اشتمل البحث عىل مقدمة موجزة عن أمهية النظم يف القراءات ،ثم التمهيد ،وفيه

ترمجة خمترصة أليب حيان رمحه اهلل ،وعرض ألهم املنظومات يف القراءات السبع التي

سبقت أبا حيان.

((1

ثم املبحث األول :يف التعريف بعنوان النظم ،وصحة نسبته لناظمه ،ثم بيان وزن

النظم ،وموضوعه ،وعدد أبياته ،وتاريخ نظمه ،ونسخه اخلطية.

ويف املبحث الثاين :جرى التعريف بمصادر الناظم يف َن ْظمه ،وذكر أسانيده إليها.
ويف املبحث الثالث :عرض ملنهج الناظم يف نظمه ،كاصطالحاته يف أسامء

القراء ،وكيفية ضبط القراءة واستعامله لألضداد ،كام ورد يف هذا املبحث إيراد بعض

االختيارات التي أوردها الناظم.

ويف املبحث الرابع :عرض للرشح املوجز الذي وضعه الناظم عىل نظمه ،ثم بيان

قيمة الكتاب العلمية.

وأخري ًا خامتة احتوت عىل النتائج والتوصيات.
(*) أستاذ مشارك في قسم القراءات  -كلية القرآن الكريم بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.

21

المقدمة
احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:
فقد لقي كتاب اهلل عز وجل عناية فائقة يف شتى علومه ،كعلوم التفسري

ٍ
جانب من جهود علامء القراءات،
والقراءات واللغة وغريها ،غري أن اإلشارة هنا إىل

وهو جانب النظم يف القراءات السبع ،فقد حظي باهتامم كبري ،تسابق إليه العلامء،
حماولني إنشاء نظم جامع خمترص يميل الناس إىل حفظه ،ويعتمدون عليه يف اإلقراء،

ومما يذكر ويشكر ما قام به اإلمام أبو حيان األندليس (ت745 :ه)  -رمحه اهلل  -يف
نظمه «عقد الآليل يف القراءات السبع العوايل» .فأحببت أن أساهم يف إبراز يشء من
جهود األئمة القراء من خالل التعريف هبذه القصيدة ،وسوف أتناول البحث وفق

اخلطة اآلتية:

خطة البحث:

يتكون البحث من :مقدمة ،ومتهيد ،وأربعة مباحث ،وخامتة ،وفهارس.

 املقدمة :وتشمل :أمهية املوضوع ،وخطة البحث. -التمهيد :وفيه:

أوالً :ترمجة أيب حيان ،وفيها:

أ  -اسمه ،ونسبه ،ومولده ،ورحالته ،ومكانته العلمية.

ب  -شيوخه ،وتالميذه.
ج  -مؤلفاته ،ووفاته.

ثاني ًا :عرض ألهم املنظومات يف القراءات السبع إىل زمن أيب حيان.
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 املبحث األول :التعريف بالنظم ،وفيه مطلبان:املطلب األول :عنوان النظم ،ونسبته لناظمه.

املطلب الثاين :التعريف بالنظم من حيث وزنه ،وموضوعه ،وعدد أبياته،
وتارخيه ،ونسخ النظم اخلطية.

 -املبحث الثاين :مصادر الناظم ،وأسانيده إليها.

 املبحث الثالث :منهج الناظم يف نظمه واختياراته ،وفيه مطلبان:املطلب األول :منهج الناظم يف نظمه.

املطلب الثاين :اختيارات الناظم.

 املبحث الرابع :رشوح النظم وقيمته العلمية ،وفيه مطلبان:املطلب األول :رشوح النظم.

املطلب الثاين :قيمة النظم العلمية.

 -اخلامتة.

 -الفهارس.
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وفيه:

التمهيد

أوالً :ترمجة أيب حيان ،وفيها:

أ  -اسمه ،ونسبه ،ومولده ،ورحالته ،ومكانته العلمية.
ب  -شيوخه ،وتالميذه.

ج  -مؤلفاته ،ووفاته.

ثاني ًا :عرض ألهم املنظومات يف القراءات السبع إىل زمن أيب حيان.

أوالً :ترجمة أبي حيان األندلسي(.(1

أ  -اسمه ،ونسبه ،ومولده ،ورحالته ،ومكانته العلمية:
 - 1اسمه ،ولقبه ،ونسبته:

ب بأثري الدين ،ويكنى بأيب
هو :حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن ح ّيانُ ،ي َل َّق ُ

الج َّياني(() ،...وغريها.
ح ّيان ،ويقال يف نسبه :ال َغ ْرناطي ،األندليس ،النحويَ ،

(() اختصرت ترجمة أبي حيان  -رحمه الله -؛ ألن المقام هنا ليس مقام إسهاب ،إال ما يتعلق بالقراءات
لتعلقها بموضوع البحث ،كما أن ثمة دراسات كثيرة عن أبي حيان ،منها:
 أبو حيان النحوي ،للدكتورة خديجة الحديثي. أبو حيان األندلسي النحوي المفسر ،للدكتور عبد اللطيف الخطيب. أبو حيان األندلسي ومنهجه في تفسيره البحر المحيط ،وفي إيراد القراءات فيه ،للدكتور أحمدخالد شكري.
وهذه الدراسات اعتمدت على جل المصادر التي ترجمت ألبي حيان.
«ج َّيان» ،فقد قال أبو ح ّيان« :كان أبي من َج َّيان» ،وهي إحدى مدن األندلس الوسطى
(() نسبة إلى مدينة َ
شرقي قرطبة .انظر :الدرر الكامنة ( ،)74/5ومعجم البلدان ((.)(95/
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 - 2مولده:

ولد أبو ح ّيان يف َغ ْرناطة يف أواخر شوال سنة (654ه) كام ذكر ذلك بنفسه يف

إجازته للصفدي(().

 - 3رحالته:

مار ًا بفاس ،وأقام هبا ثالثة
خرج أبو حيان من األندلس سنة (679ه) إىل مرص ّ

أيام ،وبعد استقراره بمرص رحل إىل احلج وإىل الشام ،كام زار بالد السودان(().

 - 4مكانته العلمية:

مكث أبو حيان يف مرص فرتة طويلة يتلقى العلم عن أكابر علامء عرصه ،ومل يتقدم

للتدريس إال سنة (698ه) ،فازدحم عليه طلبة العلم يف النحو والتفسري واحلديث

واإلقراء والتاريخ وغريها ،قال عنه اإلمام الذهبي« :ومع براعته الكاملة يف العربية ،له
يد طوىل يف الفقه واآلثار والقراءات ،وله مصنفات يف القراءات والنحو ،وهو مفخر

أهل مرص يف وقتنا يف العلم ،)((»...وقال عنه اإلمام ابن اجلزري« :احلافظ األستاذ
شيخ العربية واألدب والقراءات مع العدالة والثقة»(.)4

ب  -شيوخ المؤلف وتالميذه:
 - 1شيوخ المؤلف:

استمع َوتَل َّقى أبو حيان عن عدد كبري من أهل العلم يف زمنه يف خمتلف البالد،

كام حصل عىل اإلجازات من عدد أكرب ،وهو يقول« :ومجلة من سمعت منه مخسامئة،
(() انظر :الوافي بالوفيات (.)(76/5

(() نفح الطيب ((.)584/

(() معرفة القراء الكبار ((.)7(4/
( )4غاية النهاية ((.)(85/
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(()
سمى شيوخه وترجم هلم يف كتاب له
واملجيزون أكثر من ألف»  .و ُذكر أن أبا حيان َّ

سامه «الن َُّضار»(() ،إال أن هذا الكتاب يف عداد املفقود.
َّ

وسأذكر هنا شيوخه يف القراءات؛ ألهنا مادة نظمه هذا(() ،وهم الذين روى عنهم

مصادره يف هذا النظم( ،)4وأذكر ما قرأه الناظم عليهم من قراءات أو ٍ
كتب حسب ما
وقفت عليه يف كتب الرتاجم والقراءات.

الـم ِل ْيجي المصري ،مات في رمضان سنة ((68ه)،
() إسماعيل بن هبة الله ،أبو الطاهر َ
الجود غياث بن فارس ال َّل ْخمي ،وهو آخر من روى عنه(.)5
قرأ بالسبع على أبي ُ
الوراب.
روى عنه أبو حيان ،وأبو بكر َ
الج ْعبري ،ومحمد بن مجاهد َّ

قرأ عليه أبو حيان القراءات السبع ،قال« :وقرأت القرآن بالقراءات السبعة بمصر

 حرسها الله تعالى  -على الشيخ المسند العدل فخر الدين أبي الطاهرالم ِليجي»( ،)6وقرأ عليه برواية ورش وشعبة(.)7
إسماعيل بن هبة الله بن علي َ
وقرأ عليه بما تضمنه كتاب «العنوان» ألبي طاهر ،من قراءات األئمة السبعة(.)8

الر َع ْيني األندلسي (ت680 :ه) ،قرأ
() أبو جعفر أحمد بن علي ال َّطباع ال َغ ْرناطي ُّ

الكواب «السبع» ،ويوسف بن عبد العزيز ،قرأ
على الخطيب عبد الله بن محمد َّ

عليه أبو حيان ،وأبو القاسم محمد بن سهل(.)9
(() نفح الطيب ((.)560/

(() انظر :نكت الهميان (ص( ،)(8والدرر الكامنة (.)7(/5

(() ومن أراد التوسع فلينظر إلى المراجع المذكورة في بداية الترجمة ألبي حيان.

( )4استطعت الوقوف عليهم من خالل أسانيد ابن الجزري إلى مصادره في «النشر» من طريق أبي حيان.
( )5انظر :غاية النهاية ((.)(69/

( )6البحر المحيط ((.)(( ،7/

( )7البحر المحيط ((.)(( ،((/

( )8النشر ((.)65/

( )9معرفة القراء (( ،)((59/والوافي بالوفيات ( ،)(40/7وغاية النهاية ((.)87/
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قرأ عليه أبو حيان بقراءة السبعة في األندلس(() ،كما قرأ عليه بـ «الكافي» البن

ُش َريح (ت476 :ه)(() ،وبالهداية للمهدوي (ت :بعد 4(0ه)(() ،وبالقاصد

ألبي القاسم الخزرجي (ت446 :ه)(.)4

() الحسين بن عبد العزيز بن أبي األحوص القاضي ،األستاذ المجود،
أبو علي الج َّياني األندلسي الفهري توفي سنة (680ه) ،قرأ الروايات على

الكواب ،وأبي الحسن بن الد ّباج ،تصدر لإلقراء بما َل َقة ،قرأ
أبي محمد بن َّ
عليه أبو الحسن ال َق ْيجاطي ،وعبد الواحد الما َلقي ،وألف كتاب ًا كبير ًا حسن ًا

سماه «الترشيد» ،قال أبو حيان« :رحلت إليه قصد ًا من َغ ْرناطة ألجل
ّ
اإلتقان والتجويد ،وقرأت عليه القرآن من أوله إلى آخر سورة الحجر

بمضمن التيسير والتبصرة
جمع ًا بالسبعة واإلدغام الكبير ألبي عمرو
َّ

والكافي واإلقناع ،)5(»...كما قرأ عليه كتاب «الترشيد» وهو الذي أدخله
القاهرة( ،)6وقرأ عليه أيض ًا كتاب «الكافي» البن شريح ،و«الهداية»

للمهدوي ،و«اإلقناع» البن الباذش ،حيث قرأ بها ابن الجزري عن

الح ْصرية
أبي حيان عن ابن أبي األحوص( ،)7كما سمع عنه القصيدة ُ

ألبي الحسن الحصري (ت488 :ه)(.)8
(() البحر المحيط ((.)7/

(() النشر ((.)67/

(() النشر ((.)69/

( )4النشر ((.)7(/

( )5غاية النهاية ((.)(4(/

( )6غاية النهاية (( ،)(4(/ونفح الطيب (( ،)540/ومعرفة القراء ((.)((59/

( )7النشر ((.)88 ،69/

( )8النشر ((.)96/
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 )4أحمد بن إبراهيم بن الزبير ،األستاذ الحافظ ،أبو جعفر الثقفي ،أحد نحاة األندلس

ومحدثيها ،توفي سنة (708ه) ،قرأ على أبي الوليد العطار ،وأبي الحسن

الشاوي ،والكمال الضرير ،قرأ عليه خلق ال يحصون ،منهم الوزير أبو القاسم

السداد (().
محمد بن سهل ال َغ ْرناطي ،وأبو حيان ،وعبد الواحد بن أبي َّ

قرأ عليه أبو حيان بالكافي ،والتلخيص ،واإلقناع ،إال خطبة هذا الكتاب فقد

سمعها منه(().

