُد 

َ
ل وَّ

َ
أ انلَّْظِم  ِف  َْمِد  الْ ُمْسَتِحقِّ   

َ
إىِل

َنْت ُضمِّ ــِة  ــمَّ ِ ئ
َ ْ
األ ــَراَءاِت  ــ قِ لـِـَعــْرِ 

َ
ــِول

ْ
ال َعَ  ــُد  ــْع َوَب ــاِدْي  ــَه

ْ
ال ــٍد  ــمَّ ُمَ

ثم قال)4):  

ْت
َ
ق ْشَ

َ
أ
َ
ف ُصـــْوِل 

ُ ْ
األ ــَع  مَجْ ْيُتَها  ــَىَوَسمَّ ُ َكلْ ــِة  ـِـمَّ ئ

َ ْ
األ َمْنُقْوِل  بَِمْشُهورِ 

وقال يف آخرها)5):  

ْي ِ
َّ

ــذ ِ ل ــُد  ــْم َ الْ ِن 
َ
أ ــا  ــَوانَ َدْع َوآِخـــُر 

َ
َمل

ْ
ك

َ
أ
َ
ف ــا  ــَدانَ َه ــاِدْي  ــَه

ْ
ال ــٍد  ْحَ

َ
ــأ ِ ب

ــُه ُم
َ

ــل َس ُثــمَّ  اهللِ  ةُ 
َ

َصـــل ــِه  ــْي
َ
َعــل

َ
َمل

ْ
ال َصــْفــَوةِ  ْصــَحــابـِـِه 

َ
أ آِلِ  ــْع  َوَم

ــِه ئِـ
َ

َول ِف  ــٍص  ــلِ ُمْ ُمـــَواٍل  َة 
َ

ــل َصـ
َ

َوتَْشُمل ُمْسلِِمْنَ 
ْ
ال ُكَّ  ــُرِْضَ  لِـ

وهلذه املنظومة نسخة خطية باملكتبة الظاهرية بدمشق برقم )6)3) تاريخ نسخها )808ه). انظر فهرس خمطوطات   (((
الرتاث اإلساليم  العليم وإحياء  – )35)، وعنها مصورة يف مكتبة مركز ابلحث  الظاهرية ))/349  الكتب  دار 
جبامعة أم القرى بمكة املكرمة برقم )566). انظر فهرس خمطوطات املركز، القسم اثلاين - القراءات )ص7)))، 
ومصورة بمكتبة املخطوطات بالكويت، برقم )5)6) وأخرى برقم )444 م ك) )مج3)، ومصورة بقسم املخطوطات 
باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، برقم )588)/3). انظر فهرس كتب القراءات القرآنية )ص3)))، ونسخة يف 
 ]3695[  (86 –  85/3(  – دبلن   - بييت  تشسرت  بمكتبة  أخرى  ونسخة   .((8(( برقم  الكويتية  األوقاف  مكتبة 
)08)و) ق )0)ه)، ونسخة بمركز امللك فيصل للبحوث وادلراسات اإلسالمية بالرياض، رقم احلفظ )679) - ) – 
ف). وانظر الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلساليم املخطوط - علوم القرآن - خمطوطات القراءات )ص66). 

وحققت يف رسالة دكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.
مجع األصول )ق)/أ) نسخة مكتبة األوقاف الكويتية.  (((

اإلحالة السابقة.  (3(

اإلحالة السابقة.  (4(
مجع األصول )ق37/ب، 38/أ) نسخة مكتبة األوقاف الكويتية.  (5(
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روضة اتلقرير ف اخللف بن اإلرشاد واتليسري: لعيل بن أيب حممد الواسطي ادليواين،   .9
أيضاً. 

ذكرها ابن اجلزري عقب )مجع األصول) وقال: »قرأتهما مجيعاً ىلع الشيخ الصالح   
أنه قرأهما ىلع  السيوايس الصويف بدمشق، وأخربين  أيب عبد اهلل حممد بن حممود 

ناظمها املذكور«))).

واملراد باإلرشاد كتاب »اإلرشاد يف القراءات العرش« وقد ذكره ابن اجلزري ضمن   
مصادره يف النرش، فقال: »كتاب اإلرشاد يف العرش، لإلمام األستاذ أيب العز حممد بن 

احلسني بن بندار، القالنيس، الواسطي«))).

وأشار إيله يف ترمجة ادليواين بقوهل: »ومجع زوائد اإلرشاد واتليسري يف قصيدة سماها   
)روضة اتلقرير) وعلق عليهما رشحاً«)3).

قصيدة ف القراءات العر: البن أيب ابلدر حممد بن القاسم املقرئ، شمس ادلين   .10
امللييح الواسطي الواعظ )ت: 744ه))4).

طيبة النر ف القراءات العر: لإلمام حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري )ت: 833ه).  .11

ويه املنظومة الشهرية اليت عليها العمدة يف القراءات العرش الكربى، ويه مطبوعة   
عدة طبعات)5).

الشافيع،  املدين  حممد  بن  الرمحن  عبد  بن  ملحمد  العر:  القراءات  ف  منظومة   .12
املعروف بابن صالح )ت: 860ه))6).

النرش ))/95).  (((
النرش ))/86).  (((

اغية انلهاية ))/580).  (3(
ديوان اإلسالم ))/353). وحققت مع رشحها يف رسالة دكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.  (4(

من أشهرها طبعة رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب وأوالده بمرص، بتحقيق الشيخ يلع بن حممد الضباع   (5(
سنة )369) ـه- 950)م)، وآخرها بضبط وتصحيح ومراجعة حممد تميم الزعىب، طبعة مكتبة دار اهلدى، باملدينة 

املنورة، سنة )4)4) ـه- 994)م).
انظر معجم املؤلفني )3/)40)، وإيضاح املكنون ))/660)، وهدية العارفني ))/)0)).  (6(
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أمحد  بن  إبراهيم  بن  عرب  بن  لطاهر  العر:  القراءات  ف  الطاهرة  القصيدة   .13
األصبهاين املقرئ، املتوىف بعد )857ه) - ويه موضوع ادلراسة يف هذا ابلحث -.

هذا ما وقفت عليه - مما حوته كتب الرتاجم وفهارس املخطوطات - من منظومات 
القرن  إبراهيم األصبهاين، يف  القراءات العرش، إىل عهد طاهر بن عرب بن  العلماء يف 

اتلاسع اهلجري.
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الفصل األول

ترمجة انلاظم)1)

ينظر يف ترمجته: اغية انلهاية ))/339)، وكشف الظنون ))/)34))، وهدية العارفني ))/)43)، وتاريخ األدب   (((
العريب لربولكمان ))/74))، واذلريعة إىل تصانيف الشيعة )49/8 – 50)، واألعالم )3/))))، ومعجم املؤلفني 

.((3/((
وهو وإن ذكره مؤلف اذلريعة ضمن مؤلفه يف مصنفات الشيعة - لكونه من علماء أصبهان - فال يلزم من ذلك   

أن يكون شيعياً، ويدل ىلع ذلك عدة أمور، أهمها ما ييل:
كما  الشيعة  علماء  مصنفات  ىلع  كتابه  يف  يقترص  لم  الشيعة«،  مصنفات  إىل  »اذلريعة  كتاب  مؤلف  أن  أواًل:   
يظهر من عنوان الكتاب، بل أدخل فيه مؤلفات غريهم، حىت من علماء السنة، اكبلغوي، والواحدي، وابن كثري، 

والشيخ طاهر اجلزائري.
ثانياً: ليس من مؤلفات طاهر بن عرب املتعددة أي كتاب يف املذهب الشييع أو تربطه به صلة، وليس يف مؤلفاته   

أي عبارات ثناء ىلع مذهب الشيعة أو طعن يف مذهب السنة.
ثاثلاً: استفتاح طاهر بن عرب رمحه اهلل منظومتيه )القصيدة الطاهرة، ونظم اجلواهر) باثلناء ىلع الصحابة ريض   
اهلل عنهم، وهذا خمالف ملنهج الشيعة يف مؤلفاتهم، إذ يقترصون بعد الصالة ىلع انليب ملسو هيلع هللا ىلص ىلع آل ابليت دون بقية 

الصحابة رضوان اهلل عليهم، قال يف مقدمة القصيدة الطاهرة:
اذلَّي َعَ   ُ

َ
ل ِ

ْ
اإل َصــــَىّ  ْن 

َ
أ ــْيـــُت  ـــنَـّ

َ
ََوث

ْرِســــل
ُ
أ ــِق  ـ

ْ
ــل َـ

ْ
اخل  

َ
إىِل ْديَــــــاٍن 

َ
أ ــَمــِل 

ْ
ك

َ
بِــأ

ــرَِّض ــ ــِه ال ــ تِـ ــْرَ ــ ــاِدي َوِعـ ــ ــَه ــ
ْ
ـــٍد ال َُمَـــمَّ

ــل ــْن تَ ــ ـــِكـــَراَم َوَم
ْ
ـــُغـــرِّ ال

ْ
ــِه ال ــابِـ ــَحـ ْصـ

َ
وَأ

وقال يف مقدمة نظم اجلواهر:  
َدَع ــْن  َمـ ــريِ  َخـ  

َ
إىِل  

ً
تـَـْســلـِـيــمــا ْهـــَديـــُت 

َ
ــَوَرى وَأ ــ

ْ
ال ْحَــــِد 

َ
أ  

َ
ــَمــل

ْ
ال َمْـــُمـــوِد  اهللِ   

َ
إىِل

ــُم ــِه ــي ــِع ِ ــاب ــِب َواتلَّ ــْحـ ـ ــصَّ تِــــِه َوالـ .َوِعــــْرَ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حتديداً  ومنهم  عليهم،  يرتضون  وال  الشيعة  فيهم  يطعن  اذلين  الصحابة  بعض  ىلع  عرب  بن  طاهر  ثناء  رابعاً:   
اخلليفة الراشد عثمان بن عفان ريض اهلل عنه، إذ أشار يف مقدمة نظم اجلواهر إىل أن العدد الشايم - وهو الرابع 

من علماء العدد - ينسب إىل عثمان بن عفان ريض اهلل عنه، فقال:
بَِشاِمِهْم َوَربِّْع  ــرِبَا....................................................  ــ ُمْ ــُد  ــَن ــْس ُ ي ــوَريـــِن  انلُـّ ذِلِي  َوَهـــــَذا 

فوصفه بـ)ـذي انلورين) ثناًء عليه وترشيفاً هل ريض اهلل عنه، وهذا هو مذهب أهل السنة.  
خامساً: عناية طاهر بن عرب بقراءة صحيح ابلخاري ىلع شيخه اإلمام ابن اجلزري، كما حكت عنه تلميذته   
سلىم بنت اجلزري، إذ قالت: »وقرأ عليه أكرث صحيح ابلخاري وأنا حارضة وبيدي كتاب الوادل، وسمع منه بعضه 
قبل ذلك بأصبهان سنة ثمان وثمانمائة«. اغية انلهاية ))/340)، وليس من شأن الشيعة العناية بصحيح ابلخاري، 
بل إنهم يطعنون فيه وال يرتضونه، ويرون أنه حيوي أحاديث موضوعة، يف أسانيدها رواة من الفجار وانلواصب، 
وذلك مما ينيف كونه شيعياً.                                                                                                                             =
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سادساً: أن شيخه اإلمام ابن اجلزري قد أثىن عليه خرياً - كما سيأيت عند احلديث عن ماكنته العلمية وثناء العلماء   =
عليه يف املبحث اخلامس - ولم يذكر عنه شيئاً يدل ىلع أنه اكن شيعياً، كعادته عندما يذكر أحداً يتصف بذلك، فقد 

نَصَّ عند ترمجته لعدد ممن ترجم هلم يف »اغية انلهاية« ىلع أنهم اكنوا من الشيعة، ومن أمثلة ذلك ما ييل:
قوهل يف ترمجة: أمحد بن يلع بن تميم بن زيادة الغزي: »عرف بالرشيف احلسيين... واكن كثري ادلعوى يتشيع   .(
ويتعصب، أخربين الشيخ اإلمام الزاهد عز ادلين حسني اخلاليط عن إقراره أنه لم يكن رشيفاً، قال: وإنما 

محلين ىلع اداعء نسب الرشف مغااليت يف حب آل ابليت«. اغية انلهاية ))/84).
فيه واكن شيعياً«. اغية  وقد تكلموا  »قلت:  األعور:  الكويف  الَهْمداين  اهلل  بن عبد  احلارث  ترمجة:  قوهل يف   .(

انلهاية ))/)0)).
قوهل يف ترمجة: عبيد اهلل بن موىس بن باذام بن أيب املختار الَعبيْس: »حافظ ثقة، إال أنه شييع«. اغية انلهاية   .3

.(493/((
ام: »فاضل حاذق متشيع، نزل  قِّ املعروف بابن الَفحَّ قوهل يف ترمجة: حممد بن أمحد بن خلف بن أيب املعتمر الرَّ  .4
دمشق يف دولة الرفض، روى عنه القراءة عرضاً أبو يلع األهوازي وقال: اكن يرىم بالتشيع. وقال اذلهيب: 

أظنه صاحب إنكار غسل الرِّجلني«. اغية انلهاية ))/83).
لكين وجدت أن اذلهيب قال ذلك يف ترمجة احلسن بن حممد بن حيىي بن الفحام السامري، حيث قال: »احلسن   
ابن حممد بن حيىي أبو حممد بن الفحام السامري املقرئ... واكن فقيهاً اعرفاً بمذهب الشافيع، لكن يقال: 
، هل كتاب »إنكار غسل الرجلني يف الوضوء« وهل كتاب »اآليات املزنلة يف أهل ابليت«، أخذ 

ْ
إنه شييع َجل

عنه أبو جعفر الطويس شيخ الشيعة، ال بارك اهلل فيهم، هكذا أورده بعضهم أنه شييع، فاهلل أعلم«. معرفة 
القراء ))/)70) الطبعة الرتكية بتحقيق: طيار آليت قوالج.

»احلافظ  انليسابوري:  الضيب  بن احلكم  نعيم  بن  بن محدويه  بن حممد  بن عبد اهلل  قوهل يف ترمجة: حممد   .5
ثقة صدوقاً، إال أن يف مستدركه أحاديث ضعيفة، ومما انتقد عليه قوهل:  املعروف بابن ابليع... واكن إماماً 
أمجعت األمة ىلع أن القتيب كذاب. وقوهل: إن املصطىف ملسو هيلع هللا ىلص ودل خمتوناً مرسوراً قد تواتر هذا، وقوهل: إن علياً 
وصيي«. إىل أن قال: »وأما قوهل إن علياً ريض اهلل عنه وصيّي؛ فهو من زالته، فإنه ال جيهل أن هذا غري صحيح، 

ولكنه اكن شيعياً، مع حبه للشيخني ريض اهلل عنهما«. اغية انلهاية ))/84)).
قوهل يف ترمجة: حممد بن ميك بن حممد بن حامد اجلزيين: »ولكنه شيخ الشيعة واملجتهد يف مذهبهم... وهو   .6
السنة، ولكن قامت عليه  الفقه وانلحو والقراءة، صحبين مدة مديدة فلم أسمع منه ما خيالف  إمام يف 
ابلينة بآرائه؛ فعقد هل جملس بدمشق، واضطر فاعرتف يلحكم بإسالمه الشافيع، فما حكم، وجعل أمره 

إىل املاليك فحكم بإراقة دمه، فرضبت عنقه حتت القلعة بدمشق«. اغية انلهاية ))/65)).
َعلَماً   (((7( بلغوا  أصبهان،  علماء  من  كبري  لعدد  انلهاية«  »اغية  يف  ترجم  قد  اجلزري  ابن  اإلمام  أن  حني  يف    
- واستغنيت عن إثبات أسمائهم رغبة يف االختصار - ولم يذكر يف ترمجة أحد منهم أنه اكن شيعياً، بل أثىن ىلع كثري 
منهم بعبارات متنوعة من اثلناء, ومن منهج اإلمام ابن اجلزري حني يذكر أحداً ينتسب إىل التشيع أنه يبني حاهل 
- كمن سبق ذكرهم - ويشري إىل ما ذكر عنه من ذلك، وهو ما لم حيدث منه عند ترمجته تللميذه طاهر بن عرب، بل 

أثىن عليه ثناًء اعطراً كما سيأيت، وهذا لكه يؤكد عدم انتساب اإلمام طاهر بن عرب إىل مذهب الشيعة.
وانظر القصيدة الطاهرة بتحقيق يوسف ادليليم )ص35)، ونظم اجلواهر بتحقيق عبد اهلل الصاعدي )ص59).
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وفيه ستة مباحث:
عند انلظر إىل املصادر اليت ترمجت لطاهر بن عرب جند أنها لم تتوسع يف الرتمجة هل، 
فلم تذكر نلا كثرياً من جوانب حياته، وأوسع ترمجة جندها هل يه ترمجة سلىم بنت اإلمام 
حممد بن اجلزري، ويه ملحقة بكتاب وادلها اإلمام ابن اجلزري »اغية انلهاية يف طبقات 

القراء« ويه مذيلة بقوهلا: »وكتبته سلىم بنت املؤلف«))).
كما جند هل ذكراً يف ترمجة اإلمام ابن اجلزري ضمن كتابه »اغية انلهاية« ضمن من 
أبو احلسن  املربِّز  الفاضل  املقرئ  إيله  قد رحل  »واكن  ففيها:  قرؤوا عليه ورحلوا معه، 
طاهر بن عرب))) األصبهاين، فجمع عليه ختمة بالعرش بمضمن الطيبة والنرش، ثم رشع 

يف ختمة لقتيبة ونصري عن الكسايئ، وفارقه بابلرصة«)3).
إضافة إىل ما يف بعض كتب الرتاجم وفهارس الكتب ىلع قِلَّته)4).

وسأستعرض ترمجة انلاظم من خالل املباحث اآلتية:

اغية انلهاية ))/339 – )34).  (((
تصحف يف اغية انلهاية املطبوع إىل »عزيز« واملثبت هو الصواب كما يف بقية املصادر، وانظر حتقيق ادلكتور نواف   (((

احلاريث لغاية انلهاية )ص)48).
اغية انلهاية ))/50)).  (3(

املؤلفني ))/3))، والفهرس  العارفني ))/)43)، واألعالم )3/))))، ومعجم  الظنون ))/)34))، وهدية  ككشف   (4(
الشامل للرتاث العريب اإلساليم املخطوط »علوم القرآن - خمطوطات القراءات« )ص)3)).
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املبحث األول
اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته

أما اسمه ونسبه فهو: طاهر بن عرب بن إبراهيم بن أمحد األصبهاين.
ترمجة هل كما  أوسع  اليت يه   - ترمجتها هل)))  بنت اجلزري يف  ما ذكرته سلىم  هذا 
سبق - وكذلك يف ترمجة وادلها اإلمام ابن اجلزري، لكن جاء نسبه فيها خمترصاً، وهو: 

»أبو احلسن طاهر بن عرب األصبهاين«))).
ْهراين يف اسمه، فذكره باسم »املوىل حممد طاهر حافظ األصفهاين«)3)، وهذا  وزاد الطِّ
خالف ما ذكره مجيع من ترجم هل، بل إن طاهر بن عرب رمحه اهلل ذكر اسمه يف بداية 

منظومته قائاًل: »يقول الفقري إىل اهلل الغين، طاهر...«)4)، فلم يذكر حممداً قبل طاهر.
ويف بعض املصادر جاء نسبه: طاهر بن عربشاه األصبهاين)5)، ويف بعضها: طاهر بن 

عرب »أو عربشاه؟« بن إبراهيم بن أمحد األصبهاين)6).
ويف بعضها: طاهر بن عمر بن إبراهيم بن أمحد األصبهاين)7).

هذا ما ورد يف املصادر يف اسمه ونسبه، والصواب هو ما يف ترمجة سلىم بنت اجلزري 
هل يف »اغية انلهاية«، وكذلك ما يف ترمجة وادلها اإلمام ابن اجلزري، إذ جند تطابقاً بينهما، 

اغية انلهاية ))/339)، وكذلك يف هدية العارفني ))/)43)، إال أنها خالفت يف كنيته كما سيأيت قريباً.  (((
اغية انلهاية ))/50)).  (((

اذلريعة )49/8) و)5)/90).  (3(
نسخة املكتبة الظاهرية )ص))، ونسخة املكتبة األزهرية )ص)).  (4(

نسبه  آخر، فذكر  لكنه خالف ذلك يف موضع   ،((34(/(( الظنون  ))/74))، وكشف  العريب  األدب  تاريخ  انظر:   (5(
بأطول من هذا، فقال عند ذكر قصيدته »نظم اجلواهر«: »قصيدة يف اختالف اآليات ىلع وزن )الشاطبية) لعله 
)القصيدة الطاهرية) مرت آنفاً، لطاهر بن عرب بن إبراهيم بن أمحد أستاذ القراء األصبهاين«. كشف الظنون 

))/343)ه).
وال خيىف أنه خلط هنا بني منظوميت طاهر بن عرب »القصيدة الطاهرة« ويه المية يف القراءات العرش - ويه   
موضوع هذا ابلحث – و»نظم اجلواهر« ويه رائية يف عد اآلي، كما سيأيت عند ذكر مؤلفاته يف املبحث السادس. 

هكذا هو يف األعالم )3/)))).  (6(
معجم املؤلفني ))/3)).  (7(
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لكنها انفردت بذكر أطول قدر من نسبه، فقالت: »طاهر بن عرب بن إبراهيم بن أمحد، 
به من غريها  أبو احلسني، األصبهاين«)))، وهو شيخها وأستاذها، فيه أعلم  فخر ادلين، 
ممن خالف يف ذلك، فالعمدة ىلع ما ذكرته، ووافق ما يف ترمجة وادلها اإلمام ابن اجلزري، 

رمحهم اهلل مجيعاً.
وأما لقبه فهو: فخر ادلين، كما يف ترمجة سلىم بنت اجلزري هل))) وعند غريها)3): 
ادلين  خري  أو  ادلهر،  وخري  واحلقيقة،  امللة  »فخر  غريه)4):  وعند  وادلين«.  امللة  »فخر 

والطريقة«.
وزاد بعضهم قبل اسمه فوصفه بـ »املوىل«)5).

ووصف طاهر بن عرب نفسه؛ ووصفه غريه أيضاً بوصف »احلافظ« مما يشعر بكونه 
قد صار لقباً علمياً هل.

ومن ذلك قوهل يف ختام إحدى النسخ اخلطية اليت نسخها من كتاب »اتلحديد يف 
اإلتقان واتلجويد« أليب عمرو ادلاين: »تم كتاب اتلحديد... ىلع يد الفقري اجلايف اجلاين 

طاهر بن عرب بن إبراهيم احلافظ األصبهاين...«)6).

اغية انلهاية ))/339).  (((

اغية انلهاية ))/339).  (((
وهو حممد حمنت زاده، ناسخ قصيدة »نظم اجلواهر« - نسخة مكتبة اعرف حكمت باملدينة املنورة - انظر نظم   (3(

اجلواهر )ق6))/أ)، وحتقيق عبد اهلل الصاعدي )ص)6)).
وهو الطهراين يف اذلريعة )50/8).  (4(

كناسخ قصيدة »نظم اجلواهر« حممد حمنت زاده يف ختام القصيدة، )ص)6)) حتقيق عبد اهلل الصاعدي، والطهراين   (5(
يف اذلريعة )3/)0)) و)49/8) و)5)/90).

اتلحديد )ص76) – 77))، ولعل وصف »احلافظ« إنما جاء من قوهل شيخه اإلمام ابن اجلزري هل حني سأهل عن   (6(
اسم منظومته هذه - القصيدة الطاهرة - فقد ذكر شارحها اتلربيزي عند رشحه لقول انلاظم:

َمـــا ِ
ْ

ــِة اإل ــَب ــيِّ ــْورِ َط ــ ــْن نُ ــا اْهـــَتـــَدى ِمـ ــمَّ
َ
ََول

ــل ــئِّ ــَف ــَت ُم ــرَْه  ــاِهـ ـ ــطَّ ــالـ بِـ ــا  ــَه ــُت ــْي ــمَّ َس ِم 
كنت  وما  فيها،  يلنظر  طلبها  ملا  الشيخ  ألمر  امتثااًل  )بالطاهرة)  القصيدة  هذه  أي  )سميتها)   ...«  
سميتها بعد، فقال الشيخ: ما اسمها؟ قلت: ما أرشتم إيله ورسمتم به، أنا ما سميتها بعُد بيشء، فقال: 
ها بالطاهرة، يلحصل لك الطيبة والطاهرة...«. احلوايش الطاهرية )ق4)/ب)،  أنت حافظ الطيبة فَسمِّ

واهلل أعلم.
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املسىم  هلا  رشحه  مقدمة  يف  اتلِّرْبيزي،  اهلل  عبد  الطاهرة  القصيدة  شارح  وقال 
بالطاهرة  املسماة  الالمية  القصيدة  طاهرية ىلع  َحواٍش  هذه  »إن  الطاهرية«:  »احلوايش 
ْهراين عند ذكره  اليت أبدعها طاهر بن عرب بن إبراهيم احلافظ األصبهاين«)))، وكذلك الطِّ

عدداً من كتبه))).

الطاهرة  القصيدة  وادلين« كشارح  امللة  »طاهر  فيه:  قال  ذكره  ممن  أن عدداً  كما 
مقدمته:  يف  عنه  فقال  اجلوامع«،  »حبر  املسىم  هلا  رشحه  يف  خليفة،  بن  أمحد  بن  حممد 

»موالنا طاهر امللة وادلين املنسوب إىل أصفهان«)3).

وجاء يف ختام نسخة مكتبة احلرم امليك من القصيدة الطاهرة: »تمت كتابة القصيدة 
الالمية املسماة بالطاهرة يف القراءات العرش ىلع يد العبد الفقري حممد اجليالين عفا ربه 
وادلين  امللة  طاهر  للمقرئ  العرشة  القراءة  يف  الطاهرة  كتاب  »تم  وعقبها:  آمني«،  عنه 

األصفهاين...«)4).

وىلع غالف القصيدة الطاهرة يف نسخة املكتبة الظاهرية: »كتاب الطاهرة يف القراءة 
العرشة للقارئ املقرئ طاهر امللة وادلين األصفهاين روح اهلل روحه ونور رضحيه«.

ذكره  عند  اجلزري  ابن  اإلمام  شيخه  ترمجة  يف  كما  احلسن،  أبو  فيه:  كنيته  وأما 
»أبو احلسني«، ولعل  بنت اجلزري هل فجاءت كنيته  أما يف ترمجة سلىم  ترمجته،  خالل 
اجلواهر«  »نظم  قصيدة  ناسخ  ذكره  ما  احلسن  أبو  كنيته  أن  يرجح  ومما  تصحيف،  ذلك 
حممد حمنت زاده)5) يف ختام القصيدة، حيث قال: »املوىل األستاذ العالمة، املقرئ املسند 

امة، فخر امللة وادلين، أبو احلسن طاهر بن عرب األصبهاين«)6). الفخَّ

احلوايش الطاهرية )ق)/أ).  (((
انظر اذلريعة )3/)0)) و)49/8) و)9/)6)) و)5)/90).  (((

حبر اجلوامع )ق)/أ).  (3(
)ص66) – 67)).  (4(

وهو ناسخ نسخة مكتبة اعرف حكمت باملدينة املنورة.  (5(
انظر: نظم اجلواهر حتقيق عبد اهلل الصاعدي )ص)6)).  (6(
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املبحث اثلاين
مودله ووفاته

ودل يف سابع املحرم سنة ست وثمانني وسبعمائة، وقد نقلت ذلك عنه سلىم بنت 
اجلزري يف ترمجته فقالت: »ودل فيما أخرب يف سابع حمرم سنة ست وثمانني وسبعمائة«))).

وكذلك ذكر عمر رضا كحالة حيث قال يف ترمجته: »طاهر األصبهاين )786 ـه- ...ه)، 
)384) - ... م)، طاهر بن عمر بن إبراهيم بن أمحد األصبهاين مقرئ، ودل يف املحرم«))).

وأما وفاته فلم تُعلم ىلع وجه اتلحديد، وقد أخطأ عدد ممن ترجم هل حني ذكروا أنه 
تويف سنة ست وثمانني وسبعمائة، ومنهم:

خري ادلين الزريلك، إذ قال: »األصبهاين )000 - 786  ـه= 000 - 384)م) طاهر بن عرب 
)أو عربشاه) بن إبراهيم بن أمحد األصبهاين«)3).

املتوىف سنة  بن عربشاه األصبهاين،  العامل: طاهر  »اإلمام  قال:  إذ  وحايج خليفة، 
786ه، ست وثمانني وسبعمائة«)4).

وقال أيضاً: »لطاهر بن عرب بن إبراهيم بن أمحد، أستاذ القراء األصبهاين، املتوىف 
سنة )786ه)، ست وثمانني وسبعمائة«)5).

إبراهيم بن أمحد  بن  قال: »طاهر بن عرب  وإسماعيل بن حممد ابلغدادي، حيث 
األصبهاين املقرئ، تويف سنة )786ه) ست وثمانني وسبعمائة«)6).

تاريخ مودله، كما سبق فيما نقلته عنه  تاريخ وفاته، وإنما هو  فهذا اتلاريخ ليس 
سلىم بنت اجلزري يف »اغية انلهاية«، وكذلك عمر رضا كحالة يف »معجم املؤلفني«. 

اغية انلهاية ))/339).  (((
معجم املؤلفني ))/3)).  (((

األعالم )3/)))).  (3(
كشف الظنون ))/)34)).  (4(
كشف الظنون ))/343)).  (5(

هدية العارفني ))/)43).  (6(
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ويدل أيضاً ىلع أن ذلك اتلاريخ ليس تاريخ وفاته عدة أمور:
نصُّ سلىم بنت اجلزري ىلع أنه سمع من وادلها اإلمام ابن اجلزري سنة )808ه)   .(
حيث قالت: »وقرأ ىلع الوادل مجيع كتاب النرش وتقريبه وغري ذلك من تصانيفه... 
وقرأ عليه أكرث صحيح ابلخاري وأنا حارضة وبيدي كتاب الوادل، وسمع منه بعضه 
قبل ذلك بأصبهان سنة ثمان وثمانمائة«)))، وهذا ينيف أن تكون وفاته سنة ست 

وثمانني وسبعمائة؛ ثلبوت سماعه من وادلها بعد هذا العام.
اإلتقان  يف  »اتلحديد  لكتاب  احلمد  قدوري  اغنم  ادلكتور  األستاذ  حتقيق  يف  جاء   .(
أفندي  وهيب  مكتبة  نسخة  عن  حديثه  معرض  يف  ادلاين،  عمرو  أليب  واتلجويد« 
القسم  تستغرق  النسخة يف )44) ورقة ويه  »تقع هذه  من كتاب اتلحديد، قوهل: 
األول من جمموع يضم كتاباً آخر هو »كتاب اتلنبيه ىلع اللحن اجليل واللحن اخليف« 
أليب احلسن يلع بن جعفر الرازي السعيدي... وكال الكتابني من خط احلافظ طاهر 
النسخة من كتاب »اتلحديد« هو سنة  ابن عرب األصبهاين... وتاريخ كتابة هذه 
احلادي  األربعاء  يوم  ضحوة  اتلحديد...  كتاب  تم  آخرها:  يف  جاء  فقد  )))8ه)، 
والعرشين من ربيع اآلخر، سنة اثنتني وعرشين وثمانمائة، ببلة شرياز املحروسة، 
ىلع يد الفقري اجلايف اجلاين طاهر بن عرب بن إبراهيم احلافظ األصبهاين، تاب اهلل 

عليه، ورحم أسالفه ووادليه«))).
وورد يف كتاب »اذلريعة«: أن طاهر بن عرب كتب إجازة خبطه تللميذه أيب املعارف   .3
عدي احلمويئ سنة )857ه))3)، وهذا نص يف أنه اعش إىل هذا  جنم ادلين حممد السَّ

العام، وأن وفاته لم تكن يف سنة ست وثمانني وسبعمائة ثلبوت حياته بعدها.
فما ذكره املرتمجون من أنه تويف سنة )786ه) غري صحيح، فقد ثبت أنه اكن حياً   

بعد ذلك، ولكننا ال نملك حتديداً دقيقاً تلاريخ وفاته.

اغية انلهاية ))/340).  (((
اتلحديد )ص47 – 49)، وانظر آخر كتاب اتلحديد )ص76) – 77)).  (((

اذلريعة )50/8).  (3(
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وأما قول صاحب اذلريعة -: »ذكر هل قصيدتان فارسيتان يف كشف الظنون كالهما   
يف اتلجويد، وقال: مات )786ه) والظاهر أنه تصحيف )886)«))) - فال يمكن 
اجلزم به، وإنما جُيزم بأن وفاته لم تكن سنة ست وثمانني وسبعمائة، بل ذلك هو 
تاريخ مودله وليس وفاته، وأن وفاته اكنت بعد اعم )857ه)، العام اذلي كتب فيه 

خبطه إجازة ألحد تالميذه.
ر يل يف تاريخ وفاته، دون أن يكون هناك جزم بالعام اذلي تويف  هذا اغية ما حترَّ

فيه حتديداً.

تأريخ  الطاهرة يوسف بن عواد ادليليم، فقال: »فالظاهر أن  القصيدة  اذلريعة )9/)6))، وأخذ ذلك عنه حمقق   (((
وفاته تصحيف، وأنه تويف سنة )886ه) عن مائة اعم...« القصيدة الطاهرة )ص36).
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املبحث اثلالث
نشأته، وطلبه للعلم، ورحلته

لم تتحدث املصادر اليت ترمجت لطاهر بن عرب كثرياً عن نشأته ورحالته، إال أن 
سلىم بنت اجلزري ذكرت أنه بدأ يف طلب العلم يف سن مبكرة، فقالت: »طلب العلم وهو 

ابن مخس عرشة سنة«))).
ت ىلع أنه رحل إىل عدة أقطار من أجل طلب العلم، فقالت: »وطاف ابلالد،  كما نصَّ

وساح يف األغوار واألجناد، حىت برع يف فنون من العلم سيما العربية«))).
غري أنها لم تتحدث بتوسع عن تلك الرحالت، وإىل أي ابلالد اكنت، لكنها أشارت 
يف نص آخر إىل بعض رحالته مع شيخه وادلها اإلمام حممد بن اجلزري، حيث قالت: 

»واكن مالزماً للوادل سفراً وحرضاً، يف احلج وغريه...«)3).
وجاء يف ترمجة اإلمام ابن اجلزري رمحه اهلل يف كتابه »اغية انلهاية« ذكر رحالته إىل 
عدة بلان، واذلي يعنينا منها ما اكن بعد رحلته إىل أصبهان، فقد لقيه طاهر بن عرب 

وصحبه بعد ذلك يف رحالته.
واكن مبدأ رحلة اإلمام ابن اجلزري إيلها ملا اكنت الفتنة اتلمرية بالروم يف أول سنة 
فأنزهل  الروم، ومحله إىل بالد ما وراء انلهر،  تمر من  مخس وثمانمائة؛ حيث أخذه أمري 
ابلالد،  تلك  من  وثمانمائة خرج  سبع  سنة  تمر يف شعبان  أمري  تويف  وملا  بمدينة كش، 
دخل  ثم  يزد،  مدينة  إىل  راجعاً  وصل  ثم  هراة،  مدينة  ودخل  خراسان،  بالد  إىل  فوصل 
إىل شرياز يف رمضان سنة  ثم وصل  ولم يكملوا،  أيضاً  بها مجاعة  فقرأ عليه  أصبهان 
ثمان وثمانمائة، فأمسكه بها سلطانها بري حممد بن صاحبها أمري عمر شيخ بن أمري تمر، 
فقرأ عليه بها مجاعة كثريون للعرشة، ثم ألزمه صاحبها بري حممد بالقضاء بها وبممالكها 
نه من  وما أضيف إيلها كرهاً، فبيق فيها مدة، وتغريت عليه امللوك، ومن أخذها ال يمكِّ

اخلروج منها، حىت فتح اهلل تعاىل عليه، فخرج منها متوجهاً إىل ابلرصة.

اغية انلهاية ))/339).  (((
اإلحالة السابقة.  (((

اغية انلهاية ))/340).  (3(
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وقد سبق نصُّ سلىم بنت اجلزري ىلع أن طاهر بن عرب سمع من وادلها اإلمام ابن 
اجلزري سنة )808ه) حيث قالت: »وقرأ ىلع الوادل مجيع كتاب النرش وتقريبه وغري ذلك 
من تصانيفه، وقرأ عليه أكرث صحيح ابلخاري وأنا حارضة وبيدي كتاب الوادل، وسمع 

منه بعضه قبل ذلك بأصبهان سنة ثمان وثمانمائة«))).
ووقع يف ترمجة اإلمام ابن اجلزري انلص ىلع أنه: »اكن قد رحل إيله املقرئ الفاضل 
املربِّز أبو احلسن طاهر بن عرب))) األصبهاين، فجمع عليه ختمة بالعرش بمضمن الطيبة 

والنرش، ثم رشع يف ختمة لقتيبة ونصري عن الكسايئ، وفارقه بابلرصة«)3).
وال ريب أن ُمالَزَمَة طاهر بن عرب لإلمام ابن اجلزري ورحلته معه إىل ابلرصة 

وللحج؛ تدل ىلع مدى عنايته بتليقِّ العلم والرحلة يف طلبه.

اغية انلهاية ))/340).  (((
تصحف يف اغية انلهاية املطبوع إىل »عزيز« وسبق اتلنبيه عليه.  (((

اغية انلهاية ))/50)) باختصار.  (3(
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املبحث الرابع
شيوخه وتلميذه

أ) شيوخه: 
لم تذكر نلا املصادر معلوماٍت وافيًة عن شيوخ طاهر بن عرب اذلين تلىقَّ عنهم، 
حىت يف ترمجة سلىم بنت اجلزري - ويه أطول ترمجة هل - فقد اقترصْت ىلع ذكر شيخه 
ت ىلع أنه  العلم الشهري وادلها املحّقق اإلمام حممد بن حممد بن اجلزري )ت: 833ه) ونصَّ

اكن مالزماً هل سفراً وحرضاً، يف احلج وغريه، فاكن يصحبه يف أسفاره، ويأخذ عنه))).
واكن عمدته يف العلوم، فقد أخذ عنه القراءات، فقرأ عليه مخس ختمات بالقراءات 
العرش من طريق النرش والطيبة، ومن طرق بعض كتب القراءات، وكذلك أخذ عنه علم 

احلديث.
قالت سلىم بنت اجلزري: »ثم أخذ القراءات عن شييخ وخمدويم وادلي، وقرأ عليه 
ختمات اكمالت، األوىل: مجع فيها القراءات العرش حسب ما تضمنه واشتمل عليه كتب 
الوادل النرش وخمترصه اتلقريب ومنظومته األرجوزة املسماة بطيبة النرش وما وافق ذلك 
والطرق  األوجه  مجيع  ىلع  مشتملة  مرتلة  جمودة  صحيحة  قراءة  املطوالت،  الكتب  من 
الصحيحة اليت اختارها الوادل وارتضاها، اخلتمة اثلانية: مجع فيها بني رواييت قتيبة ونصري، 
بمضمن اغية أيب العالء ومبهج سبط اخلياط ومصباح الشهرزوري واكمل اهلذيل وكفاية 
أيب العز القالنيس وغري ذلك، اخلتمة اثلاثلة: رواية العمري عن أيب جعفر، بمضمن الغاية 
والاكمل واملصباح وغريها، اخلتمة الرابعة: بقراءة اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن حميصن))) 
امليك، بمضمن املبهج، اخلتمة اخلامسة: بقراءة اإلمام أيب حممد سليمان األعمش، بمضمن 

املبهج وما وافق ذلك من كتاب اجلامع والروضة«)3).

لقيهم من  ابن اجلزري عن بعض من  أيضاً خالل رحالته مع شيخه اإلمام  أن يكون قد أخذ  يمنع  وهذا ال   (((
العلماء يف رحالته اليت صحبه فيها.

هكذا منسوب إىل جده »حميصن«، وهو: حممد بن عبد الرمحن بن حميصن، كما يف ترمجة ابن اجلزري هل يف اغية   (((
انلهاية ))/67)).

