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 لُعماينرحلب البحث عن تراث المقرٔي ا

 

         

ْيَباين بن ُ َباَرل بن ُسلطال      َحَمد الشَّ

 

 بسم اب الرحمن الرحيم

 الحمد هلل، وال  ة والس   على رسول اهلل، وعلى رله وصحبه ومن وا ه
 

 عاـد 
 
ـي ـَم التـاري  ُمَغيَّـب  َمابسق لب

قلُت يف أول معال  كتبُتنا عن المعرئ العماين: إن عق

ن أع منم َمنب غادر ب ده ،الُعَمانقّيين
رقئ قدٍ (  ،ورّبما كان المح وُظ مق  )َموب

هق مق ليجد  سب

 .(1)يف رين من كتب اللاجم غير الُعَمانقّي 

غـادر بـ ده أواوـر  ،وهذه األورا  تو   رحل  البحث عن َعَلـٍم مـن أعـ   ُعمـان

ا ا وم يـد  لاـاُف بعلمـه يف أرجـان  ـم انت ـا ا ،العرن الرابا النجري إلى بلدان رتى مست يد 

ونشـطتب حركـُ  البحـث عـن مخطورـا  م ـا اته يف  ،المعمورة مـن رـرقنا إلـى غرنـا

ــه ،الع ــر الحــديث ــه  ،كمــا نشــطتب معنــا الدراســاُ  حول ــ  كتب والمســاعي إلــى تحعي

  .ونشرها

                                                 
وق   ما الكتاح األوسط يف علم العرانا ، ألبي »ماين؛ األولى بعاوان: لي معالتان عن المعرئ العُ  تب عَ بَ ( َس 1)

رـي  المعـارئ » . والثاني  بعاـوان: 2003إبريل  /هـ1125نا يف ربيا األول ؛ كتبتُ >محمد الُعماين المعرئ

ان ماشـورتان يف كتـابي: أمـالي الـلاث،  . والمعالتـ2013نـوفمرب  /هــ1135؛ كتبتنا يف المحـر  >العماني 

 /هـــ1136: 1ن ــرا  نعديــ  وقــرانا  يف جديــد الــلاث العمــاين مخطورــه ومطبوعــه؛ الجــزن األول. ط

 .325، وص366سلطا  عمان. ص /مسعط - . ذاكرة عمان2015



 
152 

  هاد تاريخي:

لبم العرانا  لبـم الوقـه ،رند العرن الرابا النجري فنور مؤل ا  عديدة يف عق  وعق

ــُه مــن الطباعــ  والاشــر -وهــو العليــل  -بعُاــنا  ،وا بتــدان ــال َح َّ ــُر مانــا  ،ن وبعــي األكث

ُطور ا يات ر َ ُر و  ُيب ر ،َمخب ا ُيؤب أو م عود 
نب أهـم الم ـا ا  يف هـذا الَ ـّن: كتـاح  .(1)

ومق

 ،وكتاح إيااح الوقه وا بتدان ،هـ(321السبع  يف العرانا ؛ ألبي بكر ابن مجاهد ) 

وكتـاح الوقـه وا بتـدان  ،هــ(325العاسـم ابـن بشـار األنبـاري )  بن بكر محمد ألبي

وكتـاح العطـا وا  تاـاا أو  ،هــ تعريبـا(333أوف النمـذاين )  بـن محمـد بن ألحمد

ـاف  بـن محمـد بـن الوقه وا بتدان؛ ألبي جع ـر أحمـد إسـماعيل المعـروا بـابن الاَّحَّ

وكتـاح  ،هــ(333بـي علـي ال ارسـي ) وكتاح الحج  للعـران السـبع ؛ أل ،هـ(335) 

منـــران األصـــبناين  بـــن الحســـين بـــن الغايـــ  يف العـــرانا  العشـــر؛ ألبـــي بكـــر أحمـــد

وكتاح التذكرة  ،هـ(322جاي )  بن وكتاح المحتسب ألبي ال تل عثمان ،هـ(351) 

وكتاح  ،هـ(322الماعم ابن غلبون الحلبي )  عبد بن يف العرانا ؛ ألبي الحسن راهر

                                                 

 بـن إعـداد: نبيـل ( ان ر: العااي  بالعررن الكريم وعلومه من بداي  العرن الرابا النجري إلى ع رنا الحاضر؛1)

محمد رل إسماعيل. ضـمن بحـوث )نـدوة عاايـ  المملكـ  العربيـ  السـعودي  بـالعررن الكـريم وعلومـه(؛ 

هـ، وال ادرة 1121الماععدة يف مجما المل  فند لطباع  الم حه الشريه بالمديا  الماورة يف رجب 

 /1المدياـ  الماــورة.  -هـــ. مجمـا الملـ  فنــد لطباعـ  الم ـحه الشــريه1121: 1بـالعاوان ن سـه. ط

الكـريم إبـراهيم عـوأ صـالل.  . الوقه وا بتدان وصلتنما بالمعاى يف العررن الكريم. إعداد: عبد512

َد مــن ص /العــاهرة - . دار الســ  2006 /هـــ1123: 1صــ ح . ط 325 قا مــ    35 -25م ــر. وقــد َعــدَّ

ُ ـوا يف الوقـه وا بتـدان، رـملت  ـا. معجـم م ـا ا  الوقـه وا بتـدان؛ عالق  53بأرنر األ م  الـذين َألَّ م 

دراس  تاريخي  تحليلي  ما عااي  واص  بم ا ا  العرون األربع  األولـى. إعـداد: محمـد توفيـ  محمـد 

 - . مركـز ت سـير للدراسـا  العررنيــ 2016 /هــ1133: 1حديـد؛ أبـي يوسـه الك ـراوي السـانوري. ط

محمد الحبشي؛ يف  بن اهلل ياا: ما كتبه األستاذ عبد. وراجا أ62 /1المملك  العربي  السعودي .  /الرياأ

ــَه فينــا» َجــم الموضــوعا  الَمطبُروَقــ  يف التــأليه اإلســ مي وبيــان مــا ُألد  . 2002 /هـــ1130: 1ط«. ُمعب

 .2121ص /2اإلمارا . س /إصدار: هي   أبوفبي للثعاف  واللاث )المجما الثعايف( أبوفبي
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وكتـاح  ،هـ(105جع ر الُخَزاعي )  بن يف الوقه وا بتدان؛ ألبي ال ال محمداإلبان  

 .الماتنى يف العرانا  العشر؛ ألبي ال ال الخزاعي أياا

ُئ الُعماين أبو محمد الحسن رق  ،سـعيد بـن علـي بن ويف أواور هذا العرن فنر الُمعب

 ،>يوخ مـن أهـل العـرا الشـ»ومانا ارتحل إلى الب رة فعرأ على  ،ويف ُعَمان كانت نشأته
َر  من نواحي ووزستان يف ب د  ،وماى إلى األهواز ف َزَ  فينا رورين َكُر ُمكب وقَ َد َعسب

يده أبي ه ل العسكري ،فارف رق ث فيه عن َع ب ا مـن عمـره  .وَحدَّ ويبـدو أنـه اسـتعر رـطر 

ـتَ  ،متاع  بـين أقـاليم فـارف ووراسـان سب
جق ان بسق ان هـي التـي فكانـت رغبـُ  أصـحابه الُعـرَّ

ــَطتبُه يف وضــا بــاكورة كتبــه  ،هـــ113وهــو الكتــاح األوســط يف علــم العــرانا  ســا   ،نشَّ

أياـا ب ــريل « بـ د الَعَجــم»والحـاُل ن ُســنا تسـري علــى كتابـه المررــد الـذي عملــه يف 

َن  )الواقعـ  ا ن رـر  أفغانسـتان( ،عبارته وَرَوى  .ونصَّ فيه على بعض مشاهداته يف َغزب

يدينرواياٍ  مس َوزق يدين والَمرب زق جب َجَم لـه أنـه  .ادة  عن بعض ريووه السد وَذَكَر غيُره ممـن َتـرب

تب ُرفاته بعد وفاته ،نزل م ر   .و  نعرا أيَّ ب د اهلل َضمَّ

د أبو: أوال  :المصادر المتقد ب يف الُعمانِيّ  ُ َحمَّ

اح )اإلياـاح يف أواوـَر العـرن الخـامس؛ نجـد يف كتـ ،غيَر بعيٍد عن ع ر الُعَمـاينّ

ــا عــن  ،هـــ(135أبــي عمـر األنــدرابي الخراسـاين )  بـن ألحمــد ،العـرانا ( ـا معتبس  َن  

 
ّ
د للُعَمانقي رق   .(1)ولعله أبكر الااقلين عاه ،كتاح الُمرب

ّي  بـن اهلل محمـد عبـد ويف العرن السادف النجري يطالعاـا أبـو ـَجاَونبدق ري ـور السَّ

ّي )  َنوق الوقه وا بتدان( ب رارة لطي   إلى الُعماين غيـر م ـّرح  هـ( يف كتابه )560الَغزب

ــه هق أو لعب ــمق ــه .باسب ــول يف معدمت ــ  يف : »(2)يع ــّران[ بالرباع ــي الُع ــانم ]يعا ــن ارــتنر م مَّ
فمق

                                                 
 . 226 /1بتدان؛ ( ان ر: معجم م ا ا  الوقه وا 1)

ي )  بــن اهلل محمــد ( الوقــه وا بتــدان؛ تــأليه أبــي عبــد2) َنــوق ي الَغزب
ــَجاَونبدق    هـــ(. دراســ 560َريبُ ــور السَّ
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ــدَّ  علــى أقرانــه ،(1)ال ــااع : صــاحب المعــارا والمبــادئ الســاب  العاــان  ،اإلمــاُ  الُمَع

الطـا ا  ،اإلمـا  الُمَسـلَّم يف زمانـه ،صاحُب المرردو .ال ا   يف البيان والتحرير ،الاحرير

 -ريََّب اهلل  راُهمـا  -وك هما  .الرا ا ال ايع  يف معاودة التعرير ،الطبيع  يف مبالغ  التعبير

يد .بالثاان عليه والدعان له جدير د  ُمجق َ ُمجق
ي   ،وقد َسَعَيا يف الكتابين َسعب

َ
ي وَرَعَيا ما َبَغَيا َرعب

ٍئ و ا باإلرااح رلَب التب ير ،ُمعقيدُمببدق ا  ،غير أن األول مانما كان مولع  ع 
والثاين كان ُمببدق

فدعاين  ،فتجاوَزا بطول اإلمكان َحدَّ رغب  أهل الزمان ،يف كل واٍد بالذهاح َحَذَر التع ير

دي يف الثع  بي مَّ  َمنب ُهو واجق
ُ  هق دب ن إلـى إمـ  -متعاـي اهلل بـه  -وصـا دي بالمعـ  لـي  ،صق

  .«...هذا الكتاح

أبـي ن ـر الكرمـاين )مـن علمـان العـرن السـادف  بن اهلل محمد عبد كما اقتبس أبو

ا عن   .(2)يف كتابه )رواذ العرانا (« سعيد بن علي بن العماين الحسن»النجري( ك م 

ــوح يوســه ــو يعع ــاص  أب ــابا ي ــرن الس ــن ويف الع ــوارزمي  ب ّي الُخ ــدق ــد الَعيب محم

ـلق كتـاح المررـد أحـد الم ـادر التـي هـ( يف كتابه )ه615)  جان الم حه( علـى َجعب

  .(3)استخرس مانا كتابه

                                                 
ــعَ  -وتحعيــ : د. محســن هارــم درويــش. دار الماــاه  للاشــر والتوزيــا    /هـــ1122: 1األردن. ط /انمَّ

 .101 -103 . ص2001

هـ(. وكتاُبه )المعارا والمبادئ( من الكتب الم عـودة 255السجستاين ) محمد  بن ( يعاي: أبا حاتم سنل1)

ُ  الكتاح.  كما َنبَّه ُمَحعد

بن أبي ن ر الكرماين )مـن علمـان العـرن السـادف النجـري(.  اهلل محمد رواذ العرانا ؛ تأليه: أبي عبد( 2)

وذكـر الُعمـاين »ك مـه: . ونـص  25لباـان. ص /بيـرو  -تحعي : رمران العجلي. د.  . مؤسس  الب  

و  أدري أي كتـاٍح يعاـي، فلـم أجـد الـاص « بـن سـعيد يف كتابـه يف بـاح السـجدا ... بن علـي الحسن

 الماعول يف األوسط و  يف المررد.

ّي الُخـوارزمي )  بن ( هجان الم حه؛ تأليه: أبي يععوح يوسه3) هــ(. تحعيـ : غـانم 615محمد الَعيبـدق

 األردن. /عّمان - . جمعي  المحاف   على العررن الكريم2012 /هـ1110: 2قدوري الحمد. ط
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ــُد َعَلــَم الــدين علــي هـــ( يح ــل ألبــي محمــد 613محمــد الســخاوي )  بــن وَنجق

ان وكمال اإلقران( ،العماين جمل  أقوال َرَدها يف كتابه )جمال الُعرَّ وياعته نعتـا صـريحا  ،أوب

ا بعوله:  نب  .«سـعيد المعـروا بالُعَمـاينّ بـن علـي بـن الحسـن قال أبـو محمـد»واضح 
ومـق

َرَد له من مسا ل: رأُيه يف ا يتين الكريمتين: ﴿بلى من كسـب سـي   وأحارـت  أرنر ما أوب

ا َأوب 55 :به وطي ته﴾ ]البعرة َجاََّ  إق َّ َمنب َكـاَن ُهـود  ُوَل الب [ وقوله عز وجل: ﴿َوَقاُلوا َلنب َيدب

َنُه لقلَّهق َوُهـَو َنَ اَرى تقلبَ  َأَما َلَم َوجب يَن * َبَلى َمنب َأسب
َهاَنُكمب إقنب ُكابُتمب َصادققق ي ُنمب ُقلب َهاُتوا ُبرب

نق

ابَد َربدـهق﴾ ]البعـرة
ُرُه عق ن  َفَلُه َأجب

سق [ فعـد نعـل السـخاوي عـن أبـي محمـد 112 -111 :ُمحب

 .إلـى روـر ك مـه« ...وَمنب أجازه فعد أوطـأ ،والوقه على )بلى( يف ا يتين غلط»قوله: 

 ـم َبـيَّن أن الوقـه يف ا يتـين يحتمـل أن « والـذي قالـه َغَلـط  » م تععبه السخاوي بعولـه: 

ي ا
ا او كافق وقد َهَدَ  ]يعاي الُعَماين[ ما قاله هاا بمـا َذَكـَرُه يف سـورة »إلى أن قال:  .يكون تام 

يَن َعَلـى َأنب ونعل ك مه يف إجازة الوقه على )بلى( يف قوله ت .«العيام  عالى: ﴿َبلـى َقـادقرق

َي َباَاَنه﴾ ]العيام  َبه بعوله: 1 :ُنَسود َفَأيبَن هذا من ك مه يف البعرة؟ وأفاه نسي ]ما[ »[ وَتَععَّ

 .(1)«قال هاال 

 بــن ويف كتــاح )التابينــا  علــى معرفــ  مــا يخ ــى مــن الوقوفــا (؛ لعبــد الســ  

( اقتباسـا  عـن المعـرئ العمـاين يف هــ651سـيد الاـاف الـزواوي )  بـن عمـر بن علي

ونعل عاه كثيرا  .على رريع  ابن ري ور« صاحب المررد»وياعته أحيانا بـ  ،مواضا كثيرة

هــ( يف كتابـه )ا قتـدان يف 653محمـد الاكـزاوي )  بـن اهلل عبـد -دون ت ريل باسـمه  -

                                                 
ين أبقي الَحَسن علي1) ان وَكَمال اإلقران؛ تأليه: َعَلم الدد ّي )  بن ( َجمال الُعرَّ َخاوق عـه 613محمد السَّ هـ(. َحعَّ

 . 1223 /هـ1113: 1لباان. ط /بيرو  -الكريم الزبيدي. دار الب غ  وعل  عليه وعمل فنارسه: د. عبد

وأفاـه نسـي »وَرَد ب يف المطبوع: « وأفاه نسي ]ما[ قال هاال ». والعبارة األويرة: 121 -112ص /2س

ُتنا حســَب مــا ي نــر لــي. وهــذه المســأل  بعيانــا نعلنــا ابــن الجــزري يف كتابــه «مــن قــال هاالــ  حب ، وَصــحَّ

 .عقهق َربب  بيانا ق  تو يُ   – اهلل بعون قريب ا –. وسيأيت 200 -122)التمنيد( ص
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َر الكت ،معرف  الوقه وا بتدان( بـاح أسـمان »اح يف مكت ي ا ب رارة صريح  يتيم  إليه َصدب

  .(1)«األ م  الذين ارتنر عانم الوقه وا بتدان

يف كتابـه « الُعَمـاين»هـ( فعـد أرـار علـى َعَجـٍل إلـى 321ومقثبُله صايا الزركشي ) 

ه من أرنر المؤل ين يف َفّن الوقه وا بتدان  .(2))الربهان يف علو  العررن( وعدَّ

َد أربع  قرون نجد ألول مرة َمنب ُيتَ  ُم للمعـرئ العمـاينوَبعب جق وهـو رـمس الـدين  ،رب

 .هــ( يف كتابـه: )غايـ  الانايـ  يف ربعـا  الُعـّران(533محمـد ابـن الجـزري )  بن محمد

صـاحب الوقـه  ،سعيد؛ أبو محمد الُعَماين المعرئ بن علي بن الحسن»وَنص  ترجمته: 

ــدان ــ  ،وا بت ــا  فاضــل محع ــُدُهما ] ،إم ــوا كتابــان؛ أح وا َوــُر  (3)[......لــه يف الُوق

المررد؛ وهو أَتم  ماه وأبَسطُ 
َسـَن فيـه وأفـادَ  ،(4) ـَم الوقـَه فيـه إلـى التـاّ   ـم  .أحب وقـد قسَّ

وقد كان  .(5)وَزَعَم أنه تبا أبا حاتم السجستاين ،الحسن  م الكايف  م ال الل  م الم نو 

غيـر أن  ،ليـهو  َمـنب قـرأ ع ،و  أعلـم علـى َمـنب قـرأ ،وذلـ  بعيـد الخمسـم   ،نزل م ر

                                                 
 .225 /1( ان ر ما كتبه عانما الدكتور أبو يوسه الك راوي يف: معجم م ا ا  الوقه وا بتدان 1)

َهان يف ُعُلو ق العررن؛ تأليه: بدر الدين محمد2) هــ(. تحعيـ : محمـد أبـو 321اهلل الزركشـي )  عبد بن ( الُبرب

 .312ص /1م ر. س /العاهرة -ث . مكتب  دار اللا1251 /هـ1101: 3أجزان. ط 1ال ال إبراهيم. 

ُدها من كتاح )غايـ  الانايـ (  بـن الجـزري. والعـرا ن تشـير إلـى أن 3) ( بياأ  يف الاسخ  المطبوع  التي أعتمق

 باشــره: س. 
َ
الل  ــ  الســاقط  هــي )المغاــي(. ان ــر: غايــ  الانايــ  يف ربعــا  العــران؛  بــن الجــزري. ُعاقــي

ــــزلوأكمــــل ت. G.Bergstraesser برجسلاســــر   1252 /هـــــ1102: 3ط .Pretzl  ــــحيحه: بيرت

ا عن ربعته األولى  م ـر(. دار  /العـاهرة -  التي نشرها: محمـد أمـين الخـانجي1232 /هـ1351)ت وير 

. وان ر ربعته الجديدة: غاي  الاناي  يف 1013اللجم  رقم  223ص /1لباان. س /بيرو  -الكتب العلمي 

معابل  على سبا نس  وطي  إحداهن بخط المؤلـه(؛ تحعيـ : أبـي أسمان رجال العرانا  أولي الرواي  )

 /1م ـر. مـ  /العـاهرة - . دار اللؤلؤة للاشر والتوزيـا2013 /هـ1135: 1اهلل. ط عبد بن إبراهيم عمرو

والجدير بالذكر أن الاسخ  المخطور  من )غايـ  الانايـ ( التـي هـي بخـط  .1013اللجم  رقم  301ص

 جم ، ما يعاي أنه استدركنا يف نسخٍ   حع .المؤله تخلو من هذه الل

 ( أبسط: أي أوسا وأكثر ت  ي .4)

( سياُ  الك   يوحي أن العبارة األويرة )وَزَعَم أنـه تبـا أبـا حـاتم السجسـتاين( َتُعـوُد علـى كتـاح المررـد، 5)

اقي كما سيأيت توضيُحه.  وي نر لي أن ال واَح يف عودتقَنا على كتاح الُمغب
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السخاوي َذَكَرُه يف ف ل الوقه من كتابه )جمال العران( وأنكـر عليـه ماعـه الوقـه علـى 

ا﴾ ]السجدة ع  مقا ا َكَمن َكاَن َفاسق ما أنه أجـاز الوقـه  ،[15 :قوله ]تعالى[: ﴿َأَفَمن َكاَن ُمؤب

َحــَرا ق  دق الب ــجق َمسب َمــاَرَة الب
َحــاسد َوعق ــَعاَيَ  الب ــُتمب سق ــرق  علــى ﴿َأَجَعلب وق َيــوب ق ا ب  َوالب

ق
َكَمــنب رَمــَن بقــاهلل

﴾ ]التوبـــ 
ق
ـــي َســـبقيلق اهلل ـــَتُووَن﴾ و  فـــر  12 :َوَجاَهـــَد فق [ وأجـــاز ا بتـــدان بــــ ﴿  َيسب

ا جمل  رران للُعَماينّ يف كتابـه ا َوـر: )التمنيـد يف علـم  .(1)«بيانما ونعل ابن الجزري أيا 

األستاذ أبو محمد »اشر يف العرانا  العشر( وسماه كما نعل عاه أياا يف )ال .(2)التجويد(

اخ (3)«سعيد العماين بن علي  .ولعله وطأ من الا سَّ

ا  من المتأورين؛ مثل: أبي زيد  بن محمد بن الرحمن عبد  م نعل عن الُعماين َجمب

هـ( يف كتاح )المختار من الجواما يف محاذاة الدرر 536مخلوا الثعالبي الجزا ري ) 

ّي  عبد بن محمد بن وأبي رام  محمد ،(4)يف أصل معرأ اإلما  نافا(اللواما   العادر الَغـزد

                                                 

ها عليه متعلعـ   بــ رَ كَ نب الاناي  )سب  تو يعه(. والمسأل  التي ذكرها السخاوي عن أبي محمد العماين وأَ  ( غاي 1)

ها يف )جمال العران(   يف  دب ّي َفَلمب أجق َمت اإلرارُة إلينا. أما المسأل  التي ذكرها ابن الَجَزرق )بلى( وقد َتَعدَّ

َنا ماسوب   ألبي محمد الُعَماين و  لغيره مـن الُعـّران!. وقـد باح الوقه وا بتدان و  يف غيره، ولم أف رب بق 

ي ا رأَيـه فينـا با سـه ُدوَن أن ياسـبه للسـخاوي أو لغيـره، قـال يف 
نعلنا ابُن الجزري يف كتابـه )التمنيـد( ُمببـدق

قــال الُعمــاين: وَزَعــَم بعُاــنم أن الوقــه عاــد قولــه: ﴿فاســعا﴾. قــال: والمعاــى:   يســتوي : »206ص

ُم هـو المؤ مُن وال اس . قال: وليس هذا الوقه عادي بشـين.  ـم قـال: والمعاـى الـذي ذكـره هـذا الـزاعق

ُب الوقَه على قوله: ﴿  يستوون﴾ انتنى. قلُت ]والعوُل هاا  بن الجزري[: وهذا الذي قاله  الذي ُيوجق

 ليس بشين، وال واح هو الذي ذكرُته أو ، وأّي فرٍ  بين هذا وبين 
 
الذي يف بـرانة ﴿وجاَهـَد يف الُعمانقي

 الوقـه علـى ﴿يف سـبيل اهلل﴾، فـ ذا جـاز ا بتـدان هاـا 
 
سبيل اهلل   يستوون عاد اهلل﴾؟ وقد أجاز الُعمانقي

 «. بعوله: ﴿  يستوون عاد اهلل﴾ جاز هااك؛ إذ   فر  بيانما. وأفاه نسي ما قاله يف التوب !