اله ْمداني اإلسكندري،
الم ْريوطي َ
 )5عبد النصير بن علي بن يحيى ،أبو محمد َ

مقرئ حاذق ،توفي بعد سنة (680ه) ،تال بالسبع على أبي القاسم الصفراوي،
اله ْمداني ،تال عليه بالثمان أبو حيان(()(.)4
وجعفر َ

كما تال عليه أبو حيان بكتاب :التجريد ،والهادي ،والتبصرة ،والتلخيص في القراءات
الثمان ،وتلخيص العبارات ،ومفردة يعقوب للداني ،ومفردة يعقوب للصعيدي

(ت656 :ه)( ،)5وبما دخل من جامع البيان للداني في كتاب اإلعالن للصفراوي(.)6

 )6علي بن أحمد بن عبد الواحد ،أبو الحسن المقدسي ،المعروف بابن البخاري،
مسند زمانه ،إمام ثقة ،توفي سنة (690ه)(.)7

أخذ عنه أبو حيان تفسير الزمخشري( ،)8وكتاب التجريد البن الفحام(.)9

(() غاية النهاية (( ،)((/والدرر الكامنة ((.)89/

(() النشر ((.)88 ،78 ،68/

(() البحر المحيط ((.)7/

( )4غاية النهاية (( ،)47(/ونفح الطيب ((.)540/
( )5النشر ((.)98 ،78 ،76 ،7( ،7( ،66 ،60/

( )6النشر ((.)6(/

( )7غاية النهاية ((.)5(0/

( )8البحر المحيط ((.)(0/

( )9النشر ((.)76/
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 )7عبد الوهاب بن الحسن بن الفرات ال َّل ْخمي ،ولد باإلسكندرية سنة ((59ه)،
وتوفي سنة ((68ه)(().

أخذ عنه أبو ح ّيان كتاب التلخيص في القراءات الثمان ألبي معشر الطبري(().
 )8ال ُي ْسر بن عبد الله بن محمد ،أبو الحسين وأبو سهل القشيري الغرناطي ،مقرئ
الكواب.
عارف ،قرأ على أبيه عبد الله وعلى عبد الله َّ

قرأ عليه أبو حيان بقراءة نافع(() ،وبالكافي والمصباح ألبي الكرم َّ
الش ْه َر ُزوري

الح ْصري (ت488 :ه)(.)4
الح ْصرية ألبي الحسن ُ
(ت550 :ه) ،وبالقصيدة ُ

 )9عبد الحق بن علي بن عبد الله الوادي آشي ،أبو محمد ال َغ ْرناطي ،مقرئ صالح،

قرأ السبع على أبي ت ََّمام غالب بن حسن ،الزمه أبو حيان وانتفع به ،وقال« :قرأت
عليه السبع في ٍ
نحو من عشرين َختْمة إفراد ًا وجمع ًا ،وعليه تع َّل ْم ُت الهجاء

والزمته في نحو من سبعة أعوام ،وذلك في مدة آخرها سنة ( 669ه)»(.)5
الح ْصري(.)6
قرأ وحفظ عليه أبو حيان القصيدة الحصرية ألبي الحسن ُ

 )(0يعقوب بن بدران بن منصور أبو يوسف الدمشقي ثم المصري المعروف
والم َر َّج ٰى بن ُش َق ْيرا
بالجرائدي توفي سنة (688ه) ،قرأ على السخاوي
ُ

وغيرهم ،قرأ عليه أبو حيان كتاب «اإلرشاد» ألبي العز القالنسي(.)7
(() ذيل التقييد (( ،)(58/واإلحاطة ((.)44/

(() النشر ((.)78/

(() غاية النهاية ((.)(85/

( )4النشر ((.)96 ،90 ،68/

( )5غاية النهاية (( ،)(59/والدرر الكامنة ( ،)70/5والبحر المحيط ((.)7/

( )6النشر ((.)96/

( )7غاية النهاية ((.)(89،(85/
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 - 2تالميذه:

تتلمذ عىل أيب حيان العديد من أهل العلم ،وال سيام أنه كان بارع ًا يف علوم كثرية،

وسوف أورد هنا من أخذ عن أيب حيان القراءات فقط لكثرة اآلخذين عنه ،وأذكر ما

تلقوه عنه من القراءات ،وما رووه عنه من الكتب(().

() إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد ،أبو إسحاق الشافعي (ت800 :ه) ،قرأ القراءات

العشر على أبي حيان ،قرأ عليه ابن الجزري كتاب «المصباح الزاهر في القراءات

العشر البواهر» ألبي الكرم َّ
الش ْه َر ُزوري ،وهو عن شيخه أبي حيان(().

() أحمد بن الحسن بن محمد ،أبو العباس ابن السويداوي المصري (ت804 :ه)(()،
قرأ عليه ابن الجزري من طريق أبي حيان كتاب «الهادي» ألبي عبد الله محمد
ابن سفيان (ت4(5 :ه) ،و«الهداية» ألبي العباس المهدوي (ت :نحو 440ه)،

و«التجريد» البن الفحام (ت5(6 :ه) ،و«التلخيص» ألبي معشر الطبري

(ت478 :ه) ،وقرأ عليه «التيسير» ألبي عمرو الداني (ت444 :ه) من طريق
شيخه عبد العزيز التونسي(.)4

() أحمد بن محمد بن علي ،أبو العباس ال ُعنَّابي (ت776 :ه) ،أخذ القراءات الثمان
والنحو عن أبي حيان( ،)5قرأ عليه ابن الجزري كتاب «اإلقناع» ألبي جعفر بن

الباذش (ت546 :ه) عن أبي حيان(.)6

(() ومن أراد االستزادة فلينظر إلى المراجع المذكورة في بداية الترجمة ألبي حيان.
(() غاية النهاية (( ،)7/والنشر ((.)90/
(() غاية النهاية ((.)47/

( )4النشر ((.)78 ،76 ،69 ،66 ،59/
( )5غاية النهاية ((.)((8 ،((5/

( )6النشر ((.)88/
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ِ
الس ْل ُعوس أبو العباس
 )4أحمد بن محمد بن يحيى بن ن َْح َلة ،المعروف بس ْبط َّ

والج ْعبري والصائغ،
النابلسي ثم الدمشقي (ت7(( :ه) ،قرأ على ابن َب ْصخان َ

وقرأ على أبي حيان قراءة عاصم(().

الجنْدي (ت769 :ه) ،قرأ على
 )5أبو بكر بن آيدُ ْغدي بن عبد الله الشهير بابن ُ

الجنْدي أنه ختم على شيخه أبي حيان
أبي حيان بالقراءات الثمان(() ،وذكر ابن ُ
مرتين :األولى بقراءة عاصم ،والثانية بالسبعة ما عدا عاصم ًا ،وبقراءة يعقوب

بما تضمنه «عقد الآللي» و«غاية المطلوب»(() ،كما ذكر ابن الجندي في كتابه

«البستان» العديد من الكتب التي قرأ بها على شيخه(.)4

بمضمن عدة
قرأ ابن الجزري على شيخه ابن الجندي بالقراءات االثنتي عشرة
َّ
كتب ،أغلبها من مصادر ابن الجندي في كتابه «البستان»(.)5

 )6محمد بن أحمد بن علي أبو المعالي بن اللبان الدمشقي (ت776 :ه) ،قرأ على
بمضمن قصيدتيه الالميتين في السبع ،وقراءة يعقوب سنة (((7ه).
أبي حيان
َّ

قرأ عليه ابن الجزري بمضمن عدة كتب( ،)6كثير منها من مصادره في النشر(.)7

 )7إبراهيم بن أحمد بن عيسى َ
الخ َّشاب القاضي (ت774 :ه) ،قرأ على أبي حيان
القراءات السبع(.)8

(() غاية النهاية ((.)(85/( ،(((/
(() غاية النهاية ((.)(80/

(() الجوهر النضيد البن الجندي (ص ،)((4رسالة دكتوراه للباحث عبد الرزاق الحافظ.

( )4بستان الهداة ((.)((/
( )5للتفصيل حول هذه الكتب ومواضع ذكرها عند ابن الجزري .يراجع مقدمة تحقيق كتاب بستان
الهداة ((.)(9/
( )6غاية النهاية ((.)7(/

( )7انظر مث ً
ال :النشر (( )88 ،7( ،7( ،69 ،67 ،65 ،6(/وغيرها.
( )8غاية النهاية ((.)(85/( ،8/

31

 )8أحمد بن عبد العزيز الحراني (ت788 :ه) ،قرأ على أبي حيان(().
 )9أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم (ت749 :ه) ،قرأ على أبي حيان
والزمه دهر ًا طوي ً
ال(().

 )(0أحمد بن علي بن أحمد الشقوري ال َغ ْرناطي (ت756 :ه) قرأ على أبي حيان
بالقاهرة(().

(() أحمد الحنبلي شيخ آمد ،قال ابن الجزري« :ولم يزل يبلغنا خبره إلى بعد
السبعين والسبعمائة» ،قرأ على أبي حيان للسبعة(.)4

(() أحمد بن يوسف بن محمد بن مسعود المعروف بالسمين الحلبي (ت756 :ه)،
قرأ على أبي حيان(.)5

(() حيان بن محمد بن يوسف ،ابن أبي حيان (ت764 :ه) ،قرأ على أبيه(.)6
 )(4صالح بن محمد ال َق ْي َمري ،قرأ على أبي حيان(.)7
 )(5عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن خليل المكي (ت777 :ه) ،قرأ على
أبي حيان(.)8

(() غاية النهاية (( ،)69/وشذرات الذهب ( ،)(00/6والدرر الكامنة ((.)(85/
(() غاية النهاية (( ،)(85/( ،70/والدرر الكامنة ((.)(86/
(() غاية النهاية ((.)8(/

( )4غاية النهاية ((.)(85/( ،(5(/

( )5غاية النهاية (( ،)(5(/وطبقات النحاة واللغويين (ص(.)(9
( )6غاية النهاية (( ،)(85/والدرر الكامنة ((.)(70/
( )7غاية النهاية ((.)(85/

( )8غاية النهاية (( ،)(85/والدرر الكامنة ((.)(98/
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 )(6أبو الفتح ،محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن علي السبكي (ت744 :ه)،
قرأ على أبي حيان القراءات السبع(().

 )(7محمد بن علي بن محمد بن عبد الكافي ،المعروف بابن سكر ،نزيل مكة ،قرأ
على أبي حيان للثمان(().

 )(8محمد بن محمد بن علي ،أبو عبد الله ال ُغماري (ت80( :ه) ،قرأ السبع على
أبي حيان ،وسمع منه قصيدته «عقد الآللي» ،وقرأ بها ،قال ابن الجزري:

«قرأتها عليه ،وسمعها ابناي :أبو الفتح محمد ،وأبو بكر أحمد»(().

 )(9محمد بن يعقوب بن إسماعيل بن عبد الخالق ،أبو عبد الله المقدسي
(ت749 :ه) ،قرأ على أبي حيان(.)4

ج  -مؤلفات أبي حيان ،ووفاته:
 - 1مؤلفاته:

من مؤلفات أيب حيان رمحه اهلل:

() «البحر المحيط» مطبوع(.)5
() «تحفة األريب بما في القرآن من الغريب» مطبوع(.)6
() «النهر الما ّد من البحر» مطبوع على حاشية «البحر المحيط»(.)7
(() غاية النهاية (( ،)(85/والدرر الكامنة (.)(44/4
(() غاية النهاية ((.)(85 ،(07/

(() غاية النهاية (( ،)(44/وشذرات الذهب البن العماد ()(9/7
( )4غاية النهاية ((.)(85 ،(8(/

( )5له عدة طبعات ،أولها سنة ((((8ه) بمطبعة السعادة بمصر.