اغية انلهاية ))/339).  (3(
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وذكرت أيضاً أنه قرأ ىلع وادلها اإلمام ابن اجلزري مجيع كتاب النرش وتقريبه وغري ذلك 
من تصانيفه، وعرض عليه من حفظه كتاب طيبة النرش من غري توقف وال تلعثم، وسمع منه 
غري ذلك من األحاديث املسلسالت، والعشاريات، وقرأ عليه أكرث صحيح ابلخاري، قالت: »وأنا 

حارضة، وبيدي كتاب الوادل، وسمع منه بعضه قبل ذلك بأصبهان سنة ثمان وثمانمائة«))).
ها ىلع أنه رحل إىل عدة أقطار من أجل طلب العلم، فقالت: »وطاف  وتقدم أيضاً نصُّ

ابلالد، وساح يف األغوار واألجناد، حىت برع يف فنون من العلم سيما العربية«))).
كما أشارت إىل بعض رحالته مع شيخه وادلها اإلمام حممد بن اجلزري، فقالت: 

»واكن مالزماً للوادل سفراً وحرضاً، يف احلج وغريه...«)3).
اليت الزمه طاهر بن عرب يف كثري  ابن اجلزري؛  العديدة لإلمام  الرحالت  وهذه 
منها؛ تدل ىلع مدى عنايته بتليق العلم والرحلة يف طلبه، وال ريب أنها قد هيأت هل فرصة 
اللقاء بأكابر العلماء يف خمتلف األمصار اليت رحل مع شيخه إيلها، ويرست هل تليق بعض 

العلوم عليهم وإن لم تنص املصادر ىلع ذكرهم.

ب) تلميذه:
لم حتفل املصادر أيضاً بذكر تالميذ طاهر بن عرب، ومن املؤكد أن اعملاً كبري القدر 
مثله، اكن هل مَجٌْع كبري من اتلالميذ، كيف وقد بلغ هذه املزنلة العظيمة من العلم، وتلك 
املاكنة العايلة دلى شيخه اإلمام ابن اجلزري، اذلي اكن حني يقرئ انلاس حيرضه أواًل ثم 

يأخذ ىلع انلاس، اعتماداً عليه، وىلع حذقه، وال يكاد يأخذ ىلع أحد وهو اغئب؟
ومما يؤكد كرثة تالميذه - رغم إغفاهلم يف ترمجته - أن اإلمام ابن اجلزري اكن جيلسه 
ماكنه بدار القرآن اليت أنشأها داخل مدينة شرياز، وجعله خليفته بها قائماً مقامه إن 
اغب أو حرض، قالت سلىم بنت اجلزري: »فاجتمع عليه انلاس ورُحل إيله من ابلالد«)4)، 

وهذا يؤكد كرثة من اكن يَِفُد عليه، ويرحل إيله، يقرأ عليه، ويتلىق العلم عنه.
املصدر السابق ))/340).  (((
املصدر السابق ))/339).  (((
املصدر السابق ))/340).  (3(
املصدر السابق ))/)34).  (4(
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واذلي عرف من تالميذه اثنان فقط)))، وهما:
سلىم بنت اإلمام ابن اجلزري، فقد نصت يف ترمجتها هل ىلع أنها تعلمت منه علم   .(
العروض، وحفظت عليه الطيبة، وعرضت عليه القراءات، فقالت: »... حىت صار 
معليم، ومنه تعلمت العروض، وحفظت عليه الطيبة، وكنت أعرض عليه القراءات 

أواًل، ثم ىلع الوادل، وهو حارض«))).
أبو املعارف حممد السعدي احلمويئ، وهو اذلي كتب هل اإلمام طاهر بن عرب إجازة   .(

خبطه يف ثالث صفحات بتاريخ )857ه))3).

هذا ما وقفت عليه عند إعدادي هلذا ابلحث، ثم وجدت أن حمقق القصيدة ابلاحث يوسف عواد ادليليم ذكر   (((
يف حتقيقه )ص35) تلميذاً ثاثلاً، وهو: يلع أفندي، أخذاً مما يف آخر قصيدة »نظم اجلواهر« - نسخة مكتبة اعرف 
»تمت  زاده:  ناسخها: حممد حمنت  فقال   - برقم )64)/5/80))  املحفوظة ضمن جمموع  املنورة،  باملدينة  حكمت 
األستاذ  املوىل  - من منظومات شيخ شييخ، وخمدوم خمدويم،  اجلواهر  بنظم  ية  املسمَّ املباركة  امليمونة  القصيدة 
امة، فخر امللة وادلين، أبو احلسن طاهر بن عرب األصبهاين... ىلع يد حممد حمنت  العالمة، املقرئ املسند الفخَّ
زاده... من تالميذ يلع أفندي مرحوم...«. انظر: نظم اجلواهر )ص)6)) حتقيق عبد اهلل الصاعدي، فاستدل بقول 

انلاسخ حممد حمنت زاده ىلع أن طاهر بن عرب من شيوخ يلع أفندي.
ولكن يشلك عليه أن حممد حمنت زاده قد نسخ هذه القصيدة سنة )89))ه) كما نص يف خاتمتها، وبني هذا   
اتلاريخ والعرص اذلي اعش فيه طاهر بن عرب أكرث من ثالثة قرون، مما يبعد معه أن يكون يلع أفندي شيخاً 

ملحمد حمنت زاده، وتلميذاً لطاهر بن عرب يف آن واحدة لطول املدة، واهلل أعلم بالصواب.
اغية انلهاية ))/340).  (((

هراين أن من هذه اإلجازة نسخة ضمن جمموعة »كزن السالكني«  كما تقدم يف مبحث: مودله ووفاته، وقد ذكر الطِّ  (3(
بمكتبة فخر ادلين. انظر: اذلريعة )50/8، )3)).
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املبحث اخلامس
ماكنته العلمية، وثناء العلماء عليه

أنه اكن من  وماكنة  بن عرب ماكنة علمية عظيمة، ويكفيه رشفاً  لطاهر  اكنت 
أخص تالميذ اإلمام ابن اجلزري وأنبههم، وأنه نهل من علمه، وقد اعتىن به اإلمام ابن 
من  »واكن  عنه:  اجلزري  بنت  سلىم  قالت  ومما  رفيعة،  مزنلة  عنده  هل  واكنت  اجلزري، 
أخص انلاس وأعزهم عند الوادل، واعتىن به أشد عناية، حىت صار معليم، ومنه تعلمت 
العروض، وحفظت عليه الطيبة، وكنت أعرض عليه القراءات أواًل، ثم ىلع الوادل، وهو 
حارض، واكن الوادل حني يقرئ انلاس حيرضه أواًل، ثم يأخذ ىلع انلاس، اعتماداً عليه وىلع 

حذقه، وال يكاد يأخذ ىلع أحد وهو اغئب«))).
واكن متمكناً يف العلم، قوي احلفظ واالستحضار، والسيما يف علم القراءات، حىت 
نه فيه، قالت عنه سلىم بنت  إن شيخه اإلمام ابن اجلزري - رمحه اهلل - شهد بقوته وتمكُّ
اجلزري: »واكن آية يف استحضار القراءات عجيبة، اغية يف استنباط انلكت الغريبة، وقد 

شهد الوادل بأنه يف هذا العلم املبارك ال يداىن وال يشارك«))).
بنت  سلىم  قالت  شرياز،  بمدينة  اإلقراء  يف  خليفته  جعله   - اهلل  رمحه   - إنه  بل 
ره الوادل أن جيلس ماكنه بدار القرآن، اليت أنشأها داخل مدينة شرياز، وأن  اجلزري: »وقرَّ

يكون خليفته بها، قائماً مقامه، اغب الوادل أو حرض«)3).
شأنه  من  اجلزري  ابن  اإلمام  شيخه  ورفِْع  حتصيله،  وقوة  ونبوغه،  نه  تلمكُّ ونظراً 
واستخالفه إياه، فقد اشتهر علمه، وعال شأنه بني انلاس »فاجتمع عليه انلاس، ورُحل 
إيله من ابلالد... وانتفع به انلاس، وزال بتحقيقه وتدقيقه عن أهل هذا العلم الرشيف 

كثري من االتلباس«)4).

اغية انلهاية ))/340).  (((
اإلحالة السابقة.  (((

اإلحالة السابقة.   (3(
املصدر السابق ))/)34).  (4(
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وقد أثىن عليه عدد ممن ترجم هل، ومن ذلك ما جاء يف ترمجة اإلمام ابن اجلزري 
يف اغية انلهاية، حيث جاء فيها: »واكن قد رحل إيله املقرئ الفاضل املربِّز أبو احلسن 

طاهر بن عرب األصبهاين«))).
كما شهد هل شيخه اإلمام ابن اجلزري بقّوته يف علم القراءات، كما نقلت ذلك عنه 

ابنته سلىم، حيث قالت: »وقد شهد الوادل بأنه يف هذا العلم املبارك ال يداىن وال يشارك«))).
فيه:  قالت  ومما  هل،  املوسعة  ترمجتها  يف  اجلزري  بنت  سلىم  عليه  أثنت  وكذلك 
»اإلمام، الفاضل، العالم، املحّقق، املدّقق، املجوّد، املرتّل، املقرئ، الاكمل، املجيد، املفيد، 
أبو احلسني  ادلين،  فخر  املقرئني،  املحققني، عمدة  العلماء، خنبة  القراء، وصفوة  أستاذ 

األصبهاين، أدام اهلل انلفع به، ووصل أسباب شهرة علم القرآن بسببه«)3).
املقرئ  »القارئ  الطاهرة:  القصيدة  شارح  خليفة  بن  أمحد  بن  حممد  عنه  وقال 
انلافع اذلي اتصف بأنواع العلوم الفائضة منه ىلع أهل الزمان، سّيما العلم اذلي يتعلق 
بقراءات القرآن، وهو العالم احلرب املستجمع بني املعاين واأللفاظ، أستاذ العلماء إسناد 
الزمان،  يف  اإلقراء  شيخ  املتبحرين...  القراء  خلف  املاهرين،  واحلفاظ  املجودين  القراء 

موالنا طاهر امللة وادلين املنسوب إىل أصفهان...«)4).
وقال عنه ناسخ قصيدته »نظم اجلواهر« حممد حمنت زاده: »صاحب العلوم واملفاخر، 
امة، أسوة أعالم املقرئني، املتفرد بانلرث الزاهر  مة، املقرئ املسند الفخَّ

َّ
املوىل األستاذ العال

وانلظم ابلاهر، الشيخ احلاج، فخر امللة وادلين طاهر رمحة اهلل عليه«)5).
ِره ملنظومته الطاهرة: »للشيخ اإلمام العامل طاهر بن 

ْ
وقال حايج خليفة عند ِذك

عربشاه األصبهاين«)6).

املصدر السابق ))/50)).  (((
اغية انلهاية ))/340).  (((

املصدر السابق ))/339).  (3(
حبر اجلوامع )ق)/أ).  (4(

نظم اجلواهر نسخة مكتبة اعرف حكمت )ق6))/أ).  (5(
كشف الظنون ))/)34)).  (6(
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وقال عنه أيضاً: »أستاذ القراء األصبهاين«))). وقال عند ذكره ملنظومته نظم اجلواهر: 
»للشيخ اإلمام طاهر بن عربشاه«))).

وصفه  اذلي  األصفهاين،  إبراهيم  بن  عرب  بن  طاهر  احلسن  »أبو  ْهراين:  الطِّ وقال 
ثني،  بعض تالميذه يف أول بعض تصانيفه بقوهل: »سلطان القراء احلاذقني، وأستاذ املحدِّ

فخر امللة واحلقيقة، وخري ادلهر )خري ادلين - ظ) والطريقة، خاتمة املجتهدين«...«)3).

وقال حممد غوث األراكيت يف مقدمة كتابه »نرث املرجان يف رسم نظم القرآن« عند 
املاهر  الفاضل  كتبه  اذلي  املصحف  »ومنها  كتابه:  منها  استخرج  اليت  مصادره  تعداد 

طاهر بن عرب بن إبراهيم احلافظ األصبهاين«)4).

كتبها  اليت  النسخة  عن  حديثه  عند  احلمد،  قدوري  اغنم  ادلكتور  األستاذ  وقال 
م هذه  طاهر بن عرب من كتاب »اتلحديد يف اإلتقان واتلجويد« أليب عمرو ادلاين: »ُتَقدِّ
النسخة مثااًل للتحقيق العليم للنصوص، فيبدو يل أن احلافظ طاهر بن عرب مجع عدة 
ايلوم عند حتقيق  نفعل حنن  ما  بينها، ىلع حنو  يوازن  »اتلحديد« وراح  نسخ من كتاب 
الكتب املخطوطة، واكن يثبت الفروق بني تلك النسخ يف هوامش الصفحات، ويستخدم 
ذللك رمزاً هو حرف )خ) يضعه فوق اللكمة اليت يكتبها يف اهلامش، مع إشارة أخرى 
توضع ىلع اللكمة املكتوبة يف السطر، وهناك نوع آخر من املالحظات يكتب يف هوامش 
الصفحات أيضاً، لكنه ليس راجعاً يف أصله إىل فروق يف قراءة النسخ، وإنما يه توضيحات 

كتبها احلافظ طاهر يلَُعرِّف ببعض األعالم أو يوضح بعض اللكمات«)5).

كشف الظنون ))/343)).  (((
كشف الظنون ))/)96)).  (((

اذلريعة )50/8).  (3(
نرث املرجان ))/8)).  (4(

اتلحديد يف اإلتقان واتلجويد )ص49).  (5(
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املبحث السادس
 مؤلفاته

ملا اكنت لطاهر بن عرب تلك املاكنة العلمية، واتلمكن يف العلوم، وقوة احلفظ 
ابن اجلزري رمحه اهلل  إن شيخه اإلمام  القراءات، حىت  واالستحضار، والسيما يف علم 
شهد بقوته وتمكنه فيه، ورفع من شأنه، واستخلفه فاشتهر علمه، وعال شأنه بني انلاس، 

فاجتمعوا عليه، وانتفعوا به))).
وقد طاف ابلالد، حىت برع يف الفنون والسيما العربية)))، وقد تعلَّمت منه سلىم 

بنت اجلزري علم العروض، إضافة إىل علم القراءات)3).
وتلمكنه من اللسان العريب واللسان الفاريس، فإنه قد ألَّف عدة مؤلفات نفيسة 

نظماً ونرثاً، أكرثها بالفارسية، وبعضها بالعربية)4).
واتلجويد،  القراءات،  يف:  وألف  نظم  فقد  فيها،  ألَّف  اليت  الفنون  تعددت  وقد 
ووقوف القرآن، ورسم القرآن، وعد آي القرآن، واألشعار، وفيما ييل ذكر مؤلفاته مرتبة 

ىلع هذه الفنون)5):

أ) القراءات:
ْهراين بقوهل: »لطاهر القارئ األصفهاين، مؤلف )مفردة أيب عمرو)  مفردة نافع: ذكره الطِّ  .1
وغريها من الرسائل الفارسية يف اتلجويد، يف اإلفراد ىلع طريق نافع بن عبد الرمحن)6) 
أوهل: )محد  أبواب وفصول وتنبيهات،  املدين، يف عدة  برواية أيب موىس  نعيم،  ابن أيب 

اغية انلهاية ))/)34).  (((
اغية انلهاية ))/339).  (((

املصدر السابق ))/340).  (3(
ومن أعظم مؤلفاته بالعربية القصيدة الطاهرة - موضوع هذه ادلراسة - وقصيدة نظم اجلواهر كما سيأيت.  (4(

لم يذكر أكرث من ترجم لطاهر بن عرب إال عدداً قلياًل من مؤلفاته، وأكرث مؤلفاته مذكورة يف كتاب اذلريعة،   (5(
وعنه أخذ حمقق القصيدة الطاهرة )ص38 – )4)، وكذلك حمقق قصيدة نظم اجلواهر )ص55 – 58).

يف اذلريعة »نافع عبد الرمحن« وهو خطأ ظاهر، والصواب إثبات لفظ »ابن« بني نافع وأبيه عبد الرمحن. انظر ترمجته   (6(
يف معرفة القراء الكبار ))/)4))، واغية انلهاية ))/330).
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هل.. والصالة والسالم األتمان األكمالن...) رأيتها بطهران )امللك 7/3)54) كتابته )) 
شوال 988ه«))) ويعرف أيضاً باسم »القراءة املفردة نلافع«))).

بقوهل:  الطهراين  ذكره  الفارسية،  باللغة  ابلرصي:  العلء  بن  عمرو  أيب  مفردة   .2
املفردة  »القراءة  باسم  أيضاً  وُيعرف  الُكتْبيني«)3)،  بعض  »رأيته بكربالء عند 

أليب عمرو«)4).
مفردة ابن عمر: باللغة الفارسية، ذكره الطهراين بقوهل: »يف اتلجويد ىلع رواية ابن   .3
اعمر، يف عدة فصول وأبواب، ألفه حسب طلب األحباب، أوهل: »احلمد هلل اذلي 
ضمن   (54(7/( )امللك  بطهران  رأيتها  ويد..«  نني  وبعد:  العظيم...  القرآن  جعل 

جمموعة كتابتها )988ه)«)5).
ويعرف أيضاً باسم »القراءة املفردة البن اعمر«. قال الطهراين: »وسيأيت هل... و»القراءة   
املفردة البن اعمر« أي عبد اهلل بن اعمر ادلمشيق املتوىف بها )املحرم 8))ه)...«)6).

شيخه  عن  اعمر«  البن  املفردة  »القراءة  مقدمة  يف  املؤلف  »وينقل  أيضاً:  وقال   
حممد بن حممد بن اجلزري املتوىف )833ه) وعن كتابه طبقات القراء«)7).

مفردة حزة: باللغة الفارسية، ذكره الطهراين بقوهل: » )مفردة محزة) لطاهر القاري   .4
وعناوين،  أبواب  يف  الشاطبية،  القصيدة  ترتيب  ىلع  محزة،  قراءة  يف  األصفهاين... 
مسألة مسألة، أوهل: »محد هل، وصالته وسالمه ىلع سيد املرسلني... أما بعد نني ويد 
شيخ ما« رأيته يف طهران )امللك )/7)54) ضمن جمموعة، كتابتها )988ه)، كتبت 

اذلريعة )))/37)) برقم ))549).  (((
»الربق  بعنوان  به األستاذ ادلكتور اغنم قدوري احلمد،  أفاد  ما  اذلريعة )50/8)، وطبع مؤخراً يف طهران حسب   (((
الالمع يف قراءة نافع«، حتقيق: حممد رضا شهيدي بور، ضمن سلسلة مطبواعت مكتبة جملس الشورى املسماة 

»كنجينه بهارستان« سنة )))0)م)، ويه باللغة العربية.
اذلريعة )))/35)) برقم )5478).  (3(

اذلريعة )50/8).  (4(
اذلريعة )))/35)) برقم )5480).  (5(

اذلريعة )50/8).  (6(
اإلحالة السابقة.  (7(
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يف مكة، وأخرى بطهران )دكرت مفتاح ) مج) مع )منهل العطشان) هل«)))، ويسىم 
أيضاً بـ »القراءة املفردة حلمزة«))).

وقد   - نافع«  و»مفردة  محزة«  و»مفردة  اعمر«  ابن  »مفردة  ذكر  أن  بعد  أيضاً  وقال   
 -: »وهذه القراءات اثلالث لكها ضمن جمموعة خبط أمحد بن فتح اهلل 

ً
ذكرها تبااع

اتلمييم، فرغ من كتابتها بمكة يف )988ه) ويه نسخة نفيسة بمكتبة )امللك) كما 
يف فهرسها اليت كتبها ابين«)3).

شح الشاطبية: ذكره الطهراين يف قوهل: »وهل أيضاً )رشح الشاطبية) كما يُنقل عنه   .5
يف بعض كتب اتلجويد«)4).

القصيدة الطاهرة ف القراءات العر:  ويه موضوع هذه ادلراسة، وسيأيت احلديث   .6
عنها باتلفصيل يف الفصل اثلاين، وقد حصلت ىلع ثالث نسخ خطية هلا، وأفدت 

منها مجيعها يف هذه ادلراسة.
النسخة األوىل: نسخة مكتبة احلرم امليك، رقمها )6)4) وعدد أوراقها )67)) ورقة.  
والنسخة اثلانية: نسخة املكتبة الظاهرية، رقمها )5983) وعدد أوراقها )37) ورقة.  

والنسخة اثلاثلة: نسخة املكتبة األزهرية، رقمها ))88 ]39[ جماميع) وعدد أوراقها   
)64) ورقة.

ب) اتلجويد:
تويد القرآن: ذكره الطهراين بقوهل: » )جتويد القرآن) فاريس للموىل طاهر حافظ   .7
األصفهاين، رأيته أواًل بكربالء عند موالنا الشيخ حممد يلع القيم، ثم رأيت نسخة 
أخرى يف انلجف عند السيد أمحد املدعو بالسيد آقا التسرتي، أوهل »احلمد هلل رب 
العاملني« وعناوينه باب باب، بدأ بباب املد والقرص، ثم باب اإلداغم، ويف حاشية 

اذلريعة )))/36)) برقم )5485).  (((
اذلريعة )50/8).  (((
اإلحالة السابقة.  (3(
اذلريعة )50/8).  (4(
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هذه النسخة خبط اكتبها أن كتاب »منهل العطشان يف رسم أحرف القرآن« ملؤلف 
هذا اتلجويد املوىل طاهر حافظ«))).

فاريس  ووصل)  )وقف   :8(3« فقال:  ووصل«  »وقف  كتاب  ذكر  عند  أيضاً  وذكره   
بيتاً،   (50( يف  خمترصة  ابلخاري  املاكرم  أبو  )زوزندى)  الزندوي  حممد  بن  ملحمد 
والنسخة خبط بهاء ادلين بن حممد الشريازي جماور مشهد خراسان... ورأيت نسخة 

أخرى يف حاشية »رسالة اتلجويد« ملال طاهر األصفهاين، ذ 3 - 369«))).
ادلر الفريد ف قواعد اتلجويد: ذكره الطهراين بقوهل: » )ادلر الفريد يف قواعد اتلجويد):   .8
فاريس للموىل حممد طاهر حافظ األصفهاين أوهل »احلمد هلل رب العاملني« توجد نسخة 
منه يف )الرضوية) خبط كمال ادلين حسني بن حممد شاه يف )8)0)) من وقف نادرشاه 
ولعله من غلط  الفريد)  )درر  بعنوان  فهرسها )ج) ص7))) لكن  )45))) كما يف 
اخ، فإن هلذا املؤلف منتخب كتابه هذا، املوجودة نسخته أيضاً كما سيأيت يف امليم،  النُّسَّ
ورصح يف أول املنتخب بأنه انتخبه عن كتابه )ادلر الفريد) باتلماس بعض اإلخوان، 
وتاريخ كتابة هذا املنتخب ))89) وينقل عنه بعنوان )ادلر الفريد) أيضاً املوىل جالل 

ادلين حممد مؤلف )جتويد الفاحتة) املذكور يف )ج3) املؤلف قبل )080))...«)3).
وذكر األستاذ ادلكتور اغنم قدوري احلمد أنه وجد نسختني منه، فقال: »عرثت يف   
املسماة  الشيخ طاهر  ناقصة من قصيدة  ببغداد ىلع نسخة خطية  املتحف  مكتبة 
بالطاهرة رقمها )0845))... ويضم املخطوط اذلي جاءت فيه هذه القصيدة كتاباً 
آخر من كتب احلافظ طاهر، وهو كتاب )ادلر الفريد يف معرفة اتلجويد) وهناك 
نسخة خطية أخرى من هذا الكتاب يف املكتبة نفسها، ورقمه )9)9)) وهذا الكتاب 

بالفارسية، أما القصيدة )الطاهرة) فبالعربية«)4).
اذلريعة 3/)0) برقم 336)).   (((

قدوري  ادلكتور اغنم  األستاذ  فضيلة  أيضاً  به  أفاد  ما  يف طهران حسب  – 89)، وطبع مؤخراً   88/(5( اذلريعة   (((
احلمد، بعنوان »اتلجريد يف اتلجويد« تصحيح: أبو الفضل عاليم، ضمن سلسلة مطبواعت مكتبة جملس الشورى 

املسماة »كنجينه بهارستان« سنة )))0)م)، ويه باللغة العربية.
اذلريعة )49/8) برقم )36)).  (3(

اتلحديد يف اإلتقان واتلجويد )ص48 – 49).  (4(
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ُمْنَتخب ادلر الفريد: ذكره الطهراين عند حديثه عن كتاب )ادلر الفريد) - السابق   .9
أيضاً  نسخته  املوجودة  هذا،  كتابه  منتخب  املؤلف  هلذا  »فإن  قال:  حيث   - ذكره 
كما سيأيت يف امليم، ورصح يف أول املنتخب بأنه انتخبه عن كتابه )ادلر الفريد) 

باتلماس بعض اإلخوان، وتاريخ كتابة هذا املنتخب ))89)«))).

ج) وقوف القرآن:
القرآن)  وقوف  يف  )رسالة   « قوهل:  يف  الطهراين  ذكرها  القرآن:  وقوف  ف  رسالة   .10
للموىل حممد طاهر حافظ األصفهاين، فاريس، ويه يف )الرضوية) يف مخس وستني 

ورقة«))).

د) رسم القرآن:
منهل العطشان ف رسم أحرف القرآن: ذكره الطهراين يف قوهل: » )منهل العطشان   .11
يف رسم أحرف القرآن) للموىل طاهر األصفهاين، كما يف حاشية رساتله املخترصة يف 

اتلجويد ىلع ما ذكرنا يف )ج3)«)3).
وذكره أيضاً عند ذكر )جتويد القرآن) لطاهر بن عرب، فقال: »ثم رأيت نسخة أخرى   
يف انلجف عند السيد أمحد املدعو بالسيد آقا التسرتي... ويف حاشية هذه النسخة 
خبط اكتبها أن كتاب )منهل العطشان يف رسم أحرف القرآن) ملؤلف هذا اتلجويد 

املوىل طاهر حافظ«)4).
اخلطية  النسخة  ذكره  عند  قال  إذ  محزة)،  )مفردة  كتاب  مع  نسخة  هل  أن  وذكر   
)منهل  مع  )مج)  مفتاح  )دكرت  بطهران  »وأخرى  محزة):  )مفردة  لكتاب  اثلانية 

العطشان) هل«)5).

اذلريعة )49/8).  (((
اذلريعة )5)/90) برقم )9)8).  (((

اذلريعة )3)/5))) برقم )9)86).  (3(
اذلريعة )3/)0)).  (4(

اذلريعة )))/36)).  (5(
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األوزبكية  األاكديمية  األوىل: يف  أخريان،  نسختان  الشامل  الفهرس  وُذكر هل يف   
برقم  بإستانبول  العمومية  املكتبة  يف  واثلانية   ((669/(9( برقم  بطشقند، 

.((((87/(08(
قواعد ف رسم اخلط: منه نسخٌة خطية مصورة، بمكتبة اإلسكندرية، ضمن جمموع   .12

برقم ))745,6) تقع يف مخس أوراق))).

ه) عد آي القرآن:
وزن  ىلع  العدد،  علماء  عند  اآليات  عّد  اختالف  يف  قصيدة  ويه  اجلواهر:  نظم   .13
الشاطبية، لكن رويها الراء، وقد جرى كثري ممن ترجم لطاهر بن عرب ىلع تسميتها: 
)قصيدة يف اختالف اآليات) ومن ذلك قول سلىم بنت اجلزري: »ونظم قصيدة يف 
قراءات العرش ىلع وزن الشاطبية ورويها... وقصيدة يف اختالف اآليات سماها نظم 

اجلواهر، ىلع وزن الشاطبية أيضاً، لكن رويها الراء، أىت فيها ببدائع«)3).
إال أن حايج خليفة أوضح موضوعها عند تسميتها يف كشف الظنون بقوهل: »نظم   
اجلواهر قصيدة يف رؤوس اآلي، للشيخ اإلمام طاهر بن عربشاه األصبهاين املتوىف 

سنة )786ه)«)4).
لكنه توهم يف موضع آخر أن هذه املنظومة يه القصيدة الطاهرة، حيث قال: »قصيدة   
آنفاً،  مرت  الطاهرية)  )القصيدة  لعله  )الشاطبية)  وزن  ىلع  اآليات  اختالف  يف 
لطاهر بن عرب بن إبراهيم بن أمحد، أستاذ القراء األصبهاين، املتوىف سنة )786ه) 

اها: »نظم اجلواهر« أىت فيها: ببدائع«)5). ست وثمانني وسبعمائة، ويه: رائية، َسمَّ

انظر: الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلساليم - علوم القرآن - املصاحف املخطوطة، وخمطوطات رسم املصحف   (((
)ص476)، وطبع مؤخراً يف طهران حسب ما أفاد به أيضاً فضيلة األستاذ ادلكتور اغنم قدوري احلمد، حتقيق: حممد 

رضا شهيدي بور، ضمن سلسلة مطبواعت مكتبة جملس الشورى املسماة »كنجينه بهارستان« سنة )006)م).
أفدت ذلك من مقدمة ابلاحث عبد اهلل بن محد الصاعدي يف حتقيقه لقصيدة »نظم اجلواهر« )ص56).  (((

اغية انلهاية ))/340)، وانظر معجم املؤلفني ))/3))، واألعالم )3/))))، وهدية العارفني ))/)43).  (3(
كشف الظنون ))/)96)).  (4(
كشف الظنون ))/343)).  (5(
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وعدد أبيات هذه املنظومة )305) أبيات))).  
قال انلاظم يف أوهلا))):  

ــرَبَا
ْ
ك

َ
أ َكَن  َمــْن  اهللِ  ِبَْمِد  ُت 

ْ
َابَـــَدأ ــربِّ

َ
ــك ــَت  ُم

ً
 َعملِــــا

ً
ــا ــم ــدي

َ
 ق

ً
ــــا

َ
إِل

َدَع َمْن  َخريِ   
َ

إىِل  
ً
تَْسلِيما ْهَديُت 

َ
ــَوَرىوَأ

ْ
ال ــِد  ْحَ

َ
أ  

َ
َمل

ْ
ال َمُْموِد  اهللِ   

َ
إىِل

َواتلَّابِِعيِهُم ــْحــِب  َوالــصَّ ــِه  ِ ت ــْرَ ــَراَوِع ــُط ْس
َ
ــَك أ

َ
ــٌم ل ــاِظ  نَ

ِّ
ــإيِن ـ

َ
ــُد ف ــْع َوَب

ـ
ْ
َوال َِجاز 

ْ
ال بََن  ــاِت  يَ

ْ
ال الُِمْخَتلِِف  َ ــرَّ ــَف ــزاً َوُم ــوَْج ــاٍم ُم ــَراق َوَشـ ــِع ـ

ــًة ِــُه آيَ ــاب ـُـَش ــا ي ــيــِه َم ــُت فِ ــْن ــيَّ تِلَْظَهَراَوَب  
ً
يْضا

َ
أ َس 

ْ
َعك

ْ
َوال بَِها  يَْس 

َ
َول

وقال يف آخرها)3):  
َمــْودِلٌ َوْهَ  يٌَّة 

ِّ
َمك بَِقَيْت  الُقَرىَوَمــا  َمْعُموَرَة  اهللِ  بَِعْوِن  ْت  َفَتمَّ

ًة
َ
ث

َ
ل

َ
ث ِمَئاٍت  ِمــْن  ــُدْد  اْع ْبَياُتَها 

َ
َاوَأ ُحضَّ َبْعُد  َْسًة  خَ َواِحــَداٍت  ــْن  َوِم

اْنَتِظْم
َ
ف ــِر  ــَواِه َ اجلْ َنْظَم  ْيُتَها  َاَوَسمَّ

َّ
ُمــَنــر  

ً
ِمْينا

َ
ث ُدّراً  قـِـَهــا 

َ
اْعــل ــَن  ِم

لً َمُّ
َ

ت فِْيَها  ــارِ  ــظَّ انلُّ ــَن  ِم ــِي  ــْب َاَوَت
ُّ

َتَعر ْيَها  َ دلَ ــْوا 
َ
َواف إِْن  َضاءِ 

ْ
بِاِلغ

بَِها  
ً
ُمْنَصِدع َظــلَّ  َما  ــوا  بُ

َ
ــْرأ يَ ْن 

َ
ُهَراوَأ

ْ
َوال ُهْجِر 

ْ
ال ِمْقَوَل  يَستَِشرُيوا   

َ
َول

اذْل َغفُِر  ْوِل  الطَّ ُذو  اهلُل  نَْت 
َ
أ َربِّ  ِفَراَفَيا 

ْ
اغ

َ
ف َمَعايِِب 

ْ
ال ــاُر  َوَســتَّ ُذنُـــْوِب 

َوآِلِ الـــرَبَايَـــا  ــرْيِ  َخـ َعَ  وََعــْنــرَبَاَوَصـــلِّ  َعــبـِـرْياً   
ً
ِطْيبا ــْت  َرَب ةً 

َ
ــل َص

َما
َّ
ُك ــاَع  ــَب ْت

َ
َوال ْت  َعمَّ ْشــَيــاَعــُه 

َ
ْسَفَراوَأ

َ
أ ْبُح  َوالصُّ ْيِل 

َّ
بِالل ٌب 

َ
ْوك

َ
ك بََدا 

وقد قام بتحقيقها ابلاحث عبد اهلل بن محد الصاعدي يف حبث تكمييل نليل درجة املاجستري يف قسم القراءات   (((
القصيدة  املنورة، لكنه جعل عنوان  باملدينة  باجلامعة اإلسالمية  الكريم وادلراسات اإلسالمية  القرآن  بكلية 

»نظم اجلواهر يف اختالف اآليات بني علماء العدد«.
انلاظم نفسه عناء  القصيدة عنوانها )نظم اجلواهر) وقد كفاين  القصيدة): »هذه  وقال يف مبحث )حتقيق اسم   
يف  املعتمدة  اخلطية  النسخ  نهاية  يف  التسمية  بهذه  اتلرصيح  جاء  كما  القصيدة...  اسم  عن  واتلحري  ابلحث 
اتلحقيق، وأما ما جاء ىلع غالف ابلحث من إضافة عبارة )يف اختالف اآليات بني علماء العدد) فهو وصٌف 

للقصيدة، وبياٌن للفن اذلي ألفت فيه...« )ص64).
لكن ناسخ نسخة دار الكتب املرصية قد سىم القصيدة يف قوهل: »تمت كتابة القصيدة املوسومة بنظم اجلواهر يف   

عد اآلي من منظومات احلافظ الرباين موالنا طاهر األصفهاين عليه الرمحة والرضوان..«.
وعليه فلو جعل املحقق عنوان القصيدة موافقاً ملا يف آخر هذه النسخة، وهو: »نظم اجلواهر يف عد اآلي« لاكن   

ذلك أوىل مما أثبته وفقه اهلل باجتهاده.
نظم اجلواهر حتقيق عبد اهلل الصاعدي )ص93 – 96).  (((

املصدر السابق )ص57) – )6)).  (3(
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و) األشعار:
وهو  أصفهاين)  حافظ  )ديوان   « قوهل:  يف  الطهراين  ذكره  أصفهاين:  حافظ  ديوان   .14
أبو احلسن طاهر بن عرب )أو عربشاه) بن إبراهيم تلميذ حممد بن حممد اجلزري 
»كشف  فارسيتان يف  قصيدتان  هل  ُذكر  وج8)،  )ج3  ذكرناه يف  )833ه)  املتوىف 

الظنون« كالهما يف اتلجويد«))).
وهو  األصبهاين)  طاهر  احلافظ  )مصحف  عرب:  بن  لطاهر  العلمية  الثار  ومن 

ه عن مصحف شيخه اإلمام ابن اجلزري))). مصحف نسخه خبطِّ
وُيَعدُّ مصحف احلافظ طاهر األصبهاين ذخرية علمية، تمثل جانباً من اهتماماته 
باختياراته  واتلعريف  الكريم،  للقرآن  العلمية، وجتسد صورة عملية يف جمال خدمته 
فيه، وهو أمر يف اغية األهمية يف موضوعه، كما أنه يمثل مقدار ارتباطه بمدرسة شيخه 
ابن اجلزري، واعتماده ملذاهبه، وامتداده من خالهل، واستمرار آثار هذه املدرسة يف بالد 

فارس وما وراءها، بسبب إشعاع مدرسته خلفاً لشيخه.
القرآن) ملحمد  نظم  رسم  املرجان يف  )نرث  كتاب  يف  مبثوثاً  منه  قسم  وقد ظهر 

غوث بن نارص ادلين حممد األراكيت انلائطي )ت: 38))ه).
 - كتابه  منها  استخرج  اليت  يتحدث عن مصادره  وهو  قوهل  مقدمته  ومما جاء يف 
الفاضل  كتبه  اذلي  املصحف  »ومنها   :- للشاطيب  والعقيلة  للاين  املقنع  ذكر  أن  بعد 
أستاذه  نسخة صححها  من  نقله  األصبهاين،  احلافظ  إبراهيم  بن  بن عرب  طاهر  املاهر 
شيخ اإلسالم اجلزري«، ثم قال: »وصل ذلك املصحف إيلنا اعرّية من خزينة أمري الوقت، 

وحيثما أقول )مصحف اجلزري) فاملراد به ذلك املصحف«)3).

اذلريعة )9/)6)) برقم )349))، ويظهر من وصف الطهراين أن هذا ادليوان إنما هو جمموع يضم قصيدتني هل يف   (((
علم اتلجويد بالفارسية، وليس ديواناً شعرياً كما قد يُفهم من عنوانه.

ومصحف اإلمام ابن اجلزري ال جند هل ذكراً يف بالدنا العربية، وال نعلم عنه نقاًل عند املؤلفني يف رسم املصحف   (((
بعد ابن اجلزري، وال يف مالحق املصاحف عند جلان املراجعة واتلصحيح، مع أهميته ابلالغة، ونفاسته املرجعية، 

بوصفه من أهم ما خلَّفه احلافظ ابن اجلزري يف جمال رسم املصحف الرشيف.
نرث املرجان ))/8)).  (3(
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الفصل اثلاين
دراسة املنظومة

وفيه ستة مباحث:

املبحث األول
صحة نسبة املنظومة نلاظمها

عّدة  اهلل  رمحه  عرب  بن  طاهر  ناظمها  إىل  املنظومة  هذه  نسبة  صحة  ىلع  يدل 
أمور، منها:

نَصُّ عدٍد ممن ترجم نلاظمها طاهر بن عرب ىلع أنه نظم القراءات العرش يف منظومة   ((
سماها »القصيدة الطاهرة« أو »الطاهرية« ىلع خالف بينها يف التسمية، ومن تلك 

انلصوص:
قول سلىم بنت اجلزري: »ونظم قصيدة يف قراءات العرشة ىلع وزن الشاطبية   .(

اها بالطاهرة«))). وَرِويِّها، استحسنها الوادل وطالعها، وَسمَّ
الظاهرية  اخلزانة  الطاهرية )خ) يف  هل  »مقرئ،  عنه:  الزريلك  ادلين  قول خري   .(

بدمشق، منظومة المية يف )53))) بيتاً، يف القراءات العرش«))).
ما وقع يف بداية النسخ اخلطية للمنظومة قبل أبيات املنظومة، حيث ورد يف نسخة   ((
املكتبة الظاهرية: »يقول الفقري إىل اهلل الغين طاهر بن عرب األصبهاين اكن اهلل 

هل ولوادليه«)3).
ويف نسخة املكتبة األزهرية: »يقول الفقري إىل اهلل الغين طاهر احلافظ األصفهاين   

غفر اهلل هل بلطفه اخليف«)4).

اغية انلهاية ))/340).  (((
األعالم )3/)))).  (((

)ص)).  (3(

)ص)).  (4(
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ترصيح انلاظم يف مقدمتها باسمها حيث قال))):  (3

َمــا ِ
ْ

اإل َطيَِّبِة  ــْورِ  نُ ِمْن  اْهَتَدى  ا  مَّ
َ
َول

َ
ُمَتَفئِّل ــاِهــرَْه  بـِـالــطَّ ْيُتَها  َسمَّ ِم 

ما ختمت به نسخة مكتبة احلرم امليك، وهو قول انلاسخ: »تم كتاب الطاهرة يف   (4
ونَوَّر  اهلل روحه،  َروَّح  األصفهاين  وادلين  امللة  للمقرئ طاهر  العرشة  القراءات 

رضحيه آمني«))).
ِذكُر عدٍد من فهارس الكتب العربية هلذه املنظومة منسوبة إىل ناظمها طاهر بن   (5

عرب، ومنها:
هدية العارفني: قال مؤلفه عند ذكر طاهر بن عرب: »هل القصيدة الطاهرية يف   .(

القراءات العرشة«)3).
كشف الظنون: قال مؤلفه: »القصيدة الطاهرية يف القراءات العرش، ىلع روي   .(

)الشاطبية) للشيخ اإلمام العامل: طاهر بن عربشاه األصبهاين«)4).
ونسبها  الطاهرية)  )القصيدة  وسماها  برولكمان،  لاكرل  العريب:  األدب  تاريخ   .3

نلاظمها وسماه )طاهر بن عربشاه األصبهاين))5).
ذكرها يف عدد من فهارس املخطوطات أيضاً منسوبة نلاظمها طاهر بن عرب، ومنها:  (6

العرش »منظومة«  القراءات  »الطاهرة يف  فيه:  الظاهرية، وورد  فهرس املكتبة   .(
الرقم )3)59) املؤلف: طاهر بن عمر بن إبراهيم بن أمحد بن عربشاه األصبهاين 
املتوىف سنة )786ه)، فاحتة املنظومة: يقول الفقري إىل اهلل الغين طاهر بن عرب 

األصبهاين، اكن اهلل هل ولوادليه:
َ

ل
َ ْ
َواأل َفْضِل 

ْ
ال ِذي  ِق 

ْ
َل اخلْ  ِ

َ
إِل «)6)ِبَْمِد 

َ
ُمبَْسِمل َتَتْحُت 

ْ
اف يَاِديِه 

َ
أ ِر 

ْ
َوُشك

نسخة مكتبة احلرم )ص)))، والظاهرية )ق4/ب)، واألزهرية )ق6/ب).  (((
)ص67)).  (((

هدية العارفني ))/5))).  (3(
كشف الظنون ))/)34)).  (4(

تاريخ األدب العريب ))/74)).  (5(
فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية ))/406 – 407).  (6(
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الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلساليم املخطوط - علوم القرآن - خمطوطات   .(
القراءات))).