س ا2) د( التمنيد يف علم التجويد؛ تأليه: َرمب ّي )  بن لدين ُمَحمَّ د ابن الَجـَزرق هــ(. تحعيـ : غـانم 533ُمَحمَّ

روي َحَمد. ط  . 215، 206، 200، 122لباان. ص /بيرو  - . مؤسس  الرسال 2001 /هـ1121: 1َقد 

د3) س الدين ُمَحمَّ ّي )  بن ( الاشر يف العرانا  العشر؛ تأليه: َرمب د ابـن الَجـَزرق هــ(. أرـرا علـى 533ُمَحمَّ

 . 161 /2لباان.  /بيرو  -حه: علي محمد الاباع. د.  . دار الكتب العلمي ت حي

بــن    الـرحمن المختـار مـن الجوامـا يف محـاذاة الـدرر اللوامـا يف أصــل معـرأ اإلمـا  نـافا؛ تـأليه: عبـد( 4)
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هـ( يف كتاح )مسعه المعر ين ومعين المشتغلين بمعرف  الوقه وا بتدان 552بعد  ) 

هـــ( يف )اإلتعــان يف علــو  211وجــ ل الــدين الســيوري )  ،وعــد ري الكتــاح المبــين(

هــــ( يف )لطـــا ه اإلرـــارا  ل اـــون 223 ورـــناح الـــدين العســـط ين ) ،العـــررن(

هـ( يف كتاح )المع د لتلخيص ما يف المررد( 226وزكريا األن اري )  ،(1)العرانا (

 .(2)الذي هو تلخيص لكتاح المررد للعماين

ا عاد حـاّجي ولي ـ   ُد جديد  )المتـو  إلى أن ن ل إلى العرن الحادي عشر ف  َنجق

 ه إن اإلمــا  الحــافل العمــاين تــويف يف حــدود ( ســوى مخال تــه لمــن ســبعه بعولــهـــ1063

 .(3)هـ100سا  

والملحل الواضل يف عامـ  ا قتباسـا  السـابع : است اضـ  نسـب  )الُعَمـاينّ( ألبـي 

 ،ورغيان رنرة كتاح )المررد( على ما سواه من كتبه ،سعيد بن علي بن محمد الحسن

 .حتى صار ُيعرا ب احب المررد

َختب يف مكـ  المكرمـ  وم ـر  ،ع يف أقطار المعمورةوقد ُكتقَب لم ا اته الذيو فاُسق

                                                 

، وهـو 105الجزا ـر. ص /هــ. المطبعـ  الثعالبيـ 1321: 1هــ(. ط536بن مخلوا الثعالبي )  محمد  

 .بن سعيد العماين سم: أبو محمد الحسينفينا با

ــاف أحمــد( 1) ــي العب ــأليه: أب ــون العــرانا ؛ ت ــن محمــد لطــا ه اإلرــارا  ل ا ــي بكــر العســط ين  ب ــن أب ب

هـــ. مجمــا الملــ  فنــد 1131: 1هـــ(. تحعيــ : مركــز الدراســا  العررنيــ  بالمدياــ  الماــورة. ط223) 

، 1620، 1630، 1615، 515مجلـدا . ص 10 المملك  العربي  السعودي . /لطباع  الم حه الشريه

1621 ،1501 ،1506 ،1203 ،1201 ،1203 ،1202 ،1225 ،2135 ،2116 ،2315 ،2110 ،2132 ،

2150 ،2152 ،2551 ،2611 ،2613 ،2650 ،2652 ،2331 ،2513 ،2551 ،3032 ،3112 ،3210 ،

3225 ،3110 ،3155 ،3511 ،3520 ،3521 ،3611 ،3622 ،3331 ،3563 ،3255 ،1033 ،1111 ،

1153 ،1125 ،1211 ،1222 ،1215 ،1315 ،1355. 

( استع ى هذه ا قتباسـا  وغيرهـا الباحـث الـدكتور أبـو يوسـه الك ـراوي يف: معجـم م ـا ا  الوقـه 2)

 فما بعدها. 226 /1وا بتدان 

ُه ال  اون عن أسامي الُكتب وال اون؛ تأليه: م ط ى3) هـ(. 1063ولي   )اهلل الشنير بحاّجي  عبد بن ( َكشب

 .1651 /2لباان.  /بيرو  - . دار ال كر1252 /هـ1102ط: 
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وتداولتنا األيـدي حتـى اسـتعر  اليـوَ  يف وـزا ن المغـرح  ،وبلدان المغرح اإلس مي

ومن الم ارقا  أن تاتشـر ُنَسـُ  مؤل اتـه  .والجزا ر وتونس وإ يوبيا واسطابول وبريطانيا

ا يف وـزا ن المشــر  عامــ يف حــين   نجـد ل ،يف الخـزا ن المغربيــ  ب ـورة  فتــ   ،نــا أ ــر 

 .وب ده ُعَمان على وجه الخ وص

راسات الحديثب: د الُعمانِّي يف الدِّ  ثانًيا: أبو ُ َحمَّ

فلم َتببُعدب  ،اتكأ ب مع ُم بواكير المعجما  المعاصرة على كتب اللاجم المتعدم 

الذي  -الجزري  لذا نرى اعتمادها يف رأن المعرئ العماين على ترجم  ابن ،عن مسارها

ُب  .(1)مثل )معجـم المـؤل ين( لعمـر كحالـ  -هـ 500جعل زمان العماين ُبَعيبَد سا   لـق وَيغب

لـذا  ،على فنارف المخطورا  أن تميل يف إحا هتا إلى )كشه ال اون( لحاجي ولي  

ح زمان العماين يف حدود سا    .هـ100نراها ُتَعرد

َرَح وأضــاَا  ( يف )معجــم ا1232هـــ/ 1351أمــا ســركيس )  لمطبوعــا ( فــَأغب

ا إلى التواري  المتبايا   .(2)هــ662َنَبـأَل يف سـا  حين قال إن المعـرئ العمـاين  ،قو   جديد 

إذ  ،وتابعه عليه: ال نرُف الشامل لللاث العربي اإلس مي المخطوط يف قسـم العـرانا 

)فنـرف كتـب علـو   ون ـُس التـاري  نعـرؤه يف .(3)هــ662َوَرَد فيه تاري  وفاته بعـد سـا  

ُكُره ســزكين يف  .(4)العــررن( يف مكتبــ  الجامعــ  اإلســ مي  بالمدياــ  الماــورة وُربَّمــا َلــمب َيــذب

                                                 
ال . اعتاى به وَجَمعه وأورجـه: مكتـُب تحعيـ  الـلاث يف مؤسسـ  1) َضا َكحَّ َجم المؤلد ين؛ تأليه: ُعمر رق ( ُمعب

 .562ص /1لباان. س /بيرو  - . مؤسس  الرسال 1223 /هـ1111: 1الرسال . ط

 قــال كمــا –. وهــذه التــواري  1332 /2ا  العربيــ  والمعّربــ ؛ ليوســه إليــان ســركيس. ( معجــم المطبوعــ2)

يُ  »: - باعلــي األســتاذ ــَوارق ــ    َت َل َح الحــاذق  يســتطياُ    الت ــاو ، يف ُموغق ــرد ــَه بيانــا أو ُيَع ُ  المــاهر أن يؤلد

 يايه امتداُده على العرنين
ّ
َرُس يف َوط  زَماقي  «.ون ه!! أرراَفنا، ألنََّنا َتَتَدحب

فنـرف علـو  العـررن )مخطورـا  العـرانا (؛  -( ال نرف الشامل للـلاث العربـي اإلسـ مي المخطـوط3)

ان -إصدار مؤسس  رل البيت  .225األردن. ص /َعمَّ

 ؛ إصـدار قسـم 1113( فنرف كتب علـو  العـررن يف مكتبـ  الجامعـ  ا سـ مي  بالمدياـ  الماـورة مـن عـا  4)

 .115المخطوط رقم  /321المكتب  بالجامع . ص 
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ُكون عليـه باـان  علـى هـذا ا عتبـار ُه المسـتدرق دب لتوق ـهق  ،)تاري  اللاث العربي( وَلـمب ُيـورق

 .ولسُت أدري مستاد هذا الرأي .(1)هـ111سزكين عاد م ا ا  سا  

ل بادرة الكشه عن تراث المعرئ العمـاين تعـود إلـى األسـتاذ محمـد العربـي ولع

 ( يف ال نرف الوص ي لمخطورا  علو  العررن الكريم 2005هـ/ 1122الَخطَّابي ) 

اُه  .بالخزان  الحساي  بالمغرح فعد َكَتَب تعري ا بمخطوط )الكتـاح األوسـط( الـذي َسـمَّ

ُت الاَّ  .(2))ُأُصول العرانا ( التي  -َ َر هاا إلى أن سعوط الورق  الثاني  من المخطوط وَألب ق

ولعل الورق  كانـت حيانـا  ،كان سبب ا يف و ان اسمه عن الم نرف -فينا الت ريل بعاوانه 

ألهنا فنر   ،أو مختلط  ما أورا  مخطوط رور ،ُمابَدسَّ   بين أورا  المخطوط األورى

 .فيما بعد واعُتمد  يف التحعي 

ا للبـاحثينوعلى كل حال ـه:  .؛ كان تعريه األستاذ الخطابي م يـد  قـال فيـه مـا َن  

مـن  ،وقـرانة الُعـّران الثمانيـ  أ مـ  أهـل األم ـار ،يشتمل التأليه على وجـوه الروايـا »

ــا ،الحجــاز والشــا  والعــرا  ــر رواياتقَن ــا مــا ارــتنر مانــا ،مســتوعب ا أكث ــين  ،مبيدا  ا ب ــز  ُمَميد

مروي  بالساد المت ل عن ابـن  ،ور الاسخ  حديث  رريهويف ر .المستعمل والمرفوأ

خ  يف جمادى ا ورة عا   ...ُعمر رضي اهلل عاه  .هـ526وبعَدُه َسماع  ُمَؤرَّ

دب فينا اسُم الااس  ،الاسخ  عتيع  ل  ،و  تـاري  ال ـرا  مـن كتابتنـا ،َلمب َيرق والُمـَرجَّ

مشـكول بقمـداد  ،مشـرقي ررـي  مكتوبـ  بخـطّ  .أّننا َترجا إلى العـرن السـادف النجـري

 ،يف الورقـ  األولـى مـن الاسـخ  تعييـد  مكتـوح  بقَمـان الـذهب .والعااوين باألحمر ،أسود

                                                 
( ان ر: استدراكا  على تاري  اللاث العربي )مجموع  أجزان(؛ تأليه: مجموعـ  بـاحثين. الجـزن األول: 1)

 .15قسم العرانا ؛ إعداد: أ.د. حكمت بشير ياسين. ص

( فنـارف الخزانـ  الحسـاي  بالع ـر الملكـي بالربـاط )المجلـد السـادف: ال نـرف الوصـ ي لعلـو  العــررن 2)

الــدار  - . مطبعــ  الاجــاح الجديــدة1253 /هــ1103: 1لكـريم(؛ ت ــايه: محمــد العربــي الخطــابي. طا

 . 33المملك  المغربي . ص /البياان
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ومن هذا التعريـه  .(1)«ي يد أّننا كانت يف نوب  السلطان السعدي أحمد الما ور الذهبي

ـَبَه بالحبـل الـذي َرَفـ ،انطلعت فكرُة إحيان تراث المعـرئ العمـاين َا السـتار عـن وكـان َأرب

  .تاريخه ومازلته العلمي 

ـُل َسـيبُه 
احق   الرَّ

ُخ الُعَمـانقي َه ماـه هـذا الخـيَط المـؤرد   بـن َوَقدب َتَلعَّ
ّ
ـي ُحُمـود الَبطَّارق

 يف موسوعته )إتبَحاا األعيان يف تاري  بعض علمان ُعَمـان(
ّ
َجَم ألبقي محمد الُعَمانقي  ،فَترب

ُ ـمَّ َنبَّـه علـى وجـود الاسـخ  الحسـاي   ،ل اـونونعل ك َ  ابن الجزري وصاحب كشه ا

 علـى ت ـويرها ونشـرها ،المشار إلينا أع ه
ّ
ـَد  ،(2)وَحثَّ المعاّيين بـاللاث الُعَمـانقي وَمنَّ

مـا َنـَتَ  عاـه صـدوُر كتـاٍح يحمـل عاـوان )العـرانا  الثمـاين  ،لذل  بتوجيه األن ار إليـه

َبيبَد أن العـا مين  ،وهو َعيباُُه الكتاُح األوسط ،للعررن الكريم( ماسوب ا ألبي محمد العماين

ُعوا فيه  .(3)فأصدروا ربع     َتُعوُ  على مانٍ  علمي ،على إوراجه َتَسرَّ

                                                 

اب 1)
لـق ياَنـا َلـمب َأرَّ

( نعلُت هذا الاص بداي   من كتاح إتحاا األعيان )ا يت تو يعه يف الحارـي  التاليـ ( وكاـُت حق

ــُد علــى فنــارف الخزانــ  الحســ اي ،  ــم وق ــُت علينــا يف أدرار بــالجزا ر عاــدما زرُتَنــا يف ربيــا ا وــر َبعب

َل مانا. أمـا السـلطان السـعدي الـوارد يف الوصـه فنـو: أحمـد2005إبريل  /هـ1122 ُت الاَّعب عب  بـن  ، وَو َّ

ب ـا 1012محمد الما ور الذهبي ) 
هــ( رابـا سـ رين الدولـ  السـعدي  يف المغـرح األق ـى. كـان ُمحق

 .235 /1وصاحَب وزان ق ُكُتٍب غاي . ان ر ترجمته يف األع   للزركلي  للعلم،

ــأليه: ســيه2) ــان؛ ت ــاري  بعــض علمــان عم ــان يف ت ــن ( ان ــر: إتحــاا األعي ــن حمــود ب ــد البطارــي  ب حام

. وراجـا كـذل  كتـاح: بعـض المخطورـا  العمانيـ  يف 313 /1 (. الطبع  الثاني . 1222 /هـ1112) 

ر الـدكتور سـعيد 36سـعيد النارـمي. ص بـن محمد بن إعداد: د. سعيدالمكتبا  األوروبي ؛  . وعـن َدوب

العلمان الُعمانيون واألزهريـون »النارمي يف التعريه بالمخطوط ان ر ورقته البحثي  التي قّدمنا يف ندوة 

إبريـل  /هــ1131؛ الماععدة يف جامع  السـلطان قـابوف بعمـان، يف جمـادى ا وـرة >والعواسم المشلك 

2013.  

هــ(. 5سـعيد المعـرئ العمـاين )  بـن علي بن ( العرانا  الثماين للعررن الكريم؛ تأليه: أبي محمد الحسن3)

 . مطـابا دار 1225ياـاير  /هــ1115: رـعبان 1تحعي : إبراهيم عطـوة عـوأ، وأحمـد حسـين صـعر. ط

م ــر. مــن  /اهرةالعــ -م ــر. الاارــر: المجموعــ  ال ــح ي  للدراســا  والاشــر /العــاهرة -أوبــار اليــو 

 ص حا . 605سلطا  عمان.  /ماشورا  وزارة اللاث العومي والثعاف 
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 -من واح  فجـي  بـالمغرح  -وعلى هذه الطبع  باى األستاذ محمد بوزيان باعلي 

اَ  ،(1)«من هو أبو محمد العماين؟»معاله الماتا الُمَعابَوَن  ه إرارا  إلـى مخطورـا  وَضمَّ

اق ُصـورة  ،كتاح المررد ولعله أول محاول  معاصرة لإللما  بحياة المعرئ العماين َوَوضب

لّي  لاتاجه العلمي ا لقَنذه الطبع  .أوَّ ـَوة   ،وَلمب َيُكنب معاُل األستاذ باعلي نعد  بعدر ما كان ُوطب

حق إج ن ُصوَرةق هذا  -على َحدد تعبيره  -أوَلى   يف َدرب
ّ
ـنب  ،اإلما  الُعَمانقي مَّ

وُصـَورق أمثالـه مق

َمال هب َلُنم اإلق
ُجلق »َقَ َد به َفتبَل  ،َرمق  عن أسرار هذا الرَّ

هق َجـُه َمـنب  ،َباحق الَكشب
عسـى أنب َيلق

ي دق نب َبعب
ـا يف َيـدي ا ن ،أراد مق مَّ

ـباح  أنبـَوُر مق  ب
هق مق ومـن تـدابير العـدر اإللنـي أن  .«وفقي َيدق

َفاا برجـل مـن ب دنـا مـن أق ـى  ،األستاذ من أق ى المغرح العربييسو  إلياا هذا  لُيَعرد

  .وال اُل لحامل الم باح األول ،  نكاد نعرا عاه ري ا ،المشر  العربي

يــَد تحعيــُ  )الكتــاح األوســط( مــن جديــد يف دار ال كــر الســوري  ســا   ،إلــى أن ُأعق

ُعه الدكتور عزة حسن على  . 2006هـ/ 1123 أن يسـتخلص مـن الكتـاح وحرص محعد

ا عــن حيــاة مؤل ــه ــّزة حســن ُســوري المولــد .ن ســه مــا يعــد  جديــد  لغــوي  ،والــدكتور عق

ويبدو لي أنـه  ،أكثرها يف اللغ  واألدح ،له العديد من المؤل ا  والتحعيعا  ،التخ ص

ٍت ويعمل ب تعان َدرَ  .ممن يشتغل بقَ مب  وأنا أعلا أين كاُت أجنل أيَّ ريٍن عاه حتى َأصب

وكـان المحّعـُ   .ربعته المحعع  للكتاح األوسط يف علم العرانا  ألبـي محمـد الُعمـاين

ا لي إلى العااي  بالكتاح وا هتما  بقُمؤل ه ا لي إلى التواصل مـا  ،دافع  وكان الكتاُح دافع 

 .المحع 

ابُته وق ــاٍ  مــا الكتــاح ممــا أحســبه عــزَح عــن بــال المحعــ   ،فكتبــُت معــا  َضــمَّ

نب مـن وصـوله ،رصُت على إرساله إليه عن رري  دار ال كروح ،ال اضل  ،غير أين لم أتيعَّ

ف  ـرُ  لـه بمعـالتين َنَشـَرهما يف مجلـ  التـاري   ،وبحثُت عاـه أكثـر .إذ لم ي لاي َرد  ماه

                                                 
َوى، 1) د الُعمانقي؟ بعلم: محمد بوزيان باعلي )كاتب من المغرح(. معال  ماشور  يف مجل  َنزب ( َمنب ُهو أبو ُمَحمَّ

  .1222فرباير  /هـ1112ال ادرة بسلطا  ُعمان، الَعَدد الثامقن َعَشر، روال 
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أو هما: يف العدد السابا عشر )رتان  ،العربي )ال ادرة عن جمعي  المؤروين المغارب (

يســ  نــادرة لكتــاح ن ــيٍس مــن »وعاواُننــا  ،ســط ( قبــل رباعــ  األو2001 ُطورــ  َغمق َمخب

د( ألبي محمد الُعَماين«اللاث العربي اإلس مي رق ث فينا عن كتاح )الُمرب َ   ،؛ تحدَّ وقـدَّ

ا لمخطورٍ  له مح وفٍ  يف دار الو ا   بالخزان  العام  بالرباط وأعلـن أنـه رـرع يف  ،وص  

ا على هذه الم أمـا الكتـاح األوسـط فأرـار إليـه إرـاراٍ   .خطور تحعي  الكتاح اعتماد 

ا على مخطور  الخزان  الحسـاي  بالع ـر الملكـي بالربـاط ،سريع  وَنَعـَل ماـه مـا  ،معتمد 

هق نسخته يف معا  روـر ،ُيعين على التعريه بمؤل ه أق الكتاح وَوصب وهـذا  . م َوَعَد بَعرب

 ،رأى الاعص يف نسـخته المخطورـ  -بعد ذل   -ولعله  ،ي يد أسبعي  ارتغاله بـ )المررد(

َ  )األوسط( عليه  أبـو محمـد »أما المعالـ  الثانيـ  فعاواُننـا:  .فعدَّ
ّ
اإلمـا  الحـافل الُعمـانقي

ـَر ب يف العـدد السـادف  ؛>سـعيد المعـرئ عـالقُم العـرانا  الكبيـر بـن علـي بن الحسن ُنشق

ذ ياّص فينا على عااي  دار إ ،كتبنا تزاما ا ما رباع  )األوسط( ، (2006والث  ين )رتان 

  .ال كر ب وراجنا يف  وح قشيب

ــُتُه مــن جنــد الــدكتور عــزة حســن يف )الكتــاح األوســط( وإحســانه فيــه  َمــا َلَمسب
ولق

ى عزمــي أين ف ــرُ  ب رــارا  إلــى  ،وإتعانــه ســعيُت إلــى مراســلته مــرة أوــرى وقــوَّ

ُل اإلرارة إلينا يف الم ،مخطورا  عديدة للمررد  ،فأحببُت إتحافه بقَنا ،عالتينورأيُته ُيغب ق

ـَد ُكـلد جديـٍد يجـد  لـَدّي أحـاول  .َعلَّنا تكون دافعا له لمواصل  عمله يف تحعيعه وكاُت َبعب