( )6له عدة طبعات ،أولها سنة (((45ه) في مطبعة اإلخالص بسوريا.
( )7وله طبعة مفردة.
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« )4عقد الآللي في القراءات السبع العوالي» مخطوط(() ،وقد قرأ على أبي حيان
الجنْدي ،وابن الل َّبان(().
بمضمن هذا النظم ابن ُ
َّ

بم َض َّمن هذا الكتاب على
« )5المطلوب في قراءة يعقوب» ،قرأ ابن الجندي ُ
مؤلفه(() ،وعزا إليه ابن الجزري في النشر مرة واحدة(.)4

بمضمنه على مؤلفه(.)5
« )6غاية المطلوب في قراءة يعقوب» ،قرأ ابن الجندي وابن اللبان
َّ
وقد ذكر ابن الجندي في «بستان الهداة» أن هذا الكتاب نثر أثناء ذكره للكتب

التي قرأها على شيوخه حيث قال« :وعقد الآللي ،وغاية المطلوب في قراءة

يعقوب ،وهذه الغاية نثر ،وكالهما لشيخنا أثير الدين أبي حيان»(.)6

وقال ابن الجزري في «النشر»« :وكذا قرأت منظومة غاية المطلوب في قراءة
بمضمن كتابه المطلوب  -أيض ًا  -إلى أثناء سورة النحل على
يعقوب ،وقرأت
َّ

ابن الجندي ،وسمعت منه بعضه ،وناولني باقيه ،وأجازنيه»(.)7

فالذي يفهم من كالم ابن الجزري أن «غاية المطلوب» نظم ،و«المطلوب في

قراءة يعقوب» نثر ،فهو أصل هذا النظم ،والله أعلم.
« )7نكت األمالي على عقد الآللي» مخطوط(.)8
ً
مفصال.
(() هو موضوع الدراسة ،وسيأتي الكالم عليه
(() راجع مبحث :تالميذ المؤلف.
(() انظر :النشر ((.)95/

( )4النشر ((.)(0( ،(0(/

( )5انظر( :ص(() من هذا البحث.
( )6بستان الهداة ((.)((5/

( )7النشر ((.)95/

( )8سيأتي الكالم عليه (ص.)64
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الض َرب من لسان العرب» مطبوع(().
« )8ارتشاف َّ
« )9االرتضاء في الفرق بين الضاد والظاء» مطبوع(().

 - 2وفاته:

تويف أبو حيان  -رمحه اهلل  -بعد العرص من يوم السبت الثامن والعرشين من شهر

أرض قبل موته بقليل(() ،رحم
صفر ،سنة (745ه) ،عن عمر جياوز التسعني سنة ،وقد َّ
اهلل أبا حيان رمحة واسعة ،وأسكنه فسيح جناته ملا قدَّ مه من علم لألمة اإلسالمية.

ثاني ًا :أهم المنظومات في القراءات السبع إلى زمن أبي حيان

ُي َعدُّ النظم العلمي من أهم اإلنجازات العلمية وأصعبها؛ ملا حيويه إضافة للشعر

من مجع للامدة العلمية املراد نظمها ،وترتيبها ليسهل حفظها ،والناس متيل إىل حفظ

الج ْعبري(:)4
النظم ،كام قال َ

لِ ِع ْل ِم�ي َ
َّ�اس ْأم َي ُ
�ل جانِب� ًا
ب�أن الن َ

والح َّف ُ
أس َهال
إلى ال َّن ْظ ِم
ُ
اظ أ ْل َف ْوه ْ

لذا عمد األئمة القراء إىل نظم القراءات؛ لصعوبة اإلحاطة هبا دون نظم يلم

شتاهتا ،ويفصح عن مشكالهتا ،وال أدل عىل ذلك من فعل اإلمام الشاطبي عندما نظم

كتاب «التيسري» أليب عمرو الداين ،وكان ُحيفظ قبل ذلك ،ثم اجته القراء إىل قصيدة
اإلمام الشاطبي ،ورصفوا العناية إليها ،ومن بني هؤالء األئمة الذين حازوا السبق يف
هذا املجال أبو حيان األندليس يف قصيدته «عقد الآليل».

(() أحسنها طبعة مكتبة الخانجي بالقاهرة ،بتحقيق :الدكتور رجب عثمان.
(() طبع بمطبعة المعارف ببغداد ،سنة (((80ه).

(() انظر :نكت الهميان (ص ،)(84والدرر الكامنة ( ،)76/5وطبقات الشافعية ( ،)(79/9والنجوم
الزاهرة (.)((4/(0

( )4كنْز المعاني في شرح حرز األماني ((.)(47/
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وقبل التعريف هبذه القصيدة حيسن ِذك ُْر من سبقه إىل نظم القراءات السبع

والتي منها:

() نظم الحسين بن عثمان بن ثابت البغدادي الضريرالمقرئ ،قال ابن الجزري:
«قرأ على أبي بكر بن األنباري ،ونظم كتاب ًا في القراءات السبع ،وهو أول من
نظمها ،رواها عنه :أحمد بن محمد العتيقي ،وكان حافظ ًا ذكي ًا ،ولد أعمى،
وكان يحضر مجلس ابن األنباري ،ويحفظ مما ي ِ
ملي ،توفي سنة ((78ه)»(().
ُ

() «حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع» ألبي القاسم بن فِ ُّيره بن
الر َعيني َّ
اطبي ،المتوفى سنة (590ه).
الش ِّ
خلف بن أحمد ُّ

وقصيدته غنية عن التعريف ،اعتنى العلماء بها شرح ًا ،واختصار ًا ،وزيادات

عليها ،ومعارضة ،وإعراب ًا ،ومقارنة بغيرها(() ،فليس ثمة َن ْظ ٌم في القراءات لقي
من العناية والحفاوة ما لقيته هذه القصيدة.

() «الشمعة في القراءات السبعة» ،ألبي عبد الله محمد بن أحمد الموصلي
المعروف ُ
بش ْعلة ،المتوفى سنة ( 656ه)(().

وهي قصيدة رائية ،قدر نصف الشاطبية ،مختصرة جد ًا ،أحسن في نظمها
واختصارها(.)4

(() غاية النهاية (( ،)(4(/وانظر :كشف الظنون ((.)(((7/

(() لالطالع على نبذة من هذه المصنفات انظر كتاب« :اإلمام أبو القاسم الشاطبي ودراسة عن قصيدته
حرز األماني» للدكتور عبد الهادي حميتو ،وكتاب« :مختصر الفتح المواهبي في مناقب اإلمام

الشاطبي» للدكتور محمد حسن عقيل موسى ،وكتاب« :بغية الطالبي في ترجمة أبي القاسم الشاطبي»
للدكتور محمد سيدي محمد األمين.

(() غاية النهاية ((.)80/

( )4انظر :النشر (( ،)5(5/ولطائف اإلشارات ((.)89/
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عافري األندلسي النحوي المقرئ،
الم
ِّ
 )4نظم محمد بن أحمد بن محمد بن زكريا َ
أبي عبد الله ،ولد سنة ((59ه).

قال في نفح الطيب« :نظم قصيدة في القراءات على وزن الشاطبية ،لكن أكثر

أبيات ًا ،صرح فيها بأسماء القراء ،ولم ير ُمز كما فعل الشاطبي»(().

« )5حوز المعاني في اختصار حرز األماني»(() ألبي عبد الله محمد بن مالك
الج َّياني األندلسي ،المتوفى سنة ((67ه).
َ

قال ابن الجزري في ترجمته« :ونظم في القراءات قصيدتين :إحداهما دالية،

واألخرى المية موجودة أولها:

ْ�ر إله�ي حام�د ًا ومبس ِ
ِ
بذك ِ
�م ً
ال
َُْ

ب��دأت َفأ ْولى القول ُي ْبدأ أوال

وزادت عل�ى «ح�رز األماني» إفادة

وقد نقصت في ِ
مكمال»
الج ْرم ثلث ًا َّ

وآخرها:

((3

قال القسطالني« :وهي قصيدة بديعة ،ولكن أين ال ُّث َر ّيا من يد المتناول»()4؟

« )6القصيدة المالكية في القراءات السبع»

()5

نسبة لناظمها محمد بن مالك

األندلسي المتوفى سنة ((67ه) ،وعدد أبياتها ثمانمائة بيت ،قال ابن الجزري:

«رأيته يقول فيها:

لِما قد حوى ِح ْرز األماني وأزيدا»

قواف�ي تحتوي
وال ب�د م�ن َن ْظم�ي
َ

((6

(() نفح الطيب للمقري (( ،)4(5/وبغية الوعاة ((.)4(/

(() وردت هذه التسمية عند القسطالني في لطائف اإلشارات ((.)89/
(() غاية النهاية ((.)(80/

( )4مختصر الفتح المواهبي (ص.)85

( )5حققها وشرحها :د .أحمد بن علي السديس ،أطروحة للدكتوراه عام ((4(7ه) ،في الجامعة اإلسالمية.

( )6غاية النهاية ((.)(80/
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« )7التبيين والتبصير في نظم التيسير» لمالك بن عبد الرحمن ،أبو الحكم الما َلقي،
الم َر َّحل ،المتوفى سنة (699ه).
المعروف بابن ُ

قال الذهبي« :ووقفت على قصيدته الطويلة ،أزيد من ألفي بيت ،المية نظم فيها
«التيسير» بال رموز»(().

الصنْهاجي،
« )8التبصير في نظم التيسير» ألبي عبد الله محمد بن محمد بن داود ِّ
آج ُّروم ،المتوفى سنة (((7ه)(().
المعروف بابن ُ

« )9لذة السمع من القراءات السبع» ألحمد بن الحسن بن علي ،أبي جعفر
الك ََالعي ،المعروف بابن الز ّيات ،المتوفى سنة (7(0ه).

سماها :لذة السمع من
قال ابن الجزري« :وله قصيدة عارض بها الشاطبيةّ ،
القراءات السبع»(().

« )(0عقد الآللي في القراءات السبع العوالي» ألبي حيان األندلسي (ت745 :ه)،
وسيأتي الحديث عنها.

ومن خالل هذا العرض املخترص ،يتضح اهتامم علامء القراءات بنظم القراءات

السبع من القرن الرابع ،كام يظهر جلي ًا أثر قصيدة اإلمام الشاطبي فيمن جاء
بعده ،فمنهم من عمد إىل اختصارها ،أو زيادة الطرق عليها ،أو الترصيح بأسامء

القراء والرواة ،أو معارضتها ،وكل هذا اعرتاف ًا منهم بفضلها ،وحماولة إلجياد ميزة
لقصائدهم بمقارنتها بالشاطبية ،وهلل در القسطالين إذ يقول« :ومل يأت أحد فيام علمته

يف هذا الباب بمثل ما أتى الشاطبي»(.)4
(() معرفة القراء ((.)(4(7/

(() انظر :بغية الوعاة (( ،)((8/وبيان الخلف والتشهير وما وقع في الحرز من الزيادات على التيسير
البن القاضي (ل.)(8/

(() غاية النهاية ((.)47/

( )4مختصر الفتح المواهبي (ص.)86
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المبحث األول
التعريف بالنظم

وفيه مطلبان:

المطلب األول :عنوان النظم ،ونسبته لناظمه.

المطلب الثاني :التعريف بالنظم من حيث وزنه ،وموضوعه ،وعدد أبياته،
وتاريخه ،ونسخ النظم الخطية.

المطلب األول

عنوان النظم ونسبته لناظمه
ورد عنوان النظم خمترص ًا هكذا «عقد الآليل» عند الناظم  -رمحه اهلل تعاىل  -يف

مقدمة نظمه ،حيث قال:

�م� ْي� ُت� ُه ِع� ْق��دَ ا َّل��آلِ��ي َوإِ َّن��� ُه
َو َس� َّ

َغدَ ا لِ ْل ِقراء ِ
ات ال َع َوالِي ُم َف ِّصال
َ َ

((1

كام رصح به أيض ًا يف مقدمة تفسريه «البحر املحيط» بقوله« :وأنشأت يف هذا العلم

ورو ِّيه»(().
 يعني القراءات  -كتاب (عقد الآليل) قصيد ًا يف عروض قصيد الشاطبي َوبه ورد عند تفسري قوله تعاىل﴿ :

فقال« :وقرأ البزي ﴿

﴾

[البقرة](67 :

﴾ بتشديد التاء ،أصله( :تتيمموا) ،فأدغم التاء يف التاء،

وذلك يف مواضع من القرآن ،وقد حرصهتا يف قصيديت املسامة (عقد الآليل).)((»...