اجلوامع«  »حبر  املسىم  هلا  رشحه  يف  خليفة«  بن  أمحد  بن  »حممد  شارحها  ترصيح   (7
باسمها واسم ناظمها، ونسبتها هل، حيث قال يف مقدمته: »وبعد: فيقول ُمسوِّد هذه 
الصحيفة حممد بن أمحد بن خليفة: ملا اكنت القصيدة الالمية املنظومة يف القراءات 
العرش اليت تضمنها كتاب النرش، ونظمها القارئ املقرئ انلافع اذلي اتصف بأنواع 
العلوم الفائضة منه ىلع أهل الزمان، سّيما العلم اذلي يتعلق بقراءات القرآن، وهو 
العالم احلرب املستجمع بني املعاين واأللفاظ، أستاذ العلماء إسناد القراء املجودين 
واحلفاظ املاهرين، خلف القراء املتبحرين... شيخ اإلقراء يف الزمان، موالنا طاهر 
اجلوامع يف رشح  يْتُه حبر  وَسمَّ  :- قال  أن  إىل   - إىل أصفهان  املنسوب  امللة وادلين 

القصيدة املسماة بالطاهرة«))) إلخ.

وقوهل عند رشح قول انلاظم)3):  

َمــا ِ
ْ

اإل َطيَِّبِة  ــْورِ  نُ ِمْن  اْهَتَدى  ا  مَّ
َ
ََول

ُمَتَفئِّل ــاِهــرَْه  بـِـالــطَّ ْيُتَها  َسمَّ ِم 

».. وملا اهتدى هذا املنظوم واقتبس نور الفن من نور الطيبة املنظومة لإلمام املاهر   
سماه انلاظم بالطاهرة متفائاًل بمعناه«)4).

الطاهرية«  »احلوايش  املسىم  هلا  رشحه  يف  اتلربيزي«  اهلل  »عبد  شارحها  ترصيح   (8
ناظمها، ونسبتها هل، فقال يف مقدمته: »إن هذه حواش طاهرية ىلع  باسمها واسم 
القصيدة الالمية املسماة بالطاهرة اليت أبدعها طاهر بن عرب بن إبراهيم احلافظ 

األصبهاين«)5).

)ص)0)).  (((
حبر اجلوامع )ق)/أ – ق4/أ).  (((

نسخة مكتبة احلرم )ص)))، والظاهرية )ق4/ب)، واألزهرية )ق6/ب).  (3(
حبر اجلوامع )ق54/أ).  (4(

احلوايش الطاهرية )ق)/أ).  (5(
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وقال عند رشح قول انلاظم:  

َمــا ِ
ْ

اإل َطيَِّبِة  ــْورِ  نُ ِمْن  اْهَتَدى  ا  مَّ
َ
َول

َ
ُمَتَفئِّل ــاِهــرَْه  بـِـالــطَّ ْيُتَها  َسمَّ ِم 

»... )سميتها) أي هذه القصيدة )بالطاهرة) امتثااًل ألمر الشيخ ملا طلبها يلنظر فيها،   
وما كنت سمتيها بعد، فقال الشيخ: ما اسمها؟ قلت: ما أرشتم إيله ورسمتم به، أنا ما 
ها بالطاهرة، يلحصل لك الطيبة  سميتها بعد بيشء، فقال: أنت حافظ الطيبة فَسمِّ
والطاهرة، ولكما قعد لإلقراء بدار القرآن طلبها مين ونظر فيها وتصفحها حىت أىت 

عليها من أوهلا إىل آخرها، وقوهل: )متفئاًل) بأن جيعلها اهلل طاهرة مقبولة«))).

احلوايش الطاهرية )ق4)/ب).  (((
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املبحث اثلاين
موضوع املنظومة، وطريقها، وقافيتها، ووزنها

موضوع املنظومة:
عنوانها  من  يظهر  كما  العرش،  القراءات  يف  املنظومة  هذه  عرب  بن  طاهر  نظم 
القراءات العرش«، وقد ورد عنوانها يف نسخة مكتبة احلرم امليك  »القصيدة الطاهرة يف 
»القصيدة الطاهرة يف القراءة العرشة«، ويف نسخة املكتبة الظاهرية »كتاب الطاهرة يف 

القراءة العرشة«، أما نسخة املكتبة األزهرية فلم يرد ىلع غالفها عنوان للمنظومة.
الرتاجم  كتب  يف  ذكرها  عند  العرش  القراءات  يف  كونها  ىلع  انلص  وقع  وكذلك 
والفهارس، ويتضح ذلك أيضاً جلياً من ذكر انلاظم للقراء العرشة اذلين نظم قراءاتهم يف 

هذه القصيدة، فقال يف مقدمتها))):

ِضَياُؤَها اْضَح  َعْرٌ  ُشُمْوٌس  ِمْنُهْم 
َ
ف

َ
ل

ِّ
ُمَتَهل ـــَوَرى 

ْ
ال ــْنَ  َب َج  ادلُّ ُمنرِْيَ 

ثم عدَّ القراء العرشة مبتدئاً بنافع، حيث قال))):

اْرَتَق َوْرٍش  َمْع  وُن 
ُ
ال

َ
ق نَافٍِع  َفَعْن 

َ
َمْنَدل َة 

َّ
َمك ــاَح 

َ
ف ــثِــرْيٍ 

َ
ك ــِن  ــابْ ِ َوب

وعدد بقية القراء إىل أن انتىه خبلف العارش، فقال:
َ

ت
َ
أ ــٌف 

َ
َخــل بَـــزَّاُرُهـــْم  ــْم  ــ ُهـ وََعِشُ

َ
ل

َّ
ث
َ
تَأ ِمْنُه  ــَس  إِْدرِيْـ َمــْع  ــَحــاُق  َوإِْس

وكذلك بانلظر إىل حمتواها جندها يف القراءات العرش.

طريق املنظومة:
اتَّبع طاهر بن عرب يف نظمه هلذه القصيدة طرق كتاب شيخه اإلمام ابن اجلزري 
»النرش يف القراءات العرش« وَنْظِمِه »طيبة النرش يف القراءات العرش«)3)، نصَّ ىلع ذلك 

يف املقدمة بقوهل)4):

نسخة مكتبة احلرم )ص0))، والظاهرية )ق3/أ)، واألزهرية )ق4/أ).  (((

نسخة مكتبة احلرم )ص)))، والظاهرية )ق3/أ)، واألزهرية )ق4/أ).  (((
ويه اليت تعرف بالقراءات العرش الكربى كما سبق.  (3(

نسخة مكتبة احلرم )ص3))، والظاهرية )ق3/أ)، واألزهرية )ق4/ب).  (4(
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َها َصحُّ
َ
أ ُطْرٌق  ْصَحاِب 

َ ْ
األ َهِذهِ  َىوََعْن  الطُّ َواِضَحَة  ْرِ 

النَّ كَِتاِب  ِف  تَْت 
َ
أ

َوا ُكُّ  َطِرْيَقاِن  َجا  َراٍو  ُكِّ  ََفَعْن 
مُجِّل َطِرْيَقْنِ  ــوِي  َيْ ِمْنُهَما  ِحــٍد 

ْرَبٌع
َ
أ الرَّاوِ  َعِن  َجاَءْت  يَُكْن  ْم 

َ
ل ََوإِْن 

ــل ــيِّ
َ
ــل

ُ
ق  

َّ
ال  

ً
ــا ــف

ْ
ل
َ
أ ُكٌّ  ــُغ 

ُ
ــل ــْب َويَ

وبنيَّ أنَّ سبب نظمه للقراءات العرش من طريق النرش رغم نظم شيخه ابن اجلزري 
هلا يف طيبة النرش أن طيبة النرش مع إتقانها وعذوبة ألفاظها، إال أنها صعبة املنال؛ ألنها 
خمترصة يف عباراتها، مما أدى إىل جزالة ألفاظها وصعوبتها وعدم تيرسها ىلع مجيع ادلارسني 

هلا، حىت إنها ال تسهل إال ىلع املتقنني لعلم القراءات، حيث قال يف املقدمة))):

ــا ــَن ــاِم َم ــِي إِلِ ـ
َّ
ــْرِ ال ــنَّ ــُة ال ــَب ــيِّ ََوَط

َسل
ْ
 َسل

َ
ْيُخ َما َساغ  فِْيَها الشَّ

َ
َوإِْن َصاغ

ْفُظَها
َ
َول َغلِْيلً  ــْروِْي  تُ َُعُذْوَبُتَها 

ل ُمَفصَّ ــداً  ــْق َوِع ُدٍر  َصَفا  ــاِكْ  ُيَـ

ِْي
َّ

ــاذل ِ َوب فِْيَها  ْبِط  الضَّ بَِبِديِْع   
َ

ت
َ
َأ

ل
َّ
تََذل َحــىَّ  َفنِّ 

ْ
ال ُغــُمــْوَض  َزاَح 

َ
أ

َما  ِ
ْ

ـــر
ُ
َوك ْفٍظ 

َ
ل ــلِّ 

ُ
ق ــْن  ِم ِكنََّها 

َ
ََول

ل
َّ
تََذل ْن 

َ
ل ــٍة  مَجَّ نَِكاٍت  ِمْن  ــَوْت  َح

يَُكو لَِمْن   
َّ

إِل َتْنَقاُد   
َ

ــل
َ
ف بَّ 

َ
َتَــأ

ُمَؤهَّل  
ً
بْتا

َ
ث َفنِّ 

ْ
بِال  

ً
ُمْضَطلِعا ُن 

ــاَديِن
َ
ف
َ
أ َما  َعَ  ْحَواَها 

َ
ف ــَرْزُت  بْ

َ
ــأ

َ
َف

ل ُمَتَفضِّ  
ً
ُمْسَتْجِديا ُعــْذرَِهــا  ــْو  بُ

َ
أ

الطيبة،  يف  اجلزري  ابن  اإلمام  منهج  اتَّبع  وأنه  ضبطاً،  عليها  زاد  قد  أنه  بنيَّ  ثم 
فقال))):

َطْرَزَها َوتَاَبْعُت   
ً
َضْبطا َها 

َ
ل ََوزِْدُت 

ُمَؤمَّل ِمْنَها  اهللِ  ــْوِن  ِــَع ب ُت 
ْ
نِل

َ
ف

قال اتلربيزي عند رشح هذا ابليت: »زدت هلا ضبطاً ألين أدخلت يف ضابط يلكٍّ 
بعض ما لم تضبطه الطيِّبة... وقوهل: )تابعت طرزها)؛ أي: طريقها واصطالحها ورموزها... 
وقوهل: )فنلت)؛ أي: أصبت ووصلت، قوهل: )منها)؛ أي: من الطيِّبة، )مؤمال)؛ أي: اذلي 

أملته ورجوته، أي: حصل يل حبمد اهلل ما كنت أرجو منها«)3).

نسخة مكتبة احلرم )ص0) – )))، والظاهرية )ق4/أ)، واألزهرية )ق6/أ – ب).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص)))، والظاهرية )ق4/أ)، واألزهرية )ق6/ب).  (((

احلوايش الطاهرية )ق4)/أ).  (3(
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قافية املنظومة ووزنها:
نظم طاهر بن عرب قصيدته ىلع منوال الشاطبية، فجاءت ىلع وزنها وقافيتها، فيه 

المية، ومن حبر الطويل.
فذكر يف مقدمتها أنه نسجها ىلع حبر الطويل، وأن هذا ابلحر أوسع ابلحور يف نظم 
العلوم، أو أن ألفاظها أكرث من الطيبة، ثم اعتذر متواضعاً بأنه خيىش أن يكون قد أىت 

بنظم مهلهل، فقال))):

َطِوْيـ  ُ
ُ

ِمْنَوال ِحْيُث  ِمْن  َذا  نَْسيِجَ 
َ
َف

َهل
ْ
َهل َكَن  َوإِْن   

ً
ُبْوسا

ْ
َمل اْوَســُع  ـٌل 

قال ابن خليفة عند رشح هذا ابليت: »نسج اثلوب ينسجه نسجاً، والصنعة نسجاً 
اثلوب يلنسج،  يمد عليها  اليت  األداة  امليم  والِمنسج بكرس  الَمنسج،  املوضع  ونساجة، 
وفالن نسيُج وحِده، أي ال نظري هل، وأصله يف اثلوب؛ ألن اثلوب إذا اكن رفيعاً لم ينسج 
ىلع منواهل غريه، وإذا لم يكن رفيعاً عمل ىلع منواهل، والنسيج هاهنا بمعىن املنسوج، 
واملنوال اخلشب اذلي))) يلف عليها احلائك اثلوب، وهو انلول أيضاً، ومجعه أنوال، ويقال 
للقوم إذا استقرت أخالقهم: هم ىلع منوال واحد، وَرَموا ىلع منوال واحد؛ أي: ىلع رشق 
واحد، ويقال: ال أدري ىلع أي منوال هو، أي ىلع أي وجه هو، واملراد من الطويل: إما 
ابلحر الطويل، وهو: فعولن مفاعيلن، مرتني يف لك مرصاع، كما يف الشاطبية، أو معناه 
اللغوي يعين ألفاظه أكرث من الطيبة، ويقال: ثوب هلهل، دقيق النسج، وقد هلهل النساج 
اثلوب إذا أرق نسجه وضعفه، يعين: ونظيم اذلي اكملنسوج من حيث كونُه طويل األلفاظ 
السخافة،  النسج يف اغية  املنسوج خفيف  الطيبة، وإن اكن  أوسع معىن من  والعبارات 

حبيث ال يسد خرقه وخلله«)3).
واملنوال:  )نسيج)  صفة  و)ذا)  منسويج،  »أي:  رشحه:  عند  أيضاً  اتلربيزي  وقال 
ىلع  أي:  هو؛  منوال  أي  ىلع  أدري  ال  ويقال:  اثلوب،  احلائك  عليها  يلف  اليت  اخلشبة 

نسخة مكتبة احلرم )ص)))، والظاهرية )ق4/ب)، واألزهرية )ق6/ب).  (((
هكذا يف املخطوطة، ولعل الصواب: »اخلشبة اليت« تلوافق قوهل: »يلف عليها«.  (((

حبر اجلوامع )ق53/ب).  (3(
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أي وجه هو، وقوهل: )طويل) فيه إيهام تورية، ويه أن هذه القصيدة من ابلحر الطويل، 
و)ملبوساً) تميزي، ثوب هلهل؛ أي: سخيف النسج.

واملعىن: نسيج وإن اكن سخيفاً ليس بضيق، ولكن من حيث إنه طويل أطول من 
الطيبة لكونها أرجوزة، لك بيت ذو ستة أجزاء، يكون أوسع لالبس منها..«))).

احلوايش الطاهرية )ق4)/ب).  (((
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املبحث اثلالث
ترتيب املنظومة وأبوابها

القراءات،  منظومات  من  نظرياتها  يف  املعهود  الرتتيب  ىلع  منظومته  انلاظم  رتب 
القرآن  سور  ىلع  مرتباً  احلروف)))  فرش  ثم  األصول،  أبواب  ذكر  ثم  بمقدمة،  هلا  م  فقدَّ

الكريم، ثم أتبعه بباب اتلكبري وخاتمة انلظم.
ويف ما ييل بيان ترتيبه فيها باتلفصيل:

أولً: املقدمة:
اشتملت مقدمة انلاظم ىلع عدة أمور، منها: االفتتاح حبمد اهلل تعاىل، والصالة ىلع 
رسوهل ملسو هيلع هللا ىلص، واثلناء ىلع علم القرآن وحامليه، وذكر مجلة من الفوائد يف القراءة الصحيحة 
الطرق  وعدد  ورواتهم  العرشة  القراء  أسماء  وذكر  السبعة،  باألحرف  واملراد  املقبولة، 
عنهم، وذكر رموز القراء ورواتهم احلرفية واللكمية، وذكر األضداد، وذكر مجلة من أحاكم 

اتلجويد والوقف واالبتداء.
وفيما ييل بيان حمتويات املقدمة:

افتتحها انلاظم حبمد اهلل تعاىل صاحب الفضل واإلنعام وشكره ىلع نعمه، فقال))):
َ

ل
َ ْ
َواأل َفْضِل 

ْ
ال ِذي  ِق 

ْ
َل اخلْ  ِ

َ
إِل ِبَْمِد 

َ
ُمبَْسِمل َتَتْحُت 

ْ
اف يـَـاِديــِه 

َ
أ ِر 

ْ
َوُشك

األصول يه: القواعد اللكية الىت تنطبق ىلع ما حتتها من اجلزئيات الكثرية، وتعم أحاكمها مجيع ما يرد يف القرآن   (((
من األلفاظ املماثلة.

ويقابلها الفرش وهو: اللكمات القرآنية املختلف فيها يف مواضعها من سورها، دون أن تندرج حتت قاعدة لكية   
اعمة من قواعد األصول.

يف  املخصوصة  اكملواضع  حكمه،  يطرد  ال  ما  األصول  أبواب  يف  يرد  قد  إذ  فيهما،  الغالب  حسب  وهذا   
 ﴾ دال ﴿ يطرد حكمه، كإساكن  ما  الفرش  يرد يف  وقد  اإلمالة، وغريها،  أو  اإلداغم  أو  اهلمز  باب 
البن كثري، وغري ذلك. انظر: فتح الوصيد )9/3)6)، وإبراز املعاين ))/78))، والوايف )ص98))، واإلضاءة 
اتلجويد  عليم  يف  املصطلحات  ومعجم  )ص)6))،  القراءات  علم  مصطلحات  ومعجم  )ص)))، 

والقراءات )ص80).
نسخة مكتبة احلرم )ص4)، والظاهرية )))، واألزهرية )ق)).  (((
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به من رشور  وأثىن عليه بتعداد بعض أسمائه وصفاته، وجلأ إيله سبحانه متعوذاً 
انلفس القويلة والفعلية، فقال))):

َدا ِ
ْ

َواجل ْوُل  َوالطَّ ِْحَساُن 
ْ

َواإل َمنُّ 
ْ
ال  ُ

َ
اْبَتَىل ِي 

َّ
اذل َوْهَو  الرَّْحَُن   

ُ
ُؤف الــرَّ ُهَو 

ــٌم
ِّ
ــَل ــَت ــرٌي َعلِــــٌم ُم ــص ــٌع بَ ــي ــِم َس

َ
َعــل ـــاِدٌر 

َ
ق َواِحـــٌد  ــٌد  ــِري ُم َوَحٌّ 

ــوِّذاً ــَع ــَت  ُم
ً
ــارِع ــ ــِه َض ــ ْ ُت إِلَ

ْ
ــأ ــ َ جلَ

َ
َوِمْفَعل ْولً 

َ
ق انلَّْفِس  ورِ  ُشُ ِمْن  بِِه 

رسل بأكمل األديان وىلع آهل وأصحابه الكرام 
ُ
ثم ثىن بالصالة ىلع انليب ملسو هيلع هللا ىلص اذلي أ

ومن تبعهم بإحسان، فقال))):

اذلَّي َعَ   ُ
َ

ل ِ
ْ

اإل ــَىّ  َص ْن 
َ
أ نَّْيُت 

َ
َوث

َ
ــل ْرِس

ُ
أ ِق 

ْ
َل اخلْ  

َ
إىِل ْديَـــاٍن 

َ
أ َمِل 

ْ
ك

َ
بِأ

ــرَِّض تِــِه ال ــاِدي َوِعــْرَ ــَه
ْ
ــٍد ال ــمَّ ُمَ

َ
تَل ــْن  َوَم ــِكــَراِم 

ْ
ال ُغرِّ 

ْ
ال ْصَحابِِه 

َ
وَأ

ثم أثىن ىلع علم القرآن وحامليه، وأوىص قارئ القرآن باتلمسك به، وبنيَّ ما يكون 
هل يوم القيامة من انلعيم، وما ينبيغ ملن يطمح إىل ذلك الفضل من اجلد يف حتصيله وبذل 

اجلهد فيه، فقال)3):
َفَى

ْ
ال يَْكِسَب  ْن 

َ
أ ِر 

ْ
ك اذلِّ َخرْيُ 

َ
ف َوَبْعُد 

َ
تَنَبَّل ْن 

َ
أ  

َ
إىِل  

ً
ما

ْ
ِعل ــارِهِ  ــَم اْع ِمــَن 

و
ُ
وََحاِمل ــَى  ْح

َ
أ اهللِ  كَِتاِب  ــُم 

ْ
َوِعــل

َ
َوَمــْزِل ــْدراً 

َ
ق اهللِ  ِعنَد  ْعــَظــُم 

َ
أ هُ 

ــْد
َ
َوق بَِرْيئَتِِه  ِمــْن  ُمْصَطَفْوهُ  ــْم  َوُه

َ
ل ُمَعدِّ َشِهيداً  ــا  ــَن

ْ
ْوَرث

َ
أ نَــصُّ  ــَى 

َ
ك

ً
اك ُمَتَمسِّ ُكْن  ــُقــْرآِن 

ْ
ال ــارَِئ 

َ
ق َفَيا 

َ
َمــْوئـِـل ــِقــَيــاَمــِة 

ْ
ال ــْوَم  يَـ َقُه 

ْ
تَل ــِه  ِ ب

ً
عا ُمَشفَّ  

ً
َشِفْيعا ــِه  ــاِلْ تِلَ يَــُكــوُن 

َ
ل ُمــَبــدِّ  

َ
ل ـــْولُ 

َ
ق يِه 

َ
َعل َويـُـْســَمــْع 

ً
بِسا

َ
َمل اهُ  َوادِلَ ــُه  ــْن ِم ــُس  ــبِ

ْ
ــل َويَ

َ
ُل الْ َسائِِر  َمْع  يَباِج  َوادلِّ اتلَّاِج  ِمَن 

ً
آِمنا  َ ُمَخلَّ

ْ
ال َك 

ْ
ُمل

ْ
ال بـِـِه  ُعَىَويُْعَطى 

ْ
ال َرِج  ادلَّ ِف  َواْرَق   

ْ
ــرَأ

ْ
اق  ُ

َ
ل َوقِيَل 

ـ
ْ
ال ِح  َيَتَصفَّ ْن 

َ
أ َيْبِغْيِه  لَِمْن  ُحقَّ 

َ
ف

َ
ل ُمَتَعمِّ ِْصيلِِه  حتَ ِف  ـــَبــِصــرَيَة 

ُه
َّ
َعل ُْهَد  اجلْ تَْصِحْيِحِه  ِف  َويَْبُذَل 

َ
ل ُمَوصَّ َنْقلً  َصــحَّ  َمــا   

َ
إىِل يَِصرُي 

اإلحالة السابقة.  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص4)، والظاهرية )))، واألزهرية ))).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص5)، والظاهرية )))، واألزهرية ))).  (3(
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ورموزهم،  العرشة  القراء  أسماء  ذكر  يف  الرشوع  قبل  الفوائد  من  مجلة  ذكر  ثم 
ومنها:

 ضابط القراءة الصحيحة املقبولة، وأن ما عداها حيكم بشذوذه.
 األصل يف وقوع االختالف يف القراءات العرش.

 اإلشارة إىل املراد باألحرف السبعة، وما يراه األوَجه فيها، حيث قال))):

بَِها َضــابـِـَطــًة  ــاُد  ــَق انلُّ ــَر  ـ
َ
َذك ـــْد 

َ
َوق

َ
َسَجْنَجل َقُبوُل 

ْ
ال َيْمَتاُز  الــرَّدِّ  ِمَن 

قِـــَراَءٍة ُكُّ   : َـــقِّ الْ ــِي  ُمــِذيْ وا 
ُ
َفَقال

َ
ل ُمَمَّ  

ً
وَْجها ــَراِب  ْعـ ِ

ْ
اإل ِمــَن  ــَؤاِت  تُ

بِاِلْحـ ــْو 
َ
َول ــاِم  َم ِ

ْ
اإل َخطُّ  َوَساَعَدَها 

َ
ُسل

ْ
َوتََسل ُمْسَنداً  ْت  َوَصحَّ ـتَِماِل 

َصِحيَحٌة ــٍب  َري إِيَهاَم   
َ

َول َك 
ْ
تِل

َ
ف

َ
َمل

ْ
ال ْبَعِة  السَّ َعَ  َراوِيَها  َزاَد  ــْو 

َ
َول

َ
اثلَّل اْرَكنَِها  ِمَن  ُرْكٌن  َيَْتلِْل  َوإِْن 

َ
َفُتْهَمل ُذوِذ  بِالشُّ يَها 

َ
َعل اْحُكْم  ِة 

َ
ث

ٍة
َ
ث

َ
ل

َ
ث ْو 

َ
أ َسْبَعٍة  َعــْن  ــْت  تَ

َ
أ َســَواٌء 

َ
َمْعِدل َعْنُه  نََرى  ْسَنا 

َ
ل ِي 

َّ
اذل َفَهَذا 

امْجَُعوا َو 
َ
أ فِيِه   

ُ
ف

َّ
ل السُّ َف 

َ
اْخَتل )2)َفَما  َ

ُزل
ْ
تََزل َواْحَذر  ِعْشَت  َما  اتَّبِْع  يِه 

َ
َعل

َراَنَنا
ُ
ق نَّ 

َ
أ ــِف 

ْ
ُــل اخلْ ُوُروِد  ْصـــُل 

َ
وَأ

َ
ــِزل نْ

ُ
أ ــاِس  انلَّ َعَ  ُــْراً  ي َسْبَعٍة  َعَ 

ــو
َ
َوك بَِها  ــَراِد  ــُم

ْ
ال ِف  وُُجـــوٌه  َوقِــيــَل 

َ
ُمِْمل وَْجُه 

َ
أ لْفِظ 

َّ
ال  

َ
ف

َ
اْختِل َذاَك  ُن 

ــوَرٍة ُص بَِتْغيرِيِ   
َ

ل ــَرَكٍت  َحـ ــِي 
َ
ك

َ
ل ــوَّ َ حتَ َحْسُب 

َ
ف َمْعَن 

ْ
ال وِ 

َ
أ َوَمْعًن 

ُحُروُفَها َمْعًن  َتْغيرِِي  َمْع   (3( دِّ َوبِالضِّ
َ

اْحِل َسُهَما 
ْ
َعك َواتلَّْقِديِم  َوَكنلَّْقِص 

ــْم
َ
َوك ةً  ــوَّ

ُ
ق ِمْنُهُم  بَاِعْد  َيْحَسُب 

َ
ك

َ
إىِل َسارُِعوا  وا 

ُ
اتَل

َ
ق وا 

ُ
َوَتْبل ِصَاٍط 

ابن اجلزري،  النرش لشيخه اإلمام  ثم أحال يف ذلك ىلع ما هو مبسوط يف كتاب 
وأثىن ىلع شيخه ابن اجلزري، فقال)4):

نسخة مكتبة احلرم )ص7 – 0))، والظاهرية )))، واألزهرية )ق3/أ - 4/أ).  (((
اَل).  َزْم تََوكُّ

ْ
يف نسخة مكتبة احلرم )َوال  (((

َعْكِس).
ْ
يف نسخة مكتبة احلرم )َوبِال  (3(

نسخة مكتبة احلرم )ص9 – 0))، والظاهرية )))، واألزهرية )ق3/ب - ق4/أ).  (4(
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َشْيِخَنا نَْرِ  ِف  وُح  َمْرُ
ْ
ال ُهَو  َما  ََعَ 

ُعل
ْ
َوال ِة 

َ
َعَدال

ْ
ال َشْمِس  ُهَدى 

ْ
ال إَِماِم 

َمْن َـــَزرِيِّ  بِـــاجلْ ــوِّ  ــْدُع ــَم
ْ
ال ــٍد  ــمَّ َُمَ

َمل
ْ
ال ََسُن  الْ ُهَو  رْبَى 

ُ
ك

ْ
ال يَُة 

ْ
ال ُهَو 

َمــُثــوَبــًة ــا  َعــنَّ اهلُل  وََجــــَزاهُ  َتَىَحــَبــا 
ْ
ِي اتلَّْصِحيِح َوانلُّْصِح َما ائ

َ
َى ف

ْ
َوُزل

عنهم،  الطرق  عدد  إىل  وأشار  ورواتهم،  العرشة  القراء  أسماء  ذكر  يف  رشع  ثم 
فقال))):

ــًة ئـِـمَّ
َ
ــوَب أ ــْســَن َوُطـ ُ ِــَك بـِـالْ ــَذل

َ
َك

َسل
ْ
ُمَسل وا  َروَّ ُقْرَءاِن 

ْ
ال  

َ
ْحــُرف

َ
أ َا 

َ
نل

ِضَياُؤَها اْضَح  َعْرٌ  ُشُموٌس  ِمْنُهْم 
َ
َف

ل
ِّ
ُمَتَهل ـــَوَرى 

ْ
ال ــَن  بَ َج  ادلُّ ُمنرَِي 

اْسَتَضا تَِها  ِشعَّ
َ
أ ــْن  ِم بُـــُدوٌر  ُهنَّ 

َ
َل

ــل َ انْ الَغيَهُب  َبَها  َدَرارِيٌّ  ــوٌم  ُ نُ

َواِحــٍد َبْعَد  ــداً  َواِح ــِيْ  ْس
ُ
أ ــا  نَ

َ
أ ََوَهــا 

ل
َّ
َتَهل َراوِيَــــاِن  َشــيــٍخ  ُكِّ  َفــَعــْن 

اْرَتَق َوْرٍش  َمْع  وُن 
ُ
ال

َ
ق نَافٍِع  َفَعْن 

َ
َمْنَدل َة 

َّ
َمك ــاَح 

َ
ف ثرٍِي 

َ
ك ــِن  ــابْ ِ َوب

ــْنــُبــٌل
ُ
ــِه َوق ـ

َ
ــَزِّْي إِل ــ

ْ
ــٌد ال ــنِ ــْس ََوُم

َعل
ْ
ال هُ  ــَوادِلُ ــ

َ
ف ــرٍو  ــْم َع بُــو 

َ
أ ــا  ـ مَّ

َ
وَأ

ـ
ْ
ال َعِن  َوُسوِسيُُّه  ورِْي  ادلُّ ُعَمَر  بُو 

َ
َأ

َتَقبَّل َعْنُه  ــَو  َوْه ــَى  َيْ ــِديِّ  ــَزِي ـ

َعِمــٍر ــُن  اْب ــَو  َوْه اِم  الشَّ ــاُم  إَِم ــا  مَّ
َ
َوَأ

ل َنقَّ ــَواَن  ـ
ْ
َذك َواْبــُن  ِهَشاٌم  َفَعْنُه 

َفَعاِصٌم ْث 
ِّ
ل
َ
ث ــوِفَّ 

ُ
ــك

ْ
َوال َبِاِلْسنِاِد 

ل ُمَفضَّ  
ً
َحْفصا ُثمَّ   

ْ
اْعــرِف ُشْعَبَة   ُ

َ
ل

ْيُمُهْم
َ
ُسل ــُه  ــْن وََع انِيِهْم 

َ
ث َوََحْـــَزةُ 

َمل
ْ
اك ٌد 

َّ
ــل وََخـ ِمْنُه  ٌف 

َ
َخل ــْل 

ُ
َوق

َعلِيُُّهْم ــرِِّضُّ  الـ ــِكــَســاِئُّ 
ْ
ال ــا  ـ مَّ

َ
َوَأ

َخل ــْد 
َ
َوق َعْنُه  ورِيِّ  ادلُّ َمَع  ْيٌث 

َ
ل
َ
ف

يَِزيـ َجْعفٍر  بُــو 
َ
أ ْعَقاٍع 

َ
ق اْبــُن  ــا  مَّ

َ
وَأ

َ
ل وَّ

َ
ال ْدرِ  الصَّ ُمْقرُِئ 

ْ
ال َلِيُل  َوْهَو اجلْ ـُد 

َراتِِه
ُ
ف ِمْن  اْرتََوى  َوْرَداَن  اْبُن  ِعيَس 

َ
َُىف الْ ُذو  يَماُن 

َ
ُسل مَجَّاٍز  اْبُن  َذاَك 

َ
ك

َهْم
َ
ل تَاِسٌع  ِم  ــْضَ َ الْ َوْهَو  ََويَْعُقوُب 

ل َمَّ
َ

حت َرْوٌح  ــمَّ  ُث ُرَويْـــٌس  َفَعْنُه 
َ

ت
َ
أ ــٌف 

َ
َخــل بَـــزَّاُرُهـــْم  ــْم  ــ ُهـ َوََعِشُ

ل
َّ
ث
َ
تَأ ِمْنُه  إِْدرِيـــَس  َمــْع  ــاُق  ــَح َوإِْس

نسخة مكتبة احلرم )ص0) – 3))، والظاهرية )3/أ)، واألزهرية )ق4/أ – ب).  (((
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ثم أشار إىل عدد الطرق عنهم، فقال))):

َها َصحُّ
َ
أ ُطْرٌق  ْصَحاِب 

َ ْ
األ َهِذهِ  َىوََعْن  الطُّ َواِضَحَة  ْرِ 

النَّ كَِتاِب  ِف  تَْت 
َ
أ

َوا ُكُّ  َطِريَقاِن  َجا  َراٍو  ُكِّ  َفَعْن 
َ

مُجِّل َطِريَقِن  ــوِي  َيْ ِمْنُهَما  ِحــٍد 

ْرَبٌع
َ
أ الرَّاوِ  َعِن  َجاَءْت  يَُكْن  ْم 

َ
ل َوإِْن 

َ
ــل ــيِّ

َ
ــل

ُ
ق  

َّ
ال  

ً
ــا ــف

ْ
ل
َ
أ ُكٌّ  ــُغ 

ُ
ــل ــْب َويَ

ثم ذكر رموز القراء ورواتهم احلرفية واللكمية، فقال))):

ُحُروفِِهْم انْتَِظاِم  ِف  ْســَى 
َ
أ نَا 

َ
أ َوَها 

َ
ل تََوصُّ ــْم  ــِه ْ إِلَ ــاٍد  َج ــا  بَ

َ
أ ُت 

ْ
َجَعل

َرَسْت َضْق 
َ
ف نُْصٍع  ُم 

ْ
َك ي  ِحطِّ َدْهُز  بَْج 

َ
أ

َ
ل وَّ

َ
أ َل  اوَّ َعْنُهَم  ــْز  اْرُم َظَغْش  َــْذ  ثَ

بِاْسِمِه  
ُ

َْرف الْ يَِف  ْم 
َ
ل  

ْ
إِذ ٍف 

َ
َخل ِسَوى 

َ
ِلَْفِصل ــاٍق  بَ ــَواُو  ـ

ْ
َوال َيْنَفرِْد  ــْم 

َ
َول

ْزَرُق إِْن يَُكْن
َ

 اْرُمْز َفْهَو ال
ً
َوإِْن َوْرشا

َ
َواْجَعل َوائِِد  الزَّ بَاِب  ِسَوى  ُصــوٌل 

ُ
أ

َعَدا َوَما  ْصَبَهايِن 
َ ْ
األ  

َ
َحْرف وَن 

ُ
َقال

َ
ك

َ
ل َحصِّ َطِريَقُه  ــزاً  َرْم ؐاْو   

ً
يا ترَْصِ هُ 

ــْم ــُدُه ــِزي ــٌع َويَ ــافِ ــْل َمـــَدينٌّ نَ ــُق َف
َ

َعل
ْ
ال  ِ

َ
َودل َمْع  َيْعُقوُب  يُّْهْم  َوَبرْصِ

َى
َ
ك ُهْم 

َ
ل ــُز  َواْرُم ــَزَّاُر 

ْ
ال ــوٍف 

ُ
ك َوف 

َ
َخل َعْنُهُم  َعِصــٌم  إٍْن  َشَفا  َوفِيِهْم 

وََحْفٌص َوُهْم َصْحٌب َوُصْحَبُة ُهْم َوُشْعـ
َ

َحل ٍف 
َ
َخل َوِف  فِيِه  َوَصــَفــا  ـَبٌة 

ِكَسا
ْ
ال ِــِذي  َوب ًى 

َ
ف َهَذا  َمْع  ــَزةُ  وََحْ

َ
اْدِخل ُروًى  ِف  ــَزَّاُر 

ْ
َوال َوْهــَو  رًِض 

ــَديِن َمــَدا ــَم
ْ
ــَوى ال

َ
ــِه ث ــاِل يَــِزيــُد َوتَ

َ
اْعَتل َسَما  َمْعُهْم  َمكِّ 

ْ
َوال َحَا  َوَبرْصٍ 

َمِديـ
ْ
َوال َمكِّ 

ْ
َوال َحقُّ  َوَمــكٍّ  ــرْصٍ  َوَب

َ
َمل

ْ
ال َمَديِن 

ْ
َوال اِم  الشَّ وََعمَّ  ِحْرٌم  ـِن 

َوارٌِد ــرْبُ  َح  
َ

ــَعــل
ْ
َوال ثرٍِي 

َ
ك َوِلْبـــَي 

َ
ل ُعوِّ ــوِف 

ُ
ــك

ْ
َوال اِمِّ  الشَّ َعَ  ــْزٌ 

َ
َوك

إىل أن قال)3):

َفَى
ْ
ال ــا  َوَم َوَشــاٍم   ٌّ ــيِّ َم ــاِن  ــَن َواِلْب

َ
ُمْعَمل ْمــُز  الــرَّ ــا  َوَم َرْمـــزاً  بِـــَوادِلِهِ 

نسخة مكتبة احلرم )ص3) – 4))، والظاهرية )ق3/أ-ب)، واألزهرية )ق4/ب - ق5/أ).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص4) – 7))، والظاهرية )ق3/ب)، واألزهرية )ق5/أ-ب).  (((

نسخة مكتبة احلرم )ص8))، والظاهرية )ق4/أ)، واألزهرية )ق5/ب)، وسيأيت إيضاح ذلك عند بيان منهج انلاظم   (3(
يف منظومته، يف املبحث الرابع.
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ثم بنيَّ منهجه يف تكرر ذكر رموز القراء ويف موضع ذكرها مع احلرف اذلي فيه 
اخلالف، سواء صاَحب الرمز احلريف رمزاً لكمياً أم ال، فقال))):

لَِما اِصٌل 
َ
ف اْو  ــٌز  َرْم ْر  رَّ

َ
يَتك َوإِْن 

َ
ُمْشِكل يَْس 

َ
ل َذا 

َ
ف  

ْ
َتْعَبأ  

َ
ل

َ
ف ُعُروٍض 

ُحُروفِِهْم َبْعَد  َفْرِد 
ْ
ال ــَز  َرْم ــُر 

ُ
ك

ْ
ذ
َ
وَأ

َ
ل َيَتَطفَّ

ْ
ل
َ
ف َمْجُموَع 

ْ
ال َصِحَب  َوإِْن 

َرَمْز بَِما  َتْيُت 
َ
أ ْو 

َ
أ ْح  َصِّ

ُ
أ ُمَْتَىَوَمْهَما  ُس 

ْ
َعك

ْ
َوال ِخرُي 

ْ
اتلَّأ

َ
ف َجْمِع 

ْ
لِل ُت 

 اْعـ
ً
وِ اْسما

َ
ِيُّ فِْعلً أ

ْ
ِل

ْ
ْيَف َجَرى ال

َ
ُيَْتَىَوك ُر 

ْ
َوانلُّك  

ُ
ُعْرف

ْ
ال اِلْسِم  َوِف  ـَتِمْد 

ثم رشع يف ذكر األضداد، فقال))):

بَِواِحٍد ــَن 
ْ
غ

َ
أ يِن  دَّ الضِّ يُري  َوفِيَما 

َ
ِصل ــْف  َوقِ ــدٍّ  َوَم َهْمٍز  تَْسِمَيٍة 

َ
ك

ــٍة
َ
ــٍل إَِمــال ــْق ــرٍي َوَن ــْذكِ ــْذٍف َوتَ وََحـ

َ
ــل ــٍب َوَثــقِّ ــْي ــٍن وََغ ــِوي ــْن ــٍع َوَت ومََجْـ

اْخَتلِْس َوَدِع  ِغْم  َوادَّ َطْع 
ْ
اق َحرِّك  َوزِْد 

َ
ْهِمل

َ
وَأ  

ْ
ــِدل ابْ ــَر  خِّ

َ
أ ْظ 

ِّ
َوَغل ــْق 

ِّ
َوَرق

َمْن َفَغرُي  َوَضمٌّ  ٌع 
ْ
َرف اْعَتَى  َوَمْهَما 

َ
ل َتَنوَّ  

ً
َونَْصبا  

ً
َفْتحا َتَعاَطاُهَما 

و
ُ
ك َوبِالسُّ َفْتٌح  اتلَّْحِريَك  ِقَ 

َ
ــل َوإِْط

َ
وبِل

ُ
ق ــوُن  َوانلُّ َْفُض  اخلْ ُثمَّ  ُه 

ْ
ابِل

َ
ق ِن 

ً
َهما

ْ
َواف َفْتِح 

ْ
بِال ْرُ 

َ
ك

ْ
َوال َويَا  بَِنْصٍب 

َ
ْسِجل

ُ
أ َغيُب 

ْ
َوال َوْهَو   

ً
عا

ْ
َرف َْزِم  اجلْ ِمَن 

َوَذا ْفِظَها 
َ
ل َعَ   

ً
اْحَيانا َتْذكرٍِي 

َ
ك

َ
َجل ُمــَرمَْجَــُه  إِْن  ُيْغِي  َقيِد 

ْ
ال َعِن 

ُصو
ُ ْ
ْص َوِف األ َفْرِش َخصِّ

ْ
َوَذاَت نَِظريِ ال

َ
ُفل

ْ
اك ْيَدُهَما 

َ
ق ِس 

ْ
َعك

ْ
ال َوِعنَد  ْم  َعمِّ ِل 

القراءات  النرش يف  »طيبة  اجلزري  ابن  اإلمام  منظومة شيخه  انلاظم ىلع  أثىن  ثم 
العرش«، فقال)3):

ــا ــَن ــاِم َم ــِي إِلِ ـ
َّ
ــْرِ ال ــنَّ ــُة ال ــَب ــيِّ َوَط

َ
َسل

ْ
 َسل

َ
ْيُخ َما َساغ  فِْيَها الشَّ

َ
َوإِْن َصاغ

ْفُظَها
َ
َول َغلِْيلً  ــْروِْي  تُ ُعُذْوَبُتَها 

َ
ل ُمَفصَّ ــداً  ــْق َوِع ُدرٍّ  َصَفا  ــاِكْ  ُيَـ

ِْي
َّ

ــاذل ِ َوب فِْيَها  ْبِط  الضَّ بَِبِديِْع   
َ

ت
َ
أ

َ
ل

َّ
تََذل َحــىَّ  َفنِّ 

ْ
ال ُغــُمــْوَض  َزاَح 

َ
أ

نسخة  من  ساقط  األخري  ابليت  أن  إال  )ق5/ب)،  واألزهرية  )ق3/ب)،  والظاهرية  )ص7))،  احلرم  مكتبة  نسخة   (((
املكتبة األزهرية، وسيأيت إيضاح منهج انلاظم يف ذكر الرموز عند بيان منهج انلاظم يف منظومته، يف املبحث الرابع.

نسخة مكتبة احلرم )ص8) – 0))، والظاهرية )ق4/أ)، واألزهرية )ق6/أ).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص0))، والظاهرية )ق4/أ)، واألزهرية )ق6/أ-ب).  (3(
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النرش« وهو  »طيبة  بمنظومة شيخه  اكتفائه  املنظومة وعدم  نظم هذه  وبنيَّ سبب 
صعوبتها وجزالة ألفاظها، كما سبق عند بيان طريق انلاظم يف القصيدة)))، فقال:

َما  ِ
ْ

ـــر
ُ
َوك ْفٍظ 

َ
ل ــلِّ 

ُ
ق ــْن  ِم ِكنََّها 

َ
َول

َ
ل

َّ
تََذل ْن 

َ
ل ــٍة  مَجَّ نَِكاٍت  ِمْن  ــَوْت  َح

يَُكو لَِمْن   
َّ

إِل َتْنَقاُد   
َ

ــل
َ
ف بَّ 

َ
تَــأ

َ
ُمَؤهَّل  

ً
بْتا

َ
ث َفنِّ 

ْ
بِال  

ً
ُمْضَطلِعا ُن 

عليها  زاد  قد  وأنه  ميسور،  بنظم سهل  مبيناً  منظومة شيخه  بما يف  أىت  أنه  وبنيَّ 
ضبطاً، وأنه اتَّبع منهج اإلمام ابن اجلزري يف الطيبة، فقال))):

ــاَديِن
َ
ف
َ
أ َما  َعَ  ْحَواَها 

َ
ف ــَرْزُت  بْ

َ
ــأ

َ
ف

َ
ل ُمَتَفضِّ  

ً
ُمْسَتْجِديا ُعــْذرَِهــا  ــْو  بُ

َ
أ

َطْرَزَها َوتَاَبْعُت   
ً
َضْبطا َها 

َ
ل َوزِْدُت 

َ
ُمَؤمَّل ِمْنَها  اهللِ  ــْوِن  ِــَع ب ُت 

ْ
نِل

َ
ف

وبعد افتتاح انلاظم بهذه املقدمات رشع يف ذكر فوائد أخرى، فقال)3):

ٌم ُمَقدِّ فِيَها  ــْوِض  َـ
ْ

اخل ْبَل 
َ
ق َوإيِِنَ 

َ
ل ُتَحصَّ

ْ
ل
َ
ف بـِـَهــا  ــّداً  ــَت ــْع ُم ــَد  ِ ــَوائ

َ
ف

بَِوْصِفَها ــُروِف  ُ الْ َمَوازِيِن  ِر 
ْ
ِذك

َ
ك

َ
َفُيْقَبل ــَراِن  ــُق

ْ
ال ُمـــَراَعةُ  ــَف  ــْي

َ
َوك

َوابْتَِدا.......................... ٍف 
ْ
َوق ْحاَكِم 

َ
.............................................وَأ

فبنيَّ اخلالف يف عدد خمارج احلروف، ثم ذكر املخارج مفصلة، وصفاتها وأحاكم 
الوقف واالبتداء.

العرب  بلحون  القراءة  مرااعة  من  فيه  حيسن  وما  القرآن،  قراءة  مراتب  ذكر  ثم 
وحسن الصوت، فقال)4):

ــاَرةً تَـ  
ُ
ُيــْقــرَأ اهللِ  ــاَب  ــَت كِ ُمَرتَّلَوإِنَّ  ــَرى  ْخ

ُ
أ َوبِاتلَّْحِقيِق  ــْدٍر  ِبَ

ابٌِت
َ
ث  

ُّ
ــُل ـ

ْ
َوال ــُر  ــْدوِي اتلَّ َوَبيَْنُهَما 

َ
ــل ــَرَسِّ ــْل بـِـَهــا ُم ــَم ــاْع

َ
ــٌع ف ــَب ــتَّ َوُم

ــوَّداً ُمَ فِيِه  ــُعــْرِب 
ْ
ال ــوُن  ُ لُ )5)ُمــَراىًع  َ

مْجَل
َ
وَأ ْحَى 

َ
أ َكَن  َوْمَع ُحْسِن َصْوٍت 

نسخة مكتبة احلرم )ص)))، والظاهرية )ق4/أ)، واألزهرية )ق6/ب).  (((
اإلحالة السابقة.  (((

نسخة مكتبة احلرم )ص)))، والظاهرية )ق4/ب)، واألزهرية )ق6/ب - 7/أ).  (3(
نسخة مكتبة احلرم )ص8))، والظاهرية )ق5/أ)، واألزهرية )ق8/ب).  (4(

يف نسخة مكتبة احلرم )جموَّداً) بدل )جمرَّداً) ويف نسخة األزهرية واو زائدة يف أول ابليت، قبل لكمة )مراىًع).  (5(
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ثم حتدث عن اتلجويد وبنيَّ حكمه، وذكر مجلة من أحاكم اتلجويد، فقال))):

ُمَتٌَّم ــَراِن  ــُق
ْ
ال بَِتْجِويِد  ْخـــُذ 

َ
َوال

َ
نْــَزل

َ
أ اهلُل  ــِه  ِ ب َعــْزٌم  َوتَْصِحيُحُه 

َوَواقِـــٌع ثـِـيــٌم 
َ
أ ْحُه  يَُصحِّ ــْم 

َ
ل )2)َفَمْن  َ

ل
ِّ
تُُضل بَِواِدي  ْغَوى  َوالطَّ َْهِل  اجلْ ِمَن 

تَُكْن َتَها 
ْ
اْعَمل إَِن  ِمْنَها  ُنَبذاً  ُخْذ 

َ
ف

َ
ــل ــَرتِّ  َوُم

ً
ــا ــاِذق ــْدىَع َح ــيــداً َوتُـ  ُمِ

ثم ذكر مجلة من تلك األحاكم ويه ترقيق عدد من احلروف اليت ينبيغ ترقيقها، 
واجلنسني  املثلني  وإداغم  الساكنة،  امليم  وأحاكم  املشددتني،  وامليم  انلون  يف  والغنة 

واملتقاربني وأل الشمسية.
ثم حتدث عن الوقف واالبتداء وذكر أقسامه، فقال)3):

ْن
َ
أ ُحقَّ  ُت 

ْ
ل
ُ
ق َما  ْتَقْنَت 

َ
أ َما  َبْعِد  َوِمْن 

َ
َوَتْعِقل َوابْــتِــَداًء   

ً
ــفــا

ْ
َوق  

َ
ــرَّف ــَع َت

اتلََّما ــاِعــُل 
َ
ف ــٌع  ْرَبـ

َ
أ ُكٍّ  ــاُم  ــَس

ْ
ق
َ
وَأ

َ
ل

َ
اْسأ

َ
ُقْبُح ف

ْ
ُْسِن َوال ِف َوَوْصُف الْ

ْ
ِم َواك

ثم َعرَّف أقسامه األربعة، وبنيَّ حكم الوقف يف لك قسم منها.
ثم ذكر قاعدة اعمة يف أنه ليس يف القرآن وقف واجب إال ما وجد سبب يقتيض 
وجوبه، وكذلك ليس يف القرآن وقف حمرم إال ما وجد سبب يقتيض حتريمه، ورضب عدة 

أمثلة ذللك، فقال)4):

بَِواِجٍب ُقَراِن 
ْ
ال ِف 

ْ
َوق ِمْن  َء  َشْ  

َ
َول

َ
ِقل

ْ
ال يُوِجُب  َما  ــرْيَ  َغ ِبَـــَراٍم   

َ
َول

ـ
َ
إِل  

َ
ل

َ
ك َمْعًن  َتْغيرَِي  يَبَْتِي  ْن 

َ
ــأ

َ
ك

َ
ل

ِّ
ُرذ ــْدُء  َ ابلْ َذا 

َ
ك َيْهِدْي   

َ
ل َواهلُل  ـَه 

ِقيـ
َ
ف ْو 

َ
أ ــالـِـُث 

َ
ث اهلَل  إِنَّ  ْشــَبــاهِ 

َ
بـِـأ

َ
ُمْرَسل ْسَت 

َ
ل نَِيا 

ْ
غ

َ
أ ْبَنا 

َ
أ ُْن  نَ اْو  ـٌر 

ثم نصَّ ىلع وجوب اتباع رسم املصحف يف املوصول واملقطوع، فقال)5):

َما ِ
ْ

ُمْصَحَف اإل
ْ
َتِف ال

ْ
َْدءِ اق ِف َوابلْ

ْ
َوق

ْ
َوِف ال

َ
ل َتَعزَّ َما  ِسَوى  َتْقَطْع   

َ
ل َوْصَل 

ْ
ال

َ
ف َم 

نسخة مكتبة احلرم )ص9)، والظاهرية )ق5/أ-ب)، واألزهرية )ق8/ب).  (((
يف نسخة املكتبة األزهرية )تَُضلِّاَل).  (((

نسخة مكتبة احلرم )ص33)، والظاهرية )ق6/أ)، واألزهرية )ق9/ب).  (3(
نسخة مكتبة احلرم )ص34 – 35)، والظاهرية )ق6/أ)، واألزهرية )ق0)/أ).  (4(

نسخة مكتبة احلرم )ص35)، والظاهرية )ق6/أ)، واألزهرية )ق0)/أ).  (5(
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ثم ختم ببيان الفرق بني القطع والوقف والسكت، وأشار إىل ما سيورده من تفصيل 
ألحاكمها يف باب السكت ىلع الساكن قبل اهلمز وغريه، فقال))):

ـ
ْ
ُه ال

ُّ
ِكْن َمَل

َ
َقْطِع ل

ْ
ِف ُحْكُم ال

ْ
َوق

ْ
ََوَكل

تَل َمْن  َعْنُه  يَْسَتِعْذ 
ْ
َول ْط 

َ
ق ـَفَواِصُل 

ٍس بِتََنفُّ  
َ

ل ْوِت  الصَّ ْطُع 
َ
ق ُتَك 

ْ
ََوَسك

ُمَمثَّل َمَتِن 
ْ
ِك ِف  ــَرى  يُ َوَطـــْوراً 

تََراُهَما  
َ

َوَســـْوف َطــْوراً  َمٍة 
ْ
ِك ََوِف 

َل بِاجلْ تِيَك 
ْ
يَأ ــصُّ  َوانلَّ بَابِِه  ى  َ دلَ

ِي
َّ

َوبِاذل ُمَراِد 
ْ
ال ِف  َخْوِض  َحاَن  ْد 

َ
ََوق

ُمَْسبِل َتَفْيُت 
ْ
اك ــُر  ْم

َ ْ
َواأل ُق 

ْ
َل اخلْ  ُ

َ
ل

: أبواب أصول القراءات:
ً
ثانيا

بعد أن أنىه انلاظم مقدمته رشع يف أبواب أصول القراءات، فرتبها ىلع الرتتيب 
املعهود يف منظومات القراءات األخرى - مع اختالف يسري عنها - وفيما ييل ذكر أبواب 

األصول اليت تناوهلا، مع اإلحالة ىلع مواضعها يف النسخ اخلطية للمنظومة:
 باب االستعاذة))).
 باب البسملة)3).

 باب سورة أم القرآن)4).
 باب اإلداغم الكبري)5).

 باب هاء الكناية)6).
 باب املد والقرص)7).

نسخة مكتبة احلرم )ص35 – 36)، والظاهرية )ق6/أ)، واألزهرية )ق0)/أ).  (((
سقطت  األزهرية  نسخة  يف  لكن  )ق0)/أ)،  واألزهرية  )ق6/أ-ب)،  والظاهرية  )ص36)،  احلرم  مكتبة  نسخة   (((
أبيات االستعاذة يف  انلاسخ  البسملة، وذللك أحلق  وأبيات  البسملة  باب  باب االستعاذة وبعدها مبارشة  أبيات 

حوايش الورقة من هذه النسخة.
نسخة مكتبة احلرم )ص37)، والظاهرية )ق6/ب)، واألزهرية )ق0)/أ-ب).  (3(

نسخة مكتبة احلرم )ص39)، والظاهرية )ق6/ب - ق7/أ)، واألزهرية )ق0)/ب - ))/أ).  (4(
نسخة مكتبة احلرم )ص)4)، والظاهرية )ق7/أ - ق8/أ)، واألزهرية )ق))/أ - 3)/ب).  (5(

نسخة مكتبة احلرم )ص)5)، والظاهرية )ق8/أ)، واألزهرية )ق3)/ب - 4)/ب).  (6(
نسخة مكتبة احلرم )ص54)، والظاهرية )ق8/ب - ق9/أ)، واألزهرية )ق4)/ب - 5)/أ).  (7(
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 باب اهلمزتني من لكمة))).
 باب اهلمزتني من لكمتني))).

 باب اهلمز املفرد)3).
 باب نقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها)4).

 باب السكت ىلع الساكن قبل اهلمز وغريه)5).
 باب وقف محزة وهشام ىلع اهلمز)6).

 باب اإلداغم الصغري، فصل ذال إذ ودال قد)7).
 فصل تاء اتلأنيث)8).
 فصل الم هل وبل)9).

 باب حروف قربت خمارجها)0)).
 باب أحاكم انلون الساكنة واتلنوين)))).

 باب الفتح واإلمالة وبني اللفظني)))).
 باب إمالة هاء اتلأنيث وما قبلها وقفاً)3)).

 باب مذاهبهم يف الراءات)4)).

نسخة مكتبة احلرم )ص58)، والظاهرية )ق/9أ - ق0)/أ)، واألزهرية )ق5)/ب - 6)/ب).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص63)، والظاهرية )ق0)/أ)، واألزهرية )ق6)/ب - 7)/أ).  (((

نسخة مكتبة احلرم )ص66)، والظاهرية )ق0)/أ - ق))/أ)، واألزهرية )ق7)/ب - 9)/أ).  (3(
نسخة مكتبة احلرم )ص73)، والظاهرية )ق))/أ-ب)، واألزهرية )ق9)/أ-ب).  (4(

نسخة مكتبة احلرم )ص75)، والظاهرية )ق))/ب)، واألزهرية )ق9)/ب - 0)/أ).  (5(
نسخة مكتبة احلرم )ص77)، والظاهرية )ق))/ب - ق))/ب)، واألزهرية )ق0)/أ – ))/أ).  (6(

نسخة مكتبة احلرم )ص)8)، والظاهرية )ق))/ب)، واألزهرية )ق))/أ).  (7(
نسخة مكتبة احلرم )ص)8)، والظاهرية )ق))/ب)، واألزهرية )ق))/ب).  (8(
نسخة مكتبة احلرم )ص83)، والظاهرية )ق))/ب)، واألزهرية )ق))/ب).  (9(

نسخة مكتبة احلرم )ص84)، والظاهرية )ق))/ب - ق3)/أ)، واألزهرية )ق))/ب - ))/أ).  ((0(
نسخة مكتبة احلرم )ص86)، والظاهرية )ق3)/أ)، واألزهرية )ق))/أ – ب).  ((((

نسخة مكتبة احلرم )ص87)، والظاهرية )ق3)/أ - ق4)/ب)، واألزهرية )ق))/ب - 5)/ب).  ((((
نسخة مكتبة احلرم )ص99)، والظاهرية )ق5)/أ)، واألزهرية )ق5)/ب).  ((3(

نسخة مكتبة احلرم )ص00))، والظاهرية )ق5)/أ – ب)، واألزهرية )ق5)/ب - 6)/أ).  ((4(
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 باب الالمات))).
 باب الوقف ىلع أواخر اللكم))).

 باب الوقف ىلع مرسوم اخلط)3).
 باب مذاهبهم يف ياءات اإلضافة)4).

 باب مذاهبهم يف الزوائد)5).
 باب إفراد القراءات ومجعها)6).

: باب فرش الروف: 
ً
ثاثلا

ر فرش احلروف، وقد رتبه 
ْ
بعد انتهاء انلاظم من أبواب أصول الُقراء، رشع يف ِذك

ىلع سور القرآن حتت هذا العنوان »باب فرش احلروف«، وأبنيِّ فيما ييل توزيعه للسور مع 
اإلحالة ىلع مواضعها يف النسخ اخلطية للمنظومة:

 سورة ابلقرة)7).
 سورة آل عمران)8).

 سورة النساء)9).
 سورة املائدة)0)).

 سورة األنعام)))).

نسخة مكتبة احلرم )ص03))، والظاهرية )ق5)/ب)، واألزهرية )ق6)/ب).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص04))، والظاهرية )ق5)/ب - ق6)/أ)، واألزهرية )ق6)/ب - 7)/أ).  (((

نسخة مكتبة احلرم )ص07))، والظاهرية )ق6)/أ)، واألزهرية )ق7)/أ - 8)/أ).  (3(
نسخة مكتبة احلرم )ص))))، والظاهرية )ق6)/ب)، واألزهرية )ق8)/أ - 9)/ب).  (4(

نسخة مكتبة احلرم )ص8)))، والظاهرية )ق7)/ب - ق8)/أ)، واألزهرية )ق30/أ - )3/أ).  (5(
نسخة مكتبة احلرم )ص3)))، والظاهرية )ق8)/أ-ب)، واألزهرية )ق)3/أ-ب).  (6(

نسخة مكتبة احلرم )ص6)))، والظاهرية )ق8)/ب - ق))/ب)، واألزهرية )ق)3/ب - 37/أ).  (7(
نسخة مكتبة احلرم )ص48))، والظاهرية )ق))/ب - ق))/ب)، واألزهرية )ق37/أ - 38/ب).  (8(
نسخة مكتبة احلرم )ص55))، والظاهرية )ق))/ب - ق3)/أ)، واألزهرية )ق38/ب - 39/ب).  (9(

نسخة مكتبة احلرم )ص)6))، والظاهرية )ق3)/أ – ب)، واألزهرية )ق40/أ – ب).  ((0(
نسخة مكتبة احلرم )ص64))، والظاهرية )ق3)/ب - ق5)/أ)، واألزهرية )ق40/ب - )4/ب).  ((((
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 سورة األعراف))).
 سورة األنفال))).
 سورة اتلوبة)3).

 سورة يونس عليه السالم)4).
 سورة هود عليه السالم)5).

 سورة يوسف عليه السالم)6).
 سورة الرعد، واخلليل عليه السالم)7).

 سورة احلجر)8).

 سورة انلحل)9).
 سورة اإلساء)0)).
 سورة الكهف)))).

 سورة مريم عليها السالم)))).
 سورة طه)3)).

 سورة األنبياء عليهم السالم)4)).

نسخة مكتبة احلرم )ص75))، والظاهرية )ق5)/أ - ق6)/أ)، واألزهرية )ق43/أ - 44/ب).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص)8))، والظاهرية )ق6)/أ – ب)، واألزهرية )ق44/ب - 45/أ).  (((

نسخة مكتبة احلرم )ص84))، والظاهرية )ق6)/أ – ب)، واألزهرية )ق45/أ – ب).  (3(
نسخة مكتبة احلرم )ص87))، والظاهرية )ق6)/ب - 7)/أ)، واألزهرية )ق45/ب - 46/أ).  (4(

نسخة مكتبة احلرم )ص89))، والظاهرية )ق7)/أ – ب)، واألزهرية )ق46/ب - 47/أ).  (5(
نسخة مكتبة احلرم )ص)9))، والظاهرية )ق7)/ب)، واألزهرية )ق47/أ – ب).  (6(

نسخة مكتبة احلرم )ص95))، والظاهرية )ق8)/أ)، واألزهرية )ق47/ب - 48/أ).  (7(
نسخة مكتبة احلرم )ص97))، والظاهرية )ق8)/أ – ب)، واألزهرية )ق48/أ – ب).  (8(
نسخة مكتبة احلرم )ص99))، والظاهرية )ق8)/ب)، واألزهرية )ق48/ب - 49/أ).  (9(

نسخة مكتبة احلرم )ص)0))، والظاهرية )ق8)/ب - ق9)/أ)، واألزهرية )ق49/أ - 50/أ).  ((0(
نسخة مكتبة احلرم )ص05))، والظاهرية )ق9)/أ - ق30/أ)، واألزهرية )ق50/أ - )5/أ).  ((((

نسخة مكتبة احلرم )ص0)))، والظاهرية )ق30/أ)، واألزهرية )ق)5/أ – ب).  ((((
نسخة مكتبة احلرم )ص))))، والظاهرية )ق30/أ – ب)، واألزهرية )ق)5/ب - )5/ب).  ((3(

نسخة مكتبة احلرم )ص5)))، والظاهرية )ق30/ب)، واألزهرية )ق)5/ب).  ((4(
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 سورة احلج))).
 سورة املؤمنون))).

 سورة انلور والفرقان)3).
 الطواسني)4).

 اللواميم)5).
 سورة األحزاب وأختيها)6).

 سورة يس والصافات)7).
 سورة ص والزمر)8).

 احلواميم)9).
 سورة حممد ملسو هيلع هللا ىلص)0)).

 ومن سورة الفتح إىل سورة الرمحن عز وجل)))).

نسخة مكتبة احلرم )ص6)))، والظاهرية )ق30/ب - ق)3/أ)، واألزهرية )ق)5/ب - 53/أ).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص8)))، والظاهرية )ق)3/أ)، واألزهرية )ق53/أ – ب)، إال أن نسخة األزهرية تصحف   (((

فيها اسم السورة إىل )سورة املؤمن) وهو خطأ ظاهر.
نسخة مكتبة احلرم )ص0)))، والظاهرية )ق)3/ب)، واألزهرية )ق53/ب - 54/ب).  (3(

نسخة مكتبة احلرم )ص3)))، والظاهرية )ق)3/ب - ق)3/ب)، واألزهرية )ق54/ب - 55/ب)، والطواسني يه:   (4(
الشعراء، وانلمل، والقصص.

النسخة األزهرية  أن  إال  والظاهرية )ق)3/ب)، واألزهرية )ق55/ب - 56/أ)،  نسخة مكتبة احلرم )ص8)))،   (5(
عنون فيها ألبيات هذه السور بـ )سورة عنكبوت) وهو خطأ لشمول األبيات لسور اللواميم ويه: العنكبوت، 

والروم، ولقمان، والسجدة، وألن العنوان اذلي يليها هو )سورة األحزاب وأختيها).
نسخة مكتبة احلرم )ص30))، والظاهرية )ق)3/ب - ق33/أ)، واألزهرية )ق56/أ - 57/أ)، واملراد بأختيها:   (6(

سبأ وفاطر.
نسخة مكتبة احلرم )ص35))، والظاهرية )ق33/ب)، واألزهرية )ق57/أ - 58/أ).  (7(

نسخة مكتبة احلرم )ص38))، والظاهرية )ق33/ب - ق34/أ)، واألزهرية )ق58/أ).  (8(
نسخة مكتبة احلرم )ص40))، والظاهرية )ق34/أ – ب)، واألزهرية )ق58/ب - 59/ب)، واحلواميم يه: اغفر،   (9(
وفصلت، والشورى، والزخرف، وادلخان، واجلاثية، واألحقاف، لكن النسخة األزهرية لم يعنون فيها ألبيات 

هذه السور بـ )احلواميم) وإنما أضيف اسم لك سورة منها يف حاشية النسخة جبوار أول بيت للك سورة منها.
نسخة مكتبة احلرم )ص44))، والظاهرية )ق34/ب)، واألزهرية )ق59/ب).  ((0(

نسخة مكتبة احلرم )ص45))، والظاهرية )ق34/ب - ق35/أ)، واألزهرية )ق59/ب - 60/أ).  ((((



197

 سورة الرمحن عز وجل))).
 سورة الواقعة، واحلديد))).

 ومن سورة املجادلة إىل سورة امللك)3).
 ومن سورة امللك إىل سورة انلبأ)4).

 ومن سورة انلبأ إىل سورة والفجر)5).
 ومن سورة والفجر إىل آخر القرآن العظيم)6).

 باب اتلكبري)7).

: اخلاتمة:
ً
رابعا

بعد انتهاء انلاظم من فرش احلروف، ختم نظمه خباتمة ذيل بها باب اتلكبري دون 
أن يفصل بينهما بعنوان، وذلك يف ثمانية أبيات قال فيها)8):

ـــ
ْ
ل
َ
وَأ ِمــائـَـٍة  ِف  اهللِ  بـِـَعــْوِن  ــْت  َوَتــمَّ

َ
ل مَّ

ُ
ك ِْسَن  خَ ْوَق 

َ
ف ْث 

ِّ
ل
َ
َوث َبْيٍت  ـِف 

ْوا
َ
َرأ إِْن  ُمُروَءةِ 

ْ
ال اْرَبــاِب  ِمَن  َوَتْبِي 

َ
ل َمُّ

َ
ت يُْصلُِحوهُ  ْن 

َ
أ ــلً 

َ
َخــل بَِها 

َمْن ــُربَّ 
َ
ــل

َ
ف َبْغَتًة  ــا  ــْزَدُروُه يَ  

َ
َول

َ
مَّل

َ
تَأ ــْو 

َ
ل َيْـــَرِْئ  ــْم 

َ
ل رًِض  يَِشُن 

َنا َتُعمُّ ِرْيِم 
َ
ك

ْ
ال اهللِ  رَْحَــُة  َعــَس 

َ
ِقل

ْ
َوال ِف 

ُ
اتلََّخال َشِّ  ِمْن  َفَنْنُجَو 

ْرَبٍة
ُ
لِك ــْدىَع  َويُ يُْرَج  َمْن  َخرْيَ  َفَيا 

َ
ل َتَفضُّ ــْوِبْ  ُذنُ ِفْر 

ْ
َواغ ِتْ  َ ــرْ َع قِــْل 

َ
أ

َوإِْن ْيَتئِْس 
َ
أ ْم 

َ
ل ْطِف 

ُّ
بِالل َتِي 

ْ
اْدَرك َعَإَِن  ِتْ  ــْرَ َح َفَيا  بَِتْفِريِطْي  ــْذُت  ِخ

ُ
أ

َ
ل َوالصَّ هللِ  َْمِد  بِالْ ُختَِمْت  ــْد 

َ
َوق

َ
َمل

ْ
ال َعِطَر  ــَوَرى 

ْ
ال َخرْيِ  َعَ  َبْعُد  ةِ 

َوَصْحبِِه ِل 
َ

َوال ــُمــْهــَدى 
ْ
ال ــٍد  ــمَّ ُمَ

َ
ل ــْوَم  يَ َفاَعَة  الشَّ نَرُْجو  بَِها  ةً 

َ
ــل َص

نسخة مكتبة احلرم )ص48))، والظاهرية )ق35/أ)، واألزهرية )ق60/أ – ب).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص49))، والظاهرية )ق35/ب)، واألزهرية )ق60/ب).  (((

نسخة مكتبة احلرم )ص50))، والظاهرية )ق35/ب)، واألزهرية )ق60/ب - )6/أ).  (3(
نسخة مكتبة احلرم )ص53))، والظاهرية )ق36/أ – ب)، واألزهرية )ق)6/أ - )6/أ).  (4(

نسخة مكتبة احلرم )ص57))، والظاهرية )ق36/ب)، واألزهرية )ق)6/أ – ب).  (5(
نسخة مكتبة احلرم )ص59))، والظاهرية )ق36/ب - ق37/أ)، واألزهرية )ق)6/ب - 63/أ).  (6(

نسخة مكتبة احلرم )ص)6))، والظاهرية )ق37/أ – ب)، واألزهرية )ق63/أ – ب).  (7(
نسخة مكتبة احلرم )ص65) – 66))، والظاهرية )ق37/ب)، واألزهرية )ق64/أ).  (8(
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املبحث الرابع
منهج انلاظم ف منظومته

الستنباط منهج انلاظم يف منظومته يتعني انلظر أواًل إىل ما نص عليه من منهجه 
املنظومة  مطالعة  خالل  من  فيها  منهجه  بقية  استنباط  يمكن  كما  انلظم،  مقدمة  يف 

واستقراء أبوابها، وسأبدأ بما نص عليه يف مقدمته، وهو ما ييل:

أنه اعتمد يف ذكر الطرق عن رواة القراء العرشة ىلع ما حرره اإلمام ابن اجلزري يف   .(
كتاب النرش، فقال))):

َها َصحُّ
َ
أ ُطْرٌق  ْصَحاِب 

َ ْ
األ َهِذهِ  َىوََعْن  الطُّ َواِضَحَة  ْرِ 

النَّ كَِتاِب  ِف  تَْت 
َ
أ

أنه يذكر للك راو من رواة القراء العرشة طريقني، ويذكر عن لك واحد من الطريقني   .(
طريقني، حيث قال))):

َوا ُكُّ  َطِرْيَقاِن  َجا  َراٍو  ُكِّ  َفَعْن 
َ

مُجِّل َطِرْيَقْنِ  ــوِي  َيْ ِمْنُهَما  ِحــٍد 

حني ال يذكر للك طريق طريقني، يذكر عن الراوي أربع طرق، كما نص ىلع ذلك   .3
يف قوهل)3):

ْرَبٌع
َ
أ الرَّاوِ  َعِن  َجاَءْت  يَُكْن  ْم 

َ
ل َوإِْن 

َ
ــل ــيِّ

َ
ــل

ُ
ق  

َّ
ال  

ً
ــا ــف

ْ
ل
َ
أ ُكٌّ  ــُغ 

ُ
ــل ــْب َويَ

قال شارحها حممد بن أمحد بن خليفة: »فيكون املجموع ثمانني طريقاً، وتبلغ هذه   
الطرق مع ما يتشعب منها عن األئمة العرشة اليت تتضمن هذه القصيدة هلا ىلع 
ناه يف 

ْ
ل ما هو املذكور يف نرش القراءة إىل تسعمائة واثنني وثمانني طريقاً كما فَصَّ

هذا الرشح«)4).

نسخة مكتبة احلرم )ص3))، والظاهرية )ق3/أ)، واألزهرية )ق4/ب).  (((
اإلحالة السابقة.  (((
اإلحالة السابقة.  (3(

حبر اجلوامع )ق48/أ).  (4(



199

جعل للقراء العرشة رموزاً حرفية ولكمية، ويه الرموز ذاتها اليت رمز بها اإلمام ابن   .4
اجلزري يف طيبة النرش)))، فقال))):

ُحُروفِِهْم انْتَِظاِم  ِف  ْســَى 
َ
أ نَا 

َ
أ َوَها 

َ
ــل ــَوصُّ تَ إلــهــم  ــاد  ج ــا  أب جعلت 

َرَسْت َضْق 
َ
ف نُْصٍع  ُم 

ْ
ِك ْي  ُحطِّ َدْهُز  بَْج 

َ
أ

َ
ل وَّ

َ
أ َل  اوَّ َعْنُهَم  ــْز  اْرُم َظَغَش  َــْذ  ثَ

بِاْسِمِه  
ُ

َْرف الْ يَِف  ْم 
َ
ل  

ْ
إِذ ٍف 

َ
َخل ِسَوى 

َ
ِلَْفِصل ــاٍق  بَ ــَواُو  ـ

ْ
َوال َيْنَفرِْد  ــْم 

َ
َول

وبيانها كما ييل:  
أبج: رمز نافع وراوييه: قالون وورش.  

دهز: رمز ابن كثري وراوييه: الزبي وقنبل.  
حطي: رمز أيب عمرو وراوييه: ادلوري والسويس.  

لكم: رمز ابن اعمر وراوييه: هشام وابن ذكوان.  
نصع: رمز اعصم وراوييه شعبة وحفص.  
فضق: رمز محزة وراوييه خلف وخالد.  

رست: رمز الكسايئ وراوييه أيب احلارث وادلوري.  

خثذ: رمز أيب جعفر وراوييه ابن وردان وابن مجاز.  
ظغش: رمز يعقوب وراوييه رويس وروح.  

لم جيعل انلاظم خلَلٍَف العارش وراوييه رمزاً، وعلل ذلك بعلتني، األوىل: أنه لم يبق   .5
ُ منه رمزاً هل ولراوييه، حيث استغرفت رموز )أبج دهز  من حروف العربية ما يَُشلكِّ
حطي لكم نصع فضق رست خثذ ظغش) حروف العربية، وبقيت الواو فنص ىلع أنه 

يستعملها للفصل بني أحرف اخلالف وبني رموز القراء.

)ص33) يف قوهل:  (((
ــيـــِب تِـ ْ الـــرَّ َعَ  ــْم  ــ ــَزُهـ ــ َرْمـ ـــُت 

ْ
ــل ــَعـ ــوِبَجـ ــُقـ ــْعـ َيـ  

َ
إىِل ــَذا  ــ ــ

َ
ك ــٍع  ــ ــافِ ــ نَ ــْن  ــ ِمـ

ــْق ــَض
َ
ــْم نَــَصــْع ف ــ

َ
ــْي َك بَــــْج َدَهــــْز ُحــطُّ

َ
ــَســْقأ ــنَّ ال ــَذا  ــ َه َعَ  ــْش  ــَغ َظ ــْذ  ــ َ ثَ َرَســــْت 

ــَوا ــْهـ ــا َرْمــــــٌز لِـــــــَوْرٍش َفـ ــ ــُث َج ــ ــي ــ يُـــــْرَوىوََح ُصـــــــــوِل 
ُ ْ
األ ى  َ دلَ ْزَرٍق 

َ
أِل

َوإِْن ــوٍن  ــ
ُ
ــال ــ ــَق ــ

َ
ك ْصـــــَبـــــَهـــــايِنُّ 

َ
إَِذْنَوال ــِريــَقــاِن  ــالــطَّ

َ
ف  

ً
ــا ــ ــ َوْرش ــْيــُت  َســمَّ

نسخة مكتبة احلرم )ص4) – 5))، والظاهرية )ق3/ب)، واألزهرية )ق5/أ).  (((
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إذ لم ترج قراءته عن قراءة واحد من  لم ينفرد بقراءة،  والعلة اثلانية: أن خلفاً   
السبعة أو رواتهم، فقال))):

بِاْسِمِه  
ُ

َْرف الْ يَِف  ْم 
َ
ل  

ْ
إِذ ٍف 

َ
َخل َِسَوى 

ِلَْفِصل ــاٍق  بَ ــَواُو  ـ
ْ
َوال َيْنَفرِْد  ــْم 

َ
َول

وقد قال ابن اجلزري: »قال أبو بكر ابن اشته: إنه خالف محزة يعين يف اختياره يف   
يف  الكوفيني  قراءة  عن  خيرج  أره  فلم  اختياره  تتبعت  قلت:  حرفاً،  وعرشين  مائة 
حرف واحد بل وال عن محزة والكسايئ وأيب بكر إال يف حرف واحد وهو قوهل تعاىل 
﴾ ]األنبياء: 95[ قرأها كحفص واجلماعة بألف، وروى  يف األنبياء: ﴿

عنه أبو العز القالنيس يف إرشاده السكت بني السورتني فخالف الكوفيني«))).

وقال يف طيبة النرش)3):

يَــرِْد ــَز  َرْمـ  
َ

َول ــٌل  ــاِص
َ
ف ــَواُو  ــ ـ

ْ
ــرِْدَوال ــَف ــْن ـــْم َي

َ
ــُه ل ــ نَّ

َ َ
ــٍف أل

َ
ــل َعـــْن َخ

وقال ابن انلاظم أمحد بن حممد بن اجلزري عند رشح بيت وادله هذا: »أشار إىل وجه   
كونه لم يَْذُكر خلَلٍَف رمزاً، وهو أنه لم يكن هل حرف من حروف اخلالف انفرد 
فيها عن قراءة واحد من السبعة أو رواتهم، بل وال انفرد عن محزة والكسايئ وشعبة 
﴾ ]األنبياء: 95[ يف األنبياء،  إال يف حرفني، أحدهما: ﴿
قرأه ىلع رواية حفص وغريه، واثلاين: يف سورة انلور، قرأه ىلع قراءة غريهم، وكذلك 
يف وجه السكت بني السورتني ىلع ما ذكره أبو العز القالنيس ومن تبعه... وملا اكنت 
موافقته تارة حلمزة وهو األكرث، وتارة للكسايئ، وتارة لشعبة، جعل هل مع لٍك رمزاً 
ىلع حدة كما سيأيت، ذللك جعله داخاًل يف رمز محزة والكسايئ، ومعهما وشعبة، 

ومعهما وحفص، ومع الكوفيني كما سيأيت بيانه قريباً«)4).

نسخة مكتبة احلرم )ص5))، والظاهرية )ق3/ب)، واألزهرية )ق5/أ).  (((
النرش ))/)9)).  (((

)ص33).  (3(
رشح طيبة النرش البن انلاظم )ص6)) طبعة املكتبة الفيصلية، وسقط من طبعة دار ابلاز لفظ )وال) من قوهل:   (4(

)بل وال انفرد) )ص7))، والصواب ما يف طبعة املكتبة الفيصلية، إذ ال يستقيم املعىن إال به.
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وقال الشيخ حممد صادق قمحاوي يف الكوكب ادلري: »ثم بنيَّ انلاظم العلة اليت   
وال  فقال:  لغريه،  جعل  كما  به،  خاص  رمز  العارش  خللف  جُيعل  لم  أجلها  من 
ينفرد  قراءة  هل  ليس  ألنه  خاص؛  رمز  هل  جُيعل  لم  خلفاً  أن  يعين  إلخ،  يرد  رمز 
لم  قراءة خلف  إن  العلماء:  قال  رواتهم،  أحد  أو  الكوفيني  القراء  بايق  دون  بها 

تالف الكوفيني إال يف حرفني، األول: قوهل يف سورة األنبياء ﴿
﴾ ]األنبياء: 95[ قرأها خلف كقراءة حفص وغريه، اثلاين: قوهل تعاىل يف 
﴾ كقراءة حفص  ]انلور: 35[ قرأ لفظ ﴿  ﴾ سورة انلور: ﴿

وغريه..«))).
سلك انلاظم مسلك اإلمام ابن اجلزري يف الطيبة - يف كونه إذا رمز لورش يف أبواب   .6
األصول فإن الرمز يكون لورش من رواية األزرق))) - لكنه استثىن باب ياءات 
لورش من طريقيه )األزرق واألصبهاين)،  الرمز  فيه اكن  لورش  فإذا رمز  الزوائد، 
وكذلك إن اكن الرمز يف فرش احلروف فإنه أيضاً من طريقيه )األزرق واألصبهاين)، 
باتلرصيح: فإنه يكون شاماًل لطريقيه )األزرق واألصبهاين)،  وأما إذا ذكر ورشاً 

سواء اكن ذكره يف األصول أو الفرش، قال انلاظم يف ذلك)3):

ْزَرُق إِْن يَُكْن
َ

 اْرُمْز َفْهَو ال
ً
ََوإِْن َوْرشا

َواْجَعل َوائِِد  الزَّ بَاِب  ِسَوى  ُصــوٌل 
ُ
أ

َعَدا َوَما  ْصَبَهايِن 
َ ْ
األ  

َ
َحْرف وَن 

ُ
َقال

َ
َك

ل َحصِّ َطِريَقُه  ــزاً  َرْم ؐاْو   
ً
يا ترَْصِ هُ 

رمز انلاظم للقراء العرشة برموز لكمية، كما صنع اإلمام الشاطيب يف حرز األماين   .7
وابن اجلزري يف طيبة النرش، وقد وافق ابن اجلزري يف رموزه اليت رمز بها، ويه 

كما ييل:

الكوكب ادلري يف رشح طيبة ابن اجلزري )ص47).  (((
كما قال ابن اجلزري يف طيبة النرش )ص33):  (((

ــَوا ــْهـ ــا َرْمــــــٌز لِـــــــَوْرٍش َفـ ــ ــُث َج ــ ــي ــ يُـــــْرَوىوََح ُصـــــــــوِل 
ُ ْ
األ ى  َ دلَ ْزَرٍق 

َ
أِل

َوإِْن ــوٍن  ــ
ُ
ــال ــ ــَق ــ

َ
ك ْصـــــَبـــــَهـــــايِنُّ 

َ
إَِذْنَوال ــِريــَقــاِن  ــالــطَّ

َ
ف  

ً
ــا ــ ــ َوْرش ــْيــُت  َســمَّ

نسخة مكتبة احلرم )ص5))، والظاهرية )ق3/ب)، واألزهرية )ق5/أ)، وانظر حبر اجلوامع )ق49/ب).  (3(
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مدين: نافع وأبو جعفر.  ((

برصي: يعقوب وأبو عمرو.  ((

كفا: اعصم ومحزة والكسايئ وخلف.  (3

شفا: محزة والكسايئ وخلف.  (4

صحب: حفص ومحزة والكسايئ وخلف.  (5

صحبة: شعبة ومحزة والكسايئ وخلف.  (6

صفا: شعبة وخلف.  (7

فىت: محزة وخلف.  (8

رىض: محزة والكسايئ.  (9

روى: الكسايئ وخلف.  ((0

ثوى: أبو جعفر ويعقوب.  (((

مدا: نافع وأبو جعفر.  (((

محا: أبو عمرو ويعقوب.  ((3

سما: نافع وابن كثري وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب.  ((4

حق: ابن كثري وأبو عمرو ويعقوب.  ((5

حرم: نافع وأبو جعفر وابن كثري.  ((6

عم: نافع وأبو جعفر وابن اعمر.  ((7

حرب: ابن كثري وأبو عمرو.  ((8

كزن: ابن اعمر واعصم ومحزة والكسايئ وخلف.  ((9

االبنان: ابن كثري وابن اعمر.  ((0

األبوان: أبو عمرو وأبو جعفر.  (((
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وقد نص انلاظم ىلع عرشين رمزاً - وأغفل ذكر األخري - وذلك يف قوهل))):  
ــْم ــُدُه ــِزي ــٌع َويَ ــافِ ــْل َمـــَدينٌّ نَ ــُق َف

َ
َعل

ْ
ال  ِ

َ
َودل َمْع  َيْعُقوُب  يُّْهْم  َوَبرْصِ

َى
َ
ك ُهْم 

َ
ل ــُز  َواْرُم ــَزَّاُر 

ْ
ال ــوٍف 

ُ
ك َوف 

َ
َخل َعْنُهُم  َعِصــٌم  إٍْن  َشَفا  َوفِيِهْم 

وََحْفٌص َوُهْم َصْحٌب َوُصْحَبُة ُهْم َوُشْعـ
َ

َحل ٍف 
َ
َخل َوِف  فِيِه  َوَصــَفــا  ـَبٌة 

ِكَسا
ْ
ال ِــِذي  َوب ًى 

َ
ف َهَذا  َمْع  ــَزةُ  وََحْ

َ
اْدِخل ُروًى  ِف  ــَزَّاُر 

ْ
َوال َوْهــَو  رًِض 

ــَديِن َمــَدا ــَم
ْ
ــَوى ال

َ
ــِه ث ــاِل يَــِزيــُد َوتَ

َ
اْعَتل َسَما  َمْعُهْم  َمكِّ 

ْ
َوال َحَا  َوَبرْصٍ 

َمِديـ
ْ
َوال َمكِّ 

ْ
َوال َحقُّ  َوَمــكٍّ  ــرْصٍ  َوَب

َ
َمل

ْ
ال َمَديِن 

ْ
َوال اِم  الشَّ وََعمَّ  ِحْرٌم  ـِن 

َوارٌِد ــرْبُ  َح  
َ

ــَعــل
ْ
َوال ثرٍِي 

َ
ك َوِلْبـــَي 

َ
ل ُعوِّ ــوِف 

ُ
ــك

ْ
َوال اِمِّ  الشَّ َعَ  ــْزٌ 

َ
َوك

أما الرمز األخري وهو )األبوان) فهو وإن لم ينص عليه انلاظم ضمن الرموز اللكمية   
اليت استعملها يف منظومته، إال أنه استعمله يف ثالثة مواضع، ويه كما ييل:

املوضع األول قوهل))):  

َذا
َ
َهك ْحُر  السِّ بِِه   

ْ
ــرَأ

ْ
اق بََويِن 

َ ْ
َولِل

َ
َول ُهَنا  َهْمَزتَِن 

ْ
ال بََن  ْصَل 

َ
ف  

َ
َول

املوضع اثلاين قوهل)3):  

يَِزيِدُهْم َغرْيُ  ْنَفاِل 
َ
األ َوِف  ْن   َواْضُمِم اْمُطلَوَسكِّ

ْ
بََوْيِن اْعِكْس ِمَن ال

َ
َولِل

املوضع اثلالث قوهل)4):  

َرَسا َعْطِفَها  َمْع  َعُن 
ْ
َوال  

ً
نا

َ
ث ِمْن   

َ
إىِل

َ
ُتُقبِّل ــا  َ الْ ِف  اْبــَنــاِن  ــِن  ــَوي بَ

َ ْ
َوَكأل

من منهجه أنه قد يكرر رمز القارئ أو الفاصل ألمر اعرض كإقامة الوزن وحنو   .8
ذلك، قال يف ذلك)5):

لَِما اِصٌل 
َ
ف اْو  ــٌز  َرْم ْر  رَّ

َ
َيَتك َوإِْن 

َ
ُمْشِكل يَْس 

َ
ل َذا 

َ
ف  

ْ
َتْعَبأ  

َ
ل

َ
ف ُعُروٍض 

نسخة مكتبة احلرم )ص5) – 7))، والظاهرية )ق3/ب)، واألزهرية )ق5/أ – ب).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص)6)، والظاهرية )ق9/ب)، واألزهرية )ق6)/ب).  (((

نسخة مكتبة احلرم )ص33))، والظاهرية )ق9)/ب)، واألزهرية )ق33/أ)، إال أن لفظ )ال) يف الشطر اثلاين من   (3(
ابليت ساقط من نسخيت مكتبة احلرم والظاهرية، ومثبت يف نسخة األزهرية، وكذلك يف حبر اجلوامع )ق)39).

نسخة مكتبة احلرم )ص)6) – )6))، والظاهرية )ق3)/أ)، واألزهرية )ق40/أ).  (4(
نسخة مكتبة احلرم )ص7))، والظاهرية )ق3/ب)، واألزهرية )ق5/ب).  (5(
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قال ابن خليفة: »يعىن وإن يتكرر رمز من الرموز املذكورة أو تتكرر الواو الفاصلة   
إما  العارض  وذلك  زائدة  اكنت  إن  لعارض  أو  موصوفة  )ما)  اكن  إن  اعرض  ألمر 
اقتضاء املعىن أو حتسني اللفظ أو رضوروة انلظم إيراد لكمة أوهلا صالح للرمز، أو 
الواو اليت يه صاحلة للفيصل، أو إيراد لكمة يه صاحلة للرمز املركب كما نبهنا يف 
لعدم االتلباس  فإنه ليس مشكاًل  تفزع من ذلك اتلكرار،  تعبأ وال  مواقعها، فال 
يكون  أن  أحدها:  أنواع،  واتلكرار  وتقرير،  توضيح  زيادة  فيه  بل  الغلط،  وتوهم 
الرمز لفرد فيكرره بعينه، واثلاين: أن يكون الرمز جلماعة ثم يرمز لواحد من تلك 
اجلماعة، واثلالث: أن يكون الرمز جلماعة ثم يكرره بعينه كما يف رمز املفرد«))).

وقال اتلِّرْبيزي: »أي إن يتكرر حرف الرمز لفظاً أو معىًن أو الواو الفاصلة ألمر عرض من   
ضيق القافية أو غريه فال تعبأ، أي فال تبال، فذا إشارة إىل اتلكرار لألمر العارض«))).

الزتم انلاظم بذكر الرمز املفرد بعد ذكر حرف اخلالف، أما إذا صاحب الرمز املفرد   .9
 فإنه ال يلزمه أن يتأخر عن حرف اخلالف، فقد يتقدم عنه وقد يتأخر، 

ً
رمزاً جممواع

نص ىلع ذلك يف قوهل)3):

ُحُروفِِهْم َبْعَد  َفْرِد 
ْ
ال ــَز  َرْم ــُر 

ُ
ك

ْ
ذ
َ
وَأ

َ
ل َيَتَطفَّ

ْ
ل
َ
ف َمْجُموَع 

ْ
ال َصِحَب  َوإِْن 

قال ابن خليفة عند رشحه هلذا ابليت: »واعلم أن الرموز تأيت يف القصيدة ىلع ثالثة   
أقسام، قسم ينفرد فيه الرموز املفردة، فيكون حملها بعد حرف القرآن، كما عرفت، 
وقسم ينفرد فيه الرموز املركبة، فيقع تارة قبل حروف القراءة... وتارة بعد حرف 
القراءة... وقسم جيتمعان فيه - الرموز املفردة واملركبة - فتكون)4) الرموز املفردة 
مت الرموز املركبة ىلع حروف القراءة  تابعة للرموز املركبة ألنها أقوى منها، إن َتَقدَّ

تقدمت املفردة أيضاً، وإن تأخرت املركبة عنها تأخرت املفردة أيضاً«)5).

حبر اجلوامع )ق50/ب).  (((
احلوايش الطاهرية )ق))/ب).  (((

نسخة مكتبة احلرم )ص7))، والظاهرية )ق3/ب)، واألزهرية )ق5/ب).  (3(
يف املخطوطة )فيكون).  (4(
حبر اجلوامع )ق50/ب).  (5(
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ومن أمثلة وقوع الرمز املفرد، قوهل))):  

اْك
َ
ف َوُمدَّ  َحرِّْك 

َ
ف اْضُمْم  َيَْدُعوَن  ََوَما 

ل َوَثقِّ اْضُمْم  يَْكِذبُو  واً 
ْ
ُحل َداَم   

ْ
اذ ِسِ 

ومن أمثلة انفراد الرموز املركبة، مع تقدمها ىلع حروف القراءة قوهل))):  

ُدوا وَحَّ يَح  الرِّ َشَفا  ْخَرى 
ُ ْ
األ َشَفا  ََظِهرْيٌ 

ول
ُ
أ ُهْم  ــَمــكِّ 

ْ
َوَكل ْهٍف 

َ
ك َجاثَِيٍة 

َ
ك

ومن أمثلة انفراد الرموز املركبة مع تأخرها عن حروف القراءة قوهل)3):  

اِم نَِّث الشَّ
َ
َفا وَأ

َ
 ك

ً
ا ََويَْغِفْر بُِنوٍن َسمِّ َحقَّ

ــل رُْحـ
َ

ــوَّى ال
َ
ــْم ث ــَراِف َك ــ ْعـ

َ ْ
َواأل

ومن أمثلة اجتماع الرمز املفرد والرمز املجموع مع تقدمهما ىلع حرف اخلالف   
قوهل)4):

يُبَيُِّنـ يَْكُتُموَن  َغْيَبْ  َحرْبُ  ََوِصْف 
َحل َيَْسبَنَُّهُم  ٍم 

َ
ل َضــمِّ  ــْع  َم ـــنَّ 

ومن أمثلة اجتماعهما، مع تأخرهما عن حرف اخلالف قوهل)5):  

َبْعَدَها ِميُم 
ْ
ال َفا 

َ
ك ْف  َخفِّ و 

ُ
اَءل ََوتَسَّ

بَْتل
َ
ث َواِحَد 

َ
ف َواْرَفــْع  َشا 

َ
ف ِبَْفٍض 

ح انلاظم باسم القارئ أو أىت بالرمز املجموع وحده فإنه أيضاً يستوي فيه  إذا رَصَّ  .(0
ُره عن حرف اخلالف وعكسه، وهو تقدمه عليه، ويف ذلك يقول)6): األمران، تأخُّ

َرَمْز بَِما  َتْيُت 
َ
أ ْو 

َ
أ ْح  َصِّ

ُ
أ ُمَْتَىَوَمْهَما  ُس 

ْ
َعك

ْ
َوال ِخرُي 

ْ
اتلَّأ

َ
ف َجْمِع 

ْ
لِل ُت 

نسخة مكتبة احلرم )ص6)) – 7)))، والظاهرية )ق8)/ب)، واألزهرية )ق)3/ب).  (((
نسخة  )َكْهٍف) يف  لفظ  واألزهرية )ق34/ب)، وتصحف  )ق0)/أ)،  والظاهرية  احلرم )ص38))،  نسخة مكتبة   (((

األزهرية إىل )والكهف) وال يستقيم به الوزن.
ابليت، فيف  آخر  اختالف يف  ووقع  واألزهرية )ق)3/ب)،  والظاهرية )ق9)/أ)،  احلرم )ص30))،  نسخة مكتبة   (3(

نسخة الظاهرية:
َ

رُجل
َ

َوى ال
َ
 َكْم ث

َ
ْعَراف

َ ْ
َواأل

ويف نسخة األزهرية:  
َ

َل
ْ

وَّى َكِم ان
َ
 ث

َ
ْعَراف

َ ْ
َواأل

نسخة مكتبة احلرم )ص55))، والظاهرية )ق))/ب)، واألزهرية )ق38/ب).  (4(
نسخة مكتبة احلرم )ص56))، والظاهرية )ق))/ب)، واألزهرية )ق38/ب).  (5(

نسخة مكتبة احلرم )ص7))، والظاهرية )ق3/ب)، واألزهرية )ق5/ب).  (6(



206

ومن أمثلة تأخري االسم قوهل))):  

ـــَر َحْــَزٌة
َّ
ــُه َذك ــَوتْ ــْه ــَت ــُه َواْس ــْت

َّ
ــَوف َتَ

ُمْسَجل َف  ُخفِّ َيْعُقوَب  وََعْن  ُمِميلً 

ومن أمثلة تقديمه قوهل))):  
ْ
اذ ـــاٍن 

َ
َوث وَن 

ُ
َيْعَمل ا  َعمَّ َمكِّ 

ْ
ََولِل

َسهَّل َمــــايِنَّ 
َ
أ ــْر  ــفِّ َظ ُدرُّهُ  َصــَفــا 

ومن أمثلة تأخري الرمز املجموع قوهل)3):  

وََخْفـ َمــداً  َحــرْبُ  اُر  فَّ
ُ
ك

ْ
ال ِف  ــَرَد 

ْ
ف
َ
َوَأ

ْسَت ُمَْذل
َ
َِميِد اْرَفْع َمداً ل ـُض تَاِل الْ

ومن أمثلة تقديمه قوهل)4):  

ــٌة
َ
ف
ْ
َرأ ــِريــُك  ْ حتَ َشــدَّ  َرْضَنا 

َ
ف َوََحــرْبٌ 

ل
ِّ
ُمَقل لَهَذا  َواْمُدْد  زِْد  ُف 

ْ
ُل اخلْ ُهَدى 

نصَّ انلاظم ىلع أنه ال فرق حني يرمز برمز لكيم بني أن يكون ىلع صيغة الفعل،   .((
أو ىلع صيغة االسم، وكذلك ال فرق فيما يرمز به مما هو ىلع صيغة االسم بني املعرف 

واملنكر، فقال)5):

 اْعـ
ً
وِ اْسما

َ
ِيُّ فِْعلً أ

ْ
ِل

ْ
ْيَف َجَرى ال

َ
ُيَْتَىَوك ُر 

ْ
َوانلُّك  

ُ
ُعْرف

ْ
ال اِلْسِم  َوِف  ـَتِمْد 

ومن أمثلة االسيم لفظ )ِرَوى) يف قوهل)6):  

ا ِصَ َظَمأٍ  رَِوى  ــْل  نَ ــّداً  َم ـِـِك  ــال ََوَم
َفُه َغل

ْ
اِد زِْد ُخل  َحْيُث ِسُن الصَّ

ْ
َط َوال

ولفظ )ثََواء) و)َروًى) يف قوهل)7):  

َشَفا ــُدداً  اْم ُضمَّ  وُهنَّ  َتَمسُّ َوََحْيُث 
َصل َروًى  ــَواًء 

َ
ث ــْت  َداَم اْن  َوِصيٌَّة 

نسخة مكتبة احلرم )ص67))، والظاهرية )ق4)/أ)، واألزهرية )ق)4/أ).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص)3))، والظاهرية )ق9)/أ)، واألزهرية )ق33/أ).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص96))، والظاهرية )ق8)/أ)، واألزهرية )ق48/أ).  (3(

نسخة مكتبة احلرم )ص0)))، والظاهرية )ق)3/ب)، واألزهرية )ق53/ب).  (4(
نسخة مكتبة احلرم )ص7) – 8))، والظاهرية )ق3/ب)، وابليت ساقط من نسخة املكتبة األزهرية وموضعه فيها   (5(

)ق5/ب).
نسخة مكتبة احلرم )ص39)، والظاهرية )ق6/ب)، واألزهرية )ق0)/ب).  (6(

نسخة مكتبة احلرم )ص43))، والظاهرية )ق0)/ب)، واألزهرية )ق36/أ).  (7(
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ومن أمثلة الفعيل لفظ )َرَوى) يف قوهل))):  
َرَوى َضابٌِط  نُوُنَها  ٌف 

ْ
ُخل يُْرُ  ى 

َ
نَأ

َ
تَل نُونَِها  ِف  َوْهــَو  َصِحيٌح  ا  َواِلْسَ

ولفظ )ثََوى) يف قوهل))):  
ْ
إِذ َوُمدَّ  َحرِّْك  ْرِ 

َ
ك

ْ
ال ُع 

ْ
َدف َجِّ  الْ َمَع 

َ
اْمُطل َمَديِن 

ْ
لِل َوْصِل 

ْ
ال ِف  نـَـا 

َ
وَأ َوى 

َ
ث

ومن أمثلة االسيم املعرف لفظ )الفىت) يف قوهل)3):  
ـ
ْ
ال  

ً
ُعْربا ُشْعَبَة  َغرْيُ  ــْزٌء  وَُج ــْزءاً  وَُج

َ
َتَقبَّل وََحْفٌص  ُهْم   

ً
وَُعْقبا ِصْف  ـَفَى 

ولفظ )احلرم) يف قوهل)4):  
ً
َحاوِيا ِــْرِم 

ْ
ال ِغَن  ْل  َسهِّ ْخَراُهَما 

ُ
وَأ

َ
َجْحَفل  ُ

ْ
بِْدل

َ
وَأ  

ً
فا

ْ
ُخل لِْث  َفْتِح 

ْ
ال َوَذا 

ومن أمثلة االسيم املنكر لفظ )فىت) يف قوهل)5):  
اْهِمَزا َوُمــْؤَصــَدةُ  ثِْق  ــا  ُرْؤيَ ُكِّ  َوِف 

َ
ل نُكِّ ُجوَج 

ْ
َمأ ُجوَج 

ْ
يَأ ِحىًم  َعْن  ًى 

َ
ف

ولفظ )حرم) يف قوهل)6):  
َفُهْم

َ
ِخل َنا 

ْ
َنَقل ــْرمٍ  ِح  ُ

َ
ل َهْث 

ْ
َويَل

َ
ل ضِّ

ُ
ف ــاوِيــِه 

َ
ث ِميِم 

ْ
ال ِعْنَد  ــس  َوَط

بنيَّ انلاظم أنه إذا ذكر )االبنني) فإن املراد بهما ابن كثري وابن اعمر، وليس ابن مجاز   .((
وابن وردان.

بنيَّ انلاظم أيضاً أنه حني يذكر لفظ )الفىت) مع )وادله) مثل أن يقال )فىت العال)،   .(3
فإن املراد به أبو عمرو بن العالء، وليس لفظ )فىت) حينئذ رمز محزة وخلف.

بنيَّ أيضاً أن الرمز ليس مستعماًل مع االسم الرصيح للقارئ، سواء اكن للمفرد أو   .(4
للمجموع، مثل أن يقول: )أليب جعفر) أو )أليب عمرو) وحنوه، فإن الالم يف االسمني 

ليست رمزاً هلشام، فالرمز ال جيتمع مع االسم الرصيح.

نسخة مكتبة احلرم )ص)9)، والظاهرية )ق3)/ب)، واألزهرية )ق3)/ب).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص44))، والظاهرية )ق))/أ)، واألزهرية )ق36/أ)، وتصحف ابليت يف نسخة األزهرية إىل   (((

)مع الكرس دفع الكرس).
نسخة مكتبة احلرم )ص)3))، والظاهرية )ق9)/أ)، واألزهرية )ق33/أ).  (3(
نسخة مكتبة احلرم )ص58)، والظاهرية )ق9/أ)، واألزهرية )ق5)/ب).  (4(

نسخة مكتبة احلرم )ص68)، والظاهرية )ق0)/ب)، واألزهرية )ق8)/أ).  (5(
نسخة مكتبة احلرم )ص86)، والظاهرية )ق3)/أ)، واألزهرية )ق))/أ).  (6(
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أوضح انلاظم أن لك لفظ يرتجم ويبني القراءة ليس فيه رمز، كقوهل: )َوَمالِِك َمّداً   . (5
لُكِّ َزاياً..)، وكقوهل: 

ْ
نَْل ِرَوى َظَمأٍ..) فليست ميم )َمّداً) رمزاً، وكقوهل: )َوإِْشَماُم َصاِد ال

يِْهْم بَِضمِّ َكرْسَِها..) ليس يف هذه اللكمات رمز أصاًل؛ ألن هذه  َ ِْهْم َمْع دلَ
َ

)َعلَيِْهْم إِيل
األلفاظ ترتجم وتبني القراءة، وحمل الرمز بعد ترمجة القراءة.

للوجهني، مثل لفظ )اخللف) و)اخلالف) و)اتلخيري)  املفيد  اللفظ  أن  أيضاً  بنيَّ   .(6
و)اخليار) ولفظ )الوجهان) وما يؤدي معىن الوجهني، يكون حمل الرمز بعد هذه 

األلفاظ.
وبنيَّ أيضاً أن احلرف املتصل بكلمة الرمز ليس رمزاً، مثل أن يقال: )لسما) أو   .(7
)لفىت) أو )لكفا) وأمثاهلا، فال يتصل بكلمات الرمز رموز مفردة، ويف ذلك لكه 

قال انلاظم))):

َفَى
ْ
ال ــا  َوَم َوَشــاٍم   ٌّ ــيِّ َم ــاِن  ــَن َواِلْب

َ
ُمْعَمل ْمــُز  الــرَّ ــا  َوَم َرْمـــزاً  بِـــَوادِلِهِ 

ُمِفيـــ
ْ
بَِترْصِيــٍح اْو فِيَمــا ُيَرَْجــُم َكل

َ
اُوِصل ِيٍّ 

ْ
بِِكل َحْرٍف  ْو 

َ
أ وَْجَهِن  ـيِد 

حني يذكر انلاظم قيداً إلحدى القراءتني فإنه يكتيف به عن ذكر القراءة األخرى   .(8
تلفهم من الضد، وقد ذكر األضداد فقال))):

بَِواِحٍد ــَن 
ْ
غ

َ
أ يِن  دَّ الضِّ يُري  َوفِيَما 

َ
ِصل ــْف  َوقِ ــدٍّ  َوَم َهْمٍز  تَْسِمَيٍة 

َ
ك

ــٍة
َ
ــٍل إَِمــال ــْق ــرٍي َوَن ــْذكِ ــْذٍف َوتَ وََحـ

َ
ــل ــٍب َوَثــقِّ ــْي ــٍن وََغ ــِوي ــْن ــٍع َوَت ومََجْـ

اْخَتلِْس َوَدِع  ِغْم  َوادَّ َطْع 
ْ
اق َحرِّك  َوزِْد 

َ
ْهِمل

َ
وَأ  

ْ
ــِدل ابْ ــَر  خِّ

َ
أ ْظ 

ِّ
َوَغل ــْق 

ِّ
َوَرق

َمْن َفَغرُي  َوَضمٌّ  ٌع 
ْ
َرف اْعَتَى  َوَمْهَما 

َ
ل َتَنوَّ  

ً
َونَْصبا  

ً
َفْتحا َتَعاَطاُهَما 

و
ُ
ك َوبِالسُّ َفْتٌح  اتلَّْحِريَك  ِقَ 

َ
ــل َوإِْط

َ
وبِل

ُ
ق ــوُن  َوانلُّ َْفُض  اخلْ ُثمَّ  ُه 

ْ
ابِل

َ
ق ِن 

ً
َهما

ْ
َواف َفْتِح 

ْ
بِال ْرُ 

َ
ك

ْ
َوال َويَا  بَِنْصٍب 

َ
ْسِجل

ُ
أ َغيُب 

ْ
َوال َوْهَو   

ً
عا

ْ
َرف َْزِم  اجلْ ِمَن 

َوَذا ْفِظَهــا 
َ
ل َعَ   

ً
اْحَيانــا َتْذكِــرٍي 

َ
ك

َ
َجل ُمــَرمَْجُــُه  إِْن  ُيْغِي  َقيِد 

ْ
ال َعِن 

نسخة مكتبة احلرم )ص8))، والظاهرية )ق4/أ)، واألزهرية )ق5/ب - 6/أ).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص8) – 0))، والظاهرية )ق4/أ)، واألزهرية )ق6/أ).  (((
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بذلك انلظري، يف لك  اللفظة  تلك  الفرش خصص حكم  للفظة نظري يف  إذا اكن   .(9
م  َعمَّ األصول؛  نظري يف  للفظة  وإذا اكن  الفرش،  اللفظة يف  تلك  فيه  يذكر  موضع 
حكم تلك اللفظة، ولم جيعله خمصوصاً بذلك انلظري، بل جيعل حكم تلك اللفظة 
شاماًل ذللك انلظري وأمثاهل، وإن اكن حكم تلك اللفظة اعماً يف الفرش، وخاصاً 
يف األصول، فإنه جيعل قيد العموم واخلصوص فيهما كفياًل وضامناً ألداء معناهما؛ 
ألنه يقيد احلكم به بالعموم إن اكن اعماً يف الفرش، وباخلصوص إن اكن خاصاً يف 

األصول، وقد ذكر ذلك يف قوهل))):

ُصو
ُ ْ
ْص َوِف األ َفْرِش َخصِّ

ْ
ََوَذاَت نَِظريِ ال

ُفل
ْ
اك ْيَدُهَما 

َ
ق ِس 

ْ
َعك

ْ
ال َوِعنَد  ْم  َعمِّ ِل 

وأما يمكن استنباطه باالستقراء مما لم ينص عليه يف املقدمة فهو ما ييل:  

القراءات،  منظومات  من  نظرياتها  يف  املعهود  الرتتيب  ىلع  منظومته  انلاظم  رتب   .(0
فبدأها بمقدمة، ثم أبواب األصول، ثم فرش احلروف، مرتباً ىلع سور القرآن الكريم، 
ثم أتبعه بباب اتلكبري وخاتمة انلظم، ىلع ما سبق بيانه يف املبحث اثلالث: ترتيب 

املنظومة وأبوابها. 

اقترص انلاظم ىلع باب واحد لإلداغم الكبري يشمل املتماثلني واملتقاربني، فوافق يف   .((
لهما  ذلك اإلمام ابن اجلزري يف »طيبة النرش«)))، وخالف اإلمام الشاطيب اذلي فَصَّ

يف بابني)3). 

نسخة مكتبة احلرم )ص0))، والظاهرية )ق4/أ)، واألزهرية )ق6/أ)، وانظر حبر اجلوامع )ق)5/أ).  (((
واملتقاربني  املتماثلني  إداغم  أحاكم  فيه  وأورد  الكبري)،  اإلداغم  )باب  بعنوان  واحداً  باباً  لإلداغم  أيضاً  جعل   (((

واملتجانسني، قال يف أوهل )ص39):
َكِن ُمَـــــــــرَّ  

ً
َخــــّطــــا َــــــــَق 

ْ
اتل ــاِن ُمــــَقــــارَِبــــاِنإَِذا  ــ ــَس ــ ــنْ ــ ِمــــْثــــلِن ِج

َمــَعــا ــوِس  ـ ــسُّ َوالـ ورِ  ادلُّ ـــِف 
ْ
ِبُـــل ْدِغـــــْم 

َ
ــاأ ــَع ــَن ــدِّ اْم ــَمـ ـ

ْ
ــِز َوال ــْم ــَه

ْ
ــِه ال ــوَْجـ ــْن بِـ ــِك

َ
ل
فاألول بعنوان )باب اإلداغم الكبري) قال يف أوهل )ص0)):  (3(

ــُه ــُب ــْط
ُ
َوق ــبِــرَي 

َ
ــك

ْ
ال الِْدَغَم   َوُدونَــــــَك 

َ
ــل َــفَّ

َ
َـــــــرْصِيُّ فِــيــِه حت

ْ
ــٍرو ابل ــْمـ بُــــو َعـ

َ
أ

واثلاين بعنوان )باب إداغم احلرفني املتقاربني يف لكمة ويف لكمتني) قال يف أوهل )ص))):  
ــا ــاَرَب ــَق َت ــا  ــَه ــي فِ ـــاِن 

َ
َحـــْرف ــٌة  ــَمـ ـ

ْ
ِك ََوإِْن 

ــل ــَت ُمْ ــــاكِف 
ْ
ال ــاِف ف  ــَق

ْ
ــل ِ ل ــُه  ــ ــإِْدَغُم ــ ف
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أفرد انلاظم باباً نلقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها، مغايراً بلاب السكت   .((
يف  اجلزري  ابن  اإلمام  أيضاً  ذلك  يف  فوافق  وغريه،  اهلمز  قبل  الساكن  ىلع 
طيبة النرش)))، وخالف صنيع اإلمام الشاطيب اذلي جعل انلقل والسكت يف 

باب واحد))).
وضع انلاظم باباً بعنوان )إفراد القراءات ومجعها) كصنيع اإلمام ابن اجلزري أيضاً   .(3
يف طيبة النرش)3)، وخالفاً لإلمام الشاطيب اذلين لم يضمن منظومته حرز األماين 

باباً ذللك.
وافق انلاظم اإلمام ابن اجلزري أيضاً يف عدم ذكر ما يف لك سورة من ياءات اإلضافة   .(4

أو الزوائد يف آخرها، خالفاً لصنيع اإلمام الشاطيب.
ليس من منهج انلاظم العناية بتوجيه القراءات)4)، وقد تَتَبَّْعُت ما ذكر فيه توجيهاً   .(5

للقراءات فلم أجد هل سوى املواضع اتلايلة:
قوهل)5):  ((

َها
ُ
ِن َذال  اثلَّا َوِف السِّ

َ
َْمِس الْول ََوِف اخلْ

ُمْدَخل تُتَْبُع   
ُ

ْوَصــاف
َ
َواأل اِد  الصَّ َوِف 

بََسْطـ َوِف  َمْعُه  اإِلْدَغِم  ِف  تَْسُقُط 
َ
َف

ل ُمَعطَّ َوى 
ْ
ق

َ
ال َيْبَق  ِلَل  ْبَقْوا 

َ
أ ـَت 

َجا
َ
أ ــْد 

َ
َوق َناُس  ِ

ْ
اجل ْول 

َ
ل َغْم  يُدَّ ــْم 

َ
َعََول ــائـِـَســُه 

َ
ق ايِنُّ  ادلَّ ُه 

َ
َتْعِطيل َز 

ُغْنـ
َ
ك ْقُكُم 

ُ
بَِنْخل َواإِلْبَقا  َيْهِد  ََوَمْن 

ْعَمل
َ
أ َاِب 

ْ
ابل ُمْظِهُر  َوالرَّا  ِم 

َّ
الل ـَنِة 

جعلهما يف بابني )باب نقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها) و)باب السكت ىلع الساكن قبل اهلمز وغريه).   (((
انظر: طيبة النرش )ص47).

األماين  حرز  انظر:  أيضاً.  السكت  فيه  تناول  لكنه  قبلها)،  الساكن  إىل  اهلمزة  حركة  نقل  )باب  سماه  وإن   (((
)ص9)).
)ص)6).  (3(

 ﴿ تعاىل:  لقوهل  اعمر  ابن  كقراءة  العلماء  بعض  من  استشاكل  أو  طعن  فيه  وقع  ما  يف  حىت   (4(
﴾ ونصب ﴾ ورفع ﴿ ايلاء من ﴿ الزاي وكرس  ]األنعام: 37)[ بضم   ﴾
﴾ ]النساء: )[ ﴾، وكقراءة محزة لقوهل تعاىل: ﴿ ﴾ وخفض ﴿ ﴿ 

﴾ وحنوها من القراءات. خبفض ميم ﴿
نسخة مكتبة احلرم )ص47 – 48)، والظاهرية )ق7/ب)، واألزهرية )ق))/ب - 3)/أ).  (5(
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وقوهل))):  ((

ونُُه
ُ
ُسك  

ً
َوقِْطعا َحْفٍص  ِسَوى  ََمَتاُع 

ِل
ْ

ابل ِمَن  و 
ُ
َتْبل َواتُْل  ٍع 

ْ
ِظل ُدوَن  َرَسا 

ــلَوٍة ِ ــْن ت ــَفــا ِم ــشِّ
ْ
َلـِـَغــرْيِ ِشــَفــاٍء َوال

وا ِصل ِرُ
ْ
َا اك

ْ
ِفُّ َوال

ْ
ي اخل َوُهْم ل يَِهدِّ

وقوهل))):  (3

اقٌِب
َ
ث َغنـِـيــِه  ُي 

ْ
َرأ  

َّ
ل

َ
أ ِْفيُف  ُمْبَتَىَوتَ ُف 

ْ
َوق اْسُجُدوا  ِف  ْو 

َ
أ  

َ
ل

َ
أ يَا  َوِف 

ً
بَاِدئا َهْمَز 

ْ
ال َواْضُمِم  ُمَنادًى  ْر  ــدِّ

َ
........................................................َوق

وقوهل )3):  (4

ـ
ْ
ال ِذي  يَاَء  َواوِ 

ْ
بِال َواتُْل  َهَذا  َرُ 

ْ
ََوالك

َجل َرْسُمُه  َما 
َ
ك اِم  الشَّ َعِن  ـَجلِل 

أفرد انلاظم اتلكبري بباب مستقل بعد نهاية فرش احلروف، عقب ذكر اخلالف يف   .(6
﴾ ]الفلق: 4[ ويه آخر لكمة فرشية، إذ ال يوجد خالف فريش يف سورة  لكمة ﴿

انلاس، فقال)4):

وََعْن ــاِصاً  نَ َعُه 
ْ
َرف انِْصْب  ُة 

َ
َوََحَّال

ل تََكمَّ انلَّافَِثاِت   
ُ

ف
َ

ــل ِخ ــٍس  ْ ُرَوي

باب اتلكبري

ٍة
َّ
َمك ــِل  ْه

َ
أ َعْن  برُِي 

ْ
اتلَّك َوَرَد  ــْد 

َ
ََوق

ل
َّ
ُمَعل وِْرداً  ــِر 

ْ
ك اذلِّ َخْتِم  ــَريِّــَب 

ُ
ق

ــا ــرْيَِه وََغ ةِ 
َ

ــل الــصَّ ِف  َواٍن 
َ
أ َبَُكلِّ 

َسل
ْ
ُمَسل ثَِقاٍت  َعِن  ثَِقاٍت  بَِنْقِل 

إىل أن قال:  

إِْن ُمْفلُِحوَن 
ْ
ال  

َ
إىِل  

ْ
رَأ

ْ
اق ِكَتاِب 

ْ
ال مَّ 

ُ
َوَأ

َمــْزِل َك 
ِّ
ِحل َبْعَد   ً

َ
اْرحِتَـــال َرْدَت 

َ
أ

أعقب انلاظم ذكر اتلكبري بذكر آداب ختم القرآن يف ابلاب نفسه، فقال)5):  .(7

نسخة مكتبة احلرم )ص87) – 88))، والظاهرية )ق6)/ب - 7)/أ)، واألزهرية )ق46/أ).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص5)))، والظاهرية )ق)3/أ)، واألزهرية )ق55/أ).  (((

نسخة مكتبة احلرم )ص49))، والظاهرية )ق35/أ)، واألزهرية )ق60/ب).  (3(
نسخة مكتبة احلرم )ص)6) – 63))، والظاهرية )ق37/أ)، واألزهرية )ق63/أ-ب).  (4(

نسخة مكتبة احلرم )ص63) – 65))، والظاهرية )ق37/أ-ب)، واألزهرية )ق63/ب).  (5(
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إَِجابًَة يْــِقــْن 
َ
أ َــْتــِم  اخلْ ُدَعءِ  َوِعــْنــَد 

َ
َفُيْقَبل ــْب  َواِظ َداِب 

ْ
ال َسائِِر  َوِف 

ـ
ْ
ال َنُُّب 

َ
ت ُثــمَّ  ُص 

َ
ــل ِْخـ

ْ
اإل َها 

ُ
ل وَّ

َ
أ
َ
ف

َ
ل

َ
ك

ْ
َوَمأ  

ً
بــا َوُشْ  

ً
ُبوسا

ْ
َمل ـُمَحرَِّم 

ً
َجاثِيا ْعَبَة 

َ
ك اْستِْقَباِل  َمَع  َوُطْهٌر 

َ
ــل

ِّ
ُمــَتــَذل  

ً
َخــاِشــعــا ــْيــِه  ــَبــتَ

ْ
ُرك َعَ 

َصالٍِح َوَتــْقــِدْيــُم  ــوٍر 
ُ
ث
ْ
ــأ َم ــاُر  ــَث َوإِْي

َ
ل

َ
َويَْسأ فِيِه  ْجَع  السَّ َيَتَحاَشا  ْن 

َ
وَأ

َدَع ــْن  َم ــُن  ِم
ْ
ــأ َوتَ  

ّ
ــل

ُ
ــُه ك ــَواِئَ َح

َ
الَعل َذا  اهلَل  َْحَمِد  َولْ َوُمْسَتِمٍع 

انلَّبِْيـ َعَ  ةِ 
َ

ــل َكلــصَّ َوَبـــْدءاً  ــرياً  ِخ
َ
أ

َ
ِمل

ْ
وَْجَه ُمك

ْ
ـِي َواْرَفْع يَداً َواْمَسَح بَِها ال

القرآن وتكرر اخلالف  للقراء يف لكمة تعدد ورودها يف  عند ذكر انلاظم خالفاً   .(8
أول موضع  املواضع عند  فإنه ينص ىلع شمول احلكم جلميع  يف مجيع مواضعها، 
لفظة قبل  الواقعة   ﴾ ﴿ لفظة  من  اتلاء  ضم  ذلك  أمثلة  ومن   لورودها، 

﴾ ]ابلقرة: 34[ أليب جعفر يف مجيع مواضعها، حيث قال))): ﴿

ْرَ تَا َحْيُث َجا َثَنا
َ
ْبَل اْسُجُدوا اْضُمْم ك

َ
َوق

َ
ل َسهِّ

َ
ف َزلَّ 

َ
أ زِْد  ِعيَْس  ــاُم  ــَم َوإِْش

﴾ ]ابلقرة: 36)[ بضم اتلاء مع إثبات ألف بعد امليم، حلمزة  وقراءة لفظة ﴿  
والكسايئ وخلف العارش حيث وقعت، حيث قال))):

َشَفا ــُدَدْن  اْم ُضمَّ  وُهنَّ  َتَمسُّ وََحْيُث 
َ

َصل َروًى  ــَواًء 
َ
ث ــْت  َداَم اْن  َوِصيٌَّة 

عند ورود لفظة يف مواضع عديدة - وخالف القراء يف بعضها دون غريه - فإنه   .(9
أمثلة  ومن  منها،  يرد  موضع  أول  عند  اخلالف  فيها  ورد  اليت  املواضع  حيرص 
آل عمران،  3)[ يف فرش سورة  ]الشورى:   ﴾ لفظ ﴿ ذلك ذكره اخلالف يف 

حيث قال)3):

بَِفْتـ رًِض  ــُت  ْ َوحتَ ا  ْسَ ِ
ْ

َكإل َويَبُْرُ 
َ

َقل
ْ
ث
َ
أ َغرْيَ   

ً
َواْضُمما ْن  َوَسكِّ َضمٍّ  ـِح 

َوَما ُخرْبُهُ  رًِض  وَرى  الشُّ َوِف  بَِكْرٍ 
َ

اْنُقل
َ
ف َواتلَّْوِب  ِْجِر 

ْ
ال  

َ
ول

ُ
وَأ بَِكاٍف 

نسخة مكتبة احلرم )ص8)))، والظاهرية )ق8)/ب)، واألزهرية )ق)3/أ).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص43))، والظاهرية )ق0)/ب)، واألزهرية )ق36/أ).  (((

نسخة مكتبة احلرم )ص50))، والظاهرية )ق))/ب)، واألزهرية )ق37/ب).  (3(
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﴾ ]هود: )4[ املذكور يف فرش سورة هود أو كرسها أو  ومنها اخلالف يف فتح ياء ﴿  
إساكنها، حيث قال))):

َ
َفل

ْ
َكل ُكِّ  ِمْن  َغريِ 

ْ
ال ُمَْرا  َضمِّ  َوِف 

َ
َعل َفْتَحُه  ُبــَيْ  يَا  َحْفٌص  َن  ــوَّ نَ ِح 

ُهَدى َعْن  ْقَماَن 
ُ
ل َخْتَم  نَْل  َوِذي  بُُكلٍّ 

َ
ل وَّ

َ
ال َمِك 

ْ
َوال ْنُه 

ِّ
َسك ْنُبٍل 

ُ
ق ــْن  وََع

﴾ يف مواضعه، حيث قال))): ومنها اخلالف يف لفظ تشديد لفظ ﴿  
َِفْيـ  اخلْ

ّ
ل

ُ
 اْن ك

ً
َدنَْت َسِعُدوا اْضُمْم َصْحبا

َ
اْنَهل ارِِق  الطَّ َمَع  ا  مَّ

َ
ل ِدْن  َصحَّ   

ْ
إِذ ـُف 

َوَما ــْم  َوُه ِعيَس  يَس  ه  َحقَّ َرَوى 
َ

َفْيَصل ِف 
ْ
ُل اخلْ لَِوى  َذا  اْشُدْد  بِزُْخُرفَِها 

ْجَدْه بَِكْرٍ وََخفَّ ِغْث نَِصرياً َوِف السَّ
َ

ــل
ِّ
ُذل مُّ  الضَّ ِمــِه 

َ
ل ِف   

ً
ــفــا

ُ
ُزل رًِض 

وعند ورود لفظة هلا نظائر يف احلكم فإنه يذكرها عند أول لفظة ورد فيها اخلالف،   .30
ومن أمثلة ذلك قوهل)3):

ِلَرْبِِهْم رَِهاٌن  َوامْجَْع  ـل......................  َوَرتِـّ ــاْدرِ  ـ
َ
ف ــَغــرْيِ 

ْ
لـِـل ــُدٍر  ُجـ َوَرا 

ُتْب
ُ
ك

ْ
لِل ْحُب  َوالصَّ اَن 

َ
ْرق

ُ
ف  

ً
ُسُجا  

ً
تا

َ
لف

َّ
َحل ِة 

َّ
اتلَِّحل ِف  وََحــْفــٌص  َوَبــرْصِ 

أكرث انلاظم من اقتباس أجزاء من أبيات منظومة »حرز األماين« لإلمام الشاطيب،   .3(
نها يف أبيات منظومته، ومن أمثلة ذلك قوهل)4): َضمَّ

َوَما ُكْم 
َ
َمَناِسك ِمْثَلْ  َمٍة 

ْ
ِك ِي 

َ
ف

َ
ل تََدخُّ ْم  َعمِّ ثِنَْتْنِ  َوِف  ُكْم 

ْ
ك

َ
َسل

وقوهل)5):  
اْو َضِمرٍي  تَا  يَُكْن  ْو 

َ
أ ْن  ُيَنوَّ ْم 

َ
ل إَِذا 

َ
ل صَّ

َ
ف َْزِم  اجلْ بِِذي  يُْدِغْم  َوَمْن  َشِديداً 

نسخة مكتبة احلرم )ص90))، والظاهرية )ق7)/أ)، واألزهرية )ق46/ب).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص)9))، والظاهرية )ق7)/ب)، واألزهرية )ق47/أ).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص47))، والظاهرية )ق))/ب)، واألزهرية )ق37/أ).  (3(

نسخة مكتبة احلرم )ص43)، والظاهرية )ق7/أ)، واألزهرية )ق))/ب)، وقال اإلمام الشاطيب رمحه اهلل يف حرز   (4(
األماين )ص0)):

ــا ــْم َوَمـ ــُك
َ
ــك ــاِس ــَن ــٍة َعــْنــُه َم ــَمـ ـ

ْ
ـــِي ِك

َ
ف

َ
ل ــوَّ ــَع ــَس ُم ــيْ

َ
ــاِب ل ــ َ ــاِق ابلْ ــ ــُكــْم َوَب

ْ
ــك

َ
َســل

نسخة مكتبة احلرم )ص43)، والظاهرية )ق7/أ)، واألزهرية )ق))/ب)، لكن صدر ابليت يف نسخة األزهرية   (5(
)وإن لم ينون...) خالفاً بلقية النسخ، وقال اإلمام الشاطيب رمحه اهلل يف حرز األماين )ص))):

ــٍب ــاَط ُمَ تَــا  ــْن  ــُك يَ ْو 
َ
أ ْن  ُيـــَنـــوَّ ــْم  ـ

َ
ل إَِذا 

َ
ــل ــقِّ ــَث ــَت ُم  

َ
َول  

ً
ــا ــ ــُزوم ــ َمْ ــَس  ـــيْـ

َ
ل َوَمــــا 
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وقوهل))):  

ــا َدَواُؤنَـ َكَن  ْيَف 
َ
ك ـــَراٍن 

ُ
ق ــُل  ــْق ََوَن

ْدَخــل
َ
أ َبْعُد  َماِلَْه   ْ

ِّ
اين َيْنُقِل  َوَمــْن 

وقوهل))):  

اْضـ َقْوا 
ْ
َويَل اْضُمْم  هُ  ْرَ

َ
وٍف ك

ُ
َولِك ََمداً 

ل َعوِّ ْيَف 
َ
ك َسَما  ُه 

ْ
ك وََحرِّ اْشُدْد  ـُمِم 

وقوهل)3):  
َظاِهراً ُيْفَتُح  اَل  ادلَّ ــَن  ــْرِدفِ ُم ََوِف 

َعل
ْ
ال  ِ

َ
َودل َمْع  َمكِّ 

ْ
ال َوانلَُّعاُس  َمداً 

وقوهل)4):  

تِيَنَِّي
ْ
يَأ ِف  َوْهـــَو  ــوٍن  ـِـُن ب ــاٍب  ــَه َِش

ُشل
ْ
ُشل اَكِف 

ْ
ال َة  َضمَّ َتْح 

ْ
اف َث 

ُ
َمك َدنَا 

وقوهل)5):  

ْسـ
َ
َوك َشَفا  َعِجْبَت  تَا  َواْضُمْم  ْيِه 

َ
َبَِثْقل

ُمَفْسِكل وٍف 
ُ
َوك َعْنُهْم  و 

ُ
ُيْزَف َزا  ـُر 

نسخة مكتبة احلرم )ص74)، والظاهرية )ق))/ب)، واألزهرية )ق9)/ب)، وقال اإلمام الشاطيب رمحه اهلل يف حرز   (((
األماين )ص40):

ــا ــ ــ ــَراُن َدَواُؤنَـ ــ ــُقـ ــ ـ
ْ
ــــــَراٍن َوال

ُ
ــُل ق ــ ــْق ــ ََوَن

ــل َثــقَّ ــَم  ــي ــِم
ْ
ال ــُة  ــَب ــْع ُش ـــْل 

ُ
ق ــوا 

ُ
تُــْكــِمــل َوِف 

نسخة مكتبة احلرم )ص3)))، والظاهرية )ق)3/ب)، واألزهرية )ق54/ب)، وقال اإلمام الشاطيب رمحه اهلل يف   (((
حرز األماين )ص)4):

َوَهــــاُؤهُ ــوُن 
ُ
ــك ــسُّ ال ــاءِ  ــطَّ ال ِف  ََويَــْطــُهــْرَن 

ل ُعـــوِّ ـــْيـــَف 
َ
ك ــا  ــَم َس  

ْ
إِذ ــا  ـ ــفَّ وََخـ يُـــَضـــمُّ 

نسخة مكتبة احلرم )ص)8))، والظاهرية )ق6)/أ)، واألزهرية )ق44/ب)، وقال اإلمام الشاطيب رمحه اهلل يف حرز   (3(
األماين )ص56):

نَــافِــٌع َيــْفــَتــُح  اَل  ادلَّ ــَن  ــ ــْرِدفِ ــ ُم ََوِف 
ل ــوَّ ــَع ــَس ُم ــيْـ ـ

َ
ــٍل يُـــــْرَوَى َول ــُب ــْن

ُ
وََعــــْن ق

نسخة مكتبة احلرم )ص5)))، والظاهرية )ق)3/أ)، واألزهرية )ق55/أ)، وقال اإلمام الشاطيب رمحه اهلل يف حرز   (4(
األماين )ص74):

ــِي ــنَّ ــيَ ِ ت
ْ
ــأ ــْل يَ ــ ـ

ُ
ــْق َوق ــ ِ ــوٍن ث ــُنـ ــاٍب بِـ ــَهـ َِشـ

ــل
َ
ــْوف ــاَكِف نَ ــ

ْ
ــَة ال ــمَّ ــْح َض ــَت

ْ
ــَث اف

ُ
ــك ــا َم َدنَـ

نسخة مكتبة احلرم )ص37))، والظاهرية )ق33/ب)، واألزهرية )ق57/ب)، وقال اإلمام الشاطيب رمحه اهلل يف   (5(
حرز األماين )ص80):

ــا ــذاً َوَس ــا َعــِجــْبــَت َشـ ــْيــِه َواْضــُمــْم تَ
َ
َبـِـثـِـْقــل

ــل
َّ
ــل بَ ـــْيـــَف 

َ
ك ــا  ــ ــاُؤنَ ــ آبَ اْو   

ً
ــا ــع َم ــٌن  ــ ِك
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وقوهل))):  

رَِض ِعِهَما 
ْ
َرف َخْفُض  وَِعــٌن  ــوٌر  اْعَتَىوَُح

َ
ف نُصَّ  َمداً  اْضُمْم  َب  َوُشْ ثَِماٍل 

القراءات  يف  »ادلرة  منظومة  من  عبارات  قليلة  مواضع  يف  أيضاً  انلاظم  اقتبس   .3(
اثلالث« البن اجلزري، ومن أمثلة ذلك قوهل))):

َراتِِه
ُ
ف ِمْن  اْرتََوى  َوْرَداَن  ْبُن  ِعيَس 

َ
َُىف الْ ُذْو  ْيَماُن 

َ
ُسل مَجَّاٍز  اْبُن  َذاَك 

َ
ك

اقتبس انلاظم ألفاظاً من منظومة »طيبة النرش يف القراءات العرش« لإلمام ابن اجلزري   . 33
ضمنها يف أبيات قصيدته، بعضها حيوي رمزاً بلعض القراء، لكفظ )غث) و)كسا) ومن 

أمثلة ذلك قوهل)3):

ْجَدْه بَِكْرٍ وََخفَّ ِغْث َنَِصرياً َوِف السَّ
ــل

ِّ
ُذل مُّ  الضَّ ِمــِه 

َ
ل ِف   

ً
ــفــا

ُ
ُزل رًِض 

وقوهل)4):  

ْمتُِعْه
ُ
أ ِخفُّ  َسا 

َ
ك  

ْ
إِذ َتْح 

ْ
اف ُِذوا 

َّ
ات َوََخا 

ل ُحوِّ ِف 
ْ
ُل بِاخلْ ْرِن 

َ
أ اْرنَا  اْخَتلَِس  ا  ذِلَ

من  أبياتاً  الشاطيب  اإلمام  بها  ذيَّل  بألفاظ  منظومته  أبيات  من  عدداً  انلاظم  ذيَّل   .34
ُشاَل) و)َشْملاََل) 

ْ
منظومته »حرز األماين«، حتوي رموز بعض القراء والرواة، لكفظ )ُشل

نسخة مكتبة احلرم )ص49))، والظاهرية )ق35/ب)، واألزهرية )ق60/ب)، وقال اإلمام الشاطيب رمحه اهلل يف   (((
حرز األماين )ص85):

ــا َشــَفــا ــَم ــِه ــِع
ْ
ــوٌر وَِعــــٌن َخــْفــُض َرف ــ ــَى وَُحـ ــاْعــَت

َ
ــَح ف ــحِّ ــمِّ ُص ــضَّ ــوُن ال

ُ
ــك  ُس

ً
ــا ــْربـ َوُعـ

نسخة مكتبة احلرم )ص3))، والظاهرية )ق3/أ)، واألزهرية )ق4/ب)، وقال اإلمام ابن اجلزري رمحه اهلل يف ادلرة   (((
)ص3)):

ــٌل ــاقِ نَ َوْرَداَن  اْبـــُن  ــُه  ــْن َع ــٍر  ــَف ــْع َج بُـــو 
َ
َأ

ــل ــُع
ْ
ال ُذْو  ــاُن  ــَم ــْي

َ
ــل ُس مَجَّـــاٍز  ــُن  اْبـ ــَذاَك  ــ

َ
ك

نسخة مكتبة احلرم )ص)9))، والظاهرية )ق7)/ب)، واألزهرية )ق47/أ)، وقال اإلمام ابن اجلزري رمحه اهلل يف   (3(
طيبة النرش )ص38):

ــْر ــُف َغ ــ
ْ
ــل ــ ُ ــا َواخلْ ــَف ْصــــــَدُق َش

َ
ــرُوَن َضَْوَبـــــاُب أ ــِط ــْي ــَص ــُم

ْ
ال ــا  ــَف َش ــْث  ِغـ يُـــْصـــِدَر 

نسخة مكتبة احلرم )ص37))، والظاهرية )ق0)/أ)، واألزهرية )ق34/أ)، وقال اإلمام ابن اجلزري رمحه اهلل يف   (4(
طيبة النرش )ص)4):

ـــَســـا َحـــّقـــا َوَهـــا
َ
رِْجــــْئــــُه ك

َ
ــُز أ ــ ــْم ــ َهاَوَه

َ
ل ُخـــْذ  ــٌف 

ْ
وَُخــل ِمـــْل  ــْن  بِـ ــا  ِحًـ ــرُصْ 

ْ
ــاق

َ
ف
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اَل) و)َغيَْطاَل)، ومن أمثلة ذلك قوهل))): و)َشاَع ُعقَّ

نَافٌِع ِن  السِّ ِف  ْرِ 
َ
ك

ْ
بِال  

ً
َمعا ََعَسيُْتْم 

ُشل
ْ
ُشل ْزُ 

َ
ك

ْ
ال َغَدا  اْضُمْمُه  َوُغْرفًة 

وقوهل))):  

ِحَا َجَرى  ِف 
َ

ِل
ْ

اخل َبْنَ  َهْب 
َ
أ ِف  ََيَهْب 

ل
َ
ْحُب َشْمل ِرْ وَاْخِفِض الصَّ

ْ
َْتَها اك َوَمْن حتَ

وقوهل)3):  

َوى
َ
ث ــٍة  ُذْرَب َعْن  اِن 

َ
ُفْرق

ْ
ال َيُْرُ  ََويَا 

ل ُعقَّ َشاَع  ُهَنا  ُعْد  ْخَرى 
ُ

ال َويُونَُس 

وقوهل)4):  

ِه بَِضمِّ ــاُرو  ــَم ُت ــُرو  ــْم َت ــٌت  ــَب َث  ُ
َ

َل
َغْيَطل َت 

َّ
الل تَا  ُشدَّ  َحرْباً  َعمَّ  نَداً 

ذيَّل انلاظم أيضاً عدداً من أبيات منظومته بألفاظ ذيَّل بها اإلمام ابن اجلزري أبياتاً   .35

ال) ومن أمثلة ذلك قوهل)5): من منظومته ادلرة، لكفظ )اْعتَىَل) و)جُبِّاَل) و)َثقَّ

ُفُه
ْ
ُخل َح 

َ
ل ُصْحَبٍة  ِمْن  ى 

َ
َرأ ُف َعْن ُشْعَبَة اْعَتَىوََحــْرَف 

ْ
ُل  اخلْ

َ
ول

ُ
َوِف َغرْيِ ال

نسخة مكتبة احلرم )ص44))، والظاهرية )ق))/أ)، واألزهرية )ق36/أ)، وقد استعمل اإلمام الشاطيب هذا اللفظ   (((
يف مواضع عديدة من منظومته حرز األماين، منها قوهل )ص40):

فِيـ َعـــمَّ  ــرِبَّ  ــ
ْ
ال ـــــِع 

َ
َواْرف َخــِفــيــٌف  ــْن  ــِك ََول

ــل ــُش
ْ
ــل ــُه َصـــحَّ ُش

ُ
ــل ــْق ِ ــا َوُمــــــَوصٍّ ث ــَم ــِه ـ

نسخة مكتبة احلرم )ص))))، والظاهرية )ق30/أ)، واألزهرية )ق)5/ب)، وقد استعمل اإلمام الشاطيب هذا اللفظ   (((
يف مواضع كثرية من منظومته حرز األماين، منها قوهل )ص0)):

ً
َساكِنا َـــاءِ 

ْ
ال وِ 

َ
أ ــا  ــَه

ْ
ال ــَل  ــْب

َ
ق ــْرِ 

َ
ــك

ْ
ال ــَع  ََم

ل
َ
َشْمل مِّ  بالضَّ ــاءِ  ــَه

ْ
ال ـــْرُ 

َ
ك ــِل  ــَوْص

ْ
ال َوِف 

نسخة مكتبة احلرم )ص)7))، والظاهرية )ق4)/ب)، واألزهرية )ق)4/أ)، وقال اإلمام الشاطيب رمحه اهلل يف حرز   (3(
األماين )ص)6):

ــاُء نُو ــَش َ ــاٍف وََحــْيــُث ي ــا َشـ ــَي ــْل بِ ــَت ــْك ََونَ
ــل ــقَّ ُع ــاَع  ــ َش  

ً
ــا ــظ ــافِ َح  

ً
ــا ــظ ــْف وَِح َداٍر  ُن 

نسخة مكتبة احلرم )ص47))، والظاهرية )ق35/أ)، واألزهرية )ق60/أ).  (4(
نسخة مكتبة احلرم )ص93)، والظاهرية )ق4)/أ)، واألزهرية )ق3)/ب)، وقال اإلمام ابن اجلزري رمحه اهلل يف   (5(

ادلرة )ص3)):
ـ
ْ
اك

َ
ف نَّ 

َ
وَأ ــْز  ُح انْــِصــًبــا  ــْوُل  ـ

َ
ق ــًى  َف ْد  ــدِّ ــ اْعَتَىَوَش ــُر 

ُ
ــْذك يَ ــْب  ِط ــدَّ  ُش ــورِْث  نُـ ــُل  َيْ ْن  ـــِرَ
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وقوهل))):  

ْص
َ
َوق َوُهــْم  ِلَْفٍص  ِقْه 

ْ
ل
َ
أ ِفِهَما 

ْ
ِبُل

َ
ُبِّل ُف 

ْ
ُل اخلْ َما 

َ
ك ثِْق  َظلِيٌل  ُرُهــنَّ 

وقوهل))):  

بِِه
ْ
بَِقل ْس 

َ
ــأ ــْي َوَت ْس 

َ
َيــْيــأ ِفِهَما 

ْ
ِبُل

َ
ل َثقَّ َوَهْيَئِة   

ً
فا

ْ
ُخل َها  َواِلبْـــَداُل 

بلعض  رموزاً  حتوي  منظومته  أبيات  بعض  بها  ذيَّل  بألفاظ  انلاظم  انفرد   .36
القراء أو الرواة، لم يستعملها الشاطيب وابن اجلزري، ويه ألفاظ كثرية منها: 
و)َصيَْقاَل)   (

َ
و)َخرَْدال و)َعْوَكاَل)  و)ُمَفْسِكاَل)  ُمَفْسِكاَل) 

ْ
و)ال )َسَجنَْجاَل) 

ومن أمثلة ذلك قوهل)3):

بَِها َضــابـِـَطــًة  ــاُد  ــقَّ انلُّ ــَر  ـ
َ
َذك ـــْد 

َ
َوق

َ
َسَجْنَجل َقُبوُل 

ْ
ال َيْمَتاُز  الــرَّدِّ  ِمَن 

وقوهل)4):  

َدنَا ُفُه 
ْ
ُخل ِلْ  انلُّــوِن  َفْتُح  ِن 

ْ
ل
َ
َوتَْسأ

َ
ُمَفْسِكل

ْ
ال وََعــمَّ  ِحــْرٍم  َما 

َ
ك ْد  ــدِّ َوَش

وقوهل)5):  

ْسـ
َ
َوك َشَفا  َعِجْبَت  تَا  َواْضُمْم  ْيِه 

َ
بِثِْقل

َ
ُمَفْسِكل وٍف 

ُ
َوك َعْنُهْم  و 

ُ
ُيْزَف َزا  ـُر 

وقوهل)6):  

انْـ ِي  ـــْرَ
َ
َوك نَِصرياً   

ً
ِجيما ــُه 

َ
ك ُمـِـرِّ

َ
ل

َ
َعْوك َعمَّ  ِفِه 

ْ
ُخل َصاِف  َضمَّ  وا  ـِشُ

نسخة مكتبة احلرم )ص)5)، والظاهرية )ق8/ب)، واألزهرية )ق4)/أ)، وقال اإلمام ابن اجلزري رمحه اهلل يف ادلرة   (((
)ص9)):

ــَزٍة ــْم ــَح
َ
ك ــُل  ــ اتْ ــُة  ــَن ــْع

َ
ل ْن 

َ
أ ــو  ــُه

َ
ل ــيِّ  ــَغ َُي

ــل ُبِّ ــُف 
ْ
ــل ُ اخلْ ــِرِ  ــ

ْ
َواك ــْم  ــُم اْض َيْـــُرُج  َولَ 

نسخة مكتبة احلرم )ص)7)، والظاهرية )ق))/أ)، واألزهرية )ق8)/ب)، وقال اإلمام ابن اجلزري رمحه اهلل يف   (((
ادلرة )ص40):

بـِـُمــَصــْيــِطــٍر ِف  ــاُد  ـ ــصَّ َوالـ ــْن  ــَعـ اْرَفـ ََوَبـــْعـــُد 
ــل ــقَّ َب َث ــذَّ ــ

َ
َـــــرْبُ ك ــْد َوالْ َـــْمـــِع فِـ ــَع اجلْ َمـ

نسخة مكتبة احلرم )ص7)، والظاهرية )))، واألزهرية )ق3/أ).  (3(
نسخة مكتبة احلرم )ص90))، والظاهرية )ق7)/أ)، واألزهرية )ق46/ب).  (4(

نسخة مكتبة احلرم )ص37))، والظاهرية )ق33/ب)، واألزهرية )ق57/ب).  (5(
نسخة مكتبة احلرم )ص)5))، والظاهرية )ق35/ب)، واألزهرية )ق60/ب).  (6(
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وقوهل))):  

ْم
َ
َول َيُهْن  ْن  َوَسكِّ ــُدْد  َواْم َفُهُم 

َ
ِخل

َ
ــْرَدل َخ ــمَّ 

َ
ل ــْت 

َ
ــِزل

ْ
ُزل ٍف 

ْ
ِبُل  ْ

ُ
ذل ــرَْه  يَ

وقوهل))):  

نْـ ُ دلَ ِمْن  اِل  ادلَّ َة  َضمَّ  
ً
ُمِشّما ْسِكْن 

َ
وَأ

َ
مَّ َصْيَقل وَن انلُّوِن َوالضَّ

ُ
ِرْ ُسك

ْ
ـُه َواك

تدل  معان  هلا  والرواة،  القراء  بعض  رموز  ىلع  اشتماهلا  إىل  إضافة  األلفاظ  وهذه   
عليها، كما يف معاجم اللغة)3).

ن انلاظم قصيدته بعض املعاين األدبية ابلليغة، مع دالتلها ىلع القراءات اليت  ضمَّ  .37
يه موضوع املنظومة، أو رموز القراء، ومن ذلك قوهل)4):

ــا َدَواُؤنَـ َكَن  ْيَف 
َ
ك ـــَراٍن 

ُ
ق ــُل  ــْق َوَن

َ
ْدَخــل

َ
أ َبْعُد  َماِلَْه   ْ

ِّ
اين َيْنُقِل  َوَمــْن 

نسخة مكتبة احلرم )ص)5 – 53)، والظاهرية )ق8/ب)، واألزهرية )ق4)/أ).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص05))، والظاهرية )ق9)/أ)، واألزهرية )ق50/أ).  (((

) معناه: الِمرآة، وهو رويّم معّرب، قال امرؤ القيس: تَرائِبُها مصقولٌة اكلَسَجنَْجِل. انظر: الصحاح 
َ

فلفظ )َسَجنَْجال  (3(
))/305)، ومقاييس اللغة )6/3)))، ولسان العرب )))/)30).

يْتاً،  ىَت ُسكَّ
َ
َفَرُس إَذا أ

ْ
ُر ابَلطيُء، وفَْسلَكَ الرَُّجُل َوال ولفظ )مفسكال) قالوا يف معناه: الُمَفْسلَكُ والِفْسلِك هو املؤخَّ  

ْرت، والُفْسلُك والِفْسلِك والُفْسُكول والِفْسَكْول:  خِّ
ُ
أ ي 

َ
أ ت 

ْ
فُْسلِك َرُه، وقد  خَّ

َ
أ فَْسلَكَ وفُْسلِكَ وفَْسلَكَُه غرُيه:  وقد 

اذلي ييجء يف احللبة آخر اخليل، ورجل فُْسُكول وفِْسَكول: ُمتَأِخٌر تابٌع. انظر املخصص ))/98))، وتهذيب اللغة 
)0)/30))، والقاموس املحيط )ص)04)).

ولفظ )عوكال) ذكروا يف معناه: أن العني والاكف والالم من علك اليشء يعلكه عكاًل: أي مجعه، وعلك السائق   
اخليل واإلبل يعلكها عكاًل: حازها وساقها، وعلك ابلعري يعلكه عكاًل: شد رسغ يده إىل عضده حببل، والعولك: 
ظهر الكثيب، وقيل: هو الكثيب املرتاكب املتداخل، وقيل: َعْولَكُ لكِّ رملة رأسها، والعولكة: العظيمة من الرمل، 
ُ: الَعَقنَْقُل، فإذا َنَقَص َفُهَو َكِثيب، فإذا َنَقَص َعنُْه َفُهَو َعْولَك، فإذا َنَقَص َعنُْه َفُهَو ِسْقط، 

َ
ْمُل الَكِثرُي ُيَقاُل هل والرَّ

َب، والعولك: املرأة احلمقاء، والعولك: الرجل القصري األفحج،  فإذا َنَقَص َعنُْه َفُهَو َعَداب، فإذا َنَقَص َعنُْه َفُهَو بلَ
وقلته قالئد عولك: يعين الفضائح. انظر املحكم ))/75))، وتاج العروس )90/4))، ولسان العرب ))/9)7).

عه  عه صغاراً، وقيل َقطَّ عضاَءه وافرة، وقيل: َخرَْدل اللحَم: َقطَّ
َ
ع أ ولفظ )خردال) قالوا يف معناه: َخرَْدل اللحَم: َقطَّ  

قه، وقيل: خردل الطعام: أكل خياره وأطايبه، وخردل فالناً: رصعه ورماه، فهو خمردل، وال واِحَد هلا ِمن لفِظها.  وفَرَّ
انظر الصحاح ))/67))، وتهذيب اللغة )74/7))، واملعجم الوسيط ))/5))).

ُؤَها، واجلمع: َصيَاقُِل، وَصيَاقِلٌَة. انظر تاج العروس 
َّ

يُوِف وَجال اُذ السَّ يَْقُل: َشحَّ ولفظ )صيقال) فقالوا يف معناه: الصَّ  
)9)/7)3)، واملحكم )05/6))، والقاموس املحيط )ص))0)).

نسخة مكتبة احلرم )ص74)، والظاهرية )ق))/ب)، واألزهرية )ق9)/ب).  (4(
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وقوهل))):  

َفَقْط َها 
َ
ِمْثل َتِق 

ْ
تَل ــُروٍف  ُح َوِســتُّ 

َ
ْخَذل

ُ
أ
َ
ف َهَواَك  َعْن   

ً
يَْوما ِغْبُت  َوَهْل 

وقوهل))):  
َ

ِل
ْ

اخل ِمَن  َواْمُدْد  اِم  الشَّ بَِكْرِ  َوَهاهُ 
َ

َفُتْغَسل َغِديراً  رِْد  َما   
َ

بِل  
ً
ــا يَّ

َ
أ ِف 

وقوهل)3):  

ــلَوٍة ِ ــْن ت ــَفــا ِم ــشِّ
ْ
لـِـَغــرْيِ ِشــَفــاٍء َوال

َ
وا ِصل ِرُ

ْ
َا اك

ْ
ِفُّ َوال

ْ
ي اخل َوُهْم ل يَِهدِّ

للناظم يف قصيدته اختيارات عديدة، وبألفاظ خمتلفة، منها: أوىل، أحرى، املختار،   .38
وحنوها، ومن ذلك قوهل)4):

ً
َمْرَجا ْعَرَ  َسْبَعَة   

َ
ْول

َ
أ َقْوُل 

ْ
ال َوَذا 

َ
ابْتِل َوتَْصِديِقِه   

ً
ِحّسا تِلَْحِقيِقِه 

وقوهل)5):  

َفا بِالشِّ  ِ
ْ

ل الشَّ  
َ

إىِل إِيَماٌء  َوالْشَماُم 
َ

َيَتَمثَّل َكْ  ْنَت 
َّ
َسك َما  َبْعِد  ِمْن  هِ 

ً
َواقِفا ُمَحرَِّك 

ْ
ال َتْبِعيُض  َوَرْوُمـــَك 

َ
ل ُوصِّ ِم  والضَّ ِع 

ْ
الرَّف ِعْنَد  َناِن 

ْ
والث

َهاُهَنا َفْتِح 
ْ
وال انلَّْصِب  ِف  يَُريَا  ْم 

َ
َول

َ
ل َصَّ

َ
حت ــرُي  ِخ

َ
األ ــْرِ 

َ
ــك

ْ
َوال ــرِّ  َ اجلْ َوف 

ً
ــا ــُمــَحــرَِّك َعرِض

ْ
َوال ــَى  ْن

ُ
أ ــاءِ  َه َوف 

َ
يَتََزَّل ــْم 

َ
ل ــَوْصــِل 

ْ
ال ــِع  مَجِ ِميِم  ــَذا 

َ
ك

ٌة
َ
َوفِْرق ــَرْوا  اْج ــْوٌم 

َ
ق َضِمرٍي  َها  َوِف 

َ
ُيْعَزل ْرَ 

َ
ك

ْ
ال تَِل  إِْن  ِريٌق 

َ
َوف ــْوا  بَ

َ
أ

َوَواُوَهــا ــا  َ الْ ْيِهَما  مَّ
َ
أ ْو 

َ
أ مِّ  الضَّ وِ 

َ
أ

َ
ل يُتََنحَّ ْن 

َ
أ ْحـــَراهُ 

َ
أ َما  ــَقــْوُل 

ْ
ال َوَذا 

نسخة مكتبة احلرم )ص43)، والظاهرية )ق7/أ)، واألزهرية )ق))/ب).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص09))، والظاهرية )ق6)/أ)، واألزهرية )ق7)/ب)، لكن سقط من ابليت يف نسخة احلرم   (((
امليك والظاهرية لفظ باَِلوال يستقيم ابليت إال بها وزناً ومعىًن، ويه مثتبة يف نسخة األزهرية، وكذلك أثبتها ابن 
﴾ ]اإلساء: 0))[ آخر سبحان ىلع  خليفة يف ابليت يف حبر اجلوامع، وقال عند رشحه هل: »يعىن وقف يف لكمة ﴿
﴾...« )ق)34/أ)، وكذلك اتلربيزي يف احلوايش الطاهرية، وقال عند رشحه هل: »قوهل: )بال ما)؛ أي  ايلاء دون ﴿

بدون ما« )ق 90/أ).
نسخة مكتبة احلرم )ص88))، والظاهرية )ق7)/أ)، واألزهرية )ق46/أ).  (3(

نسخة مكتبة احلرم )ص3))، والظاهرية )ق4/ب)، واألزهرية )ق7/أ).  (4(
نسخة مكتبة احلرم )ص05) – 07))، والظاهرية )ق5)/ب - 6)/أ)، واألزهرية )ق7)/أ).  (5(
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وقوهل))):  

ِغًن زِْد  ِق 
ُ
اتلََّواف ِف   

َ
الْول َوإِْسَقاُط 

َ
ــزٍّ َتــَقــيَّــل ــ ــٌو َوَب

ْ
ــل ــا ُح ــَم ــُه ِخــلُف

ً
ِّنا لَ ــَغــرْيِ 

ْ
ال َوِف  َفْتٍح  ِف  وَن 

ُ
َقال

َ
ك

َ
ــل اْدَخ إَِن  ــِبءِ  َـّ َوانلْ إِل  وءِ  َوبِالسُّ

َعْنُهَما ْخِذ 
َ
األ ِف  ُمْخَتاُر 

ْ
ال ُهَو  َوَهَذا 

َ
ُيَتَقبَّل ــْن  ـ

َ
َول بِتَْسِهيٍل  ــَل  ــي َوقِ

وقوهل))):  

اْو ــْرٍف  ِبَ ــا  إِمَّ َْمِع  اجلْ مَجْــُع  َونَــْوَعِن 
َ

َمل
ْ
ال ْشَياِخَنا 

َ
أ ُمَْتاُر  َوَذا  ٍف 

ْ
بَِوق

رمز انلاظم ببعض احلروف بلعض اللكمات القرآنية اختصاراً، ومن ذلك قوهل)3):  .39

ُسوا َسَّ
َ

ت تـَـا  َواِصـــلً  ْد  ــدِّ َش ــَزِّ 
ْ
ـِـل َول

َ
َتَفعَّل َتَفاَعْل   

َ
ت

َ
أ ــَذا 

َ
ك ــٍف 

ْ
ــل ِبُ

بـِـَواِحــٍد ا  ُخطَّ ــاَءاِن  تَـ ــُه 
ُ
ــل ْص

َ
أ بَِما 

َ
ل َيَتَدخَّ اْن  َح 

ُ
يَْصل ْم 

َ
ل يَِل  َوفِيَما 

ــٍد َوَواِح بَِعْرٍ  َمُْصوٌر  ــاِل  اتلَّ َخيَّلَوَذا  ــَك  َربِّ َعْفِو  ــْن  ِم َيَْمُعَها  َو

فجمع احلروف اليت تقع بعد اتلاء املدغمة للزبي يف قوهل: »ِمْن َعْفِو َربَِّك َخيَّال« وقد   
بنيَّ اتلربيزي يف رشحه تلك احلروف فقال: »واحلروف الواقعة بعد اتلاء املذكورة يف 
القرآن العظيم اثين)4) عرش: ابلاء، واجليم، واخلاء املعجمة، والراء املهملة، والعني، 

والفاء، والاكف، والالم، وامليم، وانلون، والواو، وايلاء آخر احلروف«)5).
ب  ﴾ ]احلجرات: ))[ عقَّ وأما ابن خليفة فإنه بعد أن ذكر اإلداغم يف لكمة ﴿  
الرتكيب اذلي مجع فيه انلاظم بقية احلروف، ثم ذكر مثااًل للك حرف  بذكر ذلك 
فيه حمصور يف  يندغم  أن  املرسوم  اتلاء  يصلح  لم  اذلي  اتلال  وذا   ...« فقال:  منها، 
﴾ ]امللك:  أحد عرش موضعاً، وجيمع ذلك تركيب )ِمْن َعْفِو َربَِّك َخيَّاَل) مثل ﴿
](53 ]األنعام:   ﴾ و﴿  ](3 ]احلجرات:   ﴾ و﴿  ](( ]احلجرات:   ﴾ ﴿  ]8 

نسخة مكتبة احلرم )ص63 – 64)، والظاهرية )ق0)/أ)، واألزهرية )ق6)/ب - 7)/أ).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص3)))، والظاهرية )ق8)/أ)، واألزهرية )ق)3/أ).  (((

نسخة مكتبة احلرم )ص45))، والظاهرية )ق))/أ)، واألزهرية )ق36/ب).  (3(
هكذا يف املخطوطة، واذلي يقتضيه املوقع اإلعرايب )اثنا) فهو مرفوع باأللف.  (4(

احلوايش الطاهرية )ق)))/أ).  (5(
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]33 ]األحزاب:   ﴾ ﴿  ]5( ]اتلوبة:   ﴾ و﴿  ]3( عمران:  ]آل   ﴾  و﴿
﴾ ﴾ ]ابلقرة: 67)[ و﴿ ﴾ ]القلم: 38[ ﴿ ﴾ ]هود: 05)[ و﴿  و﴿

]انلور: 5)[«))).

لعدد  ل))) يف موضع واحد من منظومته، حيث رمز  اجلُمَّ انلاظم حساب  استعمل   .40
اتلاءات اليت يشددها الزبي بقوهل)3):

ُموا َتَيمَّ ل  بَــْدُؤَهــا  ــْج)  ِ )ل ُتَها 
َ
لومَُجْل ُثقِّ ــِه 

ُّ
ــك ــَف َواتلَّ ــيِّ  ــَم اتلَّ ــاُء  ــ َوتَ

فرمز حبريف )لج) للعدد )33) وهو عدد اتلاءات اليت يشددها الزبي، وبيان ذلك أن   
حرف الالم يعادل )30) وحرف اجليم يعادل )3).

املواضع  ومجلة  »يعين  ِلْج):  )ومَُجْلَتَُها  انلاظم:  لقول  رشحه  عند  خليفة  ابن  قال   
ىلع  وثالثون  إحدى  موضعاً،  وثالثون  ثالث  للزبي  املذكورة  اتلاء  فيها  املدغمة 

سبيل االتفاق، واثنان ىلع سبيل االختالف...«)4).
وقال اتلِّربيزي: »ومجلة اتلاءين يف القرآن العظيم ىلع هذا الوصل ثالث وثالثون)5)   
ثالثون،  باحلساب  الالم  الرابع؛ ألن  ابليت  يف  )لج)  بقوهل:  عليه  نص  كما  لكمة، 
واجليم ثالثة، واستثقل انلاظم تعداد اللكمات اثلالث واثلالثني)6)، فسلك مسلاًك 
حسناً، وأدخلها حتت ضابط يعرفها ويوصل إيلها، وهو أن اذلي شدد تاء اتلفعُّل 
بتاء واحدة واألخرى حمذوفة ومن صفة  املرسوم  املضارع  إذا اكنت يف  واتلفاعل 

املكتوبة أنها ال تصلح ألن تدغم يف اذلي بعدها من احلروف«)7).
حبر اجلوامع )ق5)4/ب، 6)4/أ).  (((

ل: هو رضب من احلساب جيعل فيه للك حرف من احلروف األجبدية عدد من الواحد إىل األلف، ىلع  مَّ
ُ
حساب اجل  (((

ترتيب خاص حلروف )أجبد هوز حطي لكمن سعفص قرشت خثذ ضظغ). انظر: ابليان للاين )ص333)، واللكيات 
 ،((08/(( واتلنوير  واتلحرير  )ق47/أ)،  الوحلة  من  واملنقذ   ،(985/(( الفنون  اصطالحات  وكشاف  )ص353)، 

واملعجم الوسيط ))/36)).
نسخة مكتبة احلرم )ص46))، والظاهرية )ق))/أ)، واألزهرية )ق36/ب).  (3(

حبر اجلوامع )ق6)4/أ).  (4(
يف املخطوط )ثالثة وثالثون).  (5(

يف املخطوط )اثلالثة واثلالثون).  (6(
احلوايش الطاهرية )ق)))/ب - )))/أ).  (7(
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املبحث اخلامس
أهمية املنظومة وقيمتها العلمية

استحسان  فخراً  ناظمها  العلماء، ويكيف  كبار  إعجاب  الطاهرة  القصيدة  نالت 
بن عرب منظومته ىلع شيخه  فقد عرض طاهر  ابن اجلزري هلا،  املحقق  اإلمام  شيخه 
بنت اجلزري: »ونظم  قالت سلىم  الطاهرة، فقد  اسم  اختار هلا  ابن اجلزري، وهو اذلي 
اها  قصيدة يف قراءات العرشة ىلع وزن الشاطبية وَرِويِّها، استحسنها الوادل وطالعها، وسمَّ

بالطاهرة«))).
وقال عبد اهلل اتلربيزي شارح الطاهرة عند رشح قول انلاظم:

َمــا ِ
ْ

اإل َطيَِّبِة  ــْورِ  نُ ِمْن  اْهَتَدى  ا  مَّ
َ
ََول

ُمَتَفئِّل ــاِهــرَْه  بـِـالــطَّ ْيُتَها  َسمَّ ِم 

ملا طلبها يلنظر  الشيخ  امتثااًل ألمر  )بالطاهرة)  القصيدة  أي: هذه  )سميتها)   ...«
به،  إيله ورسمتم  ما أرشتم  قلت:  اسمها؟  ما  الشيخ:  فقال  بعد،  وما كنت سميتها  فيها، 
أنا ما سميتها بعد بيشء، فقال: أنت حافظ الطيبة فسمها بالطاهرة، يلحصل لك الطيبة 
أىت  فيها وتصفحها))) حىت  ونظر  القرآن طلبها مين  بدار  قعد لإلقراء  والطاهرة، ولكما 

عليها من أوهلا إىل آخرها، وقوهل: )متفئال))3) بأن جيعلها اهلل طاهرة مقبولة...«)4).
املسماة  الالمية  القصيدة   ...« بقوهل:  رشحه  مقدمة  يف  اتلربيزي  عليها  أثىن  وقد 
بالطاهرة اليت أبدعها طاهر بن عرب بن إبراهيم احلافظ األصبهاين يف ضبط القراءات 

العرش، ولعمري إن الزمان لم يسمح بمثلها إىل اآلن...«)5).
املزايا  من  به  تمتاز  ما  خالل  من  العلمية  وقيمتها  املنظومة  هذه  أهمية  وتظهر 

العديدة، ومن أبرزها ما ييل:

اغية انلهاية ))/340).  (((
تصحفت هذه اللكمة يف النسخة اخلطية إىل )وتصحفها) واملثبت هو الصواب.  (((

اَل) واملثبت هو الصواب. تصحفت هذه اللكمة يف النسخة اخلطية إىل )ُمتَنَفِّ  (3(
احلوايش الطاهرية )ق4)/ب).  (4(

احلوايش الطاهرية )ق)/أ).  (5(
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أولً: أن انلاظم مجع فيها مزيتني عظيمتني، أوالهما: أنه نظمها ىلع منوال الشاطبية، 

من حيث وزنها وقافيتها. واثلانية: أنها شاملة للقراءات العرش من طرق النرش والطيبة، 

وقد تقدم بيان ذلك))).

: أن انلاظم مجع فيها أيضاً بني أمرين بديعني، وهما: قلة أبياتها، وسهولة 
ً
ثانيا

ألفاظها؛ ألن مقتىض االختصار صعوبة األلفاظ وجزالة انلظم، كما يف منظومات 

الصعوبة،  من  يشء  فيها  جزلة  جاءت  اختصارها  مع  فإنها  اجلزري  ابن  اإلمام 

اكحلال يف منظومة ادلرة يف القراءات اثلالث املتممة للقراءت العرش، اليت ال تزيد 

ومخسة  ألفاً  بلغت  اليت  النرش  وكطيبة  بيتاً،  وأربعني  وواحد  مائتني  عن  أبياتها 

عرش بيتاً ويه يف القراءات العرش مجيعها، مع كرثة طرقها وتعددها، كما قال يف 

مقدمتها))):

ــُرُق ــْم ُطـ ــُه ــْن َواةُ َع ــِذهِ الـــــرُّ ــ ــُقَوَهـ ــقَّ ُيَ ــا  نَـ ــْرِ نَـ ِف  ــَهــا  َصــحُّ
َ
أ

ــُع ْرَبـ
َ
أ  

َّ
َوإِل ــْنِ  ــنَ

ْ
اث ِف  ــْنِ  ــنَ

ْ
ــاث ِ ــَمــُعب ْ ــٍق تَ ــِري ـــِف َط

ْ
ل
َ
ــا أ ــْيَ ُزَهـ َفـ

بينما جند منظومة حرز األماين ووجه اتلهاين لإلمام الشاطيب أسهل نظماً وألفاظاً 

من طيبة النرش، إال أنها أطول منها، فقد بلغت ألفاً ومائة وثالثة وسبعني بيتاً، ويه يف 

القراءات السبع فقط، وليست يف العرش.

يف  ويه  بيتاً  ومخسني  وثالثة  ومائة  ألفاً  بلغت  فقد  الطاهرة  القصيدة  أما 

القراءات العرش.

ولكون  العرش،  القراءات  يف  لكونهما   - النرش  بطيبة  املنظومة  هذه  موازنة  وعند 

انلاظم قد اعتمد ىلع الطيبة يف نظمها - نالحظ أن القصيدة الطاهرة أكرث سهولة ويرساً 

من الطيبة، وهذه بعض األمثلة ىلع ذلك من املنظومتني:

يف املبحث اثلاين من هذا الفصل )موضوع املنظومة وطريقها وقافيتها ووزنها).  (((
)ص33).  (((
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فيف سورة أم القرآن، قال ابن اجلزري يف طيبة النرش))):  .(
َمْع اَط  َ الــرِّ َرَوى   

ّ
ِظــل نَــْل  ْعَمالِِك 

َ
َوق ْيَف 

َ
ك  

َ
َغل  

ً
فا

ْ
ُخل زِْن  اَط  ِسَ

قِْف ُل  وَّ
َ
أل

ْ
ا َضَفا  َكلــزَّاِي  ــاُد  اْخُتلِْفَوالــصَّ ِم 

َّ
الــل َوِذْي  ــايِنْ  َواثلَّ َوفِيِه 

َغْر ــُف 
ْ
ــل ُ َواخلْ َشَفا  ْصـــَدُق 

َ
أ ــاُب  َضَْوَب ُمَصْيِطُروَن 

ْ
ال َشَفا  ِغْث  يُْصِدَر 

ل ُن  َوالسِّ ُمَصْيِطٍر  َمْع  ُف 
ْ
ُل اخلْ َمِلِق  ــْن  َع َزِكٌّ  ــُف 

ْ
ــل ُ اخلْ َوفِيِهَما 

ــو ــُم ــِه يْ َ ــو دلَ ــُم ــِه ْ ــو إلَ ــُم ــِه ــْي
َ
ــل ــِهــُمَع

َ
ــْبٌ ف ءِ َظـ

َ
ـــَهـــا

ْ
ــْرِ ال ـ

َ
ــمِّ ك ــَض ِ ب

ــَرَدا ــْف ُم  
َ

ــَنــْت ل
َ
َســك يَـــاٍء  ــَد  ــْع َغــَداَوَب ُيْخزِِهْم 

َ
ك  

ْ
ــُزل تَ َوإِْن  َظــاِهــْر 

ويُْغنِِهْم قـِـِهــْم  ِهِهْم 
ْ
يُل ــُف 

ْ
ــل ــْموَُخ ــِه

ِّ
ــَول يُ َمـــْن  ــمُّ  ــُض يَ  

َ
َول ــُه  ــْن َع

َدَرا َثْبٌت  ِصــْل  َــْمــِع  اجلْ ِميِم  ــمَّ  ـــِف بَــَراَوَض
ْ
ُـــل

ْ
ــَل ُمَــــرٍَّك َوبِـــاخل ــْب

َ
ق

وا ــِرُ
ْ
َواك َوْرٌش  َقْطِع 

ْ
ال هْمِز  ْبَل 

َ
ُرواَوق ــرَّ َح ــْرٍ 

َ
ك َبْعَد  وِن 

ُ
ك السُّ ْبَل 

َ
ق

ــمٍّ َوَشــَفــا ــَض ِ ــْم ب ــِه ــي ــاقِ ــاَوْصـــلً َوَب
َ
تْـــبِـــْع ُظــَرف

َ
ــاَء وَأ ــَه

ْ
َمــْع ِمــيــٍم ال

وقال طاهر بن عرب يف القصيدة الطاهرة))):
ا ِصَ َظَمأٍ  رَِوى  ــْل  نَ ــّداً  َم ـِـِك  ــال َوَم

َ
َفُه َغل

ْ
اِد زِْد ُخل  َحْيُث ِسُن الصَّ

ْ
َط َوال

ـ
ْ
وَُخل َضَفا   

ً
َزايا  

ِّ
ُل

ْ
ال َصاِد  َوإِْشَماُم 

َ
بِّل

ُ
ق َذيِْن  ْو 

َ
أ ِم 

َّ
الل ِذي  ْو 

َ
أ ِل  وَّ

َ
ال ـُف 

ِفِه
ْ
ُخل َغْيُث  َشَفا  ِشْبٍه  َمْع  ــَدُق  ْص

َ
وَأ

َ
َوُمَفْيِعل ُهْم  ــاُس  َوانلَّ ــرَِّع  ال ْبَل 

َ
َوق

ُف َضْبِطِه
ْ
ْد ُخل

َ
َمْجُموِع ق

ْ
ْطِر َكل ِمَن السَّ

َ
َمل َعْن  ُزيِّن  ُف 

ْ
ُل َواخلْ  ْ

ُ
ذل ِن  َوبِالسِّ

ْسـ
َ
ك بَِضمِّ  يِْهْم  َ دلَ َمْع  ِْهْم  إِلَ ْيِهْم 

َ
َعل

َ
اْسِجل يَاٍء  َعْن  َوْهَو  َظِهرياً  ْز 

ُ
ف ـرَِها 

إِْن ــُس  َوُرَوي ُمْفَرداً   
َ

ل َنْت 
َ
َسك إَِذا 

َ
ــل تَ ــِهــُم 

ِّ
يُــَول  

َّ
إِل ــاُؤهُ  ــ يَـ  

ْ
تَــــُزل

قِِهْم ُيْغنِِهْم  ِهِهْم 
ْ
يُل ِف  ــريُهُ  ــيِ ْ َوتَ

َ
َدل َوِصْل  ُضمَّ  َْمِع  اجلْ ِميِم  ــاَكُن  َوإِْس

بَاِسٌق ُف 
ْ
ُل َواخلْ  ِ

ْ
ل الشَّ َبْيَل 

ُ
ق َثَباٌت 

َ
وِل ُخو 

َ
أ َوْرٌش  َقْطِع 

ْ
ال َهْمِز  ْبِل 

َ
ق َوِمْن 

َساِكٍن ْبَل 
َ
ق َها  ُضمَّ َوْصــلً   

ِّ
ُل

ْ
َولِل

َ
َعل

ْ
ال لَِفَى  َها  ْرُ

َ
ك َهاٍء  ْرِ 

َ
ك وََعْن 

ُمْتبٌِع َويَْعُقوُب  َها 
ْ
ال ِف  َشَفا  ٌس 

ْ
َوَعك

َ
ل

ُّ
اتلََّحل َواْدرِ   

ِّ
ُل

ْ
لِل قِْف  ْرِ 

َ
ك

ْ
َوبِال

)ص38).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص39 – )4)، والظاهرية )ق6/ب - 7/أ)، واألزهرية )ق0)/ب - ))/أ).  (((
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ويف باب هاء الكناية، قال ابن اجلزري يف طيبة النرش))):  .(

َما ْبَل 
َ
ق وٍن 

ُ
ُسك َعْن  ِمريِ  الضَّ َها  ــاِصْل  ِدَم ــْن  َع  

ً
ُمَهانا فِــْيــِه  ِدْن  ُحـــرَِّك 

ْ
ــَول نُ ِــْه  ــْؤت نُ نُْصلِِه  ْه  ــَؤدِّ يُـ ْن  َحْلَسكِّ فـِـَنــاهُ  ُفُهَما 

ْ
ُخل  

ً
نا

َ
ث ِل  ِصــْف 

َكْم ُهنَّ  رُصْ
ْ
اق ِقِه 

ْ
ل
َ
أ وََحْفٌص  ْمَوُهــْم 

َ
ُظل َويَتَِّقْه  ثـِـْق  بـِـْن  ُظــًى  ٌف 

ْ
ُخل

َنا
ِّ
َوَسك َذَك  َكــْم   

ً
فا

ْ
وَُخل ُعــْد  َحَنابَــْل  َصْعٌب  ُفُهْم 

ْ
ُخل ــْوٍم 

َ
ق ــْوَم 

َ
ل َخْف 

َ
ل ُف 

ْ
ُل َواخلْ يَِي  يَْرَضْه  ُعْد   

َ
َقاف

ْ
َوال

َ
ل

َ
أ نَْل   ْ

ُ
ذل ُظًى  ِف  رُصْ 

ْ
اق ُطَوى  َذا  ُصْن 

بُرَْه ُف 
ْ
ُل اخلْ تِِه 

ْ
يَأ ِمْز  َخْل  ُف 

ْ
ُل يَرَْهَواخلْ ْم 

َ
َول يَا  ِف 

ْ
ُل اخلْ وُن 

ُ
ُسك ِغْث  ُخْذ 

لَِما ُف 
ْ
ُل اخلْ  

َ
َخل ْت 

َ
ِزل

ْ
ُزل ُف 

ْ
ُل اخلْ َظَماِل  َخْف  ْوَرَتْنِ  السُّ ِف 

ْ
ِبُل رُصْ 

ْ
َواق

اْخُتلِْف ــِه  ِ ــان
َ
ــْرَزق تُ ــْث  ِغ ــِدهِ  ــَي ِعْفبِ َسانِْيِه 

ْ
ن
َ
أ اهلَل  ْيِه 

َ
َعل ُخْذ  بِْن 

ــُثــوا فِــَدا
ُ
ــِه اْمــك ــلِ ْه

َ
ــْرٍ أ

َ
ــوََّدابـِـَضــِم ك ــْر َجـ ــُظ ْصـــَبـــَهـــايِنُّ بِــِه اْن

َ
َوال

ــا  َوَه
ً
ــَســا َحــقــا

َ
رِْجــْئــُه ك

َ
ــَز أ ــْم َهاَوَه

َ
ل ُخْذ  ٌف 

ْ
وَُخل ِمْل  بِْن   

ً
ِحا رُصْ 

ْ
اق

َ
ف

ِلْ ْرَ 
َ
ك

ْ
ال ــمَّ  َوُض نَْل  ْز 

ُ
ف ْســِكــَنْ 

َ
اْنُقِلوَأ ــرْصِ  َـ

ْ
َكبل ُشْعَبَة  وََعــْن  ــقٌّ  َح

وقال طاهر بن عرب يف القصيدة الطاهرة))):  

تَِصْل  
َ

ل اِلْســاَكُن  وهُ 
ُ
َيْتل ُمْضَمٍر  َوَها 

َ
ل ُوصِّ  

ِّ
ُل

ْ
لِل التَّْسِكِن  َتنُِف 

ْ
َوُمك

ُمَقْد ــْو 
َ
َول  

ْ ِّ
َشل

َ
ف ــاَكٍن  إِْس َبــْنَ  َعََوَمــا  ُدْم  ــاَرَك  ــَب َت فِيِه  ُدْرَبـــٌة  َدراً 

ـ
ْ
نَُول نُْصلِِه  ِــِه  ــْؤت نُ ْه  ــَؤدِّ يُـ ـــْرَ 

َ
َوك

َ
ل

َ
يَْس َثْهل

َ
ِطْب َصْدراً َحرًى ل

َ
ـلَِه اْسِكْن ف

ْصـ
َ
َوق َوُهــْم  ِلَْفٍص  ِقْه 

ْ
ل
َ
أ ِفِهَما 

ْ
ِبُل

َ
ُبِّل ُف 

ْ
ُل اخلْ َما 

َ
ك ثِْق  َظلِيٌل  ـُرُهنَّ 

ــَمــا َذَك
َ
ــلٍّ ك ــرِّ ِظ ِ ب ــْن  ــِه َع ــِق ــتَّ َويَ

َ
َخل يٌِّم 

َ
ق  ُ

َ
ل ْســِكــْن 

َ
أ ُفُهَما 

َ
ِخل

ً
َعملـِـا  

ُ
َقاف

ْ
ال واً 

ْ
ُحل ِصــْف  ِفِهُم 

ْ
ِبُل

َ
ْو ِصَن ُذو ُطل

َ
ُف ل

ْ
ُل َويَْرَضْه يَِطْب َواخلْ

ُخْذ ــَراَء  ِم  
َ

ل ِه  نَصِّ ِف   
ْ
إِذ َقرْصِ 

ْ
َوبِال

َ
ل ُغفَّ ِخْفُت  ِــِه  ب تـِـْه 

ْ
ــأ يَ ُفُهَما 

َ
ِخل

)ص)4).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص)5 – 54)، والظاهرية )ق8/أ-ب)، واألزهرية )ق3)/ب - 4)/ب).  (((
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ْم
َ
َول َيُهْن  ْن  َوَسكِّ ــُدْد  َواْم َفُهُم 

َ
ِخل

َ
ــْرَدل َخ ــمَّ 

َ
ل ــْت 

َ
ــِزل

ْ
ُزل ٍف 

ْ
ِبُل  ْ

ُ
ذل ــرَْه  يَ

َظا َسْوَرتَِن  ِف  َقرْصِ 
ْ
ال ُف 

ْ
وَُخل ٍف 

ْ
ِبُل

َ
بَل ــْف  ــِه ِخ ِ ــان

َ
ــْرَزق تُ ــُروهُ  ــفَّ ــٌر َخ ِه

َغَدا بـِـَيــِدْه  ِف  ــرْصُ  ــَق
ْ
َوال ِفِهَما 

ْ
ِبُل

َ
ل ُعمِّ مِّ  بِالضَّ َسانِْيِه 

ْ
ن
َ
أ َك  ــْرُ ـ

َ
َوك

اْمـ ْهلِِه 
َ
أ ــَزةُ  َحْ اهلَل  ْيُه 

َ
َعل وََعْنُه 

َ
تَل ْصَبَهانِيُُّهْم 

َ
أ اْنُظْر  َوبـِـِه  ُثوا 

ُ
ـك

َها ــرْصُ 
َ
َوق َهْمزاً  رِْجْئُه 

َ
أ َسا 

َ
ك وََحــقٌّ 

َ
َمل ُفُهَما 

ْ
ُخل َخصَّ  ِل   

ً
ِحا بَــاَن  اهُ 

ِ ــْرِه
َ
ك َضمِّ  َوِف  نَصٌّ  ــَذا 

َ
ف ْن  َوَسكِّ

َ
َعل

ْ
ال َفَى 

َ
ك ُشْعَبٌة   

ً
ايْضا  

ً
َحقا  ُ

َ
ل

ويف باب أحاكم انلون الساكنة واتلنوين، قال ابن اجلزري يف طيبة النرش))):  .3

َعْن ِق 
ْ
َل الْ ُحــُروِف  ِعْنَد  ْظِهْرُهَما 

َ
َثَمْنأ ْخـــَى 

َ
أ وََخــا  َغــْنٍ  َوِف  ُكٍّ 

ب
َ
أ َبْعٌض  يَُكْن  ُيْنِغْض  ُمْنَخنِْق   

َ
بَِبال  

ً
ِميما ــٍة  ُغــنَّ ــْع  َم ــلـِـْبــُهــَمــا 

ْ
َواق

َوَرا لٍَم  ىِف  ــِة  ــنَّ ُغ  
َ

بِــل ــَرىَواْدِغــــْم  تُ ــًضــا  أيْ ُصــْحــَبــٍة  ــرْيِ  ــَغ ِ ل َوْهَ 
ْ

َحــَذف ــْق  َوِض بَِها  َيْنُمو  ىِف   
ُّ

ــُل
ْ
ْفَوال

َ
اْخَتل َا 

ْ
ال ىِف  َوتََرى  َا 

ْ
َوال َواوِ 

ْ
ال ِف 

ــَمــِة
ْ
ــا بـِـِكــل ــَم ــِه يْ َ ْظـــَهـــُروا دلَ

َ
ــِةوَأ بـِـُغــنَّ ــَنْ  ــِفـ ْخـ

َ
أ َـــــَواِق 

ْ
ابل َوِف 

وقال طاهر بن عرب يف القصيدة الطاهرة))):

وََجــْعــَفــٌر ــٍق 
ْ
ــل ِلَ ُكٌّ  ــا  ــَم ــَداُه بْ

َ
وَأ

َ
ل

َّ
َل

َ
حت ــٌض  ــْع َوَب ْخـــَى 

َ
أ بُِمْعَجِمِه 

َبا
َ
ُيْقل َاءِ 

ْ
ابل َوِف  َبْعٌض  ُمْنَخنِْق  يَُكْن 

َ
ل تََدخُّ َوَمْعَها   

ً
ِميما ُغنٍَّة  َمــْع  ِن 

ُفُه
ْ
ُخل َتمَّ  َحْذُفَها  ــا  َ الْ َوِف  بِيَْنُمو 

َ
ل

ِّ
ُوك  

ُّ
ــُل

ْ
َوال ــَواوِ 

ْ
ال ِعْنَد  َوْهَو  ُضًح 

ُصْحَبٍة َغريِ  َعْن  َْعُض  َوابلْ َوَرا  ٍم 
َ

بِل
َ

ل ــوِّ ــَط َوُم  
ً
َساكِنا  

َّ
ال  

ً
ــضــا يْ

َ
أ بَِها 

َويَائَِها َواٍو  ِعْنَد  ْظــِهــْر 
َ
أ بِْس 

َّ
َولِل

َ
ُمثِّل َوقِــْنــَواُن   

ً
نُــونــا ــٍة  ــَم

ْ
ِك ى  َ دلَ

بُِغنٍَّة ــَواِق  ــ َ ابلْ ــَد  ِعــْن ــَمــا  ــِه َخــِف
َ
وَأ

َ
ِمل

ْ
ُمك اِلْدَغُم  َمْعَها   

َّ
ت

َ
َيَتأ  

َ
َول

فيف هذه األمثلة يظهر جلياً للقارئ ما بني انلظمني من الفرق، حيث تتسم أبيات   
القصيدة الطاهرة بالسهولة والوضوح، بينما تتسم أبيات الطيبة باجلزالة والصعوبة.

)ص50).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص86 – 87)، والظاهرية )ق3)/أ)، واألزهرية )ق))/أ-ب).  (((
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: أن انلاظم أضاف يف منظومته فوائد زائدة ىلع ما يف طيبة النرش لإلمام ابن 
ً
ثاثلا

اجلزري، كما نص ىلع ذلك يف قوهل املتقدم))):

َطْرَزَها َوتَاَبْعُت   
ً
َضْبطا َها 

َ
ل َوزِْدُت 

َ
ُمَؤمَّل ِمْنَها  اهللِ  ــْوِن  ِــَع ب ُت 

ْ
نِل

َ
ف

قال اتلربيزي عند رشحه هلذا ابليت: »زدت هلا ضبطاً ألين أدخلت يف ضابط يلكٍّ 
﴾ ]ابلقرة: 67[  بعض ما لم تضبطه الطيِّبة، كما يف باب اهلمز املفرد، حيث ذكرت ﴿

﴾ ]احلج: 5[ أليب جعفر...«))). ﴾ ]اإلخالص: 4[ حلفص هناك، وكذا ﴿ و﴿
وممايربز ذلك قول انلاظم رمحه اهلل يف مقدمته)3):

ٌم ُمَقدِّ فِيَها  ــْوِض  َـ
ْ

اخل ْبَل 
َ
ق َوإيِِنَ 

َ
ل ُتَحصَّ

ْ
ل
َ
ف بـِـَهــا  ــّداً  ــَت ــْع ُم ــَد  ِ ــَوائ

َ
ف

بَِوْصِفَها ــُروِف  ُ الْ َمَوازِيِن  ِر 
ْ
ِذك

َ
ك

َ
َفُيْقَبل ــَراِن  ــُق

ْ
ال ُمـــَراَعةُ  ــَف  ــْي

َ
َوك

ـ
ْ
ال َفَمَخارِِج  َوابْتَِدا  ٍف 

ْ
َوق ــاَكِم  ْح

َ
وَأ

َ
تَل َوَمــْن  َلِيِل  اخلْ ــْوِل 

َ
ق َعَ  ُحــُروِف 

الوجوه  ح فيها  البسملة، حيث ختمه بزيادة وضَّ ما جاء يف باب  ومن أمثلته أيضاً 
اجلائزة يف البسملة، فقال)4):

ُنَه َبُنْو  ْوَرَتْنِ  السُّ َبــْنَ  َوبَْسَمَل 
َ

ــل َوصَّ ــَزةُ  وََحْـ ــا  ــَواَه َدْع َثْبَت  وا 
َ
َرأ

َ
ْم َجا ِحىَم اثلَّل

َ
ْت ِصْل َوك

ُ
ِف اْسك

َ
وََعْن َخل

َ
تُبَْسِمل ْن 

َ
أ  

َ
َول َوْيٌل  ى  َ دلَ َواْخَرْ  ِث 

ُتُه
ْ
َسك اْخترِْيَ  َواِصُل 

ْ
َوال ُتوا 

َ
َسك لَِمْن 

َ
بَْسَمل  

ِّ
ــُل

ْ
ال ابْــتِــَدا  ِف  َوُكٌّ  بِِهنَّ 

بَِنْقـ ْت 
َ
ُوِصل ْو 

َ
َول الَغرَّا  اتلَّْوَبِة  ِسَوى 

َ
ِصل َوقِْف  ْت 

ُ
اْسك ِث 

ِّ
ل
َ
ث  

ٍّ
لُِل بَْل  ـلَِها 

َوِفْ ــُم  ُْه ــريِّ َخ ــاِط  ــ ْوَس
َ ْ
األ  

ُ
َوُمــْبــَتــَدأ

َ
ل َوقِْيَل  ــاَزْت  َج ــاَل 

َ
ق َبْعٌض  بَــَراَءَة 

َ
ول

ُ ْ
لِل ْوَســاِط 

َ
ال ِعْنَد  يََراَها  َوَبْعٌض 

َ
ل ُمَفصِّ ْوَرتَِن  السُّ ِف  وا 

ُ
َصل

َ
ف بَِها 

ـ
ْ
ال اْمَنِع 

َ
ف ََواتِِم  بِاخلْ َها 

ْ
تَِصل َوَمْهَما 

َ
ْعِمل

َ
أ ــَة  ــِقــيَّ َ َوابلْ ْيَها 

َ
َعل  

َ
ــْوف

ُ
ــُوق ـ

ٌة
َ
ث

َ
ل

َ
ث َوْهَ  اتلَّْخيرِْيِ  وُْجـــُه 

َ
أ َوِذْي 

َ
ُمبَْسِمل ُمْسَتِعْيذاً  ْز  َجــوِّ ْرَبــَع 

َ
َوال

نسخة مكتبة احلرم )ص)))، والظاهرية )ق4/أ)، واألزهرية )ق6/ب).  (((
احلوايش الطاهرية )ق4)/أ).  (((

نسخة مكتبة احلرم )ص)))، والظاهرية )ق4/ب)، واألزهرية )ق6/ب - 7/أ).  (3(
نسخة مكتبة احلرم )ص37 – 39)، والظاهرية )ق6/ب)، واألزهرية )ق0)/أ – ب).  (4(



228

قال اتلربيزي: »أشار بقوهل )ذي) إىل األوجه، أي: أوجه اتلخيري ثالثة، أوهلا: قطع 
اجلميع، أي: قطع آخر السورة عن البسملة، وقطع البسملة عن اآلتية، اثلاين: قطع املاضية 
املاضية  وصل  أي:  اجلميع؛  وصل  اثلالث:  اآلتية،  بأول  البسملة  ووصل  البسملة،  عن 
بالبسملة، والبسملة باآلتية، وإذا ضممت إيلها االستعاذة يكون وجهاً رابعاً، وهو وصل 
االستعاذة بالبسملة، وقطعها عن أول السورة، وهذا - أي الوجه الرابع - إذا ابتدأت بأول 

ْز ُمْستَِعيْذاً)؛ أي: جيوز هذا الوجه الرابع مع االستعاذة«))). السورة، وأشار إيله بقوهل )َجوِّ
ومن أمثلته أيضاً ما جاء يف باب نقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها، إذ ختمه 
﴾ ]احلاقة: 9)[  ﴾ ]احلاقة: 0)[ إىل اهلاء الساكنة من لكمة ﴿ ببيان حكم نقل همزة ﴿

يف احلاقة، فقال))):

لَِساِكٍن َهْمٍز   َ ْ
َشل اْنُقْل  َوْرٍش  َوََعْن 

َخل َما  ْسِقْطُه 
َ
وَأ َمدٍّ  ِســَوى  ــرْيٍ  ِخ

َ
أ

ِفْ َوَواِل  َصـــحِّ 
َ ْ
األ ِفْ   ْ

ِّ
اين َكَِتابَِيِه 

َخل
ْ
َخل َن 

ْ
ال َوِف  َغّواً  ٍق  اْسترَْبَ ِمِن 

ٍة
َّ
ُخل ــْنَ  َب يُــْونـُـٍس  ــا 

َ
ــْرف وََح ٍف 

ْ
َِبُل

ل ُمَثقَّ ُحــْز  ــَوى 
َ
ث  

ْ
إِذ  

َ
ول

ُ
ال وََعداً 

بَارٌِق ِف 
ْ
ُل بِاخلْ َواوِ 

ْ
ال َهْمُز  انلَّْقِل  ََوِفْ 

ل َتَفضَّ ْصِل 
َ

بِال َوْرٍش  ِسَوى  ــْدُء  َوَب

َوْصـ بَِهْمِز  ٍك  ــْدُء  بَ َنْقٍل  ُكِ  ََوِفْ 
ــَدل ابْ ــّداً  َم ُه 

ُ
َنْقل َورِْدءاً   

َ
اْول ـٍل 

ْصَبَها
َ

َوال ِعيَْس  ِمْلُء   ْ وََخريِّ  
ً
ِقْيفا

َ
َث

َدل َرَوى  َفا 
ْ
َوال َواوِ 

ْ
ال ُبَعْيَد   

ْ
ل

َ
َواْسأ ِن 

ــا َدَواُؤنَـ َكَن  ْيَف 
َ
ك ـــَراٍن 

ُ
ق ــُل  ــْق ََوَن

ْدَخــل
َ
أ َبْعُد  َماِلَْه   ْ

ِّ
اين َيْنُقِل  َوَمــْن 

ورش  أصحاب  من  نقل  وَمْن  »يعين  رشحه:  يف  خليفة  بن  أمحد  بن  حممد  قال 
﴾ ]احلاقة: 9)[ يف احلاقة  ﴾ ]احلاقة: 0)[ إىل اهلاء الساكنة من لكمة ﴿ حركة همزة ﴿
﴾ ]احلاقة: 9)[ ومن أظهر لم  ﴾ ]احلاقة: 8)[ يف هاء لكمة ﴿ عنه أدغم هاء لكمة ﴿

ينقل«)3).

احلوايش الطاهرية )ق9)/أ).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص73 – 74)، والظاهرية )ق))/أ – ب)، واألزهرية )ق9)/أ – ب).  (((

حبر اجلوامع )ق8))/ب).  (3(
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﴾ ]احلاقة: 9)، 0)[ لزمه أن  وقال اتلِّربيزي: »إشارة جليلة ويه أن من نقل ﴿ * 
﴾ ]احلاقة: 8)، 9)[ ألن حكمهما واحد، وهذا منصوص عليه«))). يدغم ﴿ * 

ومن أمثلته أيضاً ما جاء يف باب الوقف ىلع املرسوم، عند قول انلاظم))):

ـ
ْ
ال ْسِقِط 

َ
وَأ َهــاٍد  ــَواِد  ال ُيَناِد  ََوُنْنِج 

َواْعِقل َبَت 
ْ
ث
َ
أ َطُّ  اخلْ َما  ِسَوى  ـُمَناِدْي 

﴾ ]يونس: 03)[ يف يونس و﴿  ﴾  قال اتلِّربيزي يف رشحه: »أي ﴿
](8 ]انلمل:   ﴾ و﴿ والزنع،  طه  يف   ](( ]طه:   ﴾ و﴿ ق،  يف   ]4(  ]ق: 

﴾ ]الروم: 53[ ﴾ ]احلج: 54[ يف احلج، و﴿ ﴾ ]القصص: 30[ و﴿  و﴿
)وأسقط  قوهل:  ذكرت،  كما  موضعاً،  عرش  سبعة  يف  لكمة،  عرش  أحد  فهو  الروم،  يف 
يف  ليس  جيد  تنبيه  وهذا  الزمر،  أول   ](0 ]الزمر:   ﴾ يعين ﴿ املنادى) 

الطيبة...«)3).
ومن أمثلته أيضاً ما جاء يف باب ياءات اإلضافة، عند قول انلاظم)4):

َفَتا  
ً
ُظبا ْن  َسكِّ يَاِسَن  َوِلْ  َبَِفْتٍح 

َجل بـِـِه  َثْبٌت  َمَْياَي  ِفِه 
ْ
ُخل ى  َ دلَ

اتٌِح
َ
ف  

ُّ
ــُل

ْ
ال اِكِن  السَّ َوَبْعَد  ٍف 

ْ
َِبُل

ِمل
ْ
ُمك ثَِن 

َ
ل

َ
ث اْعُدْد 

َ
ف َهــِذهِ  ِسَوى 

َهِذهِ...):  ِسَوى  فَاتٌِح  لُكُّ 
ْ
ال اِكِن  السَّ َوَبْعَد   ...( انلاظم  قول  اتلِّرْبيزي يف رشح  قال 

»وهذه فائدة جليلة يتعني معرفتها، وقل من نبه عليها، ويه معرفة ايلاءات املجمع ىلع 
أو  ألفاً  الساكن  ذلك  اكن  سواء  ساكن،  قبلها  ياء  لك  وذلك  ابلاب،  هذا  من  فتحها 
﴾ ﴾ ]يوسف: 43[ وحنو ﴿ ﴾ ]يوسف: 3)[ و﴿ ﴾ ]ابلقرة: 40[ و﴿  ياًء، حنو ﴿

 ﴾ ﴾ ]النساء: )7[... قوهل: )هذه) إشارة إىل ﴿ ﴾ ]انلمل: 0)[ و﴿ ]آل عمران: 55[ و﴿

]األنعام: )6)[؛ أي: لم خيتلف يف فتح مثل هذه ايلاء إال يف هذه اللكمة، واهلل أعلم«)5).

احلوايش اتلِّربيزية )ق59/أ).  (((
نسخة مكتبة احلرم )ص0)))، والظاهرية )ق6)/أ)، واألزهرية )ق8)/أ).  (((

احلوايش اتلِّربيزية )ق)9/أ).  (3(
نسخة مكتبة احلرم )ص7)) – 8)))، والظاهرية )ق7)/أ)، واألزهرية )ق9)/ب).  (4(

احلوايش اتلِّربيزية )ق)9/أ).  (5(
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ومن أمثلته أيضاً ما جاء يف باب إفراد القراءات ومجعها، حيث قال انلاظم فيه))):

ا
َ
ق ُكِّ  ـــَراُد 

ْ
إِف ْشــَيــاِخ 

َ
األ َعَدةِ  ــْن  َوِم

َ
نْـــَزل

َ
وَأ َراٍو  ُكِّ  ــْل  بَ َخْتَمًة  رٍِئ 

اْو َوَعْراً   
ً
َسْبعا َْمِع  اجلْ مَجِْع  تِلَيِْسريِ 

َ
ل ُمَوصَّ ــلً  ْص

َ
أ َذاَك  ــَفــْوا 

ْ
ل
َ
وَأ َمِزيداً 

اْو ــْرٍف  ِبَ ــا  إِمَّ َْمِع  اجلْ مَجْــُع  َونَــْوَعِن 
َ

َمل
ْ
ال ْشَياِخَنا 

َ
أ ُمَْتاُر  َوَذا  ٍف 

ْ
بَِوق

ـ
ْ
َوال ِمرْصَ  ْهِل 

َ
أ َعْن  ــْدء  َ َوابلْ لَِرْونَِقِه 

َ
ِمْطَول ْخرَصُ 

َ
أ َوْهَو  اْحَفْظ  ـَمَغارَِبِة 

َمٍة
ْ
ِك َف 

ْ
ُخل يَْسَتْوِعُبوا  ْن 

َ
أ َوَمْعَناهُ 

َ
ل

ِّ
ُمَل يُِصيُبوا  َحىَّ  َوقـِـْس  ْخَرى 

ُ
أ
َ
ف

ـ
ْ
ال َعَ  َيتَِّكُئوا  ْفَظْنِ 

َ
ل ِمْن  َكَن  َوإِْن 

َ
ل

ُ
أ ــْم  َوُه آِمْن 

َ
ك وا 

ُ
َويَْسَتْوف ــرْيِ  ِخ

َ
أ

تَا يَــَزاَل   
َ

ل ْن 
َ
أ ِف 

ْ
َوق

ْ
ال ِبَْمِع  َوَنْعِي 

َ
َحل َمْوقٍِف  إىِل  و 

ُ
َيْتل َمْن  وَْجــَه   

ً
ِلا

َشْيُخَنا ــَب 
َّ
َرك انلَّــوَْعــْنِ  ِمَن   

ً
ــْوع َونَ

َ
ُعل

ْ
ال  

َ
إىِل ــْرَق  َويَ َيْمَهْر  ُه 

َ
اْعَمل َمَن 

َبْعَدهُ َويَــْنــُظــُر  َمــا   
ً
وَْجــهــا  

ُ
َفــَيــْبــَدأ

َ
َحَّل وَْجَه 

ْ
ال ِي 

َّ
ـِـذ ل  

ً
قا

ْ
َوف ــَرُ 

ْ
اك َمَن 

ــَدا ــا ِخــلُفــُهــَمــا بَ ــمَّ
َ
ــُه ل ــرَِج ــْخ ــُي َف

َ
ل

ِّ
ُيَل ْن 

َ
أ  

َ
إىِل ــَذا  َه َعَ  ــرِي  َوَيْـ

َمْع َداءِ 
َ
األ ُحْسُن  َْمَعْنِ  اجلْ ِف  َويُْرَُط 

َ
ِلَْجُمل َوابْـــتِـــَداٍء  ـــٍف 

ْ
َوق رَِعيَـــِة 

ُُرْو بِالْ َْمُع  َواجلْ كِْيَب  ْ َوالرَّ ــاَك  َوإِيَّ
َ

ل َتَنخُّ فِيِه  ْشَياءِ 
َ
األ بِِذي  ْحــِر 

َ
أ ِف 

بَِعْينِِه َشْخٍص  َتْقِديَم  ــَتِْم 
ْ
تـَـل َول 

َ
ْعَزل

َ
أ
َ
ك ْنَت 

ُ
َوك َعْيٍب   

َ
إىِل َفُتْعَزى 

بََدا يَِقْف  َمْهَما  َمْرَء 
ْ
ال نَّ 

َ
أ ِْذُق 

ْ
ال بَِل 

َ
ل

َّ
َل تَ َعْنُه  ُف 

ْ
َوق

ْ
ال َذا  ِي 

َّ
اذل بِوَْجِه 

ً
ُمَرتِّبا  

َ
ْول

َ
ـــال

َ
ف  

َ
ْول

َ ْ
ــاأل بِـ َويَْعِطُف 

َ
ل ُمــَطــوِّ ل   

ً
ُمْسَتْوِعبا ــرِصاً  ــَت َوُمْ

ُهْم
ُ
صْول

ُ
أ وَُحْسَن  َخــرْيٍ  ِف  َتمَّ   

ْ
ُمَْوقِلَوإِذ ُـــُروِف  الْ ــْرِش 

َ
ف ِف   

ُ
ــَدأ بْ

َ
ــأ

َ
ف

حيث يظهر جلياً ما فيه من زيادات ىلع ما أورده اإلمام ابن اجلزري يف هذا ابلاب 
يف طيبة النرش، اذلي قال فيه))):

ــْه ــمَّ ِ ئ
َ
األ َعَدةِ  ِمــْن  ــَرى  َجـ ـــْد 

َ
ــْهَوق ــَم ــْت ِبَ ـــــارٍِئ 

َ
ق ُكِّ  ــَراُد  ــ ــ ـ

ْ
إِف

ــِع ــْم َ ــوا جِلَــْمــِع اجلْ
ُ
ــل ــَؤهَّ ــىَّ يُ ْبِعَحـ بِالسَّ ْو 

َ
أ ــَرَ  ـ

ْ
ك

َ
أ ْو 

َ
أ ــْرِ  ــَع

ْ
ـِـال ب

نسخة مكتبة احلرم )ص3)) – 6)))، والظاهرية )ق8)/أ-ب)، واألزهرية )ق)3/أ-ب).  (((
)ص)6).  (((
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ــِف
ْ
ــَوق

ْ
ــال ِ ْـــَتـــاُرهُ ب ــْرِفومََجْــُعــَنــا نَ َـ ــالْ ُخـــُذهُ بِـ

ْ
نَـــا يَـــأ وََغـــرْيُ

ــَدا ــتِ  َوابْ
ً
ــا ــف

ْ
َع َوق ــرَيْ

ْ
ــل

َ
ــِه ف ِط ــَرْ ِ َداب

َ ْ
األ ُحْسَن  ــِجــْد  ُ َولْ ــْب 

ِّ
يُــَرك  

َ
َول

ــا ــَف
َ
َوق ــا  َم إَِذا  ِي 

َّ
اذل ــُر  ــاِه ــَم

ْ
ــال

َ
ــَفــاف

َ
ــْيــِه َوق

َ
ــْن َعــل ــِه َم ــوَْج ِ ــَدا ب ــْب َي

ــا ــَرَب
ْ
ق
َ
ــأ

َ
ــِه ف  بِـ

ً
ــا ــَربـ ـ

ْ
ق
َ
ــُف أ ــِط ــْع ــاَي ــَب ــَرتِّ  ُم

ً
ــا ــب ــْوِع ــَت ــْس ــرِصاً ُم ــَتـ ُمْـ

بَـــا دُّ
َ
ــأ ـــاَر َواتلَـّ

َ
ـــَوق

ْ
ــَزِم ال ــ

ْ
ــل ــ َ َيْنَجَباَولْ ْن 

َ
أ ــرِْد  يُ إِْن  ُيوِخ  الشُّ ِعْنَد 

ُع ــوِل نَـــْرَ ــ ُص
ُ ْ
ــاِم األ ــَم ــَد إِْت ــْع ُعَوَب نَـــْضَ ْـــِه  إِلَ َواهلُل  ــْرِش  ــَف

ْ
ال ىِف 

فمن الزيادات والفوائد اليت أوردها يف هذا ابلاب قوهل:
ا
َ
ق ُكِّ  ـــَراُد 

ْ
إِف ْشــَيــاِخ 

َ
األ َعَدةِ  ــْن  َوِم

َ
نْـــَزل

َ
وَأ َراٍو  ُكِّ  ــْل  بَ َخْتَمًة  رٍِئ 

 جيوزوا 
َّ

قال حممد بن أمحد بن خليفة يف رشحه: »يعين: من اعدة مشايخ اإلقراء أال
القارئني أواًل إال قراءة لك قارئ فرداً فرداً، من أول القرآن إىل آخره، بل رواية لك راو فرداً 

فرداً، بل لك طريق ىلع حدة...«))).
وقال اتلِّرْبيزي: »أي جرت اعدة أهل القراءات أن يأخذوا ىلع طالب هذا العلم أواًل 
بعد رشوعه يف حفظ كتاب من كتب القراءة بإفراد لك قراءة يف ختمة، بل اكن كثري منهم 
يأخذ بإفراد لك رواية رواية، بل للك طريق طريق، وإيله اإلشارة بقوهل: )أنزال) ألن حتت 

القراءة رواية، وحتت الرواية طريقان، كما مر يف ادليباجة...«))).
ومنها قوهل:

اْو ــْرٍف  ِبَ ــا  إِمَّ َْمِع  اجلْ مَجْــُع  َونَــْوَعِن 
َ

َمل
ْ
ال ْشَياِخَنا 

َ
أ ُمَْتاُر  َوَذا  ٍف 

ْ
بَِوق

ـ
ْ
َوال ِمرْصَ  ْهِل 

َ
أ َعْن  ــْدء  َ َوابلْ لَِرْونَِقِه 

َ
ِمْطَول ْخرَصُ 

َ
أ َوْهَو  اْحَفْظ  ـَمَغارَِبِة 

قال اتلِّربيزي: »أي: إن للجمع طريقني أحدهما باحلرف، واآلخر بالوقف، واألول 
)وهو  بقوهل:  اإلشارة  وإيله  أخذ،  وسهولة  اختصار  وفيها  املغرب،  وأهل  املرصيني  طريق 
أخرص مطوال)، و)ذا) إشارة إىل مجع اجلمع بالوقف؛ أي: هذا انلوع طريق شيوخنا الشاميني 

وسواهم من املحققني، وهو املختار عندنا ملا فيه من رونق القراءة وزينة اتلالوة«)3).
حبر اجلوامع )ق370/أ).  (((

احلوايش الطاهرية )ق99/أ).  (((
احلوايش الطاهرية )ق99/ب).  (3(
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ومنها قوهل: 

ـ
ْ
ال َعَ  َيتَِّكُئوا  ْفَظْنِ 

َ
ل ِمْن  َكَن  َوإِْن 

َ
ول

ُ
أ ــْم  َوُه آِمْن 

َ
ك وا 

ُ
َويَْسَتْوف ــرْيِ  ِخ

َ
أ

قال ابن خليفة يف ختام رشح ابليت السابق هلذا ابليت، وهو قول انلاظم:

َمٍة
ْ
ِك َف 

ْ
ُخل يَْسَتْوِعُبوا  ْن 

َ
أ َوَمْعَناهُ 

َ
ل

ِّ
ُمَل يُِصيُبوا  َحىَّ  َوقـِـْس  ْخَرى 

ُ
أ
َ
ف

بكلمتني  تعلق  إذا  أما  واحدة،  بكلمة  اخلالف  تعلق  تقدير  ىلع  احلكم  »هذا 
فبيَّنه فقال:

ـ
ْ
ال َعَ  َيتَِّكُئوا  ْفَظْنِ 

َ
ل ِمْن  َكَن  َوإِْن 

َ
ول

ُ
أ ــْم  َوُه آِمْن 

َ
ك وا 

ُ
َويَْسَتْوف ــرْيِ  ِخ

َ
أ

يعين: وإن اكن اخلالف ناشئاً من لفظني وَتَعلَّق بكلمتني، كمد ابلدل ومد املنفصل 
والسكت ىلع ذي لكمتني، وقف القراء ىلع اللكمة اثلانية واستوعبوا اخلالف، ثم انتقلوا 
﴾ ﴾ ]األحقاف: 7)[ ومثل ﴿  إىل ما بعدها ىلع ذلك احلكم، مثل ﴿
باعتباره  ﴾ والسكت حلمزة  أوجه لألزرق يف ﴿ املثال األول ثالثة  فإن يف  ]طه: 84[، 

﴾ ومد  ﴾ بـ ﴿ ﴾ ويف املثال اثلاين الصلة والسكت باعتبار وصل ﴿ وصله بـ ﴿
املنفصل يف )ىلع أثري)، فيف األول ينبيغ أن يقف القارئ ىلع )إن)، ويف اثلاين يقف ىلع 

﴾ ]طه: 84[«))). ﴿

حبر اجلوامع )ق)37/ب - 373/أ).  (((



233

املبحث السادس
شوح القصيدة الطاهرة

القراءات  يف  كونها  ومع  إتقان وسالسة،  من  الطاهرة  القصيدة  به  امتازت  ما  مع 
العرش الكربى، إال أنه ليس هلا من الرشوح إال ثالثة)))، ويه:

حبر اجلوامع يف رشح القصيدة املسماة بالطاهرة: ملحمد بن أمحد بن خليفة   .(
)ت بعد 905ه)))).

احلوايش الطاهرية يف رشح القصيدة الطاهرة: للشيخ عبد اهلل اتلِّرْبيزي.  .(
رشح انلاظم نفسه ىلع منظومته.  .3

وفيما ييل بعض املعلومات اليت توفرت يل عن لك رشح منها:
بالطاهرة) البن  املسماة  القصيدة  اجلوامع يف رشح  وهو: )حبر  األول  الرح  فأما  أ. 
خليفة، فهو خمطوط، ومنه نسخة خطية وحيدة يف املكتبة العبديلة جبامع الزيتونة 

بتونس، حمفوظة يف املكتبة الوطنية بتونس، ورقمها )384))3).
ويقع هذا الرشح يف أربعة جملات، يف ))88) ورقة، يف لك ورقة صفحتان، وعدد   

األسطر )5)) سطراً.
ومكث الشارح يف تأيلفه ما يزيد ىلع عرش سنني، كما ذكر يف مقدمته، حيث قال:   
القصيدة  ملا اكنت  بن خليفة:  أمحد  بن  الصحيفة حممد  هذه  ُمَسوِّد  فيقول  »وبعد: 
القارئ  ونظمها  النرش،  كتاب  تضمنها  اليت  العرش  القراءات  يف  املنظومة  الالمية 
املقرئ انلافع اذلي اتصف بأنواع العلوم الفائضة منه ىلع أهل الزمان، سيِّما العلم 
اذلي يتعلق بقراءات القرآن، وهو العالم احلرب املستجمع بني املعاين واأللفاظ، أستاذ 
شيخ  املتبحرين،  القراء  خلف  املاهرين،  واحلفاظ  املجودين  القراء  إسناد  العلماء 

لت إىل الرشحني األولني فقط، حىت أفادين فضيلة الشيخ العالمة ادلكتور عبد اهلادي محيتو حفظه  وكنت قد توصَّ  (((
اهلل بوجود الرشح اثلالث وهو رشح انلاظم نفسه، فجزاه اهلل عين خري اجلزاء.

اه برولكمان )القاهري). انظر: تاريخ األدب العريب ))/74)). وَسمَّ  (((
ويعمل ىلع حتقيقه اآلن اكماًل عدد من طالب وطابلات ادلراسات العليا بقسم القراءات جبامعة أم القرى.  (3(
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تعاىل  املنسوب إىل أصفهان، روَّح اهلل  امللة وادلين  الزمان موالنا طاهر  اإلقراء يف 
روحه، فاتلمس مين أهل اإلقراء أن أرشح هل رشحاً اكشفاً جامعاً بليان معضالته مبيناً 
لغوامض خفياته، مستغنياً مغنياً عن غريه، شاماًل جلميع ما فيه ومآخذه، فاستخرت 
من  احلفيظ  باهلل  مستعيناً  املقدور  حسب  ملتمسهم  إلجياب  وانتصبت  تعاىل  اهلل 
الغرور، سائاًل منه اتلوفيق باإلتمام، فإنه املجيب القريب، مع قلة بضاعيت وعدم 
انضباط أوقايت، وقد ألمَّ برأيس من احلوادث وادلوايه يف أثناء الرشوع يف هذا األمر 
العظيم واخلطب اجلسيم ما ألمَّ ىلع وجه لم يكن يل احلضور والفراغ عنه ساعة، 
وطال ذلك الزمان حىت كمل مدة االشتغال بهذا الرشح ويه عرش سنني وجياوز عنها 
إىل مدة اتلصحيح وإتمامه بتوفيقه جل ذكره، وسميته »حبر اجلوامع يف رشح القصيدة 
املسماة بالطاهرة«، وإن اكن مشتماًل أيضاً ىلع بيان القراءات الغري الظاهرة، وسألت 
اهلل تعاىل أن ينفع به املتحصلني اذلين هم للحق طابلون، وعن طريق العناد ناكبون، 
وغرضهم حتصيل احلق املبني، ال تصوير ابلاطل بصورة ايلقني، وهذا لعمرك موصوف 
ُد والعناد، وفشا  َ عزيز املرام، قليل الوجود يف هذه األيام، ولقد غلب ىلع الطباع اللَّ
اجلدال واحلسد يف العباد، فلنئ فاتين من انلاس اثلناء اجلميل يف العاجل، فحسيب ما 
أرجو من اثلواب اجلزيل يف اآلجل، وما توفييق إال باهلل عليه تولكت وإيله أنيب، قال 

انلاظم رمحه اهلل: بسم اهلل الرمحن الرحيم، وبه نستعني:
َ

ىل
َ ْ
َواأل الَفْضِل  ِذي  ِق 

ْ
اخَلل  ِ

َ
إِل َِبَْمِد 

ُمبَْسِمل تَتْحُت 
ْ
اف يَــاِديــِه 

َ
أ ِر 

ْ
َوُشك

احلمد لغًة: الوصف باجلميل ىلع جهة اتلعظيم واتلبجيل، وهو باللسان وحده...«)))   
إلخ.

وقال يف آخر الكتاب عقب قول انلاظم:  
َ

ل َوالصَّ هللِ  َْمِد  بِالْ ُختَِمْت  ــْد 
َ
ََوق

َمل
ْ
ال َعِطَر  ــَوَرى 

ْ
ال َخرْيِ  َعَ  َبْعُد  ةِ 

َوَصْحبِِه ِل 
َ

َوال ــُمــْهــَدى 
ْ
ال ــٍد  ــمَّ َُمَ

ل ــْوَم  يَ َفاَعَة  الشَّ نَرُْجو  بَِها  ةً 
َ

ــل َص

حبر اجلوامع )ق)/أ – ق4/أ).  (((
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]الشعراء: 88، 89[ ﴿   ﴾  * »يعىن ﴿   
﴾ ]االنفطار: 9)[ هذا آخر كالمه«))).

من  املؤلف  فيه  انتىه  اذلي  الشهر  يف  املؤلف،  حياة  النسخة يف  هذه  كتبت  وقد   
تسويد الرشح، وناسخها: حممد بن يوسف بن حممد املحمدي، فقد جاء يف آخرها 
بعد نهاية الرشح ما نصه: »تم الرشح يف شهر مجادى اآلخرة سنة مخس وتسعمائة 
املهيمن اخلالق عرص يوم  الفراغ من كتابة هذه األوراق بعون  اتفق  للهجرة، قد 
األربعاء العرشين من شهر مجادى األخرى من اعم مخس وتسعمائة من هجرة سيد 
األنام عليه الصالة والسالم، ببلة هراة، صينت عن اآلفات، ىلع يدي العبد الفقري 
]......[))) اخلوايف، املدعو  إىل اهلل الغين الاكيف حممد بن يوسف بن حممد املحمدي 

شمس ادلين غفر اهلل تعاىل ما تقدم من ذنبه وما تأخر«)3).
واستدرااكت  تصحيحات  حتوي  اليت  احلوايش  من  كثري  النسخة  أوراق  ويف   

وتوضيحات بلعض املسائل.
للشيخ الطاهرة:  القصيدة  رشح  يف  الطاهرية  )احلوايش  وهو:  اثلاين  الرح  وأما   ب. 
برقم  برنستون  جامعة  بمكتبة  وحمفوظ  أيضاً،  خمطوط  فهو  اتلربيزي)،  اهلل  عبد 
)78)) وعدد أوراقه )3))) يف لك ورقة صفحتان، وعدد األسطر )))) سطراً، وهو 

مكتوب خبط حممد أمني بن مال عبد القادر، سنة )))))ه).
قال يف مقدمته: »احلمد هلل اذلي رشفنا بتعليم الرتتيل، وكرمنا باالطالع ىلع أسار   
وكرث  نواهل،  وعظم  جالهل،  جل  اجلزيل،  بالعطاء  تفضيل  مقام  يف  ولكمنا  اتلزنيل، 
أفضاهل، والصالة والسالم ىلع حرضة اخلاتم باعث أجباد العالم، سيد الكونني املؤيد 
العظيم، معني طريق احلق والرصاط  القرآن  باثلقلني، مبني منهاج االستفادة من 
املستقيم حممد املصطىف املجتىب املكرم صىل اهلل وسلم عليه وىلع آهل املتقنني كالم 

اهلل الكريم، وبعد:

حبر اجلوامع )ق)88/أ).  (((
هنا لكمة غري مقروءة.  (((

حبر اجلوامع )ق)88/أ).  (3(
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بالغىن وىلع اآلخرة  الفقري عبد اهلل اتلربيزي - أاعنه اهلل ىلع ادلنيا  العبد  فيقول   
بالعفو -: إن هذه حواش طاهرية ىلع القصيدة الالمية املسماة بالطاهرة اليت أبدعها 
طاهر بن عرب بن إبراهيم احلافظ األصبهاين يف ضبط القراءات العرش، ولعمري 
إن الزمان لم يسمح بمثلها إىل اآلن، مجعتها ملن أراد االطالع عليها، وأضفت إيلها 

بعض ما خطر ببايل ىلع سبيل االرجتال، وباهلل اتلوفيق«))).
ثم رشع يف رشح أبيات القصيدة.  

وقال يف خاتمته عقب قول انلاظم:  

َوَصْحبِِه ِل 
َ

َوال ــُمــْهــَدى 
ْ
ال ــٍد  ــمَّ ُمَ

َ
ل ــْوَم  يَ َفاَعَة  الشَّ نَرُْجو  بَِها  ةً 

َ
ــل َص

﴾ »أي: وآهل، والالم عوض عن املضاف إيله، قوهل: )يوم ال) أي ﴿   
﴾ ﴾ ]االنفطار: 9)[ أو ﴿   ]الشعراء: 88[ أو ﴿

]اغفر: )5[ إىل غري ذلك.

ولقد ترشف املؤلف بتوفيق اإلتمام، يف أواخر شهر رجب سنة ألف وتسع، واحلمد   
هلل ىلع اإلتمام، والصالة والسالم ىلع خري األنام، سيدنا حممد وآهل الغر الكرام«))).
وقد كتبت هذه النسخة يف اعم )009)ه) وناسخها: حممد أمني احلافظ بن مال   

عبد القادر، فقد جاء يف آخرها بعد نهاية الرشح ما نصه:
»وقد وقع الفراغ من تسويد هذه املنظومة املباركة سنة ألف ومائتني وإحدى وعرشين   

يف نصف مجاد األول، ىلع يد الفقري حممد أمني احلافظ بن مال عبد القادر«)3).
وأبيات  واستدرااكت،  تصحيحات  حتوي  اليت  احلوايش  بعض  النسخة  أوراق  ويف   

املنظومة مكتوبة خبط أعرض من خط بقية الكتاب.
عليه،  الوقوف  من  أتمكن  فلم  نفسه:  انلاظم  رشح  وهو  اثلالث  الرح  وأما  ج. 
ٌح يف اغية  بأنه رَشْ الشيخ العالمة ادلكتور عبد اهلادي محيتو  أفادين فضيلة  وإنما 

احلوايش الطاهرية )ق)/أ).  (((
احلوايش الطاهرية )ق3))/ب).  (((

اإلحالة السابقة.  (3(
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األهمية، وُيغين عن لك رشح، وقد وقف عليه بعض ابلاحثني اعم ))00)م) ببعض 
اخلزائن باملغرب، وأخذ يشتغل عليه كما أخربه، وقد حصل ىلع أكرث من نسخة من 
الطاهرة، ومن مجلتها نسخة فريدة اطلع عليها فضيلة ادلكتور عبد اهلادي، ويه 
عند ابلاحث، وأصلها للسيد طاهر احلريري رمحه اهلل، من اململكة املغربية، وعليها 
يف جوانب معظم أبياتها رشوح وتعليقات تكاد تغطي أبياتها لوال أنه مزي األبيات 
بكتابتها غليظة، وباستعمال بعض األلوان، ولكرثة ما أحلق بهذه النسخة من هذه 
اتلعليقات تكاد تتحول إىل رشح اكمل، ولعله ذللك قال انلاسخ يف ختامها: »تمت 
ابلاحث  وحيتفظ  35))ه«،  اعم  اثلاين  ربيع  من   (7 رشحها  مع  الطاهرة  القصيدة 

برسية اشتغاهل ىلع رشح املؤلف لقصيدته.

كما وقف ادلكتور عبد اهلادي حفظه اهلل ىلع نقل عن رشح الطاهرة للحافظ طاهر   
ابن عرب ذكره ابلاحث ادلكتور مصطىف سلييم من آسيف املغرب، يف حتقيقه لكتاب 
زال  ما  وهو  اهلل،  رمحه  اجلزري  ابن  للحافظ  احلديث)  أصول  يف  العلماء  )تذكرة 
مرقوناً، وقد حصل به ىلع شهادة ادلكتوراه قبل سنوات، فقد قال يف )ص7) – 8)) 
حتت عنوان )مسألة القراءة يف الصالة): »من املعلوم أن السنة يف الصالة اإلطالة 
يف الركعة األوىل أكرث من غريها، وهذا أمر جيل، ولكن اخليف هو أن ينتبه الفقيه 
﴾ ]الفاحتة: 4[، فتقرأ يف الركعة  إىل أن من اإلطالة القراءة بإثبات األلف يف ﴿
األوىل، ومن اتلقصري القراءة حبذفها يف اثلانية، فهذا مسلك خيف لطيف املأخذ، ال 
ينتبه هل إال من خرب مسالك الفقه، وتمرس ىلع طرق االستنباط واالستدالل، وقد 
أفادنا بهذه املسألة تلميذ ابن اجلزري طاهر بن عرب يف رشحه ملنظومته )الطاهرة)، 
﴾ باإلثبات واحلذف. قال شيخنا  فقال يف باب )إفراد القراءات ومجعها): ﴿
- رمحه اهلل -: وأنا أحب القراءة بهما يف ركعتني، أقدم األوىل نظراً إىل تطويلها ىلع 

اثلانية«.
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اخلاتمة
اهلل،  وناظمها رمحه  الطاهرة  القصيدة  تقييده حول هذه  تيرس  ما  فهذا  اخلتام  ويف 
وأمحد اهلل تعاىل وأشكره ىلع توفيقه وتيسريه بإتمام هذا ابلحث اذلي أمضيت فيه مدة 
طويلة من الزمن، وأفدت منه كثرياً بفضل اهلل، وأسجل يف ختامه أهم انلتائج واتلوصيات 

اليت ظهرت يل من خالهل:

فمن أهم انلتائج ما يل:
اعتىن العلماء بنظم القراءات العرش كثرياً، وقد أحصيت من منظوماتهم فيها - إىل   ((

زمن طاهر بن عرب فقط - ثالث عرشة منظومة.
املصادر اليت ترمجت لطاهر بن عرب قليلة ولم تتوسع يف الرتمجة هل، وأوسع ترمجة   ((
هل يه ترمجة تلميذته سلىم بنت اإلمام ابن اجلزري امللحقة بكتاب وادلها »اغية 

انلهاية يف طبقات القراء«.
إبراهيم بن أمحد  الصحيح يف اسم طاهر بن عرب ونسبه هو: طاهر بن عرب بن   (3

األصبهاين، خبالف ما ذكر غري ذلك.
ُيَعدُّ طاهر بن عرب األصبهاين من علماء القراءات األجالء املربِّزين، وهو من أبرز   (4

تالميذ اإلمام املحقق ابن اجلزري رمحه اهلل.
لم يكن طاهر بن عرب رمحه اهلل شيعياً كما قد يُفهم من ذكر مؤلف كتاب »اذلريعة   (5

إىل مصنفات الشيعة« هل ضمن كتابه، وقد أوضحت ما ينيف ذلك عنه جبالء.
لم يُعرف من شيوخ طاهر بن عرب اذلين تلىقَّ عنهم إال شيخه اإلمام ابن اجلزري،   (6
اثنني فقط  ولم تذكر املصادر غريه رغم تعدد رحالته، ولم تذكر من تالميذه إال 
وهما: سلىم بنت اجلزري، وأبو املعارف حممد السعدي احلمويئ، مع القطع بأنه اكن 

هل كثري من اتلالميذ.
اكن طاهر بن عرب متمكناً من اللسان العريب واللسان الفاريس؛ وذلا ألَّف عدة   (7

مؤلفات بالفارسية وبالعربية.
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تاريخ وفاة اإلمام طاهر بن عرب ىلع وجه اتلحديد، وما ذكره عدد ممن  يعلم  لم   (8
ترجم هل من أنه تويف سنة )786ه) غري صحيح؛ ألن هذا تاريخ مودله، وليس تاريخ 
وفاته، وما ذهب إيله صاحب اذلريعة من أنه تصحيف )886ه) ال يمكن اجلزم 
به، وإنما جُيزم بأن وفاته اكنت بعد اعم )857ه)، العام اذلي كتب فيه خبطه إجازة 

ألحد تالميذه.
تربز أهمية هذه املنظومة وتمزيها من خالل نظمها ىلع منوال الشاطبية، وشموهلا   (9
أبياتها،  قلة  مع  عليها،  فوائد  وزيادة  والطيبة،  النرش  طرق  من  العرش  للقراءات 

وسهولة ألفاظها.
للناظم نفسه، واثلاين »حبر  ال يوجد للقصيدة الطاهرة سوى ثالثة رشوح أحدها   ((0
تزال  ال  ولكها  للتربيزي،  الطاهرية«  »احلوايش  واثلالث  خليفة،  البن  اجلوامع« 

خمطوطة.

وأما اتلوصيات فمن أهمها ما يل:

وأُحثُّ  القراءات،  علم  طالب  بها  يلنتفع  الطاهرة؛  القصيدة  طباعة  ىلع  احلرص   ((
ابلاحث الفاضل يوسف بن عواد ادليليم إىل املسارعة إىل ذلك، فهو جدير بطباعتها 

فقد حقق نصها يف رساتله ملرحلة املاجستري.
أهمية حتقيق رشوح القصيدة الطاهرية وطباعتها؛ ألنه ال يوجد هلذه القصيدة أي   ((

رشح مطبوع، فإخراج رشوحها يعني ىلع فهمها وبيان مضامينها.
القراءات يف اجلامعات  العلمية املتخصصة يف تدريس  أن تنظر املعاهد واألقسام   (3
الطالب يف  بتدريسها وتقريرها ىلع  املنظومة  اإلفادة من هذه  إماكنية  إىل  وغريها 
إحدى املراحل اتلعليمية؛ الشتماهلا ىلع القراءات العرش الكربى، وموافقتها لطرق 

طيبة النرش، مع عذوبة ألفاظها ويرسها.
هذا وأسأل اهلل أن يتقبل صالح أعمانلا، وأن يوفقنا خلدمة كتابه الكريم وعلومه، 

إنه جواد كريم، وصىل اهلل ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم.
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فهرس املصادر واملراجع

إبراز املعاين من حرز األماين: أليب شامة املقديس، حتقيق: حممود عبد اخلالق جادو،   .(
طبعة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، األوىل )3)4)ه).

اإلضاءة يف بيان أصول القراءة: لعيل بن حممد الضباع، ملزتم الطبع والنرش عبد احلميد   .(
أمحد حنيف.

السابعة  الطبعة  ببريوت،  للماليني  العلم  دار  طبعة  الزريلك،  ادلين  خلري  األعالم:   .3
)986)م).

إيضاح املكنون يف اذليل ىلع كشف الظنون عن أسايم الكتب والفنون: إلسماعيل   .4
باشا ابلغدادي، طبعة دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، بلنان.

خليفة،  بن  أمحد  بن  ملحمد  بالطاهرة:  املسماة  القصيدة  رشح  يف  اجلوامع  حبر   .5
الوطنية  املكتبة  يف  حمفوظ  بتونس،  الزيتونة  جبامع  العبديلة  املكتبة  يف  خمطوط، 

بتونس، برقم )384).
ابليان يف عد آي القرآن: أليب عمرو ادلاين، حتقيق: د. اغنم قدوري احلمد، منشورات   .6

مركز املخطوطات والرتاث والوثائق بالكويت، الطبعة األوىل )4)4) ـه- 994)م).
بيدي، حتقيق: جمموعة من املحققني، طبعة  تاج العروس من جواهر القاموس: للزَّ  .7

دار اهلداية.
الساليم،  املعايل حممد بن رافع  املختار: أليب  بغداد املسىم منتخب  تاريخ علماء   .8
ذيل به ىلع تاريخ ابن انلجار، انتخبه اتليق الفايس امليك، صححه وعلق حواشيه: 

عباس العزاوي، طبعة مطبعة األهايل ببغداد )357) ـه- 938)م).
للنرش  اتلونسية  ادلار  طبعة  اعشور،  بن  للطاهر  اتلفسري:  من  واتلنوير  اتلحرير   .9

)984)م).
تهذيب اللغة: أليب منصور األزهري، حتقيق: حممد عوض مرعب، طبعة دار إحياء   .(0

الرتاث العريب ببريوت، الطبعة األوىل ))00)م).
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مجع األصول يف مشهور املنقول يف القراءات العرش: لليواين، نسخة خطية حمفوظة   .((
يف مكتبة األوقاف الكويتية برقم )خ)8)) إدارة املخطوطات واملكتبات اإلسالمية، 

بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية )مكتبة املوسوعة الفقهية). 

ضبط  الشاطيب،  فريه  بن  للقاسم  السبع:  القراءات  يف  اتلهاين  ووجه  األماين  حرز   .((
ومراجعة: حممد تميم الزعيب، طبعة مكتبة دار املطبواعت احلديثة، الطبعة اثلانية 

)0)4)ه).

نسخة  اتلربيزي،  للشيخ عبد اهلل  الطاهرة:  القصيدة  الطاهرية يف رشح  احلوايش   .(3
.(ELS.NO 278( مكتبة جامعة برنستون برقم

رة املضية يف القراءات اثلالث املتممة للعرشة: البن اجلزري، ضبط وتصحيح  ادلُّ  .(4
ومراجعة: حممد تميم الزعيب، طبعة مكتبة دار اهلدى، املدينة املنورة، الطبعة األوىل 

)4)4) ـه- 994)م).

ادلرر الاكمنة يف أعيان املائة اثلامنة: البن حجر العسقالين، طبعة دار إحياء الرتاث   .(5
العريب، بريوت.

ديوان اإلسالم: لشمس ادلين أيب املعايل حممد بن عبد الرمحن بن الغزي، حتقيق:   .(6
سيد كرسوي حسن، طبعة دار الكتب العلمية ببريوت، األوىل )))4) ـه- 990)م).

اذلريعة إىل تصانيف الشيعة: ملحمد حمسن نزيل سامراء الشهري بالشيخ آقا بزرك   .(7
الطهراين، طبعة دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، مراجعة وتصحيح وتدقيق: السيد 

رضا بن جعفر مرتىض العاميل، الطبعة األوىل )430) ـه- 009)م).

رشح طيبة النرش يف القراءات العرش: أليب القاسم انلويري، حتقيق: عبد الفتاح   .(8
أبو سنة، طبعة جممع ابلحوث اإلسالمية باألزهر. وضبط وتعليق:  السيد سليمان 

الشيخ أنس مهرة، طبعة دار الكتب العلمية ببريوت، اثلانية )0)4) ـه- 000)م).

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: للجوهري، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار،   .(9
طبعة دار العلم للماليني ببريوت، الرابعة )407)ه  - 987)م).



242

طبقات القراء: لذلهيب، حتقيق ادلكتور: أمحد خان، طبعة مركز امللك فيصل للبحوث   .(0
وادلراسات اإلسالمية، الطبعة األوىل )8)4) ـه- 997)م).

حممد  ومراجعة  وتصحيح  ضبط  اجلزري،  البن  العرش:  القراءات  يف  النرش  طيبة   .((
تميم الزعيب، طبعة مكتبة دار اهلدى، املدينة املنورة، األوىل )4)4) ـه- 994)م).

اغية انلهاية يف أسماء رجال القراءات أويل الرواية وادلراية: البن اجلزري، حتقيق:   .((
ج براجسرتاس، طبعة دار الكتب العلمية، اثلانية ))40)ه).

اجلزري،  البن  وادلراية:  الرواية  أويل  القراءات  رجال  أسماء  يف  انلهاية  اغية   -
القرى،  أم  جبامعة  دكتوراه  رسالة  احلاريث،  معيض  بن  نواف  ادلكتور  حتقيق: 

)430) ـه- )43)ه).
حممد  موالي  حتقيق:  السخاوي،  حممد  بن  لعيل  القصيد:  رشح  يف  الوصيد  فتح   .(3

اإلدرييس الطاهري، طبعة مكتبة الرشد، الرياض، األوىل )3)4) ـه- )00)م).
- خمطوطات  القرآن  - علوم  املخطوط  اإلساليم  العريب  للرتاث  الشامل  الفهرس   .(4

القراءات: )ص)0)).
 - املصاحف   - الكريم  القرآن  )علوم  الظاهرية  الكتب  دار  خمطوطات  فهرس   .(5

اتلجويد - القراءات): وضعه صالح حممد اخلييم، دمشق، )403) ـه- 983)م).
فهرس كتب القراءات القرآنية يف مكتبة املصغرات الفيلمية يف قسم املخطوطات   .(6
املكتبات،  إعداد عمادة شؤون  اإلسالمية:  اجلامعة  املكتبات يف  يف عمادة شؤون 

)5)4)ه).
فهرس املصورات امليكروفيلمية املوجودة بمكتبة امليكروفيلم بمركز ابلحث العليم   .(7
العليم  ابلحث  مركز  طبعة  )القراءات)  اثلاين  القسم  اإلساليم:  الرتاث  وإحياء 

وإحياء الرتاث.
القاموس املحيط: ملحمد بن يعقوب الفريوزابادي، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف   .(8
مؤسسة الرسالة، بإرشاف حممد نعيم العرقسويس، الطبعة اثلامنة )6)4) ـه- 005)م).
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القصيدة الطاهرة يف القراءات العرش: لطاهر بن عرب األصفهاين، النسخة اخلطية   .(9
املحفوظة يف مكتبة احلرم امليك برقم )6)4).

النسخة  العرش: لطاهر بن عرب األصفهاين،  القراءات  الطاهرة يف  القصيدة   -
اخلطية املحفوظة يف املكتبة األزهرية، برقم ))88 ]39[ جماميع).

النسخة  العرش: لطاهر بن عرب األصفهاين،  القراءات  الطاهرة يف  القصيدة   -
اخلطية املحفوظة يف املكتبة الظاهرية برقم )5983).

القصيدة الطاهرة يف القراءات العرش: لطاهر بن عرب األصفهاين، حتقيق: يوسف   -
القرآن،  املاجستري يف علوم  درجة  نيل  متطلبات  من  ادليليم، جزء  بَرْدي  عواد 

بقسم علوم القرآن بكلية الرتبية جبامعة تكريت بالعراق، )9)4)ه).
بلنان  مكتبة  طبعة  اتلهانوي،  يلع  ملحمد  والعلوم:  الفنون  اصطالحات  كشاف   .30

نارشون، بريوت، )996)م).
كشف الظنون عن أسايم الكتب والفنون: ملصطىف القسطنطيين املعروف حبايج   .3(

خليفة، طبعة دار الفكر ببريوت، )0)4) ـه- 990)م).
اللكيات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية: أليب ابلقاء احلسيين الكويف، قابله   .3(
ىلع نسخ خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه ادلكتور عدنان درويش وحممد املرصي، 

طبعة مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة اثلانية )3)4) ـه- 993)م).
الكوكب ادلري يف رشح طيبة ابن اجلزري: ملحمد صادق قمحاوي، طبعة مكتبة   .33

اللكيات األزهرية األوىل.
لسان العرب: البن منظور، طبعة دار صادر ببريوت.  .34

دار  طبعة  هنداوي،  احلميد  عبد  حتقيق:  سيده،  البن  األعظم:  واملحيط  املحكم   .35
الكتب العلمية ببريوت، )000)م).

املخصص: البن سيده، حتقيق: خليل إبراهيم جفال، طبعة دار إحياء الرتاث العريب   .36
ببريوت، الطبعة األوىل )7)4) ـه- 996)م).



244

معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق به جتويد، رسم، ضبط، عّد،   .37
أئمة األداء، األجبدية املرشقية، األجبدية املغربية: تأيلف األستاذ ادلكتور عبد العيل 
الطبعة  القاهرة،  والرتمجة،  واتلوزيع  والنرش  للطباعة  السالم  دار  طبعة  املسئول، 

األوىل )8)4) ـه- 007)م).

سعيد  بن  إبراهيم  للكتور  والقراءات:  اتلجويد  عليم  يف  املصطلحات  معجم   .38
اإلسالمية،  بن سعود  اإلمام حممد  العليم جبامعة  ابلحث  ادلوسي، طبعة عمادة 

الطبعة األوىل )5)4) ـه- 004)م).

معجم املؤلفني: لعمر رضا كحالة، طبعة مكتبة املثىن ببغداد، ودار إحياء الرتاث   .39
العريب بريوت.

املعجم الوسيط: إلبراهيم مصطىف وأمحد الزيات وحامد عبد القادر وحممد انلجار،   .40
حتقيق: جممع اللغة العربية، طبعة دار ادلعوة.

حممد  السالم  عبد  حتقيق:  فارس،  بن  أمحد  احلسني  أليب  اللغة:  مقاييس  معجم   .4(
هارون، طبعة دار الفكر، )399) ـه- 979)م).

آليت قوالج،  الطبقات واألعصار: لذلهيب، حتقيق: طيار  الكبار ىلع  القراء  معرفة   .4(
طبعة مركز ابلحوث اإلسالمية اتلابع لوقف ادليانة الرتيك، استانبول، الطبعة األوىل 

)6)4) ـه- 995)م).
معروف  عواد  بشار  لذلهيب، حتقيق:  واألعصار:  الطبقات  الكبار ىلع  القراء  معرفة   -
الطبعة  ببريوت،  الرسالة  مؤسسة  طبعة  عباس،  مهدي  وصالح  األرناؤط  وشعيب 

األوىل )404) ـه- 984)م).

العمران،  منجد املقرئني ومرشد الطابلني: البن اجلزري، اعتىن به: يلع بن حممد   .43
طبعة دار اعلم الفوائد بمكة املكرمة، األوىل )9)4)ه).

املنقذ من الوحلة: لعيل انلوري الصفاقيس، نسخة خطية باملكتبة الوطنية بتونس   .44
برقم )648)).
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األراكيت  ادلين حممد  نارص  بن  ملحمد غوث  القرآن:  نظم  رسم  املرجان يف  نرث   .45

)ت: 38))ه) طبعة مطبعة عثمان بريس، حيدر آباد - ادلكن - اهلند.

النرش يف القراءات العرش: البن اجلزري، تصحيح: يلع حممد الضباع، طبعة   .46

دار الفكر للطباعة.

حكمت  اعرف  بمكتبة  خطية  نسخة  األصبهاين،  عرب  بن  لطاهر  اجلواهر:  نظم   .47

باملدينة املنورة، ضمن جمموع برقم )64)/5/80)).

نظم اجلواهر: لطاهر بن عرب األصبهاين، نسخة خطية بدار الكتب املرصية،   -

ضمن جمموع برقم )34))) )ب).

نظم اجلواهر: لطاهر بن عرب األصبهاين، حتقيق: عبد اهلل بن محد الصاعدي،   -

حبث تكمييل نليل درجة املاجستري يف قسم القراءات بكلية القرآن الكريم 

وادلراسات اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ))43) ـه- )43)ه).

هدية العارفني يف أسماء املؤلفني وآثار املصنفني: إلسماعيل باشا ابلغدادي، طبع   .48

استانبول ))95)م) أاعدت طبعه  ابلهية،  اجلليلة يف مطبعتها  املعارف  بعناية واكلة 

باألوفست: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، بلنان.

الوايف يف رشح الشاطبية يف القراءات السبع: لعبد الفتاح بن عبد الغين القايض،   .49

طبعة مكتبة ادلار باملدينة املنورة، األوىل )404)ه).

50. GESCHICHTE DER ARABISCHEN LITTERATUR: VAN: PROF. DR C. 

BROKELMANN ZWEITER SUPPLEMENTBAND LEIDEN E. J. BRILL 

1938. 
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