ا الُوصوَل إلى عاوان الدكتور عزة حسن للتواصل معه  .غير أين   أجد سبي  إليه ،جاهد 

ا من المشتغلين باللاث تأتياي اإلجا ألنـه  ،ب  باحتمال وفاتهوكلما سألُت عاه أحد 

تمتـد إلـى نحـو  ،من الجيل العديم الذي فنر  له أعمال مبكرة يف نشر اللاث وتحعيعـه

إلى أن التعطُت ورب ا عن إقامته يف  . 1225هـ/ 1313وهو من مواليد سا   ،ومسين سا 

َدتبنم الحرُح عـن ديـارهم ،تركيا هلل لطـه ا ،كشأن كثير من األساتذة السوريين الذين ررَّ

ا يف ربيــا ا وــر  ،فععــدُ  العــز  علــى زيارتــه يف تركيــا ،باــا ونــم لكاــي وصــلُتنا متــأور 
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يف  ،ووجدُته قد غادر دنيانا قبـل ومسـين يومـا مـن وصـولي ، 2012هـ/ ديسمرب 1110

وهكذا رأن أهل العلم وال اـل يف  . 2012أكتوبر  15هـ/ 1111ص ر  12يو  الجمع  

ٍت  ،هذا الزمان ٍت  يعيشون بقَ مب  .ويرحلون بقَ مب

ٍد الُعَماينّ   المبحث األول: حياُة َأبي ُ َحمَّ

 نسبم و وطنم وز انم:  .1

  بن علي بن هو أبو محمد الحسن
ّ
ئ  محع  ،سعيد الُعَمانقي رق  ،وم ـاده  مـدق  ،ُمعب

« أبـي محمـد»وكلنا مجتمع  على تكايته بـ  ،  تسع اا الم ادر بزيادٍة على نسبه المتعد 

 »تقه بـ وعلى َنعب 
ّ
َر يف م ـا ا  علـم « الُعَمـانقي حتـى صـار هـذا اللعـُب يا ـرا إليـه إذا ُذكـق

 .(1)العرانا  والوقه وا بتدان يف الغالب األعم

َبُته إلى  سب
 الشـرقي مـن رـبه الجزيـرة العربيـ  ،ُعَمالونق

ّ
 ،الواقع  يف الجـزن الجاـوبقي

ه حسب صريل عبارته ُ  »الكتاح األوسط:  يعول يف فاتح  .وهي وراُه وُمسَتَعر  فلما ُعدب

ي بُعَمان َتَعرد ُت على الحرك   اني ا ساَ  أربا وأربا م  ؛ أر عُت على تل   ،إلى ُمسب  م َعَزمب

ُتنما هااك إر اق ا علينمـا ،ال حي   والتعلي  ـا يف العـودة إلـى الـورن ،فَخلَّ ب فلـم  ،ورمع 

لب إلى هذه السا   ،َفُس قلبُت فينا إم ن هذا الكتاح ،م   وهي سا    ث عشرة وأربا ،َيَتَسنَّ

َليبُته مستعيا ا باهلل تعالى  .(2)«وراجي ا توفيعه ،فَأمب

ُد لاا زمانه بوضـوح وإذا أضـ اا لنـا مـا َذَكـَرُه يف موضـا  ،وماطو  هذه العبارة ُيَحدد

نسـتطيا العـول إنـه مـن أهـل الا ـه  (3)هــ322رور من قرانته على بعض رـيووه سـا  

وهـذه الا ـوص  .العـرن الرابـا والا ـه األول مـن العـرن الخـامس للنجـرة الثاين مـن

                                                 
ُله من مؤل ا  السخاوي والزركشي وابن الجزري وغيرهم.1) اب ما َتَعدَّ  َنعب  ( َراجق

 .62( الكتاح األوسط؛ ألبي محمد الُعَمانقي. تحعي : د. عزة حسن ص2)

 .61( الكتاح األوسط؛ ص3)
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َ   .ال ريح  ال ادرة من المؤله هي الَ يبَ ُل يف تحديد موراـه وزمانـه دب علينـا مـا تعـدَّ زق

ُره من ن وص الم ا ين الااقلين عاه  .ف ينا دليل  قوي  على تعد   زمانه عانم ،ذقكب

 :مشيوخم ورح تم يف طلب العل .3

 -غيـر أنـه  ،ويف ُعَمـان نشـأُته ومسـتعره ،تعرر مما سب  أن أبا محمد عماين المورن

َ ـلب بـه أهـُل قطـره  ،لم يجد ُبغيته يف وراه -حسب ال اهر  ـٍم َلـمب َيحب لب
ُنـه نحـو عق وكان توج 

ـُم العـرانا  والتجويـد ،وما كان َلُنم كبيُر ارتغاٍل به ،رنذاك لب لـذا رـدَّ الرحـال  .(1)وهـو عق

وقـرأ علـى إمـا   ،فارتحـل إلـى العـرا  ونـزل الب ـرة ،لى أقاليم مجـاورة ليشـ ي غليلـهإ

كمـا قـرأ علـى أبـي  ،هــ322سـا   (2)اهلل ال لكـا ي عبـد جامعنا ومعرئ أهلنا الشي  أبي

ــه ــن بادوي ــى  .(3)الحســين اب ــا يشــير إل ــرا »وأحيان ــن أهــل الع ــا دون « الشــيوخ م عموم 

ــى  .(4)تخ ــيص ــم ماــى إل ــواز  ــ األه ــدف ــن محم ــا الحس ــي  أب ــن  َزَ  الش ــد  ب محم

                                                 
 الُعمـانقي ( حول قل  عااي  الُعَمانيين بعلم التجويد والعرانا  ان ـر: نثـار الجـوهر؛ ألبـي مسـلم الَبنب 1)

ّ
ي  /2نـق

330. 

دب ترجمته، ولعله أحد ا اين: إما أبو العاسم هب  اهلل2) َمه، وَلمب َأجق اب اسب رق الحسن الطربي ال لكا ي؛  بن ( َلمب َأعب

«. الـدر الماثـور»هـ كمـا نـص عليـه السـيوري يف معدمـ  ت سـيره 115المتو  سا  « السا »صاحب كتاح 

ور للسيوري بين المخطوط والمطبـوع؛ بعلـم: حـاز  سـعيد حيـدر. معـال )ان ر: معدم  ت سير الدر الماث

ماشور بمجل  البحـوث والدراسـا  العررنيـ ؛ ال ـادرة عـن األمانـ  العامـ  لمجمـا الملـ  فنـد لطباعـ  

(. وإمــا أن 203 ، ص2006فربايـر  /هــ1123السـا  األولـى: محـر   /الم ـحه الشـريه. العـدد األول

غايـ  »يععـوح العجلـي ال لكـا ي؛ تـرجم لـه ابـن الجـزري يف  بـن اهلل دعبـ بـن أحمـد بـن يكون: محمـد

، وذكــر أنــه صــاحب الع ــيدة الرا يــ  يف التجويــد، التــي عــاَرَأ بقَنــا ق ــيدة أبــي مــزاحم 55 /2« الانايــ 

هـ، ولم يـذكر تـاري  وفاتـه. وهـذا األويـُر هـو 356علي األهوازي سا   بن الخاقاين، ورواها عاه الحسنُ 

ا للعماين، ألن العماين ذكر أن ريخه ال لكـا ي قـرأ علـى أبـي بكـر الشـذا ي، الذي يلّج  ل أن يكون ريخ 

 بـن هـ(، وقد نـص ابـن الجـزري علـى أن محمـد333ن ر الشذا ي الب ري )المتو  سا   بن وهو أحمد

 أحمد ال لكا ي من ت مذة الشذا ي.

ل: أبـي الحسـن ابـن َبابُدوَيـه. وهـو يف المخطـوط ( لم أجد ترجمته. وأ بته المحع  الـدكتور عـزة حسـن بل ـ3)

 ُبابُدَويبه )ان ر: مخطور  األوسط ا يت تو يعنا(. بن مابوط  على هذا الاحو: أبي الُحسيبن

 .320، 155، 131( ان ر مث : األوسط ص4)
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ه ،(1)الكريزي   .ونعل عاه جمل  وافرة من علومه ومعارفه .يف تاريٍ  َلمب ُيَعيددب

ُسُن هاا أن نؤكد هذه الم زم  وا ست ادة بكـ   أبـي محمـد ن سـه إذ يعـول:  وَيحب

ُ  بـأبي الحسـن ،حتـى دولـُت األهـواز ، م لم أزل أقرأ على الشيوخ» ـرب
 بـن محمـد فَ  ق

ّي الب ــري ــزق ــُت عاــه هــذه العــرانا  بوجوهنــا ورواياهتــا  .رحمــه اهلل ،محمــد الُكَريب فعلَّعب

ــا ــ  ،وُرُرققن ــ  وومســين ورق ــدة ســاتين ،يف    م  ــ   .يف م ــن التعلي ــرا  م ــا ال  ــا وق فلم

َي عا  هـذه كلَّنـا؟ فعـال لـي: نعـم ،وت حيحه وق  .وقرانته عليه؛ قلُت له: أتأذن لي أن أرب

ّدة ،اَاب باست ذانه دفع   واحدةفلم َأقب  ا كثيرة يف مجالس عق كلَّ دفعٍ  أقول  .حتى عاودُته مرار 

َي عا  هذه وق َئ نا َمنب ر بُت؟ فيعول لي: نعم ،له: أتأذُن لي أن َأرب رق ا  .وُأقب  ـم مكثـُت دهـر 

  .ورواي   بعد أورى ،قرانة  بعد قرانة ،أعرأ عليه العررن ت وة   ،بعد التعلي 

ُفاقي ريوَو  الذين أوذَتنا عانم؟ فدفا إلياا صـحي    رـحانا  م ق لُت له: أف  تعرد

َتاذقيه وريووه ّل  أصحاح أبي بكر ابن مجاهد ،أسماَن ُأسب  بن وال ال ،والاّعاش ،وهم جق

ل ،راذان الرازي فـذكر يف ال ـحي    .وهو الذي يباهي به الب ـريون ويع مونـه ،والمعدَّ

 .(2)«ع   إلى رسول اهلل صلى اهلل عليهمرفو ،األسانيد بطولنا

ا رور َقَ َده غيَر بعيٍد من األهواز ُ  يف كتابه )األوسط( موضع  َعْسـَكُر هو  ،وَرَصدب

ّيه أبـي هـ ل  ،(3)مـن نـواحي ووزسـتان يف بـ د فـارف ُ ْكَرم ـرق ث فيـه عـن َع ب فعـد َحـدَّ

يــه مؤّرــر علــى وف (4)هـــ(325ســنل العســكري )المتــو  بعــد  بــن اهلل عبــد بــن الحســن

 .ات ا ٍ  واسع  له بعلمان ع ره

                                                 
 ( لم أجد ترجمته. وهو يف المخطوط مابوط  بام الكاا.1)

. ويعلـ  محععـه الـدكتور عـزة حسـن 355، 335، 151ل ـ حا  . وان ـر أياـا ا62( الكتاح األوسط ص2)

وهذه هي اإلجـازة يف العـرا العـديم. وإجـازة الشـي  رالـب العلـم يف الروايـ  عاـه »فيعول:  26عليه ص

تعادل يف العديم مرتب  الشنادة العالي  التي ياالنا الطالب الباحث يف هناي  المطاا يف أياماا الحاضرة، مثل 

 «.توراه ب رراا أستاذ عالم معروانيل رنادة الدك

 . 556( ان ر: الم در ن سه ص3)

 .126 /2( أبو ه ل العسكري؛ صاحب )التلخيص( يف اللغ . ترجمته يف األع   للزركلي 4)
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هـذا كتـاح  »إذ يعـول:  ،ومن معدم  )األوسط( ن نم أن له ات ا  بأهـل سجسـتان

عقهق وت اي ه لشيخاا أبي الحسن علي ُت يف َوضب  ،أيـده اهلل وأبعـاه ،رلحـ  بـن زيد بن َرَرعب

ين وجدُتـه م ـروَا العاايـ  أل ،وأنـار بـدوا  عـّزه سـبل األدح ،وأحيا بأيامه ُرُسوَ  العلم

ـا  ،رـديَد البحـث عاـه وعـن علومـه ،كثير ا هتما  به وبذويـه ،إلى كتاح اهلل تعالى متربّك 

ا ن َسه بالمداوم  على ت وته ،بالموافب  على دراسته ان  .روذ  َبُ  أصحاباا الُعـرَّ َبُتُه وَرغب فَرغب

َطتباَا يف وضا كتابا ،ومسألُتنم إّيانا ،بسجستان   .(1)«ا هذاَنشَّ

وال اهر أنه أقا  مـدة فينـا  ،(2)«ب د العجم»وَنصَّ يف كتاح )المررد( أنه عمله يف 

ورأيـُت بعـَض العـواّ  »قـال عـن بعـض مشـاهداته هاالـ :  .متاع  بين فارف ووراسـان

َنــَ  يع ــون علــى قولــه ﴿إذ﴾  ــم يبتــد ون بعولــه ﴿كاــتم أعــدان فــأله بــين قلــوبكم﴾  ،بقَغزب

يه وتجاُوُزهويعتعدون أنه و وأنكرُ  علينم  ،فتعّجبُت من ذل  ،قه  واجب    يجوز َتَعدد

وقلُت   يجوز الوقه على )إذ( يف رـيٍن مـن العـررن ألهنـا  ،وزجرُتنم عاه ،أردَّ اإلنكار

فكيه ُي  ـل بيانـا وبـين مـا أضـي ت إليـه؟ وهـي علـى  ،كلم    ُتستعمل قط إ  مااف   

وقا إلينم هذا الوقُه وأمثاله من مااكير الوقوا من رجـٍل  ان رادها   ت يد أص ! وإنما

جاهـــٍل بالعربيـــ  ومـــذاهب العـــران وتـــراجمنم  ،كـــان يتعـــارى اإلقـــران بـــين فنـــرانينم

فُيلعــي يف أفــواه الاــاف وأســماعنم مــن  ،فكــان يت ــ ل الكتــب و  ي نمنــا ،وعبــاراهتم

ر  مـن تعليـده وتعليـد وأ ،المااكير التي   أصل لنا عاد العران مـا   أح ـيه عـددا نـا ُمَحـذد

 .(3)«نسأل اهلل تعالى الغ ران والتجاوز .أمثاله ممن يتشبه بأهل العلم وهو بمعزل عانم

َح نـم   تخلـو م ـا اته مـن روايـا  مسـادة  وزيادة على ما تعد  من ُرـُيوٍخ َصـرَّ

أعطيُتـه َمنب رغله قرانة العررن عن ذكـري ومسـألتي »مانا حديث:  ،ملسو هيلع هللا ىلصمت ل  إلى الابي 

                                                 
 .32( األوسط ص1)

 . 33( مخطور  كتاح المررد؛ الاسخ  الربيطاني  )يأيت تو يعنا(، فنر الورق  2)

 . 56الاسخ  الربيطاني ، وجه الورق  ( مخطور  كتاح المررد؛ 3)
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طي السا لين ي بن الرحمن عبد رواه ب يغ  )حد اا( عن« أفال ما ُأعب زق جب محمد السد
(1). 

َث أياا عن: أحمد ّي  بن كما َحدَّ َوزق محمد الَمرب
 .(3)ما أحاديث أورى مسادة .(2)

ـَر ُبَعيبـَد   ب
ُح باـزول المعـرئ الُعَمـاين مق اَا يف ك   ابن الجزري ما ُيَ ـرد وسب  أنب َرَأيب

دب َمنب َذَكَر ذل  َقببَله ،لخمسم  ا كقل ،ولم َأجق هق األول  ،وهو ورب  ُمشب وهو  -ُيمكن َقُبوُل رعد

دب دلـي  رَوـَر عليـه -أن المعرئ العماين نزل م ر  أمـا رـّعُه الثـاين وهـو تـاري   ،وإنب َلمب أجق

ا د  ا جق د    .الخمسم   فبعيد  جق

 :وفاتم .7

ما يسع اا بمعلوماٍ  أورى عـن حيـاة أبـي محمـد ليس فيما بين أيدياا من م ادر 

اخ عاه إجازة  كَتَبنا لبعض ت ميذه  ،العماين أكثر مما سب  ذكره يف رنر »وَنَعَل بعُض الا سَّ

 إلى هذا التـاري  (4)«ربيا األول سا  أربا وأربعين وأربعم  
 
و  نعـرا تـاري   .فنو حي

كما لـم نعـرا  .أ  يف بلد رور يف ا غلاح ،نوهل كانت يف مستعّره يف وراه ُعَما» ،وفاته

من أقواله ن سه أنه  -ب  ريب  -إذ يبعى الثابت المعروا  ،و  َضيبَر يف ذل  .سا  مي ده

وهمـا أزهـى  ،وعـالم بـارز مـن علمـان العـرنين الرابـا والخـامس مـن النجـرة ،إما  كبيـر

وَيـد  رـولى يف  ،وأ ـر كبيـر ،نـهوقـد كـان لـه رـأن  يف زما .ع ور الثعاف  العربي  اإلس مي 

 .(5)«إرسان قواعد وأصول علم العرانا  يف هذه الثعاف 

                                                 
 ( مخطور  كتاح المررد؛ الاسخ  اللكي  )يأيت تو يعنا( فنر الورق  الثاني . 1)

 .52( األوسط ص2)

 .133( ان ر مث : األوسط ص3)

وقـوا المـدلل لعـرا س »ال مد العبدالس مي ال رغاين؛ ناسـ  مخطورـ :  عبد بن ( نعل ذل  عاه: محيى4)

هـ. ان ر: معجـم م ـا ا  الوقـه 316محر   2 بن ري ور السجاوندي، بتاري  « لى مكللالعررن بالح

 . 223 /1وا بتدان 

يس  نادرة لكتاح ن يٍس من اللاث العربي اإلس مي؛ بعلم: عزة حسن. معال ماشـور بمجلـ  5) ُطور  َغمق ( َمخب

  (.2001ابا عشر )رتان التاري  العربي )ال ادرة عن جمعي  المؤروين المغارب (. العدد الس
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ٍد الُعَمايّن وآثاُره  المبحث الثاين: ُ َؤلََّفاُت َأبي ُ َحمَّ

 : تمهيد ●

؛ أحـُدُهما 
ّ
 كتـاَبيبنق لإلمـا  الُعَمـانقي

مُ  علـى ُوُجـودق َسَبَ  أنب أرلَعتباَا الم ادقُر المتعدد

اق  د( وهو أَتـم  مـن األول وأوَسـاُ )الُمغب
رق   ،ي( وا َوُر )الُمرب

ّ
ئ الُعمـانقي ـرق  .وبـه ارـتنر الُمعب

إنَّمـا كـان ذلـ  مـن ن ـيب  ،على أنَّ هذين الكتاَبيبنق َلـمب َياَـا  ح َُّنمـا مـن الطبـا والاشـر

ُل أنه باكورة ت اني ه ل   ،هفنو َوَسط  فقي ماّدتـه وُمحَتـَوا ،)الكتاح األوَسط( الذي يلجَّ أوَّ

َب مـا تـواَفَر لـديَّ مـن  .فقي تاري  تدوياه َ  ُكُتب  أوَرى أحاول فيما يلي توصيَ نا َحسب وَ مَّ

 .بيانا  فقي الم ادر المختل  

 الكتاُب األَْوَسُط: .1

ــَراَنا ق » ــمق العق لب ــي عق ــُط فق َس ــاُح األَوب  كمــا « الكقَت
ّ
ــانقي ــا  الُعَم ُل ت ــانيه اإلم ــو أوَّ ُه

ُل  َيَتـَرجَّ
َكَمـا  األوَلـى يف علــم  ،هــ113أنشـأه سـا   ،(1) نـا  الُمحب وهـو مـن الُكتـب األمَّ

ا َلَنا بأسانيدها ،ارتمَل على العرانا  الثََّمان .قرانا  العررن الكريم ع  وهي قـراناُ   ،ُمَو د

ـــبع  المشـــنورين ـــ  السَّ ا إلينـــا قـــرانة يععـــوح ،األ ّم   بـــن ُمَاـــاف 
ّ
ـــَرمقي إســـحا  الَحاب

ـــ .هــــ(205)  َت شق وَيمب ـــرب اُز بت  ـــيل الحـــديث يف أصـــول العـــرانا  اســـتع    قبـــل َف

ــروا ا ،(2)الُح ــرد  ا ُم  ــزن   ُج
ــولق ــَل لهُُص ــر ،إذ َجَع ا رَو ــزن  ــروا ُج شق الُح ــرب  َ

ــُ   .ولق وعامَّ

                                                 
ة حسن، ويؤيد ذل  أن المؤلدَه   ُيحيل يف األوسط إلـى ُكُتـٍب أوـرى لـه، 1) زَّ

ُعه الدكتور عق َل ُمحعد ( َهَكذا َرجَّ

َبل  َتعب  الُمسب
ُكُره»سوى )الكتاح الجاما( الذي ُيحيل إليه ب يَغ ق  ما ُي يد أنه قيد التأليه رنذاك. « َساَذب

ُم الواحد مانا على الجميا غالب ا. أمـا ( )األصول( يف اص2) ان: هي العواعد الكلي  التي ياسحب ُحكب ط ح الُعرَّ

ُش(  ـطُ : فنـو - اللغـ  أصل يف)الَ رب ا: 3352ص /5. )لسـان العـرح سالَبسب ُش الحـروا اصـط ح  (. وَفـرب

ـُر اوـت ا الُعـّران يف قراَنتقَنـا يف جميـا ر ـا، وذقكب ُط الحديث عانا حرف ا حرف  ي العـررن؛ باللتيـب سـورة  َبسب

ا واص  ببعض الم ردا  العررنيـ . )ان ـر: الكتـاح األوسـط  َنا أحكام 
. فني ت ار  األصوَل يف كونق سورة 

. ومعجم م طلحا  علم العرانا  العررني  ومـا يتعلـ  بـه؛ 625، 30للعماين بتحعي  د. عزة حسن؛ ص

  لس   للطباع  والاشـر والتوزيـا واللجمـ  . دار ا2003 /هـ1125: 1العلي المسؤول. ط تأليه: عبد
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ـَه فعـداُن الجـزن الثـانقي  .المؤلد ين قبله ُيوردوَنَنا متداول   بعاـنا بـبعضٍ  غيـر أن المؤسق

هذا السد رالمتعّل  ب رش الحروا من 
(1). 