(() (ل.)(/

(() البحر المحيط ((.)7/

(() البحر المحيط ((.)((7/
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ورصح ابن اجلزري يف «غاية النهاية» بنسبة التسمية السابقة إىل مؤلفها بقوله:

سامها (عقد الآليل).)((»...
«نظم القراءات السبع يف قصيدة المية ّ

وورد تسمية النظم بـ «عقد الآليل يف القراءات السبع العوايل» عند الناظم

يف «البحر املحيط» حيث قال« :وأمال محزة ﴿

﴾

[البقرة](0 :

يف عرشة

املسامة بـ (عقد الآليل يف القراءات السبع
أفعال ...وقد مجعتها يف بيتني يف قصيديت َّ
العوايل)»(().

وذكره أيض ًا عند تفسري قوله تعاىل﴿ :

﴾ [آل عمران]((( :

بقوله« :وأدغم السبعة تاء التأنيث يف الطاء ،وعن قالون خالف ذكرناه يف (عقد الآليل
يف القراءات السبع العوايل) من إنشائنا»(().

وهبذا االسم أيض ًا ذكره ابن اجلزري يف النرش عند رسده ملصادره يف الكتاب ،وبه

ورد يف «كشف الظنون»( ،)4كام جاء عىل صفحة العنوان من النسخة اخلطية للنظم(.)5
ويتضح مما تقدم أمران:

األول :أن اسم هذا النظم هو «عقد الآليل يف القراءات السبع العوايل» وأن تسميته

بـ «عقد الآليل» هو لالختصار.

ثاني ًا :يتبني جلي ًا صحة نسبة النظم أليب حيان مما ال يرتك جماالً لكثرة البحث

واالستدالل عىل ذلك ،واهلل أعلم.

(() غاية النهاية (( ،)(86/وانظر :النشر ((.)(96/

(() البحر المحيط ((.)59/

(() البحر المحيط ((.)46/

( )4النشر (( ،)95/وكشف الظنون (ص(.)((5
( )5انظر( :ص .)44
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المطلب الثاني
التعريف بالنظم من حيث وزنه ،وموضوعه،
وعدد أبياته ،وتاريخه ،ونسخ النظم الخطية

 - 1وزن النظم:

َي ُق ُ
�ان ه�ا َأن َ�ا نَاظِم� ًا
�ول َأب�و َح َّي َ

ِم َن ِّ
الش ْع ِر ِع ْقد ًا بالآلِي ُم َف َّصال

((1

هذه القصيدة عىل نفس عروض قصيدة اإلمام الشاطبي وروهيا ،نص عىل هذا

أبو حيان بقوله« :وأنشأت يف هذا العلم كتاب (عقد الآليل) قصيد ًا يف عروض قصيد
الشاطبي ورو ِّيه»(().

وهبذا فالقصيدتان من ثاين بحر الطويل مبني عىلَ « :فعو ُلن م َف ِ
اعي ُل ْن»(() أربع
ُ ْ َ

مرات ،فهي ثامنية أجزاء،
وروهيا الالم من املتدارك(.)4
ُّ
وللطويل عروض( )5واحدة مقبوضة «م َف ِ
اع ُل ْن» هلا ثالثة أرضب:
َ
() تام «م َف ِ
اع ْي ُل ْن».
َ
() مقبوض «م َف ِ
اع ُل ْن».
َ
() حمذوف «م َف ِ
اعي».
َ

فتكون القصيدتان من ثاين بحر الطويل ،أي :املقبوض األول والثاين.

(() عقد الآللي (ل.)(/

(() البحر المحيط (( ،)7/وذكر هذا أيض ًا ابن الجزري في النشر ((.)95/

(() انظر :الجوهر النضيد في شرح القصيد البن الجندي (ص(.)(8

( )4المتدارك :هو كل قافية توالت فيها حركتان بين ساكنين .انظر :الوافي بمعرفة القوافي (ص(.)6

( )5العروض هو :آخر تفعيلة في الشطر األول ،والضرب :آخر تفعيلة في الشطر الثاني .انظر :ميزان
الذهب في صناعة شعر العرب (ص(().
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 - 2موضوع النظم:

هذا النظم يف القراءات السبع ،كام هو واضح من عنوانه وحمتواه ،ومن ترصيح

الناظم بقوله:

القراء ِ
ِ
ات َح ِ
اوي ًا
َج َم ْع ُ
ت به َس ْب َع َ َ

به ك َُّل َفر ٍع وا َّل� ِ
�ذي َقدْ ت ََأ َّصال
ْ

 - 3عدد أبيات النظم:

قال أبو حيان يف آخر النظم:

ِ
ِ
يم ُب ُيو ُت ُه
َو َق��دْ ك َُم َل الع ْقدُ النَّظ ُ
و ِس� َّت َة َأبي ٍ
�ات َو ِع ْش ِ
ين َب ْعدَ َه�ا
�ر َ
َ
َْ

((1

ِمن الدُّ ر َأ ْلف ًا را َق ِ
ت ال َع ْي َن ُم ْجتَال
َ
َ
ِّ
ِ ِ
ٍ
ِ
((2
الحال
س َوى ُخ ْط َبة غ ََّر َاء َباه َرة ُ

قال أبو حيان يف «نكت األمايل»« :وقوله( :سوى خطبة غراء) ،اخلطبة تسعة
عرش بيت ًا ،فصار مجيع القصيد ألف ٍ
بيت ومخسة وأربعني بيت ًا»(().

 - 4تاريخ النظم:

ورد يف آخر النسخة اخلطية بعد هناية النظم« :كمل عقد الآليل يف القراءات السبع

العوايل ،من إنشاء األستاذ أثري الدين أيب ح ّيان األندليس ،يف تاسع شهر رمضان سنة

ست وسبع مائة ،علقه من نسخة كتبت من خط منشئه ،الفقري إىل اهلل تعاىل عبد الرزاق
ابن محزة بن عيل بن موسى بن حممد الطرابليس احلنفي ،وذلك بسفح قاسيون بدمشق

املحروسة يف حادي عرش شهر اهلل املحرم سنة ست وعرشين وثامن مائة ،حامد ًا ومصلي ًا
ومسل ًام»(.)4

(() عقد الآللي (ل.)(/

(() عقد الآللي (ل.)85/

(() نكت األمالي (ل.)((/
( )4عقد الآللي (ل.)85/
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 - 5نسخ النظم الخطية:

أفادت املصادر أن هلذا النظم نسختني خطيتني(() ،إحدامها يف دار الكتب يف

القاهرة وهي التي عقدت هذه الدراسة عليها ،وهي نسخة موثقة واضحة خطها جيد،
فهي إضافة إىل ما تقدم من نسخ الشيخ عبد الرزاق بن محزة هلا من نسخة بخط املؤلف،
فقد قرأها الناسخ أيض ًا عىل الشيخ ابن اللبان تلميذ الناظم ،فقال« :بلغ قراءة عىل

الشيخ اإلمام العامل العالمة زين الدين بن اللبان أبقاه اهلل تعاىل وغفر له آمني ،وذلك
يف جمالس آخرها يوم اخلميس ،عرش من ربيع األول سنة ست وعرشين وثامن مائة،

اآلجري جوار جامع التوبة بدمشق املحروسة بالعقيبة الكربى ،عبد الرزاق
بمسجد
ُ
ابن محزة احلنفي»(().

وهذه النسخة يف ( )85لوحة ،بمعدل سبعة أبيات يف كل صفحة ،وحيوي كل

بيت قرابة عرش كلامت ،ويف حاشيتها بعض التعليقات املخترصة التي هي بمنزلة
توضيح لبعض املسائل اخلالفية ،أو عزوها ألصحاب الكتب واهلل أعلم.

والنسخة األخرى حمفوظة يف مكتبة «خدا بخش/بتنه» يف ( )45لوحة.

(() انظر :الفهرس الشامل ،مخطوطات القراءات (ص.)((7

(() (ل.)85/
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صفحة العنوان

44

الصفحة األولى

45

الصفحة األخيرة
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المبحث الثاني

مصادر الناظم وأسانيده إليها
حرص الناظم املصادر التي اعتمد عليها يف نظمه بتسعة ،أوردها يف مقدمة النظم بقوله:

ِ
ِ
�ن ُد ِّر تِ ْس� َع ٍة
�م َه�ذا الع ْق�دُ م ْ
َت َن َّظ َ

ِم َن ال ُكت ِ
ْب فال َّت ْي ِس ُير ُعن َْوا ُن ُه ا ْعتَال
ِ
((1
يص ْي ِن َأ ْض َحى ُمك ََّمال
َوإِ ْقنَا ِع َت ْلخ َ

ي�د وه ٍ
َاف لِتَج ِر ٍ
بِ�ك ٍ
�اد لِ َت ْب ِص َ�ر ْه
َ َ
ْ

وهذه الكتب اعتمد عليها من جاء بعدهم تأليف ًا وإقراء ،فهذا ابن اجلزري مث ً
ال

عدها من مصادره التي اعتمد عليها يف كتابه «النرش» ،ورواها بأسانيده إىل مؤلفيها،
وكثري من هذه األسانيد هي من طريق أيب حيان ،وقد يكون يف الكتاب الواحد عن أيب

حيان أكثر من طريق ،وقد استخرجت منها أسانيد أيب حيان إىل مصادره ،وسوف أورد
مع كل كتاب إسناد ًا واحد ًا لالختصار.

() التيسير في القراءات السبع(() ،للحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفى
سنة (444ه)(().

لم يروه ابن الجزري في «النرش» من طريق أبي حيان.
ووقع عند الذهبي وابن الجزري أن أبا حيان قرأ القرآن من أوله إلى آخر سورة

بمضمن «التيسري» وغيره،
الحجر ،جمع ًا بالسبعة واإلدغام الكبير ألبي عمرو
َّ
على شيخه ابن أبي األحوص(.)4

(() عقد الآللي (ل.)(/

(() له عدة طبعات أولها طبعة المستشرق أوتوبرتزل سنة ((9(0م).

(() انظر ترجمته في :معرفة القراء (( ،)406/وغاية النهاية ((.)40(/
( )4غاية النهاية (( ،)(4(/ومعرفة القراء ((.)((60/
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() العنوان في القراءات السبع(() ،ألبي طاهر إسماعيل بن خلف المقرئ األنصاري
األندلسي المتوفى سنة (455ه)(().

الم ِليجي(()،
قرأ به أبو حيان على أبي الطاهر إسماعيل بن هبة الله بن َ
قال :أخبرنا أبو الجود ِغ َياث بن فارس بن مكي ال َّل ْ
خمي المصري( ،)4قال:
أخبرنا الشريف أبو الفتوح ناصر بن الحسن الحسيني بمصر( ،)5أخبرنا

الشيخ أبو الحسين يحيى بن علي بن الفرج َ
الخ َّشاب بمصر( ،)6أخبرنا

المؤلف بمصر.

()7
الر َع ْيني األندلسي
() الكافي في القراءات السبع  ،ألبي عبد الله محمد بن ُش َريح ُّ

المتوفى سنة (476ه)(.)8

قال أبو حيان« :أخبرنا به أبو جعفر أحمد بن علي بن محمد بن الط ّباع

ال َغ ْرناطي( )9قراءة عليه ،أخبرنا به أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسين

الكواب( )(0قراءة عليه ،قال :أخبرنا به أبو بكر محمد بن محمد بن
ابن مجاهد َّ
(() طبع بتحقيق الدكتور زهير زاهد والدكتور خليل العطية.

(() انظر ترجمته في :وفيات األعيان (( ،)(((/وغاية النهاية ((.)(64/
الم ِليجي نسبة إلى بلدة َم ِليج في مصر ،توفي سنة ((68ه) .انظر :األنساب ( ،)(8(/5ومعجم
(() َ
البلدان ( .)((8/4انظر ترجمته في :غاية النهاية (( ،)(69/ومعرفة القراء ((.)((((/
( )4توفي سنة (605ه) .انظر ترجمته في :غاية النهاية ((.)4/

( )5توفي سنة ((56ه) .انظر ترجمته في :غاية النهاية (( ،)((9/ومعرفة القراء ((.)(00(/
( )6توفي سنة (504ه) .انظر ترجمته في :غاية النهاية ((.)(75/
( )7طبع بعناية أحمد محمود الشافعي.

( )8انظر ترجمته في :الصلة (( ،)55(/ومعرفة القراء ((.)(5(/

( )9توفي سنة (680ه) .انظر ترجمته في :غاية النهاية (( ،)(7/ومعرفة القراء ((.)((58/

( )(0توفي سنة (((6ه) .انظر ترجمته في :غاية النهاية (( ،)447/ومعرفة القراء ((.)(((8/
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ِ
ري(() ،أخبرنا أبو الحسن شريح(() ،وقد أخبر به أبو الحسن عن
حسنون الح ْم َي ّ

والده سماع ًا وقراءة وتالوة»(().

 )4التجريد لبغية المريد في القراءات السبع( ،)4ألبي القاسم عبد الرحمن بن عتيق
الص ِق ِّلي المتوفى سنة (5(6ه)(.)5
ِّ
قال أبو حيان« :قرأته وتلوت بمضمنه على الشيخ أبي محمد عبد النصير بن
علي بن يحيى الهمداني( ،)6أخبرنا الشيخان :أبو الفضل جعفر الهمداني(،)7
ّ

وأبو القاسم الصفراوي

()8

والص ْفراوي:
قراءة وتالوة ،قاال أعني الهمداني
َّ

أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن خلف الله بن عطية القرشي( )9قراءة وتالوة

أخبرنا مؤلفه كذلك».

 )5الهادي في القراءات السبع( ،)(0ألبي عبد الله محمد بن سفيان ال َق ْيرواني
المالكي المتوفى سنة (4(5ه)((().

وباإلسناد المتقدم ،قرأ به أبو القاسم عبد الرحمن بن خلف الله بن عطية
اله َّواري((() ،وقرأ على أبي
المالكي على أبي علي الحسن بن خلف بن عبد الله َ

(() توفي سنة (604ه) .انظر ترجمته في :غاية النهاية (( ،)(4(/ومعرفة القراء ((.)(((5/

(() هو ابن المؤلف توفي سنة (5(9ه) .انظر ترجمته في :غاية النهاية ((.)((4/

(() انظر :النشر (( ،)68/وقد أسند ابن الجزري كتاب «الكافي» عن أبي حيان من عدة طرق.
( )4طبع بتحقيق الدكتور ضاري إبراهيم الدوري.

( )5انظر :إنباه الرواة (( ،)(64/وغاية النهاية ((.)(75/

( )6توفي بعد سنة (680ه) .انظر ترجمته في :غاية النهاية (( ،)47(/ومعرفة القراء ((.)((54/
( )7توفي سنة (6(6ه) .انظر ترجمته في :غاية النهاية (( ،)(9(/والتكملة ((.)500/

( )8توفي سنة (6(6ه) .انظر ترجمته في :غاية النهاية (( ،)(7(/ومعرفة القراء ((.)(((9/
( )9توفي سنة ((57ه) .انظر ترجمته في :غاية النهاية ((.)(67/
( )(0حققه الباحث يحيى غوثاني.

((() انظر ترجمته في :الديباج المذهب (( ،)((5/ومعرفة القراء ((.)(80/
((() هو ابن بليمة ،صاحب «تلخيص العبارات».

49

عمرو عثمان بن بالل الزاهد(() وغيره ،وقرؤوا على المؤلف.
 )6التبصرة في القراءات السبع(() ،ألبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ال َق ْيرواني
القرطبي المتوفى سنة (4(7ه)(().

قرأ به أبو حيان على أبي محمد عبد النصير بن علي بن يحيى ،وقرأ به على
أبي القاسم الصفراوي ،وقرأ به على اليسع بن َح ْزم( ،)4وقرأ بها( )5على أبي
بي( ،)6وقرأ بها على موسى بن سليمان( ،)7وقرأ بها على المؤلف.
العباس ال َق َص ّ

 )7اإلقناع في القراءات السبع( ،)8ألبي جعفر أحمد بن علي بن خلف األنصاري بن
الباذش المتوفى سنة (540ه)(.)9

بما َلقة ،أخبرنا

علي بن أبي األحوص
قال أبو حيان« :وقرأته على أبي ّ
الكواب قراءة عليه لكثير منه ومناولة
أبو محمد عبد الله بن محمد بن حسين َّ
()(0

لجميعه ،قال :أخبرنا أبو جعفر أحمد بن علي بن حكم((() ،قال :أخبرنا أبو جعفر
ابن الباذش».

(() انظر :غاية النهاية ((.)50(/

(() طبع بتحقيق الدكتور محمد غوث الندوي.

(() انظر ترجمته في :جذوة المقتبس (ص( ،)(5وغاية النهاية ((.)(09/

( )4أبو يحيى الغافقي ،توفي سنة (575ه) .انظر ترجمته في :غاية النهاية ((.)(84/
( )5أي :بالتبصرة.

( )6أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد ،توفي سنة (540ه) .انظر ترجمته في :غاية النهاية (( ،)66/ومعرفة
القراء ((.)959/

( )7أبو عمران ال َّل ْخمي ،توفي سنة (494ه) .انظر ترجمته في :غاية النهاية (( ،)((9/والصلة (ص((.)6

( )8طبع بتحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش.

( )9انظر ترجمته في :اإلحاطة في أخبار غرناطة (( ،)(94/وغاية النهاية ((.)8(/
( )(0توفي سنة (680ه) .انظر ترجمته في :غاية النهاية ((.)(4(/

((() انظر ترجمته في :غاية النهاية (( ،)85/واإلحاطة (( ،)(96/والديباج المذهب ((.)(90/
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 )8تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات في القراءات السبع(() ،ألبي علي
الحسن بن خلف بن عبد الله بن َب ِّليمة المتوفى سنة (5(4ه)(().

الص ْفراوي ،أخبرنا
الم ْر ُيوطي(() ،أخبرنا به َّ
قال أبو حيان« :أخبرنا به أبو محمد َ

به أبو القاسم ابن خلف الله ،أخبرنا المؤلف».

 )9التلخيص في القراءات الثمان( ،)4ألبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري
المتوفى سنة (478ه)(.)5

المعمر أبو محمد عبد الوهاب بن الحسين بن
قال أبو حيان« :وأنبأنا به الشيخ
َّ
الفرات ال َّل ْخمي( )6باإلسكندرية عن أبي عبد الله محمد بن أحمد األرتاحي(،)7

وهو آخر من حدث عنه عن أبي الحسن علي بن الحسين بن عمر الفراء

الموصلي( )8عن أبي معشر».

من خالل هذه الكتب التسعة التي اعتمد عليها الناظم تتضح سعة

الرواية يف النظم كام قال ابن اجلزري عن «عقد الآليل»« :وزاد فيها التيسري

كثري ًا»(.)9

(() طبع بتحقيق سبيع حمزة حاكمي.

(() انظر ترجمته في :معرفة القراء (( ،)469/ومرآة الجنان لليافعي ((.)((0/
(() هو :عبد النصير.

( )4طبع بتحقيق الدكتور محمد حسن عقيل موسى.

( )5انظر ترجمته في :غاية النهاية (( ،)40(/وشذرات الذهب ((.)(58/

( )6توفي سنة ((68ه) .انظر ترجمته في :ذيل التقييد (( ،)(85/واإلحاطة ((.)44/

( )7توفي سنة (6(0ه) ،وهو آخر من روى عن شيخه أبي الحسن الموصلي ،واألرتاحي نسبة إلى موضع
بحلب يقال له (أرتاح) .انظر ترجمته في :معجم البلدان ((.)(4(/

( )8توفي سنة (5(9ه) .انظر ترجمته في :سير أعالم النبالء (.)500/(9

( )9النشر ((.)95/
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المبحث الثالث

منهج الناظم في نظمه واختياراته
وفيه مطلبان:

المطلب األول :منهج الناظم في نظمه.
المطلب الثاني :اختيارات الناظم.

المبحث الثالث

منهج الناظم في نظمه واختياراته
قبل احلديث يف منهج الناظم حيسن بنا أن نلقي نظرة عامة عن النظم من حيث

عناوين األبواب وترتيبها وعدد أبياهتا:

احتوى النظم عىل خطبة من تسعة عرش بيت ًا ،ذكر فيها بعد االفتتاح اصطالحه

ومصادره يف النظم ،ثم أبواب األصول عىل هذا النحو:
وه��ا َأن��ا ب� ٍ
�اد ب��األُ ُص� ِ
�ول ُم َؤ ِّص ً
ال
َ
َ

ش لِ ْلح�ر ِ
وف ُمك َِّم�ال
ُم َث ٍّ
�ن ب َف ْ�ر ٍ ُ ُ

االستعاذة (()(().
البسملة (.)6

أم القرآن (.)7
(() عقد الآللي (ل.)(/

(() ما بين القوسين المراد به :عدد أبيات النظم لهذا الباب.
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((1

اإلدغام ( )4وذكر فيه إدغام املثلني الصغري.
اإلدغام الكبري ( )5وذكر فيه إدغام املثلني.
إدغام املتقاربني (( )(5املراد به الكبري).
اإلدغام الصغري ،وهو قسامن:
األول :ما سكونه خلقة ،وهو ستة أصناف:
( - ( ،إدغام (قد) و(إذ) (.)6
(  -إدغام تاء التأنيث (.)4
 - 4إدغام (هل) و(بل) (.)6
وقد ذكر يف آخر هذه األبواب الثالثة ما اتفق القراء عىل إدغامه.
 - 5إدغام حروف اهلجاء (() املراد هجاء فواتح السور.
 - 6أحوال النون الساكنة والتنوين (.)7
القسم الثاين :ما سكونه عن حركة ،وهو تسعة أصناف ((().
هاء كناية املذكر ((().
املد (.)(7
اإلمالة (( ،)7وقد ضمن هذا الباب إمالة فواتح السور.
الوقف عىل املامل (.)(0
الراء (.)(9
الوقف عىل الراء (.)4
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الالم ((().
اهلمز ( ،)46وذكر فيه اهلمزتني من كلمة ،ومن كلمتني ،واجتامع ثالث مهزات،

وكلامت خمصوصة.

االستفهامني ( )(4وذكر فيه أيض ًا اهلمز املفرد ،واهلمز املفتوح بعد ضم ،ونقل

حركة اهلمز إىل الساكن قبله.

وقف محزة وهشام عىل اهلمز (.)50
ياءات اإلضافة (.)47
الزوائد (.)(4
الوقف ((().
ثم فرش احلروف إىل آخر القرآن ( ،)5(7وأورد التكبري بعد سورة الضحى.
ثم أورد يف آخر النظم:
فصل :يف حروف لل ُع َل ْيمي عن أيب بكر خالف فيها حييى بن آدم عن أيب بكر ،ويف

الح ْلواني عن هشام (.)(0
اجوين عن هشام خالف فيها ُ
حروف للدَّ ُ
ثم ختم النظم بثالثة أبيات آخرها:

ْت ب ِ
ِ ِ
ادي ًا
َخت َْم ُ
بح ْمد الله إِ ْذ ُكن ُ َ
ت َ

�ه َفلِرب�ي الحم�دُ ِ
بِ ِ
آخ�ر ًا َّاوال
َ ِّ
ْ

(() عقد الآللي (ل.)85/
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((1

المطلب األول

منهج الناظم في نظمه
أوالً :أسماء القراء:

ذكر الناظم  -رمحه اهلل  -اصطالحات خاصة يف النظم ل ُي ِع ْني القارئ عىل فهم

النظم ،وبالتايل معرفة القراءات والقراءة هبا ،وسوف أورد هذه االصطالحات عىل

حسب ذكر الناظم هلا يف املقدمة.

اس ِم ال َق ِ
ني»(().
ار ِئ َ
قال الناظمَ :
رص ْح ُت بِ ْ
«و َ َّ

ويف هذا أيض ًا يقول أبو حيان يف «البحر املحيط»« :رصحت فيها بأسامي القراء

من غري رمز»(().

فمن مميزات النظم عدم احتوائه عىل رموز للقراء ،بل إن الناظم كام تقدم التزم

بالترصيح بأسامء القراء والرواة ،أو بالكنية ،أو اللقب حسب ما يسمح بالنظم،

فمث ً
ال(():

يقول يف أيب عمرو البرصي :البرصي ،فتى العال ،ولد العالَ ،ز َّبان ،أبو عمرو.

ويف ابن عامر :اليحصبي ،الشامي ،ابن عامر.
ويدخل يف هذا الترصيح ِذك ُْره الصطالحات تشمل أكثر من قارئ كقوله(:)4

كويف ،ويعني :عاص ًام ،ومحزة ،والكسائي.
(() عقد الآللي (ل.)(/

(() البحر المحيط (( .)7/وانظر :النشر (( ،)95/وغاية النهاية ((.)(86/
(() انظر :عقد الآللي (اللوحات ((.)4( ،40 ،(9 ،(7 ،

( )4انظر ً
مثال( :اللوحات .)69 ،56 ،54 ،40 ،(9 ،(0
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نحوي ،ويعني :أبا عمرو ،والكسائي.
الشيخان ،ويعني :محزة ،والكسائي.

ِح ْرمي ،ويعني :نافع ًا ،وابن كثري.

االبنان ،ويعني :ابن كثري ،وابن عامر.
ُع ْرب ،ويعني :أبا عمرو ،وابن عامر.
رصح الناظم بأصحاب اخلالف عن الراوي ،كذكره لطريقي ابن جرير،
وربام َّ

واخلَ ِض عن السويس بقوله:

وخُ ْلفٌ ع ِن الس ِ
وسي بِن َْح ِو ال ُق َرى ا َّلتِي
َ
َ ُّ

ثاني ًا :تقديم الكلمة القرآنية على القارئ:
قال الناظم:

َف ِالب ِن ج ِر ِير ال َفتْح و ِ
الخ ْض ُر َم َّيال
ُ َ
ْ َ

((1

ت بِاس ِم ال َق ِ ِ
ين ُم َقدِّ م ًا
َو َص َّر ْح ُ
ارئ َ
ْ

َع َل ْي ِه ا َّل ِذي َي ْق َر ْأ ُه بِالنُّ ْط ِق ُم ْس َجال

��ات آ َد َم َرافِ��ع� ًا
�م��ا ال�� َّز َّي ُ
َأزَا َل� ُ
�ه� َ
ِ
�ص� ِ
ي(.................(3
�ر ٍّ
َل ُه َول�بِ� ْ

ِ
ِّ�ي َو ُت ْق َب ُ
�ل َأ َّوال
�م�ا َب ْع�دُ َمك ٍّ
ل َ

((2

أي أنه يقدم الكلمة القرآنية التي فيها اخلالف عىل اسم القارئ كقوله:

..................................

فقد قدَّ م لفظ القراءة وهو قوله تعاىل﴿ :

قوله تعاىل﴿ :

﴾ عىل القارئ «الزيات» ،وقدم

﴾ عىل القارئ ابن كثري ،وكذا قدم قوله تعاىل﴿ :

ابن كثري والبرصي.

(() عقد الآللي (ل ،)(8/وانظر( :ل.)(6 ،(5/
(() عقد الآللي (ل.)(/

(() عقد الآللي (ل.)40/
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﴾ عىل اسم

ثالث ًا :ضبط القراءة بالوصف:
قال الناظم:

َع َل ْي ِه ا َّل ِذي َي ْق َرا ُه بِال ُّن ْط ِق ُم ْس َجال
((1
ِ
به َّن َف َقدْ َأ ْو َض ْحت َُها با َّلذي َجال

ُ ............................م َقدِّ م ًا
ِسوى َأحر ٍ
ت َف َما النَّ ْظ ُم َطائِ ٌع
ف َق َّل ْ
َ
ُْ

ذكر الناظم أنه يضبط الكلمة القرآنية بالنطق ،أي :يلفظ هبا بالنظم حسب

قراءة القارئ املذكور يف النص إال أحرف ًا قليلة ال يتأتى النطق هبا يف النظم ،فوضحها

بالوصف كقوله:

ِ
و ِح َ ِ
َت لِ َشا ِم َم ْع
يء ِس ْيئ ْ
َ
يل َوس َيق س َ
بِ ِاال ْش َما ِم(......................(2

علِ ِ
َت نَافِ ٌع َل ُه َم�ا تَال
�يء ِس� ْيئ ْ
َ ْ
�ي س َ

..................................

فاإلشامم ال يتضح من خالل رسم الكلمة فقط بل من الوصف.

رابع ًا :ضبط القراءة بالحركات:
قال الناظم:

الحب ِر َضب ُط الحر ِ
ِ
ف لِل َق ِ
ار ِئ ا َّل ِذي
َوبِ ْ ْ
َ ْ

ِ ِ
الح ْم َر ِة ان َْجال
ين بِ ُ
ُأ َس ِّمي ول ْل َباق َ

((3

اعتمد الناظم  -رمحه اهلل  -يف ضبط القراءة عىل الكتابة باحلركات دون الوصف،

ولعل هذا الذي جعل هذا النظم أقل من الشاطبية ،رغم أنه أكثر طرق ًا؛ ألن وصف
قراءة القارئ تأخذ حيز ًا كبري ًا يف البيت مما جيعله يطول.

وضبط قراءة الباقني باللون األمحر ،فجمع القراءتني يف رسم واحد ،واستغنى
عن ِذك ِْر كيفية القراءة نظ ًام ،كقوله يف أول سورة الفرقان:
(() عقد الآللي (ل.)(/

(() عقد الآللي (ل.)40/
(() عقد الآللي (ل.)(/
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قوله« :ونأكل محزه والكسائي» يعني :أن محزة والكسائي يقرآن بالنون يف قوله

تعاىل﴿ :

أثبتها الناظم باللون األمحر.

﴾ [الفرقان ،]8 :وقراءة باقي القراء السبعة بالياء ،وقد

ُ
«وجيعل الشأمي واملكي وشعبة حصال» يعني :أن ابن عامر وابن كثري
وقوله:

وشعبة قرؤوا برفع الالم يف قوله تعاىل﴿ :

﴾ [الفرقان ،](0 :وقرأ غريهم

باجلزم ،وقد أثبت الناظم السكون باللون األمحر فوق الالم ،وهكذا باقي األبيات.

خامس ًا :األضداد:
قال الناظم:

ِ
َو َر ْفع ًا بِن َْص ٍ
الر ْع ِد َقابِ َل ْن
ب في س َوى َّ

ال بِ ِض�دٍّ َف َتع ِ
َو َج ْمع� ًا َو َت ْث ِقي� ً
�دال
ْ

اعتمد الناظم  -رمحه اهلل  -عىل بعض األضداد التي تسهل فهم القراءة وختترص

النظم ،فذكر أن ضد الرفع النصب ،فإذا لفظ بقراءة مرفوعة كانت قراءة الباقني

بالنصب ،كقوله:

��ث و َال ُف��س� ٌ ِ
�مك ٍَّة
َف� َ�ال َر َف ٌ َ
�وق ل َ
ُ

ي َّاما َال ِجدَ َال َفأ ْه ِمال
َوبِ ْص ِر ٍّ

(() عقد الآللي (ل.)4(/
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((1

﴾ [البقرة ](97 :مضبوطة بالرفع

فذكر القراءة يف قوله تعاىل﴿ :

منسوبة البن كثري وأيب عمرو ،وتؤخذ قراءة باقي القراءة السبعة من الضد وهو

النصب حسب اصطالح الناظم ،وقد استثنى الناظم من هذه القاعدة موضع ًا واحد ًا

﴾ [الرعد ]4 :فقال

يف سورة «الرعد» وهو قوله تعاىل﴿ :

عنه يف فرش حروف سورة الرعد:

��ر ٍة
َوز َْر ٌع َو َر ْف ٌع َب ْع��دُ َمكِّ��ي َو َب ْص َ

﴿

الشا ِم مع ع ِ
َو َح ْف ٍ
اص ٍم َجال
ص َو ُي ْس َقى َّ َ ْ َ

((1

فاملفهوم من هذا البيت أن قراءة ابن كثري والبرصي وحفص برفع قوله تعاىل:
﴾ وما بعدها ،وأن قراءة الضد حسب اصطالح الناظم تكون بالنصب ،إال

أن الناظم استثنى هذا املوضع من النصب فكانت قراءة الباقني باخلفض وليست

بالنصب.

ومن األضداد الواردة يف البيت أيض ًا اجل َ ْم ُع ،وضده اإلفراد ،كقول الناظم:

ِ
��ه َّ ِ
ِرس َاالتِ ِ
�ع َو ُش ْع َب ٌة
�ي َونَاف ْ
الشام ْ
َ
فجمع لفظ ﴿

...............................

((2

﴾ [املائدة ]67 :للمذكورين ،فتكون قراءة الباقني باإلفراد.

 -ومن األضداد أيض ًا :التثقيل وضده التخفيف ،كقول الناظم:

موص لِك ٍ
ُوف َغ ْي ِر َح ْف ٍ
ص َمع ًا َوال
ُ َ ٍّ
فشدد قو َله تعاىل﴿ :

كِ ِن ال َب ّر َش ِام ٌّي َونَافِ ُع ُه ْم تَال

ٍ
حفص ،وقو ُله﴿ :
﴾ [البقرة ،](8( :الكوفيون غري

((3

﴾

للمذكور ْين ،ومها ابن عامر ونافع كام نطق به ،فيكون غريهم
[البقرة ](77 :بالتخفيف
َ

بالتشديد.

(() عقد الآللي (ل.)60/
(() عقد الآللي (ل.)50/
(() عقد الآللي (ل.)4(/
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سادس ًا :القيد أو الضمير:
قال الناظم:

َوإِ ْن َي ُ
��ك َق � ْي��دٌ َأ ْو َض ِم ٌير َف �إِ َّن � ُه

َان فِي ال ُق ْر ِ
ب َأ ْو َصال
َي ُعو ُد َع َلى َما ك َ

((1

أي :إن كان يف النظم قيد للقراءة أو ضمريفإنه يكون ألقرب مذكور ،كقوله يف

قيد القراءة:

ِ
لس ْل ِم ُش ْع َب ٌة
َ ....................ول ِّ

َيك ُْن َثالِث ًا كُوفِي َو َثانِ ِ
يه َما ال َعال

وه��م(..........................(2

..................................

قوله« :يكن ثالث ًا» أي :املوضع الثالث يف السورة قوله تعاىل﴿ :

﴾ [األنفال ،]66 :قرأه الكوفيون بالياء ،وقوله« :وثانيهام» أي :املوضع

الثاين يف السورة من لفظ ﴿

﴾

﴾ وهو قوله تعاىل﴿ :

[األنفال ]65 :قرأه أبو عمرو والكوفيون بالياء.

فالقيد املذكور بقولهَ « :ثالِث ًا» ،وقولهَ « :ثانِ ِيه َام» يعود عىل ﴿

وقوله يف الضمري:

﴾.

َو َمكِّي َوفِي َثانِ ِيه َح ْف ٌص ك ََذا تَال

َس ُي ْص َل ْو َن ُش ْع َب ْه َشا ِم ُي ْو َصى ُه َما َمع ًا

فقوله« :مها مع ًا» يعود عىل شعبة والشام ،قرءا ﴿

الصاد.

(() عقد الآللي (ل.)(/

(() عقد الآللي (ل.)55/
(() عقد الآللي (ل.)48/
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﴾

((3

[النساء](( :

بفتح

سابع ًا :إيراد الناظم للمصادر:

تنوعت أساليب الناظم يف ذكر مصادره يف النظم ،فيرصح باسم الكتاب أحيان ًا

وأخرى باسم مؤ ِّلفه ،كقوله:

اد والتَّج ِر ِ
ِ
ِ
يد َقدْ ُفخِّ َما
َففي َ
اله َ ْ

((1

بِ َذ َ
ان َقدْ تَال
ال�م ْه ِدي((2ا ْب ُن ُس ْف َي َ
اك َع َلى َ

َمع ًا

((3

الفحام».
ذكر يف هذا البيت« :اهلادي أليب عبد اهلل بن سفيان» وكتاب «التجريد البن َّ

عزا إىل بعض األئمة غري املعدودين ضمن مؤلفي مصادره التي أوردها يف مقدمة
النظم فذكر ابن َغ ْلبون ،واألهوازي ،وابن جماهد ،وكتاب «املبهج» ِ
لس ْبط اخلياط(.)4

المطلب الثاني

اختيارات الناظم
للناظم  -رمحه اهلل  -اختيارات أودعها النَّ ْظ َم بعبارات خمتلفة ،كقوله:

َ ........................وفِي إِ َشا

ٍ
��ر ٍ
َان َأ ْث َقال
اب لما ك َ
َرة ن َْح َو إِ ْع َ
ِ ُ ِ ((5
بِ َر ْو ٍم َوإِ ْش َما ٍم َف ِفي الن َّْصب أ ْهمال

َو ُمخْ ت َُارنَا َأ ْن َال ُي َش َار َو َم ْن ُي ِش ْر

أورد الناظم  -رمحه اهلل  -هذا يف باب «اإلدغام الكبري»  -إدغام املتقاربني ،-

واملراد هنا أنه إذا أدغم احلرف يف مثله أو مقاربه ،وكان مرفوع ًا أو جمرور ًا ،أشار إىل
(() الضمير يعود على« :عشرون» و«كبر» الواردة في البيت الذي قبله:
ِ
ِ
���و ْر ِش ِ
��س� ٍ
���م
لِ�
���وه���ا ل َ
��ر َر َّق��� ُق َ
���ه ْ
�����الز ِم َك� ْ

ٍ
���ش���رونَ م� ِ
ِ
�ج��ال
��ر بِ��خُ � ْل��ف َل��� ُه ا ْن� َ
َوع ْ ُ َ ْ
��ع ك�� ْب ٌ

(() هو إسماعيل بن حمد المهدي (ت )(80 :شيخ ابن سفيان .انظر :غاية النهاية ((.)(6(/

(() عقد الآللي (ل ،)(0/وانظر ً
مثال( :اللوحات .)(9 ،(9 ،(0 ،(7

( )4انظر ً
مثال( :اللوحات .)(9 ،(5 ،(4 ،8
( )5عقد الآللي (ل.)7/
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حركته برو ٍم أو إشامم ،واختيار الناظم عدم اإلشارة موافق لعامة أهل األداء ،كام قال
ابن اجلزري عن عدم اإلشارة« :وهو األصل املقروء به ،واملأخوذ عند عامة أهل األداء
من كل ما نعلمه من األمصار ،وأهل التحقيق من أئمة األداء»(().
وكقوله:

ِ
ِ
ور ٌة
َوإِ ْن َي ْث ُبت َْن ل ْل َه ْم ِز في الخَ ِّط ُص َ

كَآن ِ
فال�مخْ ت َُار َأ ْن َيت ََس َّهال
َائ
ُ

((2

ورد هذا البيت يف باب «وقف محزة وهشام عىل اهلمز» ،وأشار الناظم فيه إىل ما

يسمى بالتخفيف الرسمي ،أي :اتّباع صورة ما كتب يف املصاحف العثامنية(().
َّ

قال الداين يف «التيسري»« :واعلم أن مجيع ما ُي َس ِّه ُله محزة من اهلمزات فإنام يراعي

فيه خط املصحف.)4(»...

واختيار الناظم التسهيل يف هذا النوع هو الذي ذهب إليه مجاعة من أهل األداء،

كأيب عمرو الداين ،ومكي بن أيب طالب ،وأيب عبد اهلل بن رشيح وغريهم(.)5

ِ
بأحد األوجه ،كام ذكر يف «باب إدغام
وقد يكون بترصحيه بالقراءة أو اإلقراء

املتقاربني» إدغام القاف املتحرك ما قبلها يف الكاف ،إذا وقع بعدها نون النسوة أليب

عمرو ،وذلك يف قوله تعاىل يف التحريم [﴿ :]5
ُون م َؤن ٍ
ِ
َّث
َفإِ ْن ك َ
َان َب ْعدَ الكَاف ن ُ ُ

﴾:

َفخُ ْل ٌ
الو ْج َه ْي ِن ُأ ْق ِرئُ َم ْن تَال
ف َوبِ َ

(() النشر ((.)(97/

(() عقد الآللي (ل.)(9/

(() انظر :النشر ((.)446/
( )4التيسير (ص(.)4

( )5انظر :النشر ((.)445/
( )6عقد الآللي (ل.)7/
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((6

قال الداين عن إدغام القاف يف الكاف يف قوله تعاىل﴿ :

قرأته أنا ،وأختار اإلدغام»(().

﴾« :وبالوجهني

وظاهر أن الناظم بقوله« :وبالوجهني أقرئ من تال» اختار اإلقراء بالوجهني،
ٌ

أي :باإلدغام ،وعدمه.

وقوله يف «باب املد» عند ذكر مد اللني لورش:

َ ........والخُ ْل ُ
ف فِي َس ْو َء ٍة َجال
َق� َ�ر ْأ َن��ا(.........................(2

..................................
َوفِ��ي َج ْم ِع َها ك ََه ْيئَة َوبِ َمدِّ َها

َّبني الناظم أنه إذا وقع بعد حريف اللني(() مهز متصل من كلمة واحدة ،فقد

اختلف عن ورش من طريق األزرق يف إشباع املد وتوسطه ،فذهب قوم إىل اإلشباع،
الح ْصري يف قصيدته حيث يقول:
منهم املهدوي( ،)4وأبو احلسن ُ
ٍ
عين
وفي َمدِّ

((5

ٍ
ٍ
وسوءة
شيء
ثم

ِ
األئمة في ِم ِ
صر
خالف جرى بين
ٌ

مفر ٌط وبه ُأ ْق ِ
�اس ِ
��ري
وقال أن� ٌ

ٌ
متوسط
أن����اس م���دُّ ه
ف��ق��ال
ٌ

ومنهم الناظم أيض ًا ،وذهب قوم إىل التوسط(.)7

(() جامع البيان ((.)4(9/
(() عقد الآللي (ل.)((/

(() هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما.
( )4انظر :النشر ((.)(46/

( )5عين من فاتحة سورة مريم والشورى.
( )6القصيدة الحصرية (ص(.)(0

( )7انظر تفصيل ذلك في النشر ((.)(46/
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((6

وفيه مطلبان:

المبحث الرابع
شروح النظم وقيمته العلمية

المطلب األول :شروح النظم.

المطلب الثاني :قيمة النظم العلمية.

المطلب األول
شروح النظم

بعد البحث مل أقف عىل رشح هلذا النظم إال ما وضعه ناظمه من رشح خمترص جد ًا ،قال

عنه  -رمحه اهلل تعاىل  -يف مقدمة هذا الرشح« :هذه نكت كتبتها عىل جهة الرشح املخترص
لقصيدي يف القراءات ،وسميتها( :نكت األمايل عىل عقد الآليل) واهلل ينفع بذلك»(().

وقال ابن اجلزري« :نظم القراءات السبع ،....وجعل عليها نكت ًا مفيدة »(().

وهو رشح خمترص جد ًا يصدق عليه تسمية املؤلف له بـ«نكت» ،فهو مل يرشح

املقدمة ،وال عناوين األبواب ،وخيتار من األبيات ما هو بحاجة إىل بيان فقط ،ويبدأ

رشحه بقوله« :قوله» ،ثم يذكر النص املراد رشحه.

كقوله يف «التعوذ»« :وقوله( :واجهر ملن تال) أيٍّ :
لكل من القراء ،وهو املختار،

أن جيهر بالتعوذ ،ويقدم عىل التسمية عند ابتداء القراءة ،سواء ابتدأت بأول سورة أم
برأس ٍ
جزء»(().
(() نكت األمالي (ل.)(/

(() غاية النهاية ((.)(86/
(() نكت األمالي (ل.)(/
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وبسبب هذا االختصار نجد أن عدد لوحات الرشح مثل عدد لوحات النظم أو أقل

منه ،فالرشح الذي بني يدي فيه ((() لوحة ،والرشح اآلخر يف ( )45لوحة ،بينام نجد النظم
وحده يف نسخة دار الكتب املرصية يف ( )85لوحة ،ويف نسخة خدا بخش ( )45لوحة.

هلذا الرشح نسختان خطيتان ،األوىل يف مكتبة «عشرية رشف امللك» ِ
بمدْ راس -

اهلند ،يف ((() لوحة ،وهذه النسخة فيها سقط ،فقد انتقل الرشح من باب «البسملة»

إىل آخر باب «هاء الكناية» تارك ًا مجيع أبواب اإلدغام.

وقد فرغ املؤلف من هذا الرشح بتاريخ 7(0/8/9ه بدمياط ،وقرأ هذا الرشح

تلميذ الشارح الشيخ حممد بن أمحد بن اللبان ،إذ كتب يف آخر الرشح« :قرأه أمجع عىل

مؤلفه فسح اهلل يف مدته يف شعبان سنة ((7ه حممد بن أمحد بن عيل اللبان املقديس
الدمشقي (ت776 :ه)»(().

والنسخة األخرى حمفوظة يف مكتبة ُ
«خدا بخش» يف َبتْنه  -اهلند ،يف ( )45لوحة(().

المطلب الثاني

قيمة النظم العلمية
تتضح قيمة النظم العلمية من خالل أمرين:

أوالً :عناية الناظم بنظمه ،وأهم مظاهرها:
أ) اعتماد الناظم على مصادر مهمة في القراءات ،ويؤكد أهمية هذه المصادر
اعتماد ابن الجزري عليها في «النشر».

(() نكت األمالي (ل.)((/

(() للنسختين انظر الفهرس الشامل «مخطوطات القراءات» (ص.)(07
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ب) احتواء النظم على طرق كثيرة عن القراء السبعة ورواتهم ،تتبين من خالل
مصادره المتعددة التي اعتمد عليها ،ولو أخذنا  -مث ً
ال  -الطرق التي اعتمد
عليها ابن الجزري في كتابه «النشر» من هذه الكتب التسعة لوجدناها قرابة مائة

وتسعة وأربعين طريق ًا(().

ج) إفراد الناظم بعض المسائل بأبواب مستقلة زيادة في بيانها ،مثل باب :الوقف على
الممال ،والوقف على الراء ،وإدغام حروف الهجاء (هجاء فواتح السور).

د) اهتمام الناظم بلغة النظم ،فقد استعمل األلفاظ اللطيفة الواضحة ،وترك ما فيه
لغز أو وحشي لغة ،كما قال في مقدمة النظم:
�س��ي َل ْف ٍ
ِ
ظ َلطِي َف ُه
َجنَ ْي ُ
ت َل � ُه إِ ْن� َّ

ت َو ْح ِش ّي ًا كَثِيف ًا ُم َع َّقال
َو َجا َن ْب ُ

((2

ه) تصريح الناظم بأسماء القراء ،مما يعين على فهم النظم.

و) قلة أبيات النظم مع كثرة طرقه ،وتصريح الناظم بأسماء القراء والرواة ،ولذا
قال ابن حجر« :ونظم قصيدة على وزن الشاطبية في القراءات بغير رموز ،وهي
أخصر وأكثر فوائد ،ولكن ما ُر ِز َق ْت َّ
حظ الشاطبية»(().

ز) شرح الناظم لنظمه ليعين القارئ على فهم المواضع المشكلة التي بحاجة
إلى إيضاح.

ح) ثناء الناظم على نظمه مما يدل على أنه اعتنى به كثير ًا ،كقوله:
(() جمعت هذه الطرق من خالل ِذكْر الدكتور أيمن سويد لها عند كل كتاب منها في كتابه «السالسل
الذهبية» ،وذكرها أيض ًا الدكتور السالم الشنقيطي في مقدمة تحقيقه لكتاب «النشر» ،إال أنها بلغت
عنده مائة وستة وأربعين طريق ًا.

(() عقد الآللي (ل .)(/وانظر :البحر المحيط ((.)7/

(() الدرر الكامنة (.)7(/5

66

َي ُق ُ
ان َها َأ َن��ا نَاظِم ًا
ول َأب��و َح َّي َ

ِم َن ِّ
الش ْع ِر ِع ْقد ًا بالآلِي ُم َف ِّصال

يك ِع ْقد ًا ِمن جو ِ
َفن ِ
َاه َ
اه َر َقدْ َغدَ ا
ْ َ َ

ِ
َع َلى ُل َّب ِة ال َق ِ
ال�حال
ار ْي َن َأ ْب َهى م َن ُ

ِ
ِ
يم ُب ُيو َت ُه
َو َق��دْ ك ََّم َل الع ْقدُ النَّظ ُ

ِمن الدُّ ر َأ ْلف ًا را َق ِ
ت ال َع ْي َن ُم ْجتَال
َ
َ ِّ

وقوله:
وقوله:

ثاني ًا :رواية النظم واعتماد المؤلفين عليه:

((1

((2

((3

ِ
تالميذ املؤلف ،كابن اجلُنْدي ،وابن
بمضمنه العديد من
روى هذا النظم وقرأ
َّ

بمضمنه ابن اجلزري عىل شيخه ابن
ال َّل َّبان ،وأيب عبد اهلل ال ُغامري( ،)4وقرأ النظم وقرأ
َّ
الل َّبان( ،)5وعزا إليه أيض ًا ابن اجلندي يف كتابه «بستان اهلداة»(.)6

(() عقد الآللي (ل.)(/
(() عقد الآللي (ل.)(/

(() عقد الآللي (ل.)85/

( )4انظر مبحث تالميذ المؤلف.

( )5النشر ((.)95/

( )6بستان الهداة ((.)(8(/
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الخاتمة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء

واملرسلني ،وبعد:

فهذه بعض النتائج والتوصيات املتعلقة هبذا البحث.

أوالً :النتائج:

() أفاد البحث عناية علماء القراءات بنظم القراءات السبع.

() سعة الرواية عند أبي حيان  -رحمه الله  -في القراءات ،حتى صار حلقة وصل
في كثير من الروايات والطرق.

() اهتمام أبي حيان  -رحمه الله  -بقصيدته من خالل بيان اصطالحاته ،ومصادره،
وحسن ترتيبه ،وتبويبه.

 )4اعتماد الناظم على مصادر هامة اعتمد عليها اإلمام ابن الجزري بعد ذلك في
كتابه «النشر في القراءات العشر».

ثاني ًا :التوصيات:

() إخراج هذه القصيدة مصححة على أكثر من نسخة؛ لينتفع بها القراء.

() دراسة هذه القصيدة دراسة دقيقة ،ومقابلتها مع مصادرها ،لمعرفة الطرق
والروايات التي اعتمد عليها الناظم من كل مصدر.

() السعي لدراسة قصائد أخرى في القراءات السبع وغيرها.

 )4دراسة القصائد في القراءات السبع ،والمقارنة بينها لمعرفة مدى تطورها،
والفروق بينها.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
68

فهرس المراجع
أبو حيان األندلسي النحوي المفسر ،د .عبد اللطيف الخطيب( ،ط() (4(0ه،
دار ابن كثير ،دمشق.

أبو حيان األندلسي ومنهجه في تفسيره البحر المحيط وفي إيراد القراءات فيه،

عمان.
د .أحمد خالد شكري( ،ط() (4(8ه ،دار عمارَّ ،

أبو حيان النحوي ،د .خديجة الحديثي( ،ط() ((85ه ،مكتبة النهضة ،بغداد.

اإلقناع في القراءات السبع ،ألبي جعفر بن الباذش (ت540 :ه) ،تحقيق:
د .عبد المجيد قطامش( ،ط() ((40ه ،من منشورات مركز البحث العلمي

بجامعة أم القرى.

اإلمام أبو القاسم الشاطبي دراسة عن قصيدته حرز األماني ،د .عبد الهادي
حميتو( ،ط() (4(5ه ،دار أضواء السلف ،الرياض.

إنباه الرواة على أنباه النحاة ،ألبي الحسن القفطي (ت6(4 :ه) ،تحقيق :محمد

أبو الفضل إبراهيم( ،ط() (406ه ،دار الفكر ،القاهرة.

األنساب ،ألبي سعيد السمعاني (ت56( :ه) ،علق عليه :عبد الله عمرو

البارودي( ،ط() (4(8ه ،دار الجنان.

البحر المحيط ،ألبي حيان األندلسي (ت745 :ه)( ،ط() (((4ه ،دار الفكر.

بستان الهداة في اختالف األئمة والرواة ،ألبي بكر بن الجندي (ت769 :ه)،

تحقيق :د .حسين العواجي( ،ط() (4(9ه ،دار الزمان ،المدينة المنورة.

بغية الطالبي في ترجمة أبي القاسم الشاطبي ،د .محمد سيدي بن محمد األمين،

(ط() (4(4ه ،دار القلم والدار الشامية.
69

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،للسيوطي (ت9(( :ه) ،تحقيق :محمد

أبو الفضل إبراهيم ،ط عيسى البابي الحلبي ،القاهرة.

بيان الخلف والتشهير وما وقع في الحرز من الزيادات على التيسير ،البن القاضي

المكناسي (ت(08( :ه) ،مصورة ميكروفلمية في الجامعة اإلسالمية برقم ((.)896

التبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب القيسي (ت4(7 :ه) ،تحقيق:

د .محمد غوث الندوي( ،ط() ((40ه ،الدار السلفية ،الهند.

التجريد لبغية المريد في القراءات السبع ،ألبي القاسم الصقلي (ت5(6 :ه)،

تحقيق :د .ضاري العاصي( ،ط() (((4ه ،دار عمار ،األردن.

التكملة ،البن األبار ،نشر مكتبة الخانجي بمصر والمثنى ببغداد((75 ،ه.
تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات في القراءات السبع ،البن ب ِّليمة (ت5(4 :ه)،

تحقيق :سبيع حمزة حاكمي( ،ط() (409ه ،دار القبلة للثقافة ،جدة.

التلخيص في القراءات الثمان ،ألبي معشر الطبري (ت478 :ه) ،تحقيق :محمد

حسن عقيل موسى( ،ط() (((4ه ،الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة.

التيسير في القراءات السبع ،ألبي عمرو الداني (ت444 :ه) ،عني بتصحيحه:

أوتوبرتزل((50 ،ه ،مطبعة الدولة بإستانبول.

جامع البيان في القراءات السبع ،ألبي عمرو الداني (ت444 :ه) ،مجموعة

رسائل جامعية( ،ط() (4(8ه ،جامعة الشارقة.

جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس ،للحميدي (ت488 :ه) ،تحقيق :محمد

تاوين ،مكتبة الخانجي ،القاهرة.
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الجوهر النضيد في شرح القصيد البن الجندي (ت769 :ه)( ،من أول الكتاب

إلى نهاية باب اإلدغام الكبير) تحقيق ودراسة ،رسالة دكتوراه ((4(9ه) للباحث
عبد الرزاق بن محمد كامل الحافظ.

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ،البن حجر العسقالني (ت85( :ه)،
تحقيق :محمد سيد جاد الحق ،مطبعة المدني  -القاهرة.

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ،البن فرحون ،دار الكتب ،بيروت.
السبعة في القراءات ،ألبي بكر بن مجاهد (ت((4 :ه) ،تحقيق :د .شوقي

ضيف( ،ط() ،دار المعارف ،القاهرة.

السالسل الذهبية باألسانيد النشرية من شيوخي إلى الحضرة النبوية ،د .أيمن

رشدي سويد( ،ط() (4(8ه ،دار نور المكتبات ،جدة.

سير أعالم النبالء ،للذهبي (ت748 :ه) ،أشرف على تحقيقه :شعيب األرناؤوط،

(ط() ((40ه ،مؤسسة الرسالة  -بيروت.

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،البن العماد الحنبلي (ت(089 :ه)،
المكتب التجاري للطباعة والنشر ،بيروت.

الصلة ،البن بشكوال (ت578 :ه) ،طبع الدار المصرية للتأليف والترجمة.
طبقات الشافعية الكبرى ،للسبكي (ت77( :ه) ،تحقيق :محمود الطناحي وعبد

الفتاح الحلو ،طبع عيسى البابي الحلبي ،القاهرة.

طبقات النحاة واللغويين ،البن قاضي شهبة (ت85( :ه) ،تحقيق :د .محسن

فياض ،طبع النعمان ،النجف.
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العنوان في القراءات السبع ،ألبي طاهر إسماعيل بن خلف (ت455 :ه) ،حققه:
د .زهير زاهد وخليل العطية( ،ط() (406ه ،عالم الكتب ،بيروت.

غاية النهاية في طبقات القراء ،لمحمد بن الجزري (ت8(( :ه) ،نشر بعناية:
ج.برجستراسر( ،ط() ((40ه ،دار الكتب العلمية.

الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط ،القراءات (() ،مؤسسة
آل البيت  -عمان ،األردن.

الحصري (ت488 :ه) ،تحقيق :د .توفيق
القصيدة الحصرية ألبي الحسن ُ

العبقري( ،ط() (((4ه ،مكتبة أوالد الشيخ ،القاهرة.

الكافي في القراءات السبع ،ألبي عبد الله محمد بن شريح (ت476 :ه) ،تحقيق:

أحمد الشافعي( ،ط() (((4ه ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،لحاجي خليفة (ت(067 :ه) ،مكتبة
المثنى ،بغداد.

كنْز المعاني في شرح حرز األماني ،للجعبري (ت7(( :ه) ،تحقيق :أحمد
اليزيدي( ،ط() (4(9ه ،وزارة األوقاف المغربية.

لطائف اإلشارات لفنون القراءات ،ألبي العباس القسطالني (ت9(( :ه)،
تحقيق :عامر السيد عثمان وعبد الصبور شاهين ،طبع لجنة إحياء التراث

اإلسالمي((9( ،ه ،القاهرة.

مختصر الفتح المواهبي في مناقب اإلمام الشاطبي ،للقسطالني (ت9(( :ه)،
اختصار وتحقيق :محمد حسن عقيل موسى( ،ط() ،الجماعة الخيرية لتحفيظ

القرآن الكريم بجدة.
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مرآة الجنان وعبرة اليقظان ،لليافعي (ت768 :ه)( ،ط() (((4ه ،دار الكتاب

اإلسالمي ،القاهرة.

معجم البلدان ،لياقوت الحموي (ت6(6 :ه) ،طبع دار إحياء التراث

العربي ،بيروت.

معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،للذهبي (ت748 :ه) ،تحقيق:

بشار عواد ،شعيب األرناؤوط ،صالح مهدي( ،ط() (404ه ،مؤسسة

الرسالة ،بيروت.

ميزان الذهب في صناعة شعر العرب (ط() للسيد أحمد الهاشمي ،مؤسسة
الكتب الثقافية ،بيروت.

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،البن تغري بردي (ت874 :ه)( ،ط()
((68ه ،دار الكتب المصرية.

النشر في القراءات العشر ،البن الجزري (ت8(( :ه) ،تصحيح ومراجعة :علي

محمد الضباع ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

منهج ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر ،مع تحقيق قسم األصول،

د .السالم أحمد محمود ،رسالة دكتوراه(4(( ،ه ،جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية.

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،ألحمد المقري (ت(04( :ه) ،تحقيق:
د .إحسان عباس ،طبعة ((88ه ،دار صادر ،بيروت.

نكت الهميان في نكت العميان ،للصفدي (ت764 :ه) ،طبعه أحمد زكي بك،

المطبعة الجمالية بمصر(((9 ،ه.
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الهادي في القراءات السبع ،ألبي عبد الله بن سفيان (ت4(5 :ه) ،مصورة من

مكتبة آياصوفيا بتركيا ،برقم (.)59

الوافي بالوفيات ،لصالح الدين الصفدي (ت764 :ه) ،دار صادر ،بيروت.
الوافي بمعرفة القوافي ألبي العباس العنابي ،تحقيق د.نجاة بنت حسن بن عبد الله

نولي ،ط ((4(8ه) ،نشر جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض.
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