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اخ  نُ َنَقَل بعُض   املقرئ    عناملخطوطات  سَّ

»يف   الُعامين تالميذه  لبعض  كتَبَها  إجازًة 

وأربعني   أربع  سنة  األول  ربيع  شهر 

وه وأربعمئة« معروف .  تاريخ  أقىص  ذا 

 ةــُتنرش هذه األوراق يف ذكراه األلفيله. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 رحلة ابلحث عن 

 الُعمان تراث املقرئ 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع رسول اهلل،  

 وىلع آهل وصحبه ومن وااله 

 
 : (1) صديرت •

كتبتُ   قلُت  مقالة  أول  العمايف  املقرئ  عن  اتلاريخ    :ين ها  ِعلَْم  إن 
الُعَماِنيّني، ورّبما اكن املحظوُظ  َمنِِْسٌّ عند  َمْن اغدر  مِ   ُمَغيٌَّب  ن أعالمهم 

غري   الرتاجم  كتب  من  يشء  يف  قدٍم(  )َمْوِطئ  الْسِمِه  يلجد  بالده، 
 .(2)الُعَماِنيّة

مان، اغدر  من أعالم عُ   مٍ لَ وهذه األوراق توثق رحلة ابلحث عن عَ 
ال أواخر  مستفيد    قرن بالده  شىت  بدلان  إىل  اهلجري  ومفيد  الرابع  ثم  ا  ا، 

 
ا   (1) البحث يف  مادة هذا  التذُنرشت  السنوي لكتاب  الذي   (؛أبحاث يف الكتاب العريب املخطوط)  كاري 

سنة   إصدار  املغربية؛  باململكة  والتواصل  والثقافة  الشباب  وزارة  مج 2021تصدره  ص3م،   /151  .

ملنشور حيوي  وهذا ايد.  والشكر اجلزيل للدكتور عبد العزيز الساوري عىل ثقته الكريمة وتوجيهه السد

 لبعض املخطوطات.جديدة  اورً وصزيادات عىل ما سبق، 

م  (2) املَسبََقْت يل  القراءات،  قالتان عن  الكتاب األوسط يف علم  بعنوان: »وقفة مع  الُعامين؛ األوىل  قرئ 

امل الُعامين  حممد  األول  أليب  ربيع  يف  كتبتُها  إبريل  1428قرئ«؛  »شيخ  2007هـ/  بعنوان:  والثانية  م. 

امل يف  كتبتها  العامنية«؛  نوفمرب  1435  حرماملقارئ  واملقالتان2013هـ/  يف    م.  أمايل كتايب:  منشورتان 

ومطبوعه؛ خمطوطه  العامين  الرتاث  جديد  يف  وقراءات  نقدية  نظرات  ط  الرتاث،  األول.  : 1اجلزء 

 .395، وص366مسقط/ سلطنة عامن. ص  -م. ذاكرة عامن2015 هـ/1436
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  ةُ حرك  بعلمه يف أرجاء املعمورة من رشقها إىل غربها، ونشطْت   انتفع انلاُس 
نشطْت  كما  احلديث،  العرص  يف  مصنفاته  خمطوطات  عن  معها    ابلحث 

   حوهل، واملسايع إىل حتقيق كتبه ونرشها. ادلراساُت 

  :مهاد تاريخ 
م القراءات،  لْ جري ظهور مؤلفات عديدة يف عِ ع اهل برا ال شهد القرن  

واالبتداء،لْ وعِ  الوقف  القليل    –بعُضها    م  الطباعة    –وهو  من  ُه  َحظَّ نال 
ا ينتظر   نْ ومِ .   ( 3)وال يُبرص   رُ ثَ ا يُؤْ ، أو مفقود  والنرش، وبيق األكرُث منها خَمُْطوط 

الَفنّ  هذا  يف  املصنفات  يف  أهم  السبعة  كتاب  ابن  أليبالقراءات؛  :  بكر   

 
عداد: نبيل ؛ إالرابع اهلجري إىل عرصنا احلارضن  العناية بالقرآن الكريم وعلومه من بداية القرانظر:    (3)

إسام  بن آل  الكريم وعلومه(؛  حممد  بالقرآن  السعودية  العربية  اململكة  عناية  )ندوة  بحوث  عيل. ضمن 

جممع يف  رجب    املنعقدة  يف  املنورة  باملدينة  الرشيف  املصحف  لطباعة  فهد  والصادرة 1421امللك  هـ، 

.  542/  1.  دينة املنورةامل  -مللك فهد لطباعة املصحف الرشيفا  هـ. جممع1424:  1بالعنوان نفسه. ط

الكريم.الو القرآن  باملعنى يف  واالبتداء وصلتهام  إبراهيم عوض صالح.    قف  الكريم  عبد    398إعداد: 

طصفحة السالم2006هـ/  1427:  1.  دار  ص  -م.  من  َد  َعدَّ وقد  مرص.  قائمًة   35  -25القاهرة/ 

ُفو َألَّ الذين  األئمة  شملت  ا  بأشهر  واالبتداء،  الوقف  مصنفا.  عاملًِ   57يف  واالمعجم  الوقف  بتداء؛ ات 

األوىل. األربعة  القرون  بمصنفات  خاصة  عناية  مع  حتليلية  تارخيية  توفيق  دراسة  حممد  حممد    إعداد: 

 -م. مركز تفسري للدراسات القرآنية2016هـ/  1437:  1حديد؛ أيب يوسف الكفراوي السنهوري. ط

 بن حممد احلبيش؛  ستاذ عبد اهللا: ما كتبه األ. وراجع أيض62/  1لعربية السعودية.  ا  الرياض/ اململكة

م.  2009هـ/  1430:  1«. طيهاُمْعَجم املوضوعات املَطُْروَقة يف التأليف اإلسالمي وبيان ما ُألَِّف فيف »

 . 2121/ ص2أبوظبي/ اإلمارات. ج -إصدار: هيئة أبوظبي للثقافة والرتاث )املجمع الثقايف(
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بن 324هد )تجما الوقف واالبتداء، أليب بكر حممد  إيضاح  ه(، وكتاب 
ه(، وكتاب الوقف واالبتداء ألمحد بن  328القاسم ابن بشار األنباري )ت
)ت اهلمذاين  أوس  بن  أو  333حممد  واالئتناف  القطع  وكتاب   ـهتقريبا(، 

بن حممد  بن  أمحد  جعفر  أليب  واالبتداء؛  ا   الوقف  بابن  ملعإسماعيل  روف 
)تانلَّ  اس  الفاريس    ه(،338حَّ يلع  أليب  السبعة؛  للقراء  احلجة  وكتاب 

وكتاب الغاية يف القراءات العرش؛ أليب بكر أمحد بن احلسني   ه(،377)ت
وكتاب املحتسب أليب الفتح عثمان بن  ه(،  381بن مهران األصبهاين )ت 

اهر بن عبد  ن طيب احلسأل   اتلذكرة يف القراءات؛وكتاب  ه(،  392جين )ت
ابن غلبون احلليب )ت الوقف واالبتداء؛  ه(399املنعم  ، وكتاب اإلبانة يف 

)ت اخلَُزايع  جعفر  بن  حممد  الفضل  وكتاب  408أليب  يف  ه(،  املنتىه 
 أيضا.  القراءات العرش؛ أليب الفضل اخلزايع
احلسن بن يلع  ماين أبو حممد  العُ   ُئ رِ قْ ويف أواخر هذا القرن ظهر المُ 

سعي عُ د،  بن  ىلع  مَ ويف  فقرأ  ابلرصة  إىل  ارحتل  ومنها  نشأته،  اكنت  ان 
وقَصَد   آخرين،  فيها  فالَزَم  األهواز  إىل  العراق«، ومىض  أهل  من  »الشيوخ 

ي   ث فيه عن َعرْصِ ه  َعْسَكُر ُمْكَرم من نوايح خوزستان يف بالد فارس، وَحدَّ
أنه استقر شطر   العسكري. ويبدو  ب ا من عمره  أيب هالل  أقايلم ني  متنقال 

يف    هُ تْ طَ ان يه اليت نشَّ تَ سْ جِ اء بسِ رَّ أصحابه القُ  فاكنت رغبةُ  وخراسان،  فارس 
سنة   القراءات  علم  يف  األوسط  الكتاب  وهو  كتبه،  باكورة  ه،  413وضع 
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العَ نفسُ   واحلاُل  »بالد  عمله يف  اذلي  املرشد  كتابه  أيضا  جَ ها ترسي ىلع  م« 
ة )الواقعة اآلن رشق  نَ زْ يف غَ   اتهفيه ىلع بعض مشاهد برصيح عبارته، ونصَّ 

ورَ  رواياٍت وَ أفغانستان(.  ْجِزي ني    مسندة    ى  الس  شيوخه  بعض  عن 
بالد اهلل    هل أنه نزل مرص، وال نعرف أيَّ   مَ جَ رْ غرُيه ممن تَ   رَ كَ والَمْرَوِزي ني. وذَ 

 فاته بعد وفاته.  رُ  ْت مَّ َض 

د أبو:  أوال  •  : ة املصادر املتقدم يف  الُعماِنّ  حُمَمَّ
؛ جند يف كتاب  ، أواخَر القرن اخلامس الُعَماينّ   عن عرص  بعيدٍ   غريَ 

القراءات ) يف  اخلراساين  (اإليضاح  األندرايب  عمر  أيب  بن  ألمحد   ،
، ولعله أبكر انلاقلني  ا  مقتبس  ا  ه(، نَص  475)ت عن كتاب الُمرِْشد للُعَمايِنّ
  .(4)عنه

القرن   أبو عبد اهللويف  يطالعنا  ور  فُ يْ طَ   د بنحمم  السادس اهلجري 
الغَ  َجاَونِْدّي  بإشارة    ه( 560)ت  يّ وِ نَ زْ السَّ واالبتداء(  )الوقف  كتابه  يف 

ن  (5) يف مقدمته  يقول  حة باْسِمِه أو لقبه.غري مرصّ   ماينلطيفة إىل العُ  : »فِممَّ
صاحب   الصناعة:  يف  بالرباعة  الُقّراء[  ]يعين  منهم  املقاطع  اشتهر 

 
 .  226/ 1بتداء؛ معجم مصنفات الوقف واالانظر:  (4)

)ت  واالبتداء؛ الوقف    (5) الَغْزَنِوي  َجاَوْنِدي  السَّ َطيُْفور  بن  حممد  اهلل  عبد  أيب  دراسة  560تأليف  هـ(. 

والتوزيع للنرش  املناهج  دار  درويش.  هاشم  حمسن  د.  ط  -وحتقيق:  األردن.  ن/  هـ/  1422:  1َعامَّ

 . 104 -103م. ص2001
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الُمَقدَّ (6)واملبادئ اإلماُم  الم  ،  السابق  أقرانه،  يف  ىلع  الفائق  انلحرير،  عنان 
، اإلمام الُمَسلَّم يف زمانه، الطائع الطبيعة  وصاحُب املرشدابليان واتلحرير.  

طيََّب اهلل    –يف مبالغة اتلعبري، الرائع الصنيعة يف معاودة اتلقرير. والكهما  
الك  باثلناء عليه  –ثراُهما   َسَعيَا يف  وقد  دٍّ  تابوادلاعء هل جدير.  جُمِ َسْْعَ  ني 

بَ  ما  وَرَعيَا  يد،  ا جُمِ مولع  منهما اكن  األول  أن  وُمِعيد، غري  ُمبِْدٍئ  َريْعَ  َغيَا 
َحَذَر   باذلهاب  واٍد  لك  يف  ُمبِْداع   اكن  واثلاين  اتلبصري،  طلَب  باإلطناب 

ة    اتلقصري، فتجاوَزا بطول اإلماكن َحدَّ رغبة أهل الزمان، فداعين ِصْدُق ِهمَّ
إىل إمالء    –متعين اهلل به    –واِجدي يف اثلقة يب، وصائدي باملقة يل  و  َمْن هُ 

 هذا الكتاب...«. 
علماء   )من  الكرماين  نرص  أيب  بن  اهلل حممد  عبد  أبو  اقتبس  كما 

« يف  العمان احلسن بن يلع بن سعيدا عن »القرن السادس اهلجري( الكم  
 .(7))شواذ القراءات(كتابه 

 
السجسيعن  (6) حممد  بن  سهل  حاتم  أبا  )تي:  )املهـ(255تاين  وكتاُبه  الكتب  .  من  واملبادئ(  قاطع 

ُق الكتاب.  املفقودة كام َنبَّه حُمَقِّ

 عبد اهلل حممد بن أيب نرص الكرماين )من علامء القرن السادس اهلجري(. تأليف: أيب   شواذ القراءات؛   (7)

الُعام. ونصُّ كالمه25بريوت/ لبنان. ص  -غحتقيق: شمران العجيل. د. ت. مؤسسة البال ين  : »وذكر 

بن   النص  احلسن  أجد  فلم  يعني،  كتاٍب  أي  أدري  وال  السجدات...«  باب  يف  كتابه  يف  سعيد  بن  عيل 

 وسط وال يف املرشد. قول يف األاملن
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السابع القرن  حممد و  أب  ينص    ويف  بن  يوسف    ّي دِ يْ القَ   يعقوب 
كتاب املرشد    لِ عْ )هجاء املصحف( ىلع جَ   يف كتابه  ه(618اخلُوارزيم )ت 

 . (8)أحد املصادر اليت استخرج منها كتابه
)ت و  السخاوي  بن حممد  ادلين يلع  َعلََم  ُد  أليب  643جَنِ ه( حيفظ 

القُ  )مجال  كتابه  يف  أْورََدها  أقوال،  العماين مجلة  اإلقراء(،  رَّ حممد  وكمال  اء 
ا بقوهل: »قال   أبو حممد احلسن بن يلع بن سعيد  وينعته نعتا رصحيا واضح 

بالُعَمانّ  مسائ املعروف  من  هل  أْورََد  ما  أشهر  وِمْن  اآليتني  «.  يف  رأيُه  ل: 
]ابلقرة/   خطيئته﴾  به  وأحاطت  سيئة  كسب  من  ﴿بىل  [  88الكريمتني: 

ِتلَْك  ُخَل وقوهل عز وجل: ﴿َوقَالُوا لَْن يَدْ  ْو نََصارَى 
َ
أ ا   اْْلَنََّة إِالَّ َمْن اَكَن ُهود 

َماِني ُهْم قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن ُكنْتُْم َص 
َ
 أ

َ
ِ وَُهَو  اِدقِنَي * بىََل َمْن أ ْسلََم وَْجَهُه ّلِِلَّ

ْجُرُه ِعنَْد َرب ِه﴾ ]ابلقرة/  
َ
[ فقد نقل السخاوي عن  112  -111حُمِْسٌن فَلَُه أ

حمأيب فقد    أجازه  وَمْن  غلط،  اآليتني  يف  )بىل(  ىلع  »والوقف  قوهل:  مد 
ق »واذلي  بقوهل:  السخاوي  تعقبه  ثم  آخر الكمه.  إىل  ثم أخطأ...«  َغلٌَط«  اهل 

ا او اكِفي ا. إىل أن قال: »وقد   بنَيَّ أن الوقف يف اآليتني حيتمل أن يكون تام 
يف سورة القيامة«. ونقل الكمه يف    هُ َهَدَم ]يعين الُعَماين[ ما قاهل هنا بما َذَكرَ 

َبنَانَه نَُسو َي  ْن 
َ
أ ىلَعَ  قَاِدِريَن  تعاىل: ﴿بىَل  الوقف ىلع )بىل( يف قوهل  ﴾  إجازة 

 
انم  هـ(. حتقيق: غ618تأليف: أيب يعقوب يوسف بن حممد الَقيِْدّي اخلُوارزمي )ت  هجاء املصحف؛  (8)

 عاّمن/ األردن.  -آن الكريمافظة عىل القرم. مجعية املح2019هـ/ 1440: 2قدوري احلمد. ط
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بَ 4]القيامة/   وَتَعقَّ نِس  [  وأظنه  ابلقرة؟  يف  الكمه  من  هذا  ْيَن 
َ
»فَأ بقوهل:  ه 

 .(9)]ما[ قال هنالك«
( كتاب  مويف  خيىف  ما  معرفة  ىلع  ااتلنبيهات  لعبد  (لوقوفاتن  ؛ 

عن   اقتباسات  ه(681السالم بن يلع بن عمر بن سيد انلاس الزواوي )ت
« بـ  أحيانا  وينعته  كثرية،  مواضع  يف  العماين  املرشداملقرئ  ىلع    «صاحب 

اهلل بن    عبدُ   –دون ترصيح باسمه    –ونقل عنه كثريا    .طريقة ابن طيفور
)ت انلكزاوي  يف683حممد  )االقتداء  كتابه  يف  الوقف  مع  ه(  رفة 

ب أسماء  الكتاب يف »با  رَ دْ يتيمة إيله َص رصحية  ا بإشارة  واالبتداء(، مكتفي  
 . (10)األئمة اذلين اشتهر عنهم الوقف واالبتداء«

 
اء وَكاَمل اإلقراء؛   (9) ين أ  ََجال الُقرَّ َخاِوّي )تيِب احلَ تأليف: َعَلم الدِّ قه  643َسن عيل بن حممد السَّ هـ(. َحقَّ

بريوت/    -دار البالغة.  م1993  هـ/1413:  1طوعلق عليه وعمل فهارسه: د. عبد الكريم الزبيدي.  

ص2جلبنان.   والعبارة  421  -419/  املطبوع:  .  يف  َوَرَدْت  هنالك«  قال  ]ما[  نيس  »وأظنه  األخرية: 

حْ »وأظنه نيس من قال هنالك«، وَص  تُها حسَب ما يظهر يل. وهذه املسألة بعينها نقلها ابن اجلزري يف  حَّ

 . توثيُق بياناِت َطبِْعهِ  –عون اهلل قريبًا ب –. وسيأيت 200 -199كتابه )التمهيد( ص

  .228/  1  معجم مصنفات الوقف واالبتداءالدكتور أبو يوسف الكفراوي يف:  ا كتبه عنهام  انظر م  (10)

 تقصاء كثري من االقتباسات عن املقرئ العامين.  اسوهلذا املصدر الفضُل يف 
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صنيع  لُ ثْ ومِ  )ته  ف 794الزركيش  أشار ه(  إىل    قد  َعَجٍل  ىلع 
القرآن(  الُعَمان» )الربهان يف علوم  كتابه  املؤلفني  عدَّ و« يف  أشهر  يف  ه من 

 .(11) َفّن الوقف واالبتداء
قرونوبَْعَد   وهو    أربعة  العماين،  للمقرئ  يرَُتِْجُم  َمْن  مرة  جند ألول 

)ت اْلزري  ابن  حممد  بن  حممد  ادلين  )اغية  833شمس  كتابه:  يف  ه( 
« ترمجته:  ونَص   الُقّراء(.  طبقات  يف  أبو  انلهاية  سعيد؛  بن  يلع  بن  احلسن 

العُ  املقرئ مَ حممد  الوان  إمقف  ، صاحب  يف  واالبتداء،  هل  فاضل حمقق،  ام 
، (13)واآلَخُر املرشد؛ وهو أَتم  منه وأبَسُط   (12) ابان؛ أحُدُهما ]......[الُوقوف كت

ثم   الاكيف  ثم  احلسن  ثم  اتلاّم  إىل  فيه  الوقَف  َم  قسَّ وقد  وأفاَد.  فيه  أْحَسَن 
 

َهان يف ُعُلوِم القرآن؛  (11) مد أبو  هـ(. حتقيق: حم794اهلل الزركيش )ت  حممد بن عبدبدر الدين  تأليف:    الُُبْ

طأج  4إبراهيم.  الفضل   الرتاث1984هـ/  1404:  3زاء.  دار  مكتبة  ج  -م.  مرص.  / 1القاهرة/ 

 . 342ص

وعة التي أعتِمُدها من كتاب )غاية النهاية( البن اجلزري. والقرائن تشري إىل أن  بياٌض يف النسخة املطب (12)

انالل )املغني(.  هي  الساقطة  القراءظر:  فظة  طبقات  يف  النهاية  اجلزري.  ؛غاية  بنرشه  البن  ج. ُعنَِي   :

بريتزل  G.Bergstraesserبرجسرتارس   تصحيحه:  م  1982هـ/  1402:  3. طPretzl. وأكمل 

القاهرة/ مرص(. دار   -م التي نرشها: حممد أمني اخلانجي1932هـ/  1351طبعته األوىل  )تصويًرا عن  

ة غاية النهاي:  طبعته اجلديدة. وانظر  1013الرتمجة رقم   223/ ص1ج بريوت/ لبنان.    -كتب العلميةال

يب  )مقابلة عىل سبع نسخ خطية إحداهن بخط املؤلف(؛ حتقيق: أ  يف أسامء رجال القراءات أويل الرواية

ط اهلل.  عبد  بن  عمرو  والتوزيع2017هـ/  1438:  1إبراهيم  للنرش  اللؤلؤة  دار  مرص.  الق  -م.  اهرة/ 

 .  1013ة رقم الرتمج 704/ ص1مج

 أي أوسع وأكثر تفصيال.  :أبسط (13)
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السجستاين حاتم  أبا  تبع  أنه  وَزَعَم  املفهوم،  ثم  وقد اك(14) الصالح  ن .  زل  ن 
قرأ عليهك بعيد اخلمسمئة، وال أعلم ىلع  مرص، وذل َمْن  قرأ، وال  ، (15)َمْن 

القراء( وأنكر   الوقف من كتابه )مجال  َذَكَرُه يف فصل  السخاوي  أن  غري 
ا﴾   فَاِسق  اَكَن  َكَمن  ُمْؤِمن ا  اَكَن  َفَمن 

َ
الوقف ىلع قوهل ]تعاىل[: ﴿أ عليه منعه 

ىلع18]السجدة/   الوقف  أجاز  أنه  مع   ،] 
َ
﴿أ وَِعَماَرةَ   احْلَاج   ِسَقايََة    َجَعلْتُْم 

﴾ ]اتلوبة/   ِ ِ َوايْلَْوِم اآْلِخِر وََجاَهَد يِف َسِبيِل اّلِلَّ الَْمْسِجِد احْلََراِم َكَمْن آَمَن بِاّلِلَّ
   .(16)[ وأجاز االبتداء بـ ﴿ال يَْستَُووَن﴾ وال فرق بينهما«19

 
( َتُعوُد عىل كتاب املرشد، ا حاتم السجستاين وَزَعَم أنه تبع أب سياُق الكالم يوحي أن العبارة األخرية )  (14)

 ب املُْغنِي كام سيأيت توضيُحه. ِِتَا عىل كتا لصواَب يف عودويظهر يل أن ا

ذكر  (15) التي  املعلومة  هذه  مصدر  أدري  اجلزري.  ال  ابن  النها  أن  بالذكر  املخطوطة  واجلدير  من  سخة 

النه يعني)غاية  ما  الرتمجة،  هذه  من  ختلو  املؤلف  بخط  هي  التي  أو  اية(  إبرازة  بقلم ىلأهنا  مسودة  أو   

؛ بقلم  اية النهايةغخمطوطة  )انظر:    يف نسخٍة الحقة  ترمجة العامين مع تراجم أخرى  أنه استدرك و  املؤلف،

القراءات أويلا يف أوهل   َب تَ كَ   .زريابن اجلمؤلفها:   النهاية يف أسامء رجال  الرواية؛ تأليف: »كتاب غاية     

هناية  سامه:  الذي  كتابه  خمترص  وهو  به.  تعاىل  اهلل  لطف  اجلزري  بن  حممد  بن  حممد  بن  حممد  كاتبه: 

بكتبخان حمفوظة  نسخة  القراءات...«.  رجال  أسامء  يف  املحمالدرايات  مدرسة  وقف  باملة  دينة  ودية 

حواشيها استدراكات كثرية بخط املؤلف، وليس فيها ال يف  وعىل  صفحات.    305.  2559املنورة؛ برقم  

 املتن وال يف احلوايش ذكٌر لرتمجة املقرئ الُعامين(.  

ن أيب حممد العامين وَأْنَكَرها عليه متعلقٌة  )سبق توثيقه(. واملسألة التي ذكرها السخاوي ع  غاية النهاية  (16)

َمت اإلشارُة إليها. أبـ )بىل ( ال يف  )مجال القراء ما املسألة التي ذكرها ابن اجلََزِرّي َفَلْم أِجْدها يف( وقد َتَقدَّ

ا الُقرّ باب  الُعاَمين وال لغريه من  ِِبَا منسوبًة أليب حممد  اء!. وقد  لوقف واالبتداء وال يف غريه، ومل أظفْر 

( كتابه  ابُن اجلزري يف  ُمبْ التمهيدنقلها  ينس(  ُدوَن أن  بنفسه  فيها  رأَيه  قال يف  ِدًيا  أو لغريه،  به للسخاوي 
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ا مجلة آراء للُعَماينّ  تابه اآلَخر: )اتلمهيد   يف كونقل ابن اْلزري أيض 
اتلجويد( يف  ك.  (17) يف علم  أيضا  نقل عنه  العرش   النرش )ما  القراءات    ( يف 

 اخ. سَّ ولعله خطأ من الن   (18) «األستاذ أبو حممد يلع بن سعيد العمانوسماه »
 

ه: ﴿فاسقا﴾. قال: واملعنى: ال يستوي املؤمُن  الوقف عند قولَم بعُضهم أن  : »قال الُعامين: وَزعَ 206ص

قال:   ثم  بيشء.  عندي  الوقف  هذا  وليس  قال:  الذي  والفاسق.  هو  الزاِعُم  هذا  ذكره  الذي  واملعنى 

الو  قلُيوِجُب  انتهى.  يستوون﴾  ﴿ال  قوله:  عىل  قاله  قَف  الذي  وهذا  اجلزري[:  البن  هنا  ]والقوُل  ُت 

ذي ذكرُته أوال، وأّي فرٍق بني هذا وبني الذي يف براءة ﴿وجاَهَد يف  والصواب هو ال  ليس بيشء،  الُعاميِنُّ 

الُعاميِنُّ الوقف عىل ﴿يف سبيل اهلل﴾سبيل اهلل ال يستوون عند اهلل ، فإذا جاز االبتداء هنا ﴾؟ وقد أجاز 

)قلُت: ثم  لتوبة!«.   ما قاله يف ا  يستوون عند اهلل﴾ جاز هناك؛ إذ ال فرق بينهام. وأظنه نيس بقوله: ﴿ال  

يف اإلقراء؛  :وجدِتا  وَكاَمل  اء  الُقرَّ أ  ََجال  ين  الدِّ َعَلم  احلَ تأليف:  َخاِوّي يِب  السَّ حممد  بن  عيل  َسن 

البواحتقيق:  هـ(.  643)ت حسني  طبعيل  الرتم 1987هـ/  1408:  1.  مكتبة  املكرمة  -اث.  .  مكة 

 . والشكر اجلزيل للباحث: جهاد اجلابري؛ الذي دلني عىل مكان توثيقها(.  588، 586/ ص2ج

د ابن اجلََزِرّي )ت التمهيد يف علم التجويد؛ (17) د بن حُمَمَّ حتقيق: غانم  هـ(. 833تأليف: َشْمس الدين حُمَمَّ

ط ََحَد.  روي  الرسالة2001هـ/  1421:  1َقدُّ مؤسسة  ص  -م.  لبنان.  ،  206،  200،  199بريوت/ 

215   . 

العرش؛  (18) القراءات  يف  َشمْ   النرش  حُمَمَّ تأليف:  الدين  حُمَمَّ س  بن  )تد  اجلََزِرّي  ابن  ُعني   هـ(.833د 

  /دمشق  -مطبعة التوفيقهـ.  1345بتصحيحه وطبعه للمرة األوىل: حممد أَحد دمهان. مجادى اآلخرة  

العرش؛ و:    .155/  2ة  سوري القراءات  يف  َشمْ   النرش  حُمَمَّ تأليف:  الدين  حُمَمَّ س  بن  اجلََزِرّي د  ابن  د 

العلمية  هـ(.833)ت الكتب  دار  د. ت.  الضباع.  تصحيحه: عيل حممد  لبنان.  بريو  -أرشف عىل  ت/ 

بالبوس  .161/  2 رساييفو  يف  بك  خرسو  الغازي  خمطوطة  األوىل  خمطوطتني:  من  النص    نةوراجعُت 

  ؛ هـ(1166)ُكتبت سنة    يف اسطمبول  راغب باشا وخمطوطة    وجه.  183؛ الورقة  هـ(862)ُكتبت سنة  

 ا عليه يف النُّسخ. ووجدُت اللفظ بعينه متفقً وجه.  165الورقة 
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 الصفحة األوىل من غاية النهاية بخط مؤلفها
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 احلسن ن اسمه جم فيها ملرتالصفحة التي نسخة املؤلف من غاية النهاية، 

 وال ذكر فيها لرتمجة الُعامين 
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العُ  مَجْ ثم نقل عن  من املتأخرين؛ مثل: أيب زيد عبد الرمحن    عٌ ماين 
ه( يف كتاب )املختار من  876ئري )تبن حممد بن خملوف اثلعاليب اْلزا

أص اللوامع يف  ادلرر  نافع(اْلوامع يف حماذاة  اإلمام  مقرأ  شامة  (19)ل  وأيب   ،
مسعف  ه( يف كتاب )882بن حممد بن عبد القادر الَغز ّي )ت بعد    دمحم

الكتاب  املقرئني   آي  وعد  واالبتداء  الوقف  بمعرفة  املشتغلني  ومعني 
 .(املبني

السي )ا911ويط )توجالل ادلين  القرآن  إلتقانه( يف  (،  يف علوم 
)ت القسطالين  ادلين  لفنون  923وشهاب  اإلشارات  )لطائف  يف  ه( 

زكريَّ  و  ،(20) (القراءات حيىي  بنأبو  حممد  بُن  زكريا   ا  بِن  األنصاري    أمحَد 

 
تأليف: عبد الرَحن بن حممد بن   اجلوامع يف حماذاة الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمام نافع؛  املختار من  (19)

الث  املطبعة  1324:  1هـ(. ط876عالبي )تخملوف  اجلزائر. صهـ.  باسم:    ، وهو108الثعالبية/  فيها 

 أبو حممد احلسني بن سعيد العامين. 

اإلشارا  (20) القراءاتلطائف  لفنون  العبت  أيب  تأليف:  القسطالين  ؛  بكر  أيب  بن  حممد  بن  أَحد  اس 

هد لطباعة  جممع امللك ف   هـ. 1434:  1هـ(. حتقيق: مركز الدراسات القرآنية باملدينة املنورة. ط923)ت

السامل العربية  اململكة  الرشيف/  ص  10عودية.  صحف  ،  1690،  1670،  1645،  518جملدات. 

1691  ،1801  ،1806  ،1903  ،1904  ،1907  ،1909  ،1998  ،2138  ،2146  ،2348  ،

2410 ،2479  ،2480 ،2482  ،2554 ،2611 ،2613 ،2680  ،2682 ،2731 ،2813 ،2854  ،

3039 ،3119 ،3210 ،3298  ،3440 ،3485 ،3514 ،3520  ،3521 ،3644 ،3699 ،3774  ،

3867 ،3988 ،4037 ،4111  ،4153 ،4198 ،4211 ،4222  ،4248 ،4318 ،4355 . 



 17 

اذلي  926)ت املرشد(  يف  ما  تللخيص  )املقصد  كتاب  تلخيص  ه( يف  هو 
 .(21)لكتاب املرشد للعماين

 
 اململكة العربية السعودية  /صد لتلخيص ما يف املرشد؛ نسخة مكتبة حممد بن تركياملق

 
وغريه  (21) االقتباسات  هذه  يف:  استقىص  الكفراوي  يوسف  أبو  الدكتور  الباحث  مصنفات ا  معجم 

 فام بعدها.  226/ 1 الوقف واالبتداء
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 املقصد لتلخيص ما يف املرشد 

 ية السعوديةية/ اململكة العربنسخة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم

 3837رقم 
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احلأن    إىل القرن  إىل  ُد    ادينصل  جَنِ فال  ا عرش  حاّّج    جديد  عند 
بقوهله1067