يَن ُحُلولقهق يف سجستان ـعقهق تحعيـَ   ،وضا أبو محمد كتاَبُه هذا حق وكـان الـدافُا لقَوضب

َبـُ  أصـحابه العـّران  .رلحـ  بـن زيـد بـن رغب  ريخه أبي الحسـن علـي ـطه لتألي ـه َرغب وَنشَّ

ورقـ ( يف مـّدة  350( يف )صـحيفبً وقد عّل  المؤلـه عـن رـيووه ) .وسؤالنم إياه ،هااك

ها أصَل ماّدة هذا الكتـاح كقُن َعد  ( ُيمب غيـر أنـه َلـمب َيَتَسـنَّ لـه الرجـوُع إلينـا وقـَت  ،)ساََتيبنق

 ،وكـان قـد تـرك ال ـحي َ  يف وراـه ُعَمـان ،ألنه ُسـ قَل إمـ َن الكتـاح بسجسـتان ،التأليه

ا يف العودة إلينا قريب ا ،ووف ا علينا من الاياع وتؤّيده  ،ههذا ما ي يده ماطوُ  ك م .ورمع 

 .(2)باُا إرارا  َوَرَد ب يف الكتاح

ـُه أسـانيَد الُعـّران الثمانيـ  ،تت در الكتاَح معّدم   وافي  ل فينـا المؤلد ـَمان  ،َف َّ وَأسب

َواة عانم ـا ذكـر فيـه ُرُرَقـُه يف أوـذ العـرانا   ،ورـر  روايـاتقنم ،الر  ُ ـّم َعَعـَد ف ـ   واص 

ينا عن ريووه َتَذرَ  .وَتَلعد بعد ت  يلق أسانيده يف فاتح  الكتاح عن عد  إعادة ذكرهـا  واعب

                                                 
(. وقد غلب على ت انيه العران أن يتتبعوا الم حه من أوله إلى روره، 261، 56م ر. ص /العاهرة  

. وهذا يـؤددي  متااولين فرش الحروا، ف ن َعَرَضتب مسأل   من مسا ل األصول تكّلموا عانا حيُث َوَرَد ب

 محتوى الكتاح، واضطراح اللتيب فيه.إلى انعطاع التسلسل الطبيعي يف 

ا يف ُجـزن األصـول. ان ـر الكتـاح األوسـط مـث  : ص1) َه ُيحيل إليه كثيـر  . 625، 601، 61، 55( ما أن المؤلد

ـا إَلـى كتابـه األوسـط، وُجل نـا ُيحيـل إَلـى  ُد يف كتاح )المررد( المخطوطق إحا ٍ  من المؤلدـهق أيا  وَنجق

ُل َمـنب َقـال: الَوقبـُه عاـد »)وفينـا:  52مث : الاسخ  اللكي ؛ فنر الورقـ   ُجزنق فرش الحروا. ان ر َوَقـوب

ـد  َلـيبَس بشـيٍن، وقـد 
ـرق اهلل؛ قـول  فاسق نب أمب

ـُل مـق ﴾ أي: ذلـ  الحق ب
ق
ـرق اهلل نب َأمب

َ ُ وَنُه﴾ وَيبتدئ ﴿مق قوله ﴿َيحب

ُ  معاى ا ي  يف كتاح األوَسط وجـه الورقـ  و، 136فنـر الورقـ  ووفنرهـا،  125وجه الورقـ  و، «(َذَكرب

 .123فنر الورق  و، 121وجه الورق  و، 132

ــُر إم  ـه الكتــاح بسجسـتان. وص 32( ان ـر ص2) ــُر ال ـحي   التــي َعلَّعنـا وتركنــا يف  62وفينـا ذقكب وفينـا ذقكب

ه:  61ُعمان. وص ... وذَ »... وفينا ما ن  
ّ
ي ـَمه وأكَثُر ما كان َيعتمد يف هـذه العـرانة علـى ا َدمـق ي اسب

َكـَر لـق

ها عاـي ـدق ، وُبعب َّ
ر نسـختي علـي ُت بعد ذل ، لتعذ  ـُت »وفينـا:  355وص«. وُكايته، غير أّني َرَككب وقـد َعلَّعب

ّي فيما أفن ، 52، 52مثـل ص ،وقد أرـار إلـى تعليعـه هـذا يف مواضـا أوـرى مـن كتابـه«. هذا عن الُكَريبزق

156. 
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ُه ذل  من بيان مـا ارـَتَنَر مانـا ،(1)يف  ااياه اَعب يقيـز  ،والتابيـهق علـى مـا َرـذَّ عانـا ،وَلمب َيمب وَتمب

ُل إليه ب يجاٍز دون تطويل ،(2)المستعَمل والمرفوأ ُد َساََد روايٍ  ما  ،(3)وهو ُيلبمق وقد ُيورق

  .(4) ي لغرأ التو

َلـ ق م ـادقر َسـَبَعتبهُ  مثـل:  ،سـوان يف فـن العـرانا  أو غيـره ،است اد المؤلدُه مـن ُجمب

 وم ــا ا  أبــي  ،(6)هـــ( وغيــره مــن ت ــاني ه236 بــن قتيبــ  )  (5)كتــاح أدح الُكّتــاح

  بـن وق يدة التجويد ألبي ُمزاحم الخاقانقي موسى (7)هـ(221س   )  بن ُعَبيبد العاسم

وكتـاح الاـوادر  (9)هــ(321مجاهـد )  بـن وم ا ا  أبي بكـر (8)هـ(325)  عبيد اهلل

 الكـويف )  بن ألبي الحسن علي
ّ
يـانقي  بـن و)معـاين العـررن( لَسـَلم  (10)هــ(3حـاز  اللدحب

 .(11)هـ(310عاصم الاحوي ) 

ـمب  ٍد بقنق ـد .وأحيانا ياعل عن أع ٍ  هو قريُب َعنب َمـد الشـنير بـابن  بـن مثـل: ُمَحمَّ أحب

ان(325ُبوذ ) َراَ  علـي العسـكري المعـروا  بن ومحمد (12)هـ( صاحب )اوت ا الُعرَّ

                                                 

ـّح  مـا ذكـره1) ُث الَملـل، حسـب صـريل عبارتـه. ان ـر الكتـاح ( ألن الُمَشاَهدة تأيت علـى صق ، والتطويـُل ُيـورق

 .66، 10األوسط ص

 .10( ان ر ص 2)

 .120( ان ر مث  ص3)

 .556، 133( ان ر مث  ص4)

 .52( ان ر ص5)

 أحيانـا ص235، 122( ان ر مث : ص6)
ّ
 /1. وان ـر ترجمـ  ابـن قتيبـ  يف األعـ   615، 131. ويسميه الُعَتيببقي

133. 

 .136 /5. وان ر ترجم  أبي عبيد يف األع   122، 266، 122ان ر مث  ص( 7)

 .321 /3. وان ر ترجم  أبي مزاحم الخاقاين يف األع   153( ان ر مث  ص8)

 .261 /1. وان ر ترجم  ابن مجاهد يف األع   355، 325، 112( ان ر مث  ص 9)

 .52مراتب الاحويين ألبي الطيب اللغوي ص . وان ر ترجم  اللحياين يف621، 551( ان ر مث  ص10)

 .113 /3. وان ر ترجم  ابن عاصم يف األع   352( ان ر مث  ص11)

 .302 /5. وان ر ترجم  ابن رابوذ يف األع   115، 252( ان ر مث  ص 12)
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ادي الموصلي )  بن وأبقي ال تل ُعثمان (1)هـ(315بقَمببَرَمان )  وغيـُر بعيـٍد  (2)هـ(322جق

َيه  .أن يكون َلعق

ـَران؛ أحمـد نب
ُكر أنه ت  ل كتب ابـن مق  (3)هــ(351الحسـن األصـبناين )  بـن وَيذب

دوكتاح الطب ُمَحمَّ
 بـن وكتـاح المعجـم لقُمَحّمـد (4)هــ(203عمر الواقـدي )  بن عا  لق

 .(5)هـ( وغيره من ت اني ه351الحسن الاعاش ) 

ــَرُا للكتــاح نســخ  فريــدة يَّ  بالربــاط يف  ،ُتعب
هــي مــن مح وفــا  الخزانــ  الَحَســاق

ـُ نا وقـد َسـَبَ   ،وعلينا جرى ا عتماد يف إوراس َرببَعَتيبهق  ،المملك  المغربي  وإتمامـا  .َوصب

ة حسن لنا:  زَّ
ـَت  ،هذه المخطور  نسخ  فريـدة»لل ا دة أنعل هاا وصه الدكتور عق   أوب

وهي  .وهي مح وف   يف الخزان  الَحَساقّي  يف الع ر الملكي العامر بالرباط .َلَنا فيما نعلم

نجـرة مكتوب  بخطد نسٍ  جّيد مـن وطـوط العـرن السـادف مـن ال ،قديم  جليل   صحيح 

   .(6)وعلينا ر ار وط الاس  السلجوقي .فيما نعّدر

َد  والبقَلى َكتب هذه الاسخُ  من أ ر العق واوتلط بعُاـنا  ،فتبعثر ب أوراُقنا ،وقد َتَ كَّ

ـَدنا يف ترتيـب األورا  .وتغيََّر ب مواضُا كثيٍر من األورا  ،ببعض ناها  ،فعملاا َجنب وأَعـدب

ٍد جنيد َ ابقَنا بعد َجنب
  .(7)«واعتمدناها يف التحعي  ،إلى نق

                                                 
 .233 /6. وان ر ترجم  مربمان يف األع   103( ان ر مث : ص1)

 .201 /1ابن جاي يف األع    . وان ر ترجم 353( ان ر مث  ص2)

 . 321، 153، 151، 110( ان ر مث : ص3)

 .311 /6. وترجم  الواقدي يف األع   12( ان ر مث : ص4)

 .51 /6. وترجم  الاعاش يف األع   136، 52، 11( ان ر مث : ص5)

َدُه أهـل الخـط يف ع ـر السـ جع  يف( 6)  العـرنين الخـامس وط الاس  السلجوقي: هو وط الاسـ  الـذي َجـوَّ

والســادف للنجــرة، ويتميــز بوضــوح حروفــه وعــد  تشــابكنا. وقــد وصــلتاا مجموعــ  مــن الم ــاحه 

السلجوقي  تعد من أضخم الم ـاحه الموجـودة ا ن. ان ـر: الخـط العربـي جماليـا  ال ـن والتـاري ؛ 

 /العـاهرة -بيـ  . وكالـ  ال ـحاف  العر2020 /هــ1111: 1دراسا  وأبحاث. تأليه: مجموع  ُكتَّاح. ط

 . 12م ر. ص

 .31 -33( الكتاح األوسط؛ ألبي محمد العماين. معدم  المحع  ص7)
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ـاقَد ب منّمـُ  تحعيعنـا إلـى: إبـراهيم عطـوة عـوأ وأحمـد  ،أما الطبع  األولى فُأسب

ر  ب
عن  ، 1225هـ/ يااير 1115يف رعبان  وصدرْت  ،حسين صعر؛ من علمان األزهر بقمق

ــتب وزارُة الــلاث العــومي  ،صــ حا  601يف  ،مطــابا دار أوبــار اليــو  بالعــاهرة وتولَّ

َرهاو تبدأ من تسمي  الكتاح  ،وعلينا مؤاوذا   كثيرة .الثعاف  بسلطا  ُعَمان توزيَعنا وَنشب

َعيبهق  ا من ُمَحعد ي للعررن الكريم( اجتناد 
ا بغيـاح قواعـد التحعيـ   ،بـ )العرانا  الثمانق ُمـرور 

 .وانتنان  بَرَدانة اإلوراس وعد  اكتمال الحواري والتعليعا !! ،العلمي

بتحعيـ  الـدكتور  ،صـ ح  622يف  ،ع  الثاني  عن دار ال كر بدمشـ وصدر  الطب

يَّ   ُمتبَعاَـ  .(1) 2006هـ/ أغسطس 1123يف رجب  ،عزة حسن
لبمق غيـر أنَّنـا  ،وهي ربع  عق

َوُذ علينا ُل من هااٍ  يسيرة ُتؤب َلمب َتخب
(2). 

 الكتاب الجا ع: .3

ــهق )األوســط( أن يكــون  ــن وضــا كقتابق ــد م ــو ُمَحمَّ ــين  -كاســمه  -ق ــد أب ــًطا ب َوَس

الِت  متـــه:  ،الُمْخَتَصـــَراِت والُمَطـــوَّ يبُته )الكتـــاح األوســـط يف علـــم »قـــال فقـــي ُمَعدد وَســـمَّ

ا  ُت يف َوضب يرت ُا المراُد ماه ما ُمـرور األوقـا   ،كتاٍب هو أَتم   نمالعرانا ( إذ قد َرَرعب

يه ) .(3)«وُمَساَعدة األّيا  ل هذا ُيَسـمد  ،(الجـا ع الكبيـر( أو )الكَِتـاب الَجـاِ عوكتاُبه المطوَّ

ا ر  م  ن نم أنَّ ابتَداَنُه به كان ُمَبكد نب إحا تـه عليـه يف َمـوارقَن كثيـرٍة  ،ومن العبارة المتعدد
ومـق

                                                 
 ( َيجدر التابيُه هاا إلى أن المحّع  َلمب يّطلا على الطبع  السابع  للكتاح، كما ُي نم من ك مه.1)

ط يف علـم العـرانا ؛ ألبـي وق    ما الكتاح األوسـ»( كتبُت م ح ايت على هذه الطبع  يف معال لي بعاوان: 2)

 المعرئ بن علي بن محمد الحسن
ّ
ومـن م ح ـايت علـى الكتـاح التـي فـاتتاي اإلرـارُة «. سعيد الُعَمانقي

ُدوَن ذكـر « صـلى اهلل عليـه»بل ـل: ملسو هيلع هللا ىلص إلينا يف معالي الاعدي: إيراُد المؤله صيغَ  ال  ة على الرسـول 

رى علينـا بعـض المـؤلد ين يف العـرون األولـى، وجـدير  التسليم. ويبدو أن ذل  من الُمَواَضَعا  التـي جـ

َرَج   فينا وليست واردة  يف األصل، كما هو واضل  32بالذكر أن ل    التسليم يف وطب  المؤله )ص ( ُمدب

، 51، 13، 11(. ان ر صـيغ  )صـلى اهلل عليـه( يف ال ـ حا  التاليـ  مـث : 35من صورة المخطوط )ص

51 ،56 ،60 ،32 ،133 ،131، 525 ،565. 

 .10( الكتاح األوسط ص3)
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ا رـوي    (2)ومـن )المررـد( (1)مـن الكتـاح األوسـط واسـتأَ َرُه  ،ُنـدرك أنـه قاـى فيـه زماـ 

طقَنا َر اهلل لـُه  .ا  والت سـير والوقـوايف العـران ،بت  يل المسا ل وَبسب ي هـل َقـدَّ رق و  َنـدب

ُطورٍ  له يف ريٍن من الخزا ن .َتَماَمه أو    .َوَلمب أفَ رب ب رارٍة إَلى ُوجودق َمخب

 كتاب الُمْغنِي: .7

 -َنـصَّ عليـه يف معدمـ  كتابـه )المررـد(  .( يف معرف  ُوُقـواق العـررنالُمْغنِيكتاح )

ُره  د الَحَسنُ »قال بعد الحمدل  وال  ة: حين  -ا تقي ذقكب سعيد  بن علي بن قال أبو ُمَحمَّ

 
ّ
ــا َوَقــَا ال ــراُ  مــن -َغَ ــَر اهلُل لــه ولوالديــه ولقَجميــا المســلمين  -الُعَمــانقي ــُد؛ َفَلمَّ : أّمــا َبعب

طق مـا ذكـره أبـو حـاتم بالُمْغنِيالكتاح الُموَسمق  وأبـو  (3)يف معرف  وقوا العررن؛ على َررب

َمُنما اهلل  - (4)بكر َمـا فيمـا ذكـراه -َرحق ي إم  ـه بقنق ُت فيـه  ،وكاُت اقتـديُت فينـا فـق وَسـَلكب

                                                 

ــا علــى اإليجــاز. ونستع ــينا يف الكتــاح الجــامقا إن رــان اهلل »)وفينــا:  225، 166( ان ــر مــث   ص1) َردُتَن أوب

، »)وفينا:  213، «(تعالى َر هذه ال  ول يف الكتاح الجاما بعقللنا وُنَكتقنا، مبسور ا ُمستع ى  وسأعيُد ذقكب

وفقــي هــذا الكلمــ  عاــدي ُوجــوه  أَوــر، ُتجّوزهــا العربيــ ، َوَلــمب »)وفينــا:  355، 326، 255، «(إن رــان اهلل

َللقَنا يف الكتاح الجاما؛ إن  ، فأعرضُت عن ذكرها هاا. وسأستوعب إيراَد الوجوه كلنا بقعق أجدها مسطورة 

كره يف الكتـاح فأّما عللنا والحج  لكل مذهٍب مـن مـذاهب العـّران فينـا ف نـا نـذ»)وفينا:  331«( ران اهلل

 «(.الجاما إن ران اهلل

والعـول يف أهنـا ]يعاـي البسـمل [ مـن ال اتحـ  أو »)وفينـا:  15( ان ر مث : الاسـخ  الربيطانيـ ؛ فنـر الورقـ  2)

ووجـه «(. ليست مانا موقوا علـى اوـت ا ال عنـان، وسـاراه يف كتاباـا الجـاما المشـتمل علـى الت سـير

 32وفنـر الورقـ  «(. زيـادة كـ   نـذكرها يف الجـاما الكبيـر إن رـان اهللويف المسـأل  »)وفينا:  22الورق  

)وفينـا:  52وفنـر الورقـ  «(. وسلى هذه المسأل  بزيادة َتَعص  يف الكتـاح الجـاما إن رـان اهلل»)وفينا: 

 وان ر«(. ونحن نذكرها وما يتعل  بالوقوا مانا  م نعيد ذكرها مستع ى يف الكتاح الجاما إن ران اهلل»

، «(ويف المسأل  رول  ُيذكر يف الكتاح الجاما إن ران اهلل تعـالى»)وفينا:  22الاسخ  اللكي ؛ وجه الورق  

 «(.وقد قيل فيه وجوه  غيرها نذكرها يف كتاح الجاما إن ران اهلل تعالى»)وفينا:  112ووجه الورق  

ـتاين )  بـن محمـد بـن ( يعاي: أبا حاتم سنل3) سب
جق هــ( صـاحب كتـاح 255هــ أو 215عثمـان الجشـمي السد

 .113 /3)المعارا والمبادئ( يف وقوا العررن. ان ر ترجمته يف األع   للزركلي 

هـ( صاحب كتاح )إيااح الوقه وا بتدان يف كتاح اهلل 325العاسم األنباري )  بن ( يعاي: أبا بكر محمد4)

 .331 /6عز وجل(. ان ر ترجمته يف األع   للزركلي 
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َبه بقَنذا الكتاح عق َبببُت أن ُأعب الذي هـو أَتـم  ماـه ومـن سـا ر  ،رريَ  اإليجاز وا وت ار؛ أحب

ــم لب َرَدُه أهــُل الوقـو ،الكتـب المعمولــ  يف هـذا العق َد فيـه جميــَا مـا أوب رق ا مت رقــ   يف وأن ُأوب

نقمب يف تعاسـيمنا ،على اوت ا ررا نـم فينـا ،كتبنم
ـي ا لقَحعا عنـا ،وُوجـوه اوتيـاراتق  ،متع د

ا يف ررحنا والكشه عن أسرارها رق ما َيَتَحاد  بقهق  ،ومبالغ  كب
 ،أهُل الاحو والعـررن فينـا (1)وذق

ا با سه ا يف جاسه ،ليكون كتابقي هذا قا م  م   .(2)«...ومتعدد

( سـاب   علـى )المررـد(وهذه ا َ
ي ( ُمخت ـر   ،لعبارة ت يدنا أّن )المغاـق

َ
ي اـق وأّن )الُمغب

  ،موجز تاَبَا فيه اإلمـامين أبـا حـاتم وأبـا بكـر
َ
ـي بخـ ا )المررـد( الـذي التـز  فيـه َتَع د

ويبـدو أن ابــَن الجــزري ُيشـير إليــه يف قولــه  .معـا   أهــل الَ ــند علـى اوــت ا ُوجوهنــا

ــي م ــا ألب م 
جق : ُمَترب

ّ
ــانقي ــان؛ أحــُدُهما ]»حمــد الُعم ــوا كتاب ــه يف الُوق ــُر  (3)[......ل وا َو

المررد؛ وهو أَتم  ماه وأبَسطُ 
َسـَن فيـه وأفـادَ  ،(4) ـَم الوقـَه فيـه إلـى التـاّ   ـم  .أحب وقـد قسَّ

   .(5)«وَزَعَم أنه تبا أبا حاتم السجستاين ،الحسن  م الكايف  م ال الل  م الم نو 

                                                 
ة، وهي الُمَخاَلَ  . أي: ما يختل ون فيـه ويتاـازعون )ان ـر: مختـار ال ـحاح؛ للـرازي. ( من التَّ 1) َحادد والُمَحادَّ

وذكر ما يتجاَذُبـه »(. هكذا ورد يف الاسخ  اللكي . وجان يف الاسخ  الربيطاني  بل ل: 111مادة: حدد، ص

ور ، وما أ بت ه هاـا هـو اجتنـاد  ماـي وكلم  )يتجاذبه( ورد  غير ماع«. و ُا أهل الاحو والعرانا  فينا

ولـى مانـا األ ال ـ حا  ألن – اللكي  على زماهنا تعد  ما –يف قرانهتا. وإنما أّورُ  ل ل الربيطاني  هاا 

 مرقع  بخط أحدث من وط األصل.

 ( المررد يف الوقه وا بتدان؛ ألبي محمد العماين؛ الاسخ  اللكي ؛ وجه الورق  األولى.2)

ُدها من كتاح )غايـ  الانايـ (  بـن الجـزري. والعـرا ن تشـير إلـى أن  ( بياأ  3) يف الاسخ  المطبوع  التي أعتمق

 الل    الساقط  هي )المغاي( كما سب  بياُنه يف حاريٍ  متعدم .

ة حسـن. وإلـى هـذا المعاـى ق ـد 4) ـزَّ
ـُ  الـدكتور عق ( أبسط: أي أوسا وأكثر ت  ي . كما َنبَّه إلى ذل  المحعد

سروسي يف تسمي  كتابه )المبسوط( يريد: الموسا والم  ل. وماه قول أبي محمد العماين يف األوسط ال

وهي من األل اظ التي ُيخطـئ يف «. يف كتب العرانا ؛ مخت راهتا والكتب المبسور  فينا(: »... 52)ص

ا  حـول هـذه المسـأل  تأويلنا كثير  من أهل الع ر، ويحملوَننا على عكس ما سيعتب ألجله. ان ر توضيح 

 .200يف كتاح: أرتا  مؤتل ا ؛ للدكتور إبراهيم السامرا ي. ص

. وسـيا  الكـ   يـوحي أن العبـارة األويـرة )وَزَعـَم أنـه تبـا أبـا حـاتم 223 /1( غاي  الاناي  )م در ساب ( 5)

   هـوالسجستاين( تعود على كتاح المررـد، وي نـر لـي أن ال ـواَح يف عودتقَنـا علـى كتـاح المغاـي، و
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ا رَوـَر َنَعـَل عاـه ،من كتاح المغايَلمب أف رب باسخ   ـدب م ـدر  قـال األسـتاذ  .وَلمب أجق

ا َذَكـره أو أرـار إليـه»محمد بوزيان باعلـي:  ا لُوجـوده يف  ،و  أعلـُم أّن أحـد  د معـر  أو َحـدَّ

 .(1)«الخزانا  العام  والخاص 

 كتاب الُمْرِشد: .3

ُل فاتحالمرشدكتاح ) واسـت دنا مانـا أنـه كتـاح   ،تـه( يف الوقه وا بتدان؛ َتَعدَّ  َنعب

ل  مخ وص بعلم الوقه ان والاحـويين ،مطوَّ د أقاويـَل الُعـرَّ وقـد  ،استع ى فيه أبو ُمَحمَّ

َم الوقَه فيه إلى التاّ   م الحسن  ـم الكـايف  ـم ال ـالل  ـم الم نـو   كمـا قـال ابـُن  -قسَّ

ا  ،وَرتََّب ُمحتواه حسَب تسلسل ُسَورق العررن -الجزري  رياتقَنـا علـى أنـواع الوقـه م ـاد  

ره بقُمعدم  رويل  يف نحو عشرين ورق  .المذكورة  ،َبيََّن فينا الوقـه وأهميـ  معرفتـه ،َصدَّ

 .(2) م َضَبَط اصط حاته التي استعملنا يف كتابه ،واستعرأ م ا ا ق سابعيه فيه

 غيـر أين وجدتـه ،وليس يف ك   العمـاين و  غيـره مـا يـؤرخ زمـان تـأليه الكتـاح

  .(3)فزمان تألي ه  ح  له ،يحيل فيه على الكتاح األوسط

وأرـار و لـه  ،دون تخ يص مكان بعياه (4)«يف ب د العجم»وياص على ت اي ه 

ومكـاُن التـأليه هـذا كـان أحـد دوافـا المؤلـه إلـى  .(5)«غزنـ »إلى بعض مشـاهداته يف 

كرهــوا اإلرالــ  يف  ألن المتعــدمين ،إرالــ  الــا س يف كتابــه بزيــادة الشــرح والتوضــيل

                                                 
ما ُت يده معدم  أبي محمد العماين على )المررد( التي سب  نعُلنا. زيـادة  علـى أنـه وـاَلَه أبـا حـاتم يف   

 مواضا كثيرة من كتابه )المررد( وَلمب يلتز ب بقُمتابعته. 

 .35( َمنب ُهو أبو محمد الُعمانقي؟ بعلم: محمد بوزيان باعلي )مرجا ساب ( ص1)

 كتاح على نسخته الربيطاني  يف قسمه األول، وعلى نسخته اللكي  يف قسمه الثاين.( اعتمدُ  يف وص ي لل2)

[ تـلدد يف    ـ  و   ـين  َّ وهـذه الكلمـ  ]يعاـي: َكـ: »13( يعول مـث  يف الاسـخ  الربيطانيـ ؛ وجـه الورقـ  3)

 «.نينا فيهموضعا يف العررن، تتامانا ومس عشرة سورة، ذكرهتا كلنا يف الكتاح األوسط وبيات معا

 . 33( الاسخ  الربيطاني ؛ فنر الورق  4)

 .56( الاسخ  الربيطاني ؛ وجه الورق  5)
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وعام   ،«فمن عرا مذاهبنم قاف ما لم يجده يف كتبنم على ما أوردوه مانا» ،م ا اهتم

ُت أنـا »لذل  قال:  ،  حل لنم يف العياف -واص  من   يتعن العربي   -الااف  وقد َنَ  ب

على سا ر ما يجوز الوقه عليه مانا ليكون أسنل علـى مـن َنَعَ ـتب درجُتـه عـن العيـاف 

 .(1)«ومعرف  المعاين

  تسُا مخطوراٍ : -حسب ار عي إلى ا ن  -وللكتاح 

يف   خطوطـب المتحـف البريطـاين المحفو ـب حاليـا بالمكتبـب البريطانيـباألولى:  -

تما  نسـخنا  (:Or.9701( برقم )The British Libraryلادن/ المملك  المتحدة )

عيسـى  بـن علـي بـن كتـب أبـو بكـرو»قال ناسـخنا يف رورهـا:  .هـ وهي األقد 556سا  

َوَرة (2)العرسي وكان ال را  ماه يف السابا عـ]ـشر[ من ذي الععدة سـا   ،ال علي بباح َعزب

قوبلـت بـُأ    .[....ن عـه ] ،كتبـه لا سـه ولمـن صـار إليـه بعـده .ست وومسين وومسم  

 .«ودحسب الطاق  والمجنـ ،وعلينا ]وطه[ بالحر  الشريه ،ُقر ت على الشي  المؤله

َوَرة ،وباح عزورة: أحد أبواح المسجد الحرا  ررفه اهلل  .وأصـُل تسـميته بالحـان: الَحـزب

بالعين المنمل   -وعام  أهل مك  يسمونه: باح العزورة »قال صاحب )تح يل المرا (: 

   .(3)«وإنما هو بالحان المنمل  -

                                                 
 . 31( الاسخ  الربيطاني ؛ وجه الورق  1)

 ،>العررـي»( كذا ُرسمت يف األصل باعطتين واضحتين على العاا، وبسين غير ماعور . وتحتمل أن ُتعـرأ: 2)
ـُم المخطـوط   يؤيـد هـذه « العربسـي»يوسـه الك ـراوي:  وهذا هو األقـرح. وقرأهـا األسـتاذ أبـو وَرسب

مسـلم  بـن اهلل محمـد انتسـب جماعـ   مـن أهـل العلـم، مـانم: أبـو عبـد« العرري ال علي»العرانة. وإلى 

هـ( صاحُب كتاح البيان يف ررح الربهان. ان ـر ترجمتـه 530العرري ال علي المازري اإلسكادري ) 

تونس.ـــ  / . دار الكتــب الشــرقي 1255: 1الوهــاح. ط حســن حســاي عبــد يف: اإلمــا  المــازري؛ تــأليه:

 . 21ص

 بـن ( تح يل المرا  يف أوبار البيت الحرا  والمشاعر الع ا  ومك  والحر  وو هتا ال خا ؛ تأليه: محمـد3)

بَّا . دراس  وتحعي : عبد بن أحمد دهـيش.  بـن اهلل عبد بن المل  سالم المالكي المكي المعروا بال َّ

 . 351 /1المملك  العربي  السعودي .  /مك  المكرم  - . توزيا مكتب  األسدي2001 /هـ1121: 1ط
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ر على هذه الاسـخ  أن أوراقنـا األولـى سـعطت فرقعنـا ناسـ   متـأور بخـط وُيَعكد

ُا مانا هو   ث وعشرون ص ح  من أولنا ،حديث لذا ف ن عاواهنا ومعـدمتنا    ،والُمَرقَّ

كتاح المررـد »وعاواهنا كما ورد يف صدرها بالخط الحديث:  .ياتميان إلى زمان نسخنا

 ،وغيــرهم مــن بــاقي األ مــ  العــران والم ســرين ،يف الوقــوا علــى مــذهب العــران الســبع 

 .«ر مانا على مذاهب السبع  المت   على قرانهتم رضي اهلل عانم أجمعينوتبيين المختا

ــ  مــن  ،ورقــ  120ومجمــل المخطورــ  يف  .ويف أولنــا تملكــا  متــأورة ون اســتنا جلي

ومعاَبَل  باسخ  قر ت عليـه وعلينـا  ،فني قريب  عند بزمان المؤله ،صريل ك   الااس 

   .(1)وطه

للمملكـ   م ُنعلت إلى المكتب  الوراي   ،ب بالرباطَ خطوطب الخزانب العا ّ الثاني :  -

وتحعيعنـا ووجـوه  ،المررـد يف َتنـذيب ُوُقـوا العـررن»وعاوان الكتاح فينـا:  .المغربي 

ت ـــايه الشـــي  ال عيــه اإلمـــا  المحعـــ : أبـــي محمـــد  .تعاســيمنا وعللنـــا وأحكامنـــا

 .صـ ح  233 ( عـدد أوراقنـا566تحـت رقـم: )  .«علي الُعمانقي المعـرين بن الحسن

وعلينــا عــدة  .واليــ  مــن اســم الااســ  وتــاري  الاســ  ،وهــي بخــط أندلســي عتيــ 

اب علينـا .(2)َتَمل كا 
َنا ألّني َلـمب أرَّلـق

سق رق  ُمَ نب
هق تبتـدئ  .وهي الجزن الثاين ماه حسب َوصب

  .بسورة الما دة وتاتني بيور الُعررن

ا علـى هــذه الاســخ  عـزة حســن يف تحعيـ  كتــاح )المررـد( اعتمــاد   .وقـد رــرع د

َ ُه لنا لقَما فيـه مـن م ح ـا  قيمـ  .المغربي  قـال الـدكتور  .ومن ال ا دة أن ناعل هاا َوصب

ـــّزة:  ـــاط»عق ـــ  بالرب ـــ  العام ـــا   يف الخزان يف قســـم  ،تحـــت ل نـــذه المخطورـــ  داُر الو 

                                                 
( وق ُت على صورة مانا عن رريـ  مركـز الملـ  في ـل للبحـوث والدراسـا  اإلسـ مي  بالريـاأ )رقـم 1)

 (.1200 -1525الح ل: ح

. 36حمـد بوزيـان باعلـي )مرجـا سـاب ( ص( راجا الوصه يف معال: َمنب ُهو أبو محمد الُعمانقي؟ بعلـم: م2)

ا إلـى العـرن  وجعلُتنا يف المرتب  الثاني  هاا باان على ترجيل الدكتور عزة حسن أن وطنا عتي  يعود تعـدير 

 السادف النجري، كما سيأيت الاعل عاه.
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ُر الثــاين مــن الكتــاح . (566بــرقم ) ،مخطورــا  دا ــرة األوقــاا ــ ب جــان يف  .وهــي السد

 ،وتحعيعنـا ،  العاـوان مانـا: )السـ ر الثـاين مـن المررـد يف هتـذيب وقـوا العـررنص ح

َللنا ،ووجوه تعاسيمنا ت ايه الشي  ال عيه اإلما  المحّعـ  أبـي محمـد  .وأحكامنا ،وعق

 .ورضوانه َلَديبه( ،رحم  اهلل عليه ،علي الُعَمانقي المعرئ بن الحسن

ُر األول مانا م عود علـى الـرغم مـن التاعيـب والبحـث  ،جـودهلـم نعلـم بو .والسد ب

ــل  ــ  اإلســ    ،يف وــزا ن المخطورــا  -دون جــدوى  -الطوي و  ســيما وــزا ن مديا

بما تحتويه  ،الع مى إستانبول التي تعترب بح  جاَّ  مخطورا  اللاث العربي اإلس مي

ياـ  أوـرى و  ي وقنـا يف ذلـ  أّيـ  مد .وزا انا العديدة من عيون ر ار هذا اللاث العري 

ــه ــدة( .يف العــالم كل ــى وقــوا ســورة )الما  ــالك   عل ــدئ هــذا الســ ر ب ــَورق  ،يبت ــم الس   

 .باللتيب إلى رور الم حه ،ُسورة  سورة   ،األورى

إ  أن البقَلى قد  .ليس فينا نعص  و  بل ،صحيح  وسليم  ،والاسخ  قديم  جليل 

وَتل ـتب  ،فتيكلـتب أرراُفنـا ،253ن ال  ح  ابتدان  م ،إذ أصاح أوراَقَنا األويرة ،أضرَّ نا

ـا سـي  ا ، م أراد المسؤولون الح اظ علينا .مواضُا مانا ب ل ـا  أورا   ،فرّمُموهـا ترميم 

َيـــتب بعـــُض الســـطور  ،فأســـاُنوا إلينـــا إســـانة  بالغـــ  ،بياـــان يف المواضـــا الباليـــ  إذ َو ق

 .تحت هذه المل عا  ،يف عدد من ال  حا  ،والكلما 

َ مُ وما أصا ولم يب  مانـا إ  قطعـ  صـغيرة  ،فعد تل تب  .ح الورقَ  األويرة مانا َأعب

فبعــي  .ح افــ  علينــا بــزعمنم ،فأل ــعنا المرقمــون علــى صــ ح  بياــان .مــن وســطنا

ا ألهنـا ذهبـت  ،وكانـت اإلسـانة هاـا أبلـألَ  .وو ي ما يف ول نـا مـن الكتابـ  ،وجُننا فاهر 

اُقـون  .ن الاسـ باسم الااس  وتاري  ]الاس [ واسم مكـا ـاُخ والَورَّ وهـي أمـور  َدَرَس الا سَّ

 .حسب العادة المعنودة يف الثعاف  العربي  ،على كتابتنا يف وتا  المخطورا 

بمـداد أسـوَد ممـزوس بمـان  ،وقد ُكتقَبت المخطور  على ور  سلطاين قديم  خـين

َن الخط بلون هذا المان .ماعوع قشر الجوز وهو وط أندلسي قديم  .افبدا جمي   ني   ،فتلوَّ
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الراسـخين  ،ت عب قرانته على غير العارفين المتمّرسين بعرانة الخطوط العربيـ  ،معتاد

ا أنـه مـن وطـوط العـرن السـادف مـن النجـرة .با رتغال يف المخطورا  ُر تعدير   ،ونعدد

ا ألركال حروفه يف الرسم ا على نوع الور  وققَدمه ،ن ر   .واعتماد 

وقيـــاف العســـم  .ســـاتمل ا 20× 25قياســـه  .كبيـــر الحجـــموالمخطورـــ  مجلـــد 

ويف كـل صـ ح     ـ   .فيـه  ـ ث وسـبعون وما تـا صـ ح  .ساتمل ا 15× 21المكتوح 

ا بعـون  ،هذا وقد بدأنا بتحعي  الكتاح با عتمـاد علـى هـذه المخطورـ  .وعشرون سطر 

 .به الدكتور عزة حسن و  أعلم ا ن م ير هذا العمل الذي ابتدأ .(1)«اهلل تعالى وَماّه

( وأصلنا 12025 ،12021)برقم  الوطنيب التونسيب دار الكتب خطوطب الثالث :  -

فـر  الااسـ :  ،معسـم  يف جـزأين بخـط مغربـي ،من معتايا  المكتب  الاوري  يف ص اقس

قــي مــن األول يف رــنر المحــر   بــن علــي بــن اهلل عبــد بــن محمــد هـــ 315ال حــا  الَمُيرب

ومن الثاين  ،معدم  وسور ال اتح  والبعرة ورل عمران والاسان والما دة()ويشتمل على ال

وهـي نسـخ   .هـ )ويشتمل على سـورة األنعـا  إلـى روـر الم ـحه(315يف ربيا األول 

  .(2)كامل  لو  سعوط الورق  األولى المشتمل  على العاوان وصدر المعدم 

 Istanbul University َ ْخُطوطـــب  كتبـــب جا عـــب اســـطمبولالرابعـــ :  -

Library تحت رقم ،يف تركيا Ay.6827  )بعاوان )كتاح المررد يف الوقه وا بتـدان

ـد»ُكتقَبتب بخّط مشـرقي بعلـم:  ،ورقا  205يف  ـَباع بـن َوَلـه بـن ناصـر بـن ُمَحمَّ  بـن سق

ّ مـــذهب ا عبـــد
ا الشـــافعي ّ بلـــد 

ـــي ُمَحـــرَّ   25وتـــاري  نســـخنا: يـــو  الجمعـــ  « اهلل التَُّروجق

َب علـى غ فنـا أّننـا تشـتمل علـى  .وهي ُمَعاَبَل   بأصـلنا علـي يـد ناسـخنا .(3)هـ360 ُكتـق

                                                 
بمجلـ   ( مخطور  غميس  نادرة لكتاح ن يٍس من اللاث العربي اإلس مي؛ بعلم: عزة حسن. معال ماشـور1)

  (.2001التاري  العربي )ال ادرة عن جمعي  المؤروين المغارب (. العدد السابا عشر )رتان 

عامر العيسري، أرسـلنا إليـه الـدكتور محمـد  بن ( وق ُت على صورة مانا عن رري  الباحث العزيز: محمد2)

 علوان. جزاهما اهلل ويرا.

   كتابه )نوادر المخطورـا  العربيـ  يف مكتبـا  تركيـا(.( أرار إلى هذه الاسخ  األستاذ: رماان رشن يف 3)
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لكانـا  .وهي تبتدئ بسورة األعراا وتاتني بـيور العـررن ،>الا ه األوير من المررد»

َلتب من ن  ه األول رة بقُمعدم  الكتاح التي ُنعق  .(1)ُمَ دَّ

 ،(1551؛ تحـت رقـم )غرب خطوطب الخزانب الحسنيب بالرباط يف المس : خامال -

 1فـر  مانـا يـو  الث  ـان  ،سـليمان بـن أحمد بن كتبنا بخط مغربي: علي ،ورق  300يف 

 .وهي نسخ  كامل  للكتاح ،هـ221محر  

؛ تحت رقـم  خطوطب  كتبب وزارة الشؤول الدينيب واألوقاف بالجزاسرالسادس :  -

يوسـه  بـن أحمـد بـن عـادرال عبـد بن كتبنا بخط مغربي: محمد ،ورق  165يف  ،(323)

وهي نسخ  كاملـ   .هـ1033روال  22وكان فراغه من نسخنا ضحوة ا  اين  ،الم يتي

   .للكتاح

وهي وزان   كـان َلَنـا  ، خطوطب خزانب دار العدة بواحب فجيج بالمغربالسابع :  -

ــا ،رــأن  ع ــيم َقــتب رــرق ا وغرب   ــم ت رَّ
ــَ  مــن المخطورــ  بقالخزانــ  ا - (2)  ن إ  وَلــمب َيبب

ا وزاد ب علينا ب ا دٍة  ،ص حتنا األولى! وارتملتب على معدم  الكتاح التي نعلااها سابع 

أرال اهلل  ،(3)وَسّميُته لخزان  العا د الجليل أبقي علي الحسن»من ك   المؤله جان فينا: 

َته َجَته ،ُمدَّ ه ُمنب
َسـَن علـى األ ،وأدا  َلُنم دولَته ،وحرف على العلم وأهلق حـرار وأهـل وَأحب

                                                 
َل  –. ووق ُت على صورٍة مانا. قلُت: وقد َبَدا لي اسُم ناسخنا 251ص /2س   ا – األمر أوَّ ـَمانق  رـبين  بأسب

ا،  ـم علمـُت أن  ي( فاحتملُت أّن فينا ت حي   الُعمانيين، ف ااُته كذل ، غير أين رككُت يف نسبته )التَُّروجق

ي( إحدى قرى محاف   البحيرة بم ر، َذَكَرها ياقو  يف معجـم البلـدان وقـال عانـا: )تَ  ُروَج ( أو )َتُروجق

 «.َتُروَج : بال تل  م الام وسكون الواو وجيم، قري   بم ر من كورة البحيرة من أعمال اإلسكادري »

(. ان ــر: 5302تحمــل رقــم ) ( توجـد نســخ  م ــورة مانــا يف مكتبــ  الجامعــ  ا سـ مي  بالمدياــ  الماــورة،1)

 ؛ إصـدار قسـم 1113فنرف كتب علو  العررن يف مكتب  الجامعـ  ا سـ مي  بالمدياـ  الماـورة مـن عـا  

ــُت علــى صــورٍة مــن هــذه المخطورــ  يف دار 115المخطــوط رقــم  /321المكتبــ  بالجامعــ . ص  . وَوَق ب

 المخطورا  العماني .

زانــ  اإلمــا  ســي2) دي عبــدالجبار. و)فجــي ( مدياــ  علــى الحــدود الجزا ريــ  تعــا يف ( صــار  ُتعــرا ا ن بقخق

 .معال األستاذ محمد بوزيان باعليالجاوح الشرقي من المغرح. ان ر 

لب إلى معرفته.3)  ( َلمب أتوصَّ
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نب أن يأيتَ علينـا  .و  أزاَل عانم َماَلُه وُنَناه ،ال ال جزاه
قاضي ا لقُحعوقه وإن كانت أكثر مق

ـري ،ُركري  حراسـته ،ويبلغنا وصـ ي وَنشب
 
ي  ،وإيـاه نسـأُل الع ـمَ  مـن الزلـل ،واهلل ولـق

الخامسـ  وتشـلك معنـا يف هـذه الزيـادة الاسـختان  .(1)«والتوفي  لل واح بماـه َوُجـودقه

ُرها ،والسادس  اللتان تعد  وص نما  .والاسخ  الثاما  ا يت ذقكب

يف الجزا ــر )بــرقم   خطوطــب خزانــب دار الت  يــذ بجــا ع غردايــب الكبيــرالثاماــ :  -

أحمـد العـربي؛  بـن إبـراهيم بـن كتبنـا: محمـد ،ورق  بخط مغربي واضل 250يف  ،(51إ

ي نسـخ  كاملـ  تبتـدئ بمعدمـ  الكتـاح وهـ .هــ1251صـ ر  23وفر  مانا يو  األربعـان 

 .(2)وتاتني بسورة الااف

ــاطالتاســع :  - ــب بالرب ــب للمملكــب المغربي ــب الوطني ؛ تحــت رقــم  خطوطــب المكتب

  .(3)وحالتنا سي   ،كتبت بخط مغربي ردين ،نسخ  غير مؤرو  ،د(1335)

ا عاـدن .وكثرة مخطورا  الكتاح دالـ   علـى سـع  انتشـاره ا أّن علـى أنـه بـا   يعياـ 

نق ترتيبه ،كتاح )المررد( إما   يف بابه اعتَمَدُه جملـ   مـن األ مـ  الُعـّران  ، ستع ا ه وُحسب

 حتــى صــار ُيعــرا  ،(4)وعّعبــوا عليــه
ّ
وارــتنر أكثــَر مــن بــاقي م ــا ا  اإلمــا  الُعمــانقي

  .ب احب المررد

                                                 
المملكـ  المغربيـ ( /فجي  -( ال  ح  األولى من كتاح المررد )مخطور  وزان  اإلما  سيدي عبدالجبار1)

 ستاذ محمد بوزيان باعلي.نع  من معال األ

 -( فنرف مخطورا  وزان  دار الت ميذ )إروان( بجاما غرداي  الكبير؛ إعداد: مؤسس  الشي  عمي سـعيد2)

( ورقـم 11 . رقـم المخطـوط بـال نرف )2002إبريـل  /هــ1130الجزا ر. إصـدار: ربيـا ا وـر  /غرداي 

موسى الحاس موسى. جزاه اهلل  بن ألستاذ: بشير(. وقد زودين باسخ  مانا الباحث ا51الح ل بالمكتب  )إ

 ويرا.

الباحث الدكتور أبو يوسه الك راوي يف: معجم م ـا ا  الوقـه وا بتـدان  المخطورا ( استع ى هذه 3)

كما ن ى عانا مخطورا  أورى ُنسبت إلـى المعـرئ الُعمـاين، كمخطورـ  المسـجد  فما بعدها. 232 /1

 تركيا. األق ى، ومخطور  مكتب  أماسيه يف

 ( أررُ  إلى أمثلٍ  على األ م  الذين نعلوا عاه يف المناد التاريخي لنذا البحث. 4)
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ا تاــاول فينــ ،(1)افتـتل المؤلــه كتابـه المررــد بديباجــ  يف حـوالي عشــرين صـ ح 

 أهمنا: ،جمل  أمور وتابينا 

  .وذكر األوبار المأ ورة فيه عاد السله ،( تأصيل الوقه عاد المتعدمين1

ـُكت عاـده العـارُئ يف 2 ( اسم الوقه يطل  على ري ين: أحدهما الَعطبا؛ الـذي َيسب

ا ا أو ماطر  والثـاين: الموضـا الـذي  .وكان مما يتم الك   عاده أو   يـتم ،ت وته مختار 

ان ُماَبدنيَن على حكمهن ابَده ،صَّ عليه الُعرَّ هب العارُئ عق وهذا المعاى األوير هـو  ،وإنب َلمب َيعق

 .وإذا قيل: كتاح  يف الوقه؛ أرادوا به ذل  ،اصط ح العلمان

ُمون فينا من اعتبارا  ،( أقسا  الوقه3 وأحكا  كل قسـم  ،وما جرى عليه المتعدد

 ،والوقـه الحسـن ،المعتمد عاده يف كتابه هو: الوقه التـا وَنصَّ على أن التعسيم  .مانا

  .والوقه الم نو  ،والوقه ال الل ،والوقه الكايف

ا علـى أبـي حـاتم وابـن األنبـاري يف مـادة كتابـه1 ا كبيـر   ،( أرار إلى اعتماده اعتماد 

َمنب َتَتبََّا الكتاح
ا لق ل إذ   تكـاد تخلـو صـ ح  مـن ذكرهمـا وت ـحي ،وي نر ذل  واضح 

َتَمُدُه يف رران أبي حاتم علـى كتـاح )الوقـه( .ررا نما أو التععيب علينا وقـد يرجـا  ،وُمعب

ي ابـَن األنبـاري أبـا بكـر (2)إلى كتابه ا ور )العرانا ( وقد ُيَسمد
ـٍر  ،(3) وإذا ات عـا علـى َأمب

ى ال ـواَح عـن أبـي حـ .(5)«َذَكَرُه أبو حاتم وصاحُبه»أو  (4)«َذَكَراه»قال:  اتم مـن ويتحـرَّ

                                                 

 ( ان ر ال  حا  من وجه الورق  األولى إلى فنر الورق  العاررة من الاسخ  اللكي .1)

 .113، ووجه الورق  63( ان ر مث : الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق  2)

 . 115كي ؛ وجه الورق  ( ان ر مث : الاسخ  الل3)

 . 121، ووجه الورق  115( ان ر مث : الاسخ  اللكي ؛ وجه الورق  4)

. وإلـى كتـاح أبـي 122، وفنـر الورقـ  133، ووجـه الورقـ  125( ان ر مث : الاسخ  اللكي ؛ فنـر الورقـ  5)

ّزة حسـن بعولـه:  ا، حتـى  وقـد اعتمـد اإلمـا  الُعَمـاين علـى كتابـه،»حاتم يشير الدكتور عق ورجـا إليـه كثيـر 

َتَمَده األّول. يتبّين لاا ذل  مـن نعولـه الكثيـرة عاـه، وإحا تـه المتواليـ  عليـه يف  نستطيا العول بأنه كان ُمعب

   وتحليـل  اايا كتابه، ومّما استعاه من أقواله الاـافي ، وررا ـه الـوافرة يف أنـواع الوقـوا، وبيـان أسـبانا،
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ةق ُرُرٍ   دَّ اٍ  عديدة ،عق َلٍ  ُكُتٍب ألبي  ،فلاه ُيعيد الا ر يف كتابه مرَّ أو ُيراجا المسأل  من ُجمب

وســتأيت اإلرــارة إلــى بعيــ   .(1)أو يبحــث عانــا يف أكثــر مــن نســخ  لــا س الكتــاح ،حــاتم

 .م ادره

ــَه علــى أن الم ــاد ين يف وقــوا العــررن اقت ــروا علــى ال واصــل يف5 أوســاط  ( َنبَّ

ا أنَّ  ،وذكر أنه اسـتدرك علـينم ذلـ  يف المررـد .ولم يتعرضوا ألواورها ،ا ي ُموضـح 

ينا أحكاُ  الوقـه َترق َر ا يا  َتعب وليسـت كلنـا علـى َنَسـٍ  واحـد مـن حيـث التمـا   ،أواوق

 .والحسن

ـُل إلـى قواعـد أوـرى للوقـه يف كتابـه ُده ُيلبمق كعولـه مـث :  ،إضاف   إلى ما تعد  َنجق

 عـن الك ـارو»
 
ي كـق ان يمتاعون عن ا بتدان بك ٍ  َمحب وَزَعـَم بعُاـنم أّن »وقولـه:  (2)«الُعرَّ

َه العـارُئ  ،[ َحَسن  15 :الوقه عاد قوله ﴿واست تحوا﴾ ]إبراهيم غير أين   أحّب أن يت وَّ

 .(3)«بكلمٍ  واحدة  م يعه علينا

الوقـه يف العـررن يف  م أععب ذل  ف و  تمنيدي  قبل الشروع يف تبيـان مواضـا 

َر نـا الكتـاح بعولـه:  .كل سورة حسب توالينا و  ُبـدَّ مـن »فعـد َوـَتَم ديباجتـه التـي َصـدَّ

ـَ  ق اإلرـما   ،معدم  ي تعر العارئ إلينا؛ من: معرف  كي ي  الوقه على أواوـر الكـ   وصق

فُ  ،وما يجوز حذفه من اليانا  واألل ا  والواوا  ،والرو  ومـا  ،ه ماناوما   يجوز َحذب

ــه ــران في ــه الع ــا ،اوتل َئ ن ــدق ــا  الوصــل إذا ابُت ــ  َألقَ  ــث ،ومعرف ــان التأني ــ   ،وه والكااي

وغيـر ذلـ   ،وحكم ما قبل هان التأنيث عاد مـن رأى إمالتـه ،وا سلاح  إذا ُوققَه علينا

                                                 

َللنا. حتى   تكاد ص ح     من الكتاح تخلو من إرارة إليه أو إحال  عليه. ولم ي لاا كتاح أبي حـاتم عق

«. السجستاين. وهو مما ضّن به الزمان من أس ار اللاث العربـي اإلسـ مي، وغيََّبـُه وـ ل ععـود السـاين

 )مرجا ساب (.«. مخطور  غميس  نادرة»ان ر معاله: 

 .12( ان ر مث : الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق  1)

 .21( الاسخ  اللكي ؛ وجه الورق  2)

 .62( الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق  3)
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وكل ذل  تااوله يف نحـو عشـرين  .(1)«من ال  ول التي تراها قبل بلوغ  فاتح  الكتاح

  .أورىص ح  

 ،وبعد فراغه من هذه المعدما  ررع يف تتبا الوقه يف سور العررن حسب ترتيبنا

ــاح ــى نحــو ن ــه الكت ــران عل ــرة ورل عم ــا ،واســتحوذ  ال اتحــ  والبع ــه فين  ،إلرالت

  .وحرصه على توضيل العواعد التي يسلكنا يف سا ر كتابه

ا على التابيه على أوطان الَعَوا ّ  ا أيا  ل مـا هـو رـا ا  لـدينم وت ـحي ،وكان حري  

َنـَ  يع ـون علـى قولـه : »ومـن أمثلـ  ذلـ  قولـه .(2)من الُوُقوا ورأيـُت بعـَض العـواّ  بقَغزب

ويعتعـدون أنـه وقـه  واجـب   ،﴿إذ﴾  م يبتد ون بعوله ﴿كاتم أعدان فأله بين قلوبكم﴾

يه وتجاُوُزه جـرُتنم وز ،وأنكـرُ  علـينم أرـدَّ اإلنكـار ،فتعّجبُت من ذلـ  ،  يجوز َتَعدد

وقلُت   يجوز الوقه على )إذ( يف ريٍن من العررن ألهنـا كلمـ    ُتسـتعمل قـط إ   ،عاه

فكيه ُي  ل بيانـا وبـين مـا أضـي ت إليـه؟ وهـي علـى ان رادهـا   ت يـد أصـ !  ،مااف   

وإنما وقا إلينم هذا الوقُه وأمثاله من مااكير الوقوا من رجٍل كان يتعارى اإلقران بين 

فكـان يت ـ ل الكتـب  ،جاهٍل بالعربي  ومذاهب العران وتراجمنم وعبـاراهتم ،فنرانينم

فُيلعي يف أفواه الااف وأسماعنم من المااكير التي   أصل لنا عاد العران مـا  ،و  ي نمنا

                                                 
 .10إلى وجه الورق   2( الاسخ  اللكي ؛ من فنر الورق  1)

، 11، وفنـر الورقـ  33، ووجـه الورقـ  31، وفنـر الورقـ  13ان ر مـث : الاسـخ  اللكيـ ؛ فنـر الورقـ  ( 2)

والاسـخ  الربيطانيـ ؛ . 122، ووجـه الورقـ  123جـه الورقـ  ، وو120، وفنـر الورقـ  55ووجه الورق  

وَزَعَم بعُض العواّ  أن الوقه عاد قولـه ﴿قـال﴾ ويبتـدئ ﴿اهلل علـى مـا نعـول »)وفينا:  52وجه الورق  

وكيل﴾، وَلمب َيُعلب به أحد  مـن أهـل العلـم، و  يوجـد ذلـ  يف رـين مـن الما وصـا ، وإنمـا اولعـه 

فزَعَم أن الوقه عليه واجب  ل   يتـوهم أن العـول إنمـا هـو هلل  بغزن ، اإلقران بعُض الجنل  كان يتعارى

تعالى. وليس ذل  بشين، ألن فحوى الك   يدل على أن العول إنما هو ليععـوح عليـه السـ  ، ألنـ  

. و  يابغـي أن يُ 
ّ
ي كـق َت على ﴿قال﴾ لُكابَت فاص  بين العول وما يتاماه من الك   الَمحب شـتغل لو َوَق ب

يعتعدون وجوح هذا الوقـه، فأحببـُت رـردهم عاـه، وإنَّ  بغزن  ب يراد مثل هذا، غير أين وجدُ  العوا َّ 

َل العلم على و فه  .«(أهب



 
156 

ر  من تعليده وتعليد أمثاله ممن يتشبه بأهل العلـم وهـو بمعـزل  ،  أح يه عددا وأنا ُمَحذد

 .(1)«لى الغ ران والتجاوزنسأل اهلل تعا .عانم

َيـى  َيحب
انق َ اُ  الَ ـرَّ هق فقي كتابه: ُمَؤلَّ نب َمَ ادقرق

َيـاد )  بـن مق وابـنق ُقَتيبَبـَ   ،(2)هــ(203زق

 (236 
َّ
ـــي يه الُعَتيببق ـــمد ــــ( وُيَس ه

ـــد ،(3) َم ـــن وأحب ـــب  ب َل ـــروا بقَثعب  المع
ّ
ـــيبَبانقي ـــى الشَّ َي َيحب

ــــ(221)  ـــاس )  ،(4)ه جَّ ــــ(311والزَّ  وعَ  ،(5)ه
د
ــي ـــن لـق   ب

ّ
ــي لـق َتزق ّ الُمعب

ـــانقي مَّ ـــى الر  عيس

ـد ،(6)هـ(351)  ـاشق )  بـن وُمَحمَّ ـد ،(7)هــ(351الَحَسـنق الاَّعَّ الَحَسـنق ابـنق  بـن وُمَحمَّ

َسم الَعطَّـار )   ،(9)هــ(333أحمـد ال ارسـي )  بـن وأبـي علـي الحسـن ،(8)هــ(351مقعب

َمدَ  َران؛ أحب نب
َبَنانق  بن وابنق مق  ) الُحَسيبنق األَصب

ّ
  .(10)هـ(351ي

حب   وانتعـد علـينم َلـمب ُيَ ـرد
هق رق َض أهلق َع ب هق يف هذا الباح: أنه إَذا َذَكَر َبعب نب َمابَنجق

ومق

ــا نقمب غالب 
ــَما ق ــث :  ،بأسب ــوُل م ــرق »فيع ــل الَع ب ــُض أه ــَم بع ــُض »أو:  ،(11) «....َزَع ــَم بع َزَع

                                                 
 .56( الاسخ  الربيطاني ؛ وجه الورق  1)

 . 122، وفنر الورق  25، وفنر الورق  11( ان ر َمَث  : الاسخ  اللكي ؛ وجه الورق  2)

 .13َث  : الاسخ  اللكي ؛ وجه الورق  ( ان ر مَ 3)

 . 13( ان ر َمَث  : الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق  4)

، ووجـه 35، وفنر الورق  51، وفنر الورق  30، ووجه الورق  21( ان ر َمَث  : الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق  5)

 . 152الورق  

 . 25( ان ر َمَث  : الاسخ  اللكي ؛ وجه الورق  6)

 . 61( ان ر َمَث  : الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق  7)

، وفنـر 11، ووجه الورق  13، وفنر الورق  35، ووجه الورق  25( ان ر َمَث  : الاسخ  اللكي ؛ وجه الورق  8)

ي»)وفينـا:  52، وفنـر الورقـ  55، وفنر الورق  62الورق   ي كتابـه فـق َسـٍم َفُنـو فـق  وإَذا ُقلبـُت َذَكـَرُه ابـُن مقعب

َتص  بالُوُقوا ُا لُه كتاب ا َيخب رق ير، و  َأعب
سق ، ووجـه الورقـ  111، ووجـه الورقـ  106، وفنـر الورقـ  «(التَّ ب

من الاسخ  الربيطاني ، وفينا نصَّ على كتاح ا حتجاس  52. وان ر فنر الورق  125، وفنر الورق  116

  بن معسم.

 وفينا نصَّ على كتاح الُحّج . 53( ان ر مث : الاسخ  الربيطاني ؛ فنر الورق  9)

 . 151، ووجه الورق  103، وفنر الورق  65، ووجه الورق  12الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق   ( ان ر َمَث  :10)

 . 12ان ر مث : الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق  ( 11)



 
153 

ينَ  رق ـا علـى قولـه:  .«...المتأود ن  .«...َزَعـَم بعُاـنم»ويبدو أن هذا ياطب  أيا  ُر مـق فال ـاهق

َل ع ره ي أهب
اق  أنه َيعب

َزَعـَم »ومقثبُلـُه قوُلـه:  .ُدوَن ت ريٍل باسـم أحـٍد مـانم ،استعران عبارتهق

َل كتاب ا فقي الُوقوا
ي بـه َمـنب أرـاَر إليـه يف قولـه:  .(1) «...بعُض َمنب َعمق

اق وَحَكـى »فكأنه َيعب

ران عن أبقي حاتٍم أنه قال نب
ُ  الا َر فقي ابُن مق دب ﴾ وَتَعمَّ

َن َعنق الَ َسادق ابَد[ ﴿َيابَنوب
: الَوقبُه ]عق

َخٍ  أورى من كتابه فكان كذل  ُه فقي كتاح أبي حاتم ،ُنسب دب ـرق  .َوَلمب أجق ـُض أهـلق الَع ب وَبعب

َران نب
َتَمَد فيه على كتاحق ابنق مق َل كتاب ا يف الُوقوا واعب

ي كتابـه عـ ،فاعل ماـه ،َعمق ن وَذَكـَر فـق

ـد   ل  فاسق ﴾ وهـو َقـوب أق ي األَرب
هق ﴿َعـنق الَ َسـادق فـق لـق و   ،أبقي حاتم أنه َقـاَل: الَوقبـُه عاـد َقوب

﴾ أق ﴾ و  علـى ﴿األَرب
ي  ،َيُجوُز الَوقبُه على ﴿الَ َسـادق َسـادق فـق فب ا عـن اإلق ألنَُّنـم إقنَّمـا َنَنـوب

ــا؛ .فكيــَه ُي  ــل بيانمــا؟ ،األرأ ﴾ أيا  أق ــاق ا بتــدان  و  ُيوَقــُه علــى ﴿األَرب ضق َموب
لق

اق ا ستثاان ﴾ وهو َحَسن   ،بقَحرب ابُنمب
نب َأنبَجيباَا مق مَّ

 .(2)«والَوقبُه عاد قولقهق ﴿مق

هق  ُصه على بيان بداي  نعله عن غيـره وانتنا ـق رب
: حق لق تقهق فقي الاَّعب نب أماَنتقهق ودققَّ

فيعـول  ،َومق

اُن:»َمَث  :  تقُم ا « ...َقاَل الَ رَّ ان»قتباَف بعوله: ُ مَّ َيخب ُل كقَتاحق الَ ـرَّ وَيُعـوُل  .(3)«ُكل  ذل  َل ب

ــٍا رَوــر:  ــاُس َيُعــول:»يف موضق جَّ ــاس ...وكــاَن الزَّ جَّ ــُل كتــاح الزَّ ــُه َل ب ــيبَن  .(4)«هــذا ُكل  فَمــا َب

نب غيره
َباَرَتيبنق َنص  اقَتَبَسُه مق

:  .ُمَبيدا ا ذل  بكلد ُوضوٍح  ،العق نب هـذا الَعبقيـلق
ُصـه علـى ومـق رب

حق

  ّ ا للشَّ ع  واحق وَدفب ي ا لل َّ َخٍ  للم ادر التي ياعل مانا؛ َتَحرد نب ُنسب
 .(5)الاََّ رق يف أكثَر مق

فيعـول  ،و  يعجبه اقت اُر بعض َمنب َسَبَعه من الم ـا ين علـى الاعـل دون تحريـر

 ،ماـه﴾حكى ابن منران عن نافا أنه قال: الوقه عاد قوله ﴿أنزل عليـ  الكتـاح »مث : 

                                                 
 . 50الاسخ  اللكي ؛ وجه الورق  ( 1)

 .12الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق  ( 2)

 وفنرها.  11اسخ  اللكي ؛ وجه الورق  ال( 3)

 . 11الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق  ( 4)

ي حـاتٍم أنـه قـال: الَوقبـُه »)وفينـا:  12الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق  ( ان ر َمَث  : 5) ـران عـن أبـق نب
وَحَكـى ابـُن مق

َخٍ  أورى ي ُنسب
ُ  الا َر فق دب ﴾ وَتَعمَّ

َن َعنق الَ َسادق ابَد[ ﴿َيابَنوب
ُه فقي كتاح  ]عق دب من كتابه فكان كذل ، َوَلمب أجق

  .151، ووجه الورق  160، وفنر الورق  63وفنر الورق   ،«(أبي حاتم
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ا عليه فينما جميعـا وَنَعـَل بعـض المتـأورين  ،تعمد  الا ر يف نسختين فوجدته ما وص 

هب له وجنا و  َبيََّن له معاـى ،من كتابه هذا الوقه ونسبه إلى نافا أياا بـل نعـل  ،ولم ُيَوجد

هذا العول بعياه من كتاٍح وقا إليـه! و  فا ـدة يف مثـل هـذا الاعـل المجـرد عـن التوقيـه 

  سـيما إذا كـان قـو  مرفوضـا  ،المعاى الذي ُيسّوغه وإزال  ما يعليه من اإلركال على

ا منجورا ومثل هذه األقاويل المرغوح عانا   بد من تعويتنا ب يراد ما تتاماه من  ،وَن  

 .(1)«المعاى إن لم ُتذكر العل  الم حح  لنا

َب ب إلينا ُح بيرا ه التي لم ُيسب أو « هـذا َوقبـه  َلـمب ُيـاَصَّ عليـه» :كاحو قوله ،وهو ي رد

ا عليه» ُه ما وص  دب  م قال:  ،وسرد يف بعض ريا  البعرة سبع  وجوه يف تأويلنا .(2)«َلمب َأجق

ُتـه أنـا و  أعرفـه ماعـو  ...وقـد وقـا لـي فيـه وجـه  ـامن» جب وهـو وجــه  ،وهـذا وجـه  ورَّ

ا ،جـه ـم ذكـر لـه وجنـا تاسـعا مـن تخري .«محتمل واهلل أعلـم بال ـواح  ،ووجنـا عارـر 

ــا بعولــه:  و  تجــدها يف كتــاح مــن الكتــب علــى هــذا  ،هــذا تحريــر المســأل »ووتمن

 .(3)«التع ي

كعقلبـم  ،و  يخلو كتابه من فوا د مت رق  تدل على َننلقهق من َمعقـينق العلـو  المختل ـ 

نَّـى اقتاـى وَقـدب ُيطيـل البحـث يف مسـألٍ  مـا أَ  .(6)وعلم الاحـو ،(5)وعلم ال عه ،(4)المعاين

تب به وهم نا لو  أن رأى برهـان ربـه﴾ ،المعاُ  ذل   ،ك رالته يف قوله تعالى: ﴿ولعد َهمَّ

                                                 
 . 13؛ فنر الورق  ( الاسخ  الربيطاني 1)

، وفنـر 50، وفنر الورق  63، ووجه الورق  36، ووجه الورق  30الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق   ( ان ر مث :2)

َكرب يف »)وفينا قوله:  52وفنر الورق   ،51الورق   وما قلُت فيه: لـم ُيـاَصَّ عليـه؛ إنمـا َعاَيبـُت بـه أنـه لـم ُيـذب

 .(«الكتب الموسوم  بالوقوا

 وفنرها. 25؛ وجه الورق  ( الاسخ  الربيطاني 3)

 . 31: الاسخ  اللكي ؛ وجه الورق  ( ان ر مث 4)

 .103 الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق  ( ان ر مث :5)

ه  رأيـُت أنـا جـوازه »)وفينا قوُله:  155، ووجه الورق  25الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق   ( ان ر مث :6) وهذا َوجب

َتاقاٍ   .(«يف العربي ، وما أراه َمُعو   وليس بقُممب
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ــيََّن  ،إذ اســتعرأ أقــوال الم ســرين فينــا مــا أقــوال أهــل العربيــ  يف إعرانــا وناقشــنا وَب

وإرالتـه يف إعـراح قولـه تعـالى: ﴿وأسـروا الاجـوى الـذين  .(1)الاعيه مانا من العـوي

   .(2)﴾فلموا

َه به يف كتابه ي رالما َنوَّ ُه ميزة  ُتحسـب لـه ،وهذا التع د َجـَز ن رتـه إلـى  ،(3)وَعدَّ وأوب

ـُه لـي صـحُته أو سـعُمه مـن »ُمراده من كتابه ومانجه فيه بعوله:  و  ُبدَّ لي من إيراد ما َيتَّجق

تـاره وما يسال لي من الحج  والد  ل علـى مـا أو ،الما وصا  التي أجدها يف كتبنم

وليس الغرأ إ  ا نت اع بكتـابي هـذا والكشـه  .وأدعيه على فا دة من فساد أو ص ح

ألن كل َمـنب ُعاـي بـه وعمـل فيـه كتابـا مـن المتعـدمين إمـا ق ـر   ،عن أسرار هذا العلم

وإمـا عـالم أرـار إلـى  ،درجته عـن العيـا  بـه فعملـه منمـ    َيابت ـا بـه مـن يريـد تحعيعـه

نا مثُله وأوجز العبارة عن المعـاين إيجـازا   يتوصـل إليـه كـل أحـد المعاصد إرارة ي نم

فأما أنا فأحببت أن أستويف الكـ   فيـه وُأرـبعه إرـباعا  ،وكل  أجاد ،كأبي حاتم رحمه اهلل

 ،  يعمــل أحــد  بعــدي مثلــه إ  بالمطالعــ  يف كتــابي هــذا وا ســتعان  بــه وا قتبــاف ماــه

ه أول كتاح أنشئ يف هذا العلم إذا ُتؤّملت الكتب التي وهذا الكتاح كأن ،وال اُل لهول

 .(4)«وباهلل التوفي  .تعدَمتبهُ 

 كتاب شرح الفصيع: .1

َلـــب  بـــن )ال  ـــيُل يف اللغـــ ( كتـــاح  مشـــنور ألحمـــد يحيـــى المعـــروا بَثعب

                                                 
 .53إلى وجه الورق   51الاسخ  اللكي ؛ من وجه الورق  ( 1)

 ها.وفنر 23الاسخ  اللكي ؛ وجه الورق  ( 2)

تعـدماا علـى هـذا التع ـي، ولنـا يف هـذا الكتـاح ن ـا ر  نب وهذه المسأل    توجـد يف كتـب َمـ»( كعوله مث : 3)

واعلـم »(. وقولـه: 25)الاسـخ  الربيطانيـ ؛ وجـه الورقـ  « مستع اة يات ا نا العارئ إن ران اهلل عز وجل

(. وقولــه: 53فنــر الورقــ  ) >تع ــيتعــدماا علــى هــذا ال نب أنــ    تجــد هــذه المســأل  بطولنــا يف كتــب َمــ

وال ر  بيانما فيه دق  وغموأ، و  تكاد تجده يف كتب الوقوا، فت نمه، واعرا به فال هذا الكتاح »

 (.13وجه الورق  ) >على سا ر الكتب المعمول  يف هذا العلم

 .11( الاسخ  الربيطاني ؛ فنر الورق  4)
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فشرحوه وَنَ موه ووضعوا عليه حوارـينم  ،اهتّم به اللغوّيون أّيما اهتما ٍ  (1)هـ(221) 

ا .(2)نموتعليعاتق  ُحه مغمـور  احه: أبو محمد الُعمانقي الـذي فـلَّ َرـرب نب ُجمل  ُررَّ
حتـى  ،ومق

 ال نـري )  بـن َنَعَل عاـه أحمـدُ 
ّ
ي ببلـق يف كتابـه الموسـو  بــ )ُتح ـ   (3)هــ(621يوسـه اللد

يل فقي ررح كتاح ال  يل( رق دق ال َّ الَمجب
(4). 

ُل يف التعريه بقَنـذا الكتـاح إلـى الـد الثبيتـي محعـ   عبـد الملـ  كتوروَيُعوُد الَ اب

 ـم إلـى األسـتاذ محمـد بوزيـان باعلـي؛ الـذي َنَعـَل عشـرة  ،)تح   المجد ال ـريل( أو 

ـُه بـيران أبـي ُمَحّمـد الُعمـانقي ـَنَد فينـا المؤلد ـدق ال ـريل( اسَتشب  ،مواضا من )ُتح   الَمجب

ح بالاعل عن ررحه ي ا من رخ  ،(5)وَصرَّ
يـدّل علـى  ،يته العلمّيـ وهو ما َكَشَه جانب ا َو ق

فه يف ُفاون اللغ   .منارته وت ر 

 وهذه ن وص المواضا العشرة:

ــي»الموضــا األول:  ُن َيابمق ب
ــي وقــال الزمخشــري يف  ....و  يعــال: َيابُمــو ،َنَمــى الشَّ

                                                 
بثعلــب؛ إمــا  الكــوفيين يف الاحــو واللغــ . ان ــر ترجمتــه يف  يحيــى الشــيباين بــالو ن، المعــروا بــن ( أحمــد1)

 .263 /1األع   

محمــد الحبشــي.  بــن ( ان ــر قا مــ  بشــروحه وحوارــيه وماافيمــه يف: جــاما الشــروح والحوارــي؛ لعبــداهلل2)

2/1322. 

َمد3) المؤل ين؛  علي اللبلي اإلربيلي. إما  نحوي لغوي. ان ر ترجمته يف معجم بن يوُسه بن ( أبو جع ر أحب

 .2/212لكحال  

َمـد4) ي رـرح كتـاح ال  ـيل؛ تـأليه: أبـي جع ـر أحب يل فـق ـرق ـدق ال َّ علـي اللبلـي  بـن يوُسـه بـن ( ُتح   الَمجب

رداد الثبيتـي.  بـن عياـ  بـن هـ(. السـ ر األول. دراسـ  وتحعيـ : الـدكتور عبـدالمل 621اإلربيلي ) 

 .ص حا  605 .م ر /العاهرة – . مكتب  ا داح 1223 /هـ1115: 1ط

ـــاب 135، 131، 133، 115، 106، 50، 35، 12 -11، 25، 11( ان ـــر تح ـــ  المجـــد ال ـــريل ص5) . وراجق

تحليل األستاذ محمد بوزيان باعلي يف معاله )من هو أبو ُمحّمد الُعمانقي؟(. وللّدقـ    ُبـّد مـن التابيـه هاـا 

ــ  يف تح ــ  المجــد ال ــريل عــن  ــا ا قتباســا  الماعول ــى أن جمي ــَخَتيبهق إل ــاين َوَرَد ب يف إحــدى ُنسب الُعَم

دب يف نســخ  دار الكتــب  ــرق المخطــورَتيبنق فعــط، وهــي نســخ  مكتبــ  الزاويــ  الحمزاويــ  بــالمغرح، ولــم َت

دق »الم ري . كما َوَرَد بعُانا يف مخت ره المسمى   الَمجب
َ  ق  «.ُلَباح ُتحب
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ي  هق لنذا الكتاح: َيابمق حق وكـذا  ...والكسـا ي ،اوتياُر َنَعَل ق أهـلق اللغـ  كـال ران -باليان  -َررب

 يف ررحهق
 
ي باليان أكثر وأفبَ ُل  بن علي بن وهو الحسن ،ال الُعَمانقي  .(1)«سعيد: أّن َيابمق

ُجُل: إذا َفَسَد عليه َعيبُشه»الثاين:  : ﴿وع ـى رد  ربـه  ،َغَوى الرَّ وماه قوله َعزَّ َوَجلَّ

ــه ــوى﴾ ]ر ــ  ،[121: فغ ــُه يف الجا ــه َعيبُش ــَد علي زُ  ،أي: َفَس ــرد ــه المط ــُن وال ،قال ــهواب  ،وي

 يف رـرحه: وُيعـال معاـى غـوى: وـاح وحـر  .وغيرهما
 
قـال   َتببُعـُد أن  .وقـال الُعَمـانقي

َمَل ا يُ  على هذا ُجُل إذا جنل وَضلَّ  .ُتحب يَّ الرَّ  .(2)«أو أنَّ الَغوق

 َرَما  وإر ا  ،َعَسى: من أفعال المعارب »الثالث: 
َسـى ....وفيهق  .يعال: َعَسـيبُت َأعب

ــى  ــاٍف؛ يف اســم ال اعــلقــال: َفَعَل ــال: َع ــو جع ــر ]أي  .هــذا يجــوز أن ُيَع قــال الشــي  أب

ُسـو  يف ررحه: وزعم بعانم أنه ُيَعال: َعَسا َيعب
 
َسـى ،المؤله[: وقال الُعَمانقي َ َيعب

ـي  ،وَعسق

 .(3)«فتكوُن )َعَسى( على هذه الحكاي  مت ّرف   

ُت على الرجل»الرابا:  ـُت  ،َنَعمب مب
أي أنكـرُ  عليـه  -رها ب ـتل العـاا وكسـ -وَنعق

ُت ماه كما يف ا ي  الكريم  ]يعاـي: ﴿ومـا نعمـوا  ....قو  قاَلهُ  قال أبو جع ر: وُيَعاُل: َنَعمب

ة  )علـى( .[5 :الربوس -مانم﴾  ( وَمرَّ نب
ة  )مق : أهُل العربي  يستعملون َمَعُه َمرَّ  

 .قال الُعَمانقي

أَرى أهنم إذا ذهبـوا إلـى معاـى اإلنكـار اسـتعملوا والذي  .قال: وَلمب أَر َلُنمب زيادَة قوٍل فيه

ـا يع 
( َجمق نب

وإذا  .وأنكـرُ  ماـه هـذا ال عـل ،ألنـ  تعـول: أنكـرُ  عليـه ،َمَعُه )َعَلى( و)مـق

(   غير نب
و   ،ألن  تعول: كرهُت ماـُه ذلـ  ،َذَهُبوا الى معاى الكراَه ق استعملوا َمَعُه )مق

ُز يف رـرحه .يقال: هذا رين عريا .تعول: كرهُت عليه  يف م ـدر  ،وحكى المطرد
 
ـي وَمكد

ا م  َم   وَنعب
َم   وَنعق يَم    .الم توح: نقعب : وَنعق

 
 .(4)«قال الُعمانقي

                                                 
 .11( تح   المجد ال ريل ص1)

 . 25( ن سه ص 2)

 .12 -11( ن سه ص 3)

 .35( ن سه ص 4)



 
122 

 يف ررحه »الخامس: 
 
ببتقي َشاٍ  السَّ

ُتُه  -وَحَكى ابُن هق نب َوطدهق َنَعلب
َر بالكسر-ومق  ،: َغدق

دَ  َر بالكسـر عـن ابـنق هشـا قال الشي  أبو جع ر: ُحكـق .إذا َنَعَض الَعنب  َغـدق
َ
حكاَهـا عاـُه  ،ي

يل  يف ررح الَ  ق
 
 .(1)«قال: َوَغَدَر بال تل َأفبَ ُل  .الُعَمانقي

ــُت بالكســر»الســادف:    .وُيَعــاُل يف الماضــي: َكلقلب
ّ
َ ــُل:  .عــن الُعَمــانقي قــال: واألَفب

 .(2)«َكَللبُت بال تل

نب َوطد الت  »السابا: 
َقيَّـا  ألنـه قال أبو جع ر: ونعلُت مق ي َقـيبس الر  ّي: إّنما ُسمد مقيرق دب

ُجُل  ُكـل  واحـدٍة  ،قال: وقيل ألنه َربََّب بجماع ق نسانٍ  .قال: ُرَقيَُّ    ُرَقيَُّ    * ُرَقيَُّ  أي نا الرَّ

ي  يف ال حاح  .وقيل غير ذل  .مانن يعال لنا ُرَقيَّ  َهرق قال أبو جع ر: وَنَسَب الَبيبَت الَجوب

َم  ،ي زبيدألب : هو  ببنق َهرب  
 .(3)«وقال الُعَمانقي

بقُض »الثامن:  اَـُه بـاألرأ ...َرَبَض الكلُب َيرب ـَ  َبطب ببُض أن ُيلب ق : الـرَّ  
 ،قـال الُعَمـانقي

 .(4)«وَيُمدَّ يديه أماَمه

ــٍد يف  ،قــال أبــو جع ـر: وُيَعــاُل يف الم ــدر: َرببــض  وُرُبـوأ  »التاسـا:  عــن ابــن ُدَريب

ــَوى الَ ــتبلق  .الجمنــرة ُكــُر ا َن يف الماضــي سق ُبُض  .و  َأذب : َيــرب ــَماب : وَلــمب ُيسب  
 قــال الُعَمــانقي

 .(5)«يف المستعبل -بالاّم  -

                                                 
يـُل إلـى تـرجيل 50( ن سه ص 1)  هذه عن ابن هشا  السبتي جعلت األستاذ بوزيان باعلي َيمق

ّ
. وحكاي  الُعَمانقي

هــ فـ ذا َحَكـى 553هـ، ألّن ابن هشا  السـبتي تـويف سـا  662الرأي العا ل إن العماين عاش يف حدود سا  

 عاه فنذا يعاي أنه متأور ع
 
اه. )ان ر معاله: من هو أبو ُمحّمد الُعمانقي؟(. وهذا الك   يحتاس إلى الُعَمانقي

اا التي –إعادة ن ر يف ضون المعطيا  المتوافرة  مب َرها َقدَّ رق  تاري  حول – ذقكب  ئ الُعماين.الُمعب

 .106( تح   المجد ال ريل ص 2)

 .115( ن سه ص 3)

 .133( ن سه ص 4)

 .131( ن سه ص 5)
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ــاط  »العارــر:  َب ــط  ورق : َربب ــَدرق ــاُل يف الَم ب ز ،وُيَع  يف  ...عــن الُمَطــرد
 
ــانقي وَحَكــى الُعَم

َباط   ،الم در: َرببط  وُرُبوط    .(1)«ورق

هق الحسن ،صريح  يف نسب  العماين -كما رأياا  -ضا وهذه الموا  بـن علـي بـن واسمق

  .وتو ي  نسب  ررح ال  يل إليه ،سعيد

كتـاح » م بعد زيادة البحـث يف رـروح ال  ـيل األوـرى وجـد  اقتباسـا  عـن 

 بـن يف )رـرح غريـب ال  ـيل( ألبـي العبـاف أحمـد -نذا الل ل  -« المعرئ أبي محمد

ف ن صل ذل  يكن هذا الم در أسـب  يف  ،هـ(555ري األندلسي ) الجليل الت دمي عبد

 .(2)الاعل عن العماين بعرن من الزمان ويزيد عن كتاح اللبلي

َل سا قَر كتب الُعماين وجَدها غيَر واليٍ  من مباحث لغوي  تدل على إلمامه  وَمنب تأمَّ

ا يف كتابـه )األوسـط( علـى معجـم العـي ،نذا ال ـن أحمـد  بـن ن للخليـلفنـو يعتمـُد كثيـر 

ــي ما ــور األزهــري )  ،(3)ال راهيــدي ــاح العلــب  (4)هـــ(330وهتــذيب اللغــ  ألب وكت

                                                 
 .135( ن سه ص 1)

هــ(. 555الجليـل الت ـدميري األندلسـي )  بن عبد : ررح غريب ال  يل؛ تأليه: أبي العباف أحمد( ان ر2)

الكويـت.  /الكويت - . دار الايان للاشر والتوزيا2012 /هـ1110: 1تحعي : أحمد رجب أبو سالم. ط

ـه: ووجـدُ  يف كتـاح المعـرئ أبـي محمـد  133ص  أبـي الوليـد وأحسـبه بخـط العاضـي  –)وفينا مـا َن  

 516وص«( قال: وهو مأووذ المعاى من الُعطاف الذي هو ال بل، أو ا نتبـاه مـن الاـو ... –رحمه اهلل 

ه:   550وص«( ونعلُته من كتاح المعـرئ أبـي محمـد بخـط العاضـي أبـي الوليـد رحمـه اهلل»)وفينا ما َن  

ه:  ابـ  هـو الكثيـر ووجدُ  يف كتاح المعرئ أبي محمد بخط العاضي »)وفينا ما َن   أبي الوليـد: أن الَجخَّ

وُيست اد من هذه ا قتباسا  الث    أمران؛ األول: رغيان رنرة أبي محمد الُعماين يف «(. الخ وما ...

علو  العررن علـى رخ ـيته اللغويـ ، لـذا ياعتـه المؤلـه هاـا بـالمعرئ. الثـاين: وجـود نسـخ  مـن رـرح 

وهذا اللعب عاد إر قه يف كتابا  األندلسيين يا را إلـى  ،>العاضي أبي الوليد»ال  يل للعماين بخط 

هـــ( ان ــر ترجمتــه يف 131بــن ســعد البـاجي المــالكي )  بــن ولــه العاضـي ال عيــه أبــي الوليــد سـليمان

 فني على هذا نسخ  قريب  العند من المؤله.  – 125 /3األع   للزركلي 

 .55، 51( ان ر مث  األوسط ص3)

 .55ط ص( ان ر مث  األوس4)
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يزيـد  بـن ومؤل ا  أبـي العبـاف محمـد ،(1)واإلبدال  بن السكيت وغيرها من م ا اته

 .(2)هـ(256المربد ) 

يف  فنـر فيـه تبّحـره»أما كتابه )المررد( فنو حافقل  ب وا ـد َجّمـ  مـن علـو  العربيـ  

 .وبراعُته يف وجوه اإلعراح ومشـاكله ،وتمّكاه يف الاحو وإحارته بمراميه ومسا له ،اللغ 

ا حاف   بمـاّدة غزيـرة غاّيـ  يف قـرانا  العـررن وت سـير معانيـه وإعـراح  ويعّد كتابه معرض 

 .(3)«ويف الاحو وال را واللغ  وا رتعا  وب غ  العول وغيرها ،رياته

 كتب أخرى لم:  .1

ّ ُكُتب ا أوـرى َرَص 
د الُعَمانقي ُ  يف كتاح )المررد( مواضا كثيرة ذكر فينا أبو ُمَحمَّ دب

وهـذا ف ـل ذكرتـه » فيعول مـث : ،(كتاب المعاينف ي بعانا يشير إلى ) .له غير ما تعدَّ َ 

وتعلعــه بــالعرانا   ،ونــذكره مــن بعــُد يف كتــاح المعــاين ،مستع ــى يف الكتــاح األوســط

  .(4)«أكثر

ونستع ي ما فيه مـن زيـادة »يعول:  .(كتاب الحدود مواضا أورى إلى )ويشير يف

ويف هذه المسـأل  »ويعول يف موضا رور:  .(5)«الك   يف كتاح الحدود إن ران اهلل تعالى

و  ُيذكر يف كتاح الحدود إن ران اهلل تعالى كمـا « التعـاريه»ولعله يعاي بالحدود  .(6)«َنحب

علـى وـ ٍا »( فاجده يعول: التفسيروكأن له كتابا يف ) .هو را ا يف اصط ح المتعدمين

                                                 
 .150، 353، 55( ان ر مث  األوسط ص 1)

 .105( ان ر مث  األوسط ص2)

 أبو محمد الحسن3)
ّ
سـعيد المعـرئ عـالقُم العـرانا  الكبيـر؛ بعلـم: عـزة  بـن علـي بن ( اإلما  الحافل الُعمانقي

دف حسن. معال ماشور بمجل  التاري  العربي )ال ادرة عـن جمعيـ  المـؤروين المغاربـ (. العـدد السـا

  (.2006والث  ين )رتان 

 . 13المررد، الاسخ  الربيطاني ؛ وجه الورق  ( 4)

 .115الاسخ  اللكي ؛ وجه الورق  ( 5)

 .126ورق  الاسخ  اللكي ؛ وجه ال( 6)
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وقـال يف قولـه تعـالى  .(1)«ونذكرها بقُطولقَنـا يف الت سـير إن رـان اهلل عـز وجـل ،يف المسأل 

ــَك ﴿ ــاَء َرب  ــا َش ا ،وهــذه المســأل  فينــا رــول  »﴾: إاِلَّ َ  ــر  ــاُف فينــا كثي ــَم الا ــذكرها  ،َتَكلَّ ن

ير إقنب ر سق أمـا »وقـال يف بعـض ريـا  سـورة البعـرة:  .(2)«ان اهلل َعـزَّ وَجـّل مستع ى  يف التَّ ب

استي ان وجوه تأويل ا ي  وما قيل فينا ف ن  سلاه يف غير هذا الكتاح إن أوـر اهلل تعـالى 

 .(3)«يف األجل

 .وعسى األيا  تكشُه ري ا مانا بتوفي  اهلل

 

 

 قاسمب المصادر والمراجع

 

حامـد  بـن ُحُمـود بـن ؛ تـأليه: َسـيبهَبْعـا ُعلمـاء ُعَمـالإِْتَحاُف األْعَيـال فِـي تـاري   .1

ــــ/ 1112الَبطَّارـــي )  ــــ/ 1112: 2ط .الجـــزن األول . (1222ه  551 . 1225ه

الاارـــر: مكتـــب المستشـــار الخـــاص لج لـــ  الســـلطان للشـــؤون الديايـــ   .صـــ ح 

( وبـــيوره 11 -3أولـــه تعـــاريل رـــعري  )ص .مســـعط/ ســـلطا  عمـــان -والتاريخيـــ 

 .( أضافنا المؤله يف هذه الطبع 533 -512نم  وم يدة )صاستدراكا  م

 .)مجموع  أجـزان(؛ تـأليه: مجموعـ  بـاحثين استدراكاٌت على تاري  التراث الَعَربِي .2

ــرانا ؛ إعــداد: أ ــدة 1ط .حكمــت بشــير ياســين .د.الجــزن األول: قســم الع : ذو العع

مملكـ  العربيـ  الـدّما / ال -دار ابـن الجـوزي .ص ح  255 . 2002هـ/ يااير 1122

 .جدة/ المملكـ  العربيـ  السـعودي  -من مطبوعا  مجما ال عه اإلس مي .السعودي 

  .ز( -عبداهلل أبو زيد )ص أ بن أوله تعديم بعلم: بكر

                                                 
 .11ورق  الاسخ  اللكي ؛ وجه ال( 1)

 .12ورق  الاسخ  اللكي ؛ وجه ال( 2)

 . 26ورق  وجه ال ؛( الاسخ  الربيطاني 3)
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هـــ/ 1122أحمــد الرارــد الســامرا ي )  بــن تــأليه: إبــراهيمأشــتاٌت ُ ْؤَتِلَفــاٌت   .3

 -دار الحكمــ   . 2001هـــ/ أغســطس )رح( 1122: جمــادى الثانيــ  1ط . (2001

  .لادن/ المملك  المتحدة

ـــنر الرجـــال والاســـان مـــن العـــرح والمســـتعربين  األعـــ م .1 )قـــاموف تـــراجم ألر

ــر الــدين ــرقين(؛ تــأليه: وي ــن والمستش ــن محمــود ب  الدمشــعي  ب
ّ
ــي ل كب رق محمــد الزد

دار  . 1222هـ/ أيلـول )سـبتمرب( 1112: ربيا األول 10ط . (1236هـ/ 1326) 

مجلــدا ؛ أولــه معدمــ  المشــرا علــى الطبعــ   5 .بيــرو / لباــان -نالعلــم للم يــي

 .وبيوره ترجم  للمؤله .الرابع : زهير فتل اهلل

ولـه  بـن أحمـد بـن علـي بـن تـأليه: أبـي جع ـر أحمـد اإلقناع يف القـراءات السـبع  .5

 .المجيد قطامش عبد .حععه وقد  له: د .جزنان .هـ(510األن اري؛ ابن الَباذش ) 

ـــ/1122: 2ط ــ  أ  العــرى . 2001 ه ــورا  جامع ــ / المملكــ   -ماش ــ  المكرم مك

  .العربي  السعودي 

؛ اكتفاء الَقنُوع بَِما هو  طبوع  ن أشـهر التـيليف العربيـب يف المطـابع الشـرقيب والغربيـب .6

بيـرو /  -دار صـادر .صححه: محمد علي البـب وي .جمعه ووضعه: إدورد فادي 

  عـن 1526هــ/ 1313األولـى ال ـادرة سـا  )نشرة م ورة عن ربعتـه  . .د .لباان

بـيوره واتمـ  يف  .صـ ح  650العـاهرة/ م ـر(  -بال جالـ « النـ ل»مطبع  التـأليه 

 .كي ي  استعمال هذا الكتاح

 نظرات نقديب وقـراءات يف جديـد التـراث العمـاين  خطوطـم و طبوعـم  ،أ الي التراث .3

 . 2015هــ/ 1136: 1ط .الجـزن األول .حمـد الشـيباين بـن مبـارك بن بعلم: سلطان

 .مسعط/ سلطا  عمان -ذاكرة عمان

سـعيد المقـرٔي عـالُِم القـراءات  بـن علـي بن اإل ام الحافظ الُعمانِّي أبو  حمد الحسن .5

معال ماشور بمجل  التاري  العربي )ال ادرة عـن جمعيـ   .عزة حسن .؛ بعلم: دالكبير

  . (2006العدد السادف والث  ين )رتان  .المؤروين المغارب (
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دار الكتــب  . 1255: 1ط .الوهــاح عبــد ؛ تــأليه: حســن حســاياإل ــام المــازري .2

 .الشرقي / تونس

ــداء .10 ــي بكــر محمــد ،إيضــاح الوقــف واالبت ــأليه أب ــن ت ــاري  بــن العاســم ب بشــار األنب

ــي الــدين رماــان .هـــ(325)  مطبوعــا   . 1231هـــ/ 1321: 1ط .تحعيــ : محي

 .مجما اللغ  العربي  بدمش / سوري 

 .هــ(321اهلل الزركشـي )  عبـد بن تأليه: بدر الدين محمد َهال يف ُعُلوِم القرآل الُبرْ  .11

مكتبــ  دار  . 1251هـــ/ 1101: 3ط .أجــزان 1 .تحعيــ : محمــد أبــو ال اــل إبــراهيم

 .العاهرة/ م ر -اللاث

 بـن محمـد بـن سـعيد .؛ إعـداد: دبعا المخطوطات العمانيب يف المكتبات األوروبيـب .12

وزارة الـلاث  -ماشورا  الماتدى األدبي . 2006هـ/ 1123: 1ط .سعيد النارمي

 .ص ح  53 .والثعاف / سلطا  عمان

 تحصي  المرام يف أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام و كب والحرم ووالتها الفخام  .13

ــأليه: محمــد ــن ت ــن أحمــد ب ــبَّا  ب دراســ   .ســالم المــالكي المكــي المعــروا بال َّ

توزيـا مكتبـ   . 2001هــ/ 1121: 1ط .دهـيش بن اهلل دعب بن المل  عبد وتحعي :

  .مك  المكرم / المملك  العربي  السعودي  -األسدي

رِيع فِي شرح كتاب الفصيع  .11 َمد ُتحفب الَمْجِد الصَّ  بن يوُسه بن تأليه: أبي جع ر أحب

ـــبيلي )  ـــي اإلر ـــي اللبل ــــ(621عل ـــ ر األول .ه ـــدكتور  .الس ـــ : ال ـــ  وتحعي دراس

ــدالمل  ــن عب ــن  عياــ ب ــي ب ـــ/ 1115: 1ط .رداد الثبيت  -مكتبــ  ا داح  . 1223ه

 .ص حا  605 .العاهرة/ م ر

المـاعم ابـن غلبـون الحلبـي  عبـد بـن ؛ تأليه: أبـي الحسـن رـاهرالتذكرة يف القراءات .15

هـــ/ 1122: 1ط .ســعيد صــالل زعيمــ  .حععــه وراجعــه وعلــ  عليــه: د .هـــ(322) 

 -توزيـا: دار الكتـب العلميـ  . / م راإلسكادري -الاارر: دار ابن ولدون . 2001

 .ص ح  565 .بيرو / لباان
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ــد .16 ــم التجوي ــد يف عل ــدين محمــدالتمهي س ال ــمب ــأليه: َر ــن ؛ ت ــن الجــزري  ب ــد اب محم

روي َحَمد .هـ(533)   -مؤسس  الرسال  . 2001هـ/ 1121: 1ط .تحعي : غانم َقد 

 .بيرو / لباان

ــي .13 ــُروِح والَحَواِش ــاِ ُع الش  ــامقل   َج ــلاث )معجــم  ر ــبق المشــروح  يف ال ــَمان الُكُت ألسب

هـــ/ 1125: 1ط .محمــد الحبشــي بــن اإلســ مي وبيــان رــروحنا(؛ تــأليه: عبــداهلل

  .أبوفبي/ اإلمارا  العربي  المتحدة -ماشورا  المجما الثعايف  . 2001

اء وَكَمال اإلقراء  .15 ين أبقي الَحَسن علي َجمال الُقرَّ خَ  بن تأليه: َعَلم الدد ّي محمد السَّ اوق

عـــه وعلـــ  عليـــه وعمـــل فنارســـه: د .هــــ(613)  : 1ط .عبـــدالكريم الزبيـــدي .َحعَّ

  .مجلدان .بيرو / لباان -دار الب غ  . 1223هـ/ 1113

 .تـأليه: مجموعـ  ُكتَّـاح .العربي جماليات الفن والتـاري   دراسـات وأبحـاث الخط .12

 .العاهرة/ م ر -وكال  ال حاف  العربي  . 2020هـ/ 1111: 1ط

الجليـل الت ـدميري األندلسـي  عبد بن ؛ تأليه: أبي العباف أحمدح غريب الفصيعشر .20

دار الاـيان  . 2012هــ/ 1110: 1ط .تحعيـ : أحمـد رجـب أبـو سـالم .هـ(555) 

   .الكويت/ الكويت -للاشر والتوزيا

أبـي ن ـر الكرمـاين )مـن علمـان العـرن  بن اهلل محمد عبد تأليه: أبي شواذ القراءات  .21

  .بيرو / لباان -مؤسس  الب   .  .د .تحعي : رمران العجلي .نجري(السادف ال

بعلم:  علم التجويد قب  كتاب الرعايب وكتاب التحديد  ن )الكتاب األوسط( للعماين  .22

معال ماشور بمجل  معند اإلمـا  الشـاربي للدراسـا  العررنيـ ؛  .غانم قدوري الحمد

 .ا بعدهافم 161ص .هـ1122جمادى ا ورة  ،العدد الخامس

؛ العنايب بالقرآل الكريم وعلو م  ن بدايـب القـرل الرابـع الهجـري إلـى عصـرنا الحاضـر .23

ضــمن بحــوث )نــدوة عاايــ  المملكــ  العربيــ   .محمــد رل إســماعيل بــن إعــداد: نبيــل

السعودي  بالعررن الكريم وعلومه(؛ الماععدة يف مجما المل  فند لطباع  الم ـحه 

: 1ط .وال ـــادرة بـــالعاوان ن ســـه ،هــــ1121رجـــب الشـــريه بالمدياـــ  الماـــورة يف 
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  .المديا  الماورة -مجما المل  فند لطباع  الم حه الشريه .هـ1121

)معابلـ  علــى ســبا نســ  وطيــ   غايـب النهايــب يف أســماء رجــال القــراءات أولــي الروايــب .21

ــد ــرق ُمَحمَّ ين أبقــي الَخيب سق الــدد ــد ابــ بــن إحــداهن بخــط المؤلــه(؛ تــأليه: َرــمب ن ُمَحمَّ

ّي )  ــَزرق ـــ(533الَج ــراهيم عمــرو .ه ــي إب ــ : أب ــن تحعي ــد ب ـــ/ 1135: 1ط .اهلل عب ه

  .العاهرة/ م ر -دار اللؤلؤة للاشر والتوزيا . 2013

اء .25 ـدَغاَيُب النِّهايب يف طبقات الُقرَّ ي الَخيبـرق ُمَحمَّ ين أبـق سق الـدد ـد ابـن  بـن ؛ تأليه: َرـمب ُمَحمَّ

ّي )  ـــــَزرق ــــــ(533الَج ه:  .ه ـــــي باشـــــرق  G.Bergstraesser برجسلاســـــر .سُعاق

ـــ/ 1352)  ــزل . (1233ه ــل ت ــحيَحه: بيرت ــ  .Pretzl أكم ــب العلمي  -دار الكت

ــان ــرو / لبا ـــ/ 1102: 3ط .بي ــى 1252ه ــه األول ا عــن ربعت ـــ/ 1351  )ت ــوير  ه

 .العاهرة/ م ر( -  التي َنَشَرها: محمد أمين الخانجي1232

)المجلد السادف: ال نرف الوص ي  اطفهارس الخزانب الحسنيب بالقصر الملكي بالرب .26

 . 1253هــ/ 1103: 1ط .لعلو  العررن الكريم(؛ ت ـايه: محمـد العربـي الخطـابي

 .الدار البياان/ المملك  المغربي  -مطبع  الاجاح الجديدة

فنـــرف علـــو  العـــررن  - الفهـــرس الشـــاِ   للتـــراث العربـــي اإلســـ  ي المخطـــوط .23

ــا الَمَلكــي لبحــوث الحاــارة اإلســ مي  )َمخطورــا  العــرانا (؛ إصــدار: الَمجب  َم

ان/ المملك  األردني  النارمي  -)مؤّسس  رل البيت(    . 1221هـ/ 1111: 2ط .َعمَّ

ــب المنــورة .25 ــب الجا عــب االســ  يب بالمدين مــن عــا   فهــرس ُكتــب علــوم القــرآل يف  كتب

 .لسعودي المديا  الماورة/ المملك  العربي  ا - ؛ إصدار قسم المكتب  بالجامع  1113

 . .د

إعـداد: مؤسسـ   فهرس  خطوطات خزانب دار الت  يذ )إروال( بجا ع غردايب الكبيـر  .22

 . 2002هـ/ إبريل 1130إصدار: ربيا ا ور  .غرداي / الجزا ر -الشي  عمي سعيد

سـعيد  بـن علـي بـن ]كذا[؛ تأليه: أبي محمد الحسن القراءات الثماين للقرآل الكريم .30

مطـابا  .وأحمد حسين صـعر ،تحعي : إبراهيم عطوة عوأ .هـ(5المعرئ العماين ) 
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 -الاارـر: المجموعـ  ال ـح ي  للدراسـا  والاشـر .العاهرة/ م ر -دار أوبار اليو 

مـن ماشـورا  وزارة الـلاث  . 1225هــ/ ياـاير 1115: رـعبان 1ط .العاهرة/ م ر

 نبـ تعـديم: سـماح  الشـي  أحمـد .صـ حا  605 .العومي والثعافـ / سـلطا  عمـان

  .(11 -5معدم  التحعي  )ص .(1 -3حمد الخليلي )ص

ـد الحســنالكَِتـاُب األْوَســُط يف ِعْلـم القــراءات .31 ســعيد  بـن علــي بـن ؛ تـأليه: أبقــي ُمَحمَّ

ئ الُعَمـــانقي )  ـــرق ة َحســـن .تحعيـــ : د .هــــ(5الُمعب ـــزَّ
هــــ/ رح 1123: رجـــب 1ط .عق

عدم  المحعـ  بأوله م .ص ح  632 .دمش / سوري  -دار ال كر . 2006)أغسطس( 

 .(35 -3)ص

عبداهلل الشنير بحـاّجي  بن ؛ تأليه: م ط ىَكْشُف الظ نول عن أسا ي الُكتب والفنول .32

 .مجلدان .بيرو / لباان -دار ال كر . 1252هـ/ 1102 .هـ(1063ولي   )

أبي  بن تأليه: أبي محمد مكي .الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها .33

 . 1253هــ/ 1103: 1ط .محيـي الـدين رماـان .تل: د .هـ(133رالب العيسي ) 

 .جزرن .بيرو / لباان -مؤسس  الرسال 

أبـي بكـر  بـن محمـد بـن ؛ تأليه: أبي العباف أحمدلطاسف اإلشارات لفنول القراءات .31

: 1ط .تحعيــ : مركــز الدراســا  العررنيــ  بالمدياــ  الماــورة .هـــ(223العســط ين ) 

 .الم حه الشريه/ المملك  العربي  السـعودي مجما المل  فند لطباع   .هـ1131

  .مجلدا  10

دُ ْخَتار الّصحاح   .35 ازي بـن أبقي بكر بن تأليه: ُمَحمَّ  .هــ(666بعـد  )  عبـدالعادر الـرَّ

 -مكتبـ  لباـان  . 1252هــ/ 1102ربع  مدقع   .إوراس: دا رة المعاجم يف مكتب  لباان

  .بيرو / لباان

 تــأليه: الــدرر اللوا ــع يف أصــ   قــرأ اإل ــام نــافع  المختــار  ــن الجوا ــع يف  حــاذاة .36

المطبعـ   .هــ1321: 1ط .هــ(536مخلـوا الثعـالبي )  بـن محمد بن الرحمن عبد

  .الثعالبي / الجزا ر
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 .؛ بعلـم: عـزة حسـن خطوطب غميسب نادرة لكتاب نفيٍس  ن التراث العربي اإلس  ي .33

العـدد  .  المؤروين المغاربـ (معال ماشور بمجل  التاري  العربي )ال ادرة عن جمعي

  . (2001السابا عشر )رتان 

العـاهرة/  .تحعي : أبي ال اـل إبـراهيم .تأليه: أبي الطَّيب اللغويَ َراتب النَّْحِويِّين   .35

 . .د .م ر

ـد الحسـنالُمْرِشد يف الَوْقِف واالبتداء   .32 ي ُمَحمَّ ئ  بـن علـي بـن تأليه: أبـق ـرق سـعيد الُمعب

 Istanbul University طورــ  مكتبــ  جامعــ  اســطمبولمخ .هـــ(5الُعَمــانقي ) 

Library تحت رقم ،يف تركيا Ay.6827. بـن ولـه بـن ناصـر بـن الااس : محمد 

ا الشافعي مذهبا بن سباع محـر   25تاري  الاسـ : يـو  الجمعـ   .عبداهلل اللوجي بلد 

المديا  توجد نسخ  م ّورة مانا يف مكتب  الجامع  ا س مي  ب .ورقا  205 .هـ360

  .بحوزة الكاتب صورة مانا .(5302تحمل رقم ) ،الماورة

 بـن عمر بن عبيد اهلل بن علي بن ؛ تأليه: أبي راهر أحمدالمستنير يف القراءات العشر .10

: 1ط .عمـار أمـين الـددو .تحعيـ  ودراسـ : د .مجلـدان .هـ(126سوار البغدادي ) 

دبـــي/  -يـــان الـــلاثدار البحـــوث للدراســـا  اإلســـ مي  وإح . 2005هــــ/ 1126

 .اإلمارا  العربي  المتحدة

بب .11 َمان الُكتب المطبوع  يف األقطـار  ُ ْعَجم المطبوعات العربّيب والُمَعرَّ )وهو رامل  ألسب

َعٍ  مـن تـرجمتنم َمان مؤلد ينا وُلمب وذلـ  مـن يـو  فنـور  ،الشرقي  والغربي  ما ذكر أسب

مي ديـ (؛ َجَمَعـه ورّتبـه:  1212ع  لسا  المواف 1332الطباع  إلى نقَناي  السا  النجري  

كقيس رة عـن ربعتـه  . .د .بيـرو / لباـان -دار صادر .يوسه إليان َسرب )نشـرة م ـوَّ

 .العاهرة -ال ّجال  -  عن مطبع  سركيس1225هـ/ 1316األولى ال ادرة سا  

ــَف فيهــا .12 ــب يف التــأليف اإلســ  ي وبيــال  ــا ُألِّ ليه: تــأ .ُ ْعَجــم الموضــوعات الَمْطُروَق

إصـدار: هي ـ  أبـو فبـي للثعافـ   . 2002هــ/ 1130: 1ط .محمد الحبشي بن عبداهلل

  .أبوفبي/ اإلمارا  العربي  المتحدة -واللاث )المجما الثعايف(
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ال ُ ْعَجم المؤلِّفين .13 َضا َكحَّ اعتاى به وَجَمعه وأورجـه: مكتـُب تحعيـ   .؛ تأليه: ُعمر رق

بيــرو /  -مؤسســ  الرســال  . 1223ـ/ هــ1111: 1ط .الــلاث يف مؤسســ  الرســال 

 .أربع  أجزان .لباان

 . عجــم تــاري  التــراث اإلســ  ي يف  كتبــات العــالم )المخطوطــات والمطبوعــات( .11

دار  . 2001هـ/ 1122: 1ط .وأحمد روران قره بلوط ،إعداد: علي الرضا قره بلوط

  .أجزان 6 .قي ري/ تركيا -الععب 

 .العلي المسـؤول عبد تأليه: يب و ا يتعلق بم  عجم  صطلحات علم القراءات القرآن .15

العـاهرة/  -دار الس   للطباع  والاشر والتوزيـا واللجمـ  . 2003هـ/ 1125: 1ط

 .م ر

 عجم  صنفات الوقف واالبتداء  دراسب تاريخيب تحليليب  ع عنايـب خاصـب بمصـنفات  .16

لك ـراوي إعـداد: محمـد توفيـ  محمـد حديـد؛ أبـي يوسـه ا .القرول األربعب األولـى

الريــاأ/  -مركــز ت ســير للدراســا  العررنيــ  . 2016هـــ/ 1133: 1ط .الســانوري

  .المملك  العربي  السعودي 

بعلـم: حـاز  سـعيد   قد ب تفسير الـدر المنثـور للسـيوطي بـين المخطـوط والمطبـوع  .13

معال ماشور بمجل  البحوث والدراسا  العررني ؛ ال ادرة عـن األمانـ  العامـ   .حيدر

العـدد األول/ السـا  األولـى: محـر   .لمل  فند لطباع  الم حه الشريهلمجما ا

 . 2006هـ/ فرباير 1123

ي يحيـى زكريـاالَمْقِصد لتلخيص  ـا فِـي الُمْرِشـد يف الوقـف واالبتـداء .15  بـن ؛ تـأليه: أبـق

 -المطبعـ  العثمانيـ  )ل ـاحبنا: عثمـان عبـدالرزا ( .هــ(226محمد األن ـاري ) 

  .ص ح  26 .هـ1305: جمادى األولى 3ط ./ م رالعاهرة -حارة ال راو 

د الُعمانِي؟ .12 معـال   .بعلـم: محمـد بوزيـان باعلـي )كاتـب مـن المغـرح( َ ْن ُهو أبو ُ َحمَّ

َوى هــ/ 1112رـوال  ،الَعَدد الثامقن َعَشـر ،ال ادرة بسلطا  ُعمان ،ماشور  يف مجل  َنزب

 . 1222فرباير 
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ــْرِع  .50 ــلقم ناصــراألَْزَهــرنَِثــاُر الَجــْوَهر يف ِعْلــم الشَّ ُعــَديدم  بــن ســالقم بــن ؛ تــأليه: أبقــي ُمسب

 ( 
ّ
ــي واحق ّ الرَّ

ــي ــ  مســعط/ ســلطا  عمــان .هـــ(1332الَبنب نق هـــ/ 1121: 1ط .مكتب

 .ومس  مجلدا  . 2001

ــراءات العشــر  .51 ــد النشــر يف الق ــدين ُمَحمَّ س ال ــمب ــأليه: َر ّي  بــن ت ــَزرق ــن الَج ــد اب ُمَحمَّ

 -دار الكتب العلمي  .  .د .علي محمد الاباعأررا على ت حيحه:  .هـ(533) 

  .بيرو / لباان

هــ/ 1321: 1ط .؛ تأليه: رماان رشـنَنوادر المخطوطات العربيب يف  كتبات تركيا .52

  .بيرو / لباان -دار الكتاح الجديد . 1235

ّي الُخــوارزمي  بــن تــأليه: أبــي يععــوح يوســه هجــاء المصــحف  .53 محمــد الَعيبــدق

ـــ : غـــانم .هــــ(615)  ـــدوري الحمـــد تحعي ـــ   . 2012هــــ/ 1110: 2ط .ق جمعي

 .عّمان/ األردن -المحاف   على العررن الكريم

 .د.)رسـال  جامعيـ (؛ إعـداد: أ الوقُف واالبتداء وِصـَلُتهما بـالمعنى يف القـرآل الكـريم .51

العـاهرة/  -دار السـ   . 2006هــ/ 1123: 1ط .عبدالكريم إبـراهيم عـوأ صـالل

  .ص ح  325 .م ر

ــي بتــداء الوقــف واال .55 ي  بــن اهلل محمــد عبــد تــأليه أب َنــوق ي الَغزب
ــَجاَونبدق َريبُ ــور السَّ

دار  . 2001هـ/ 1122: 1ط .محسن هارم درويش .دراس  وتحعي : د .هـ(560) 

 .عمان/ األردن -المااه  للاشر والتوزيا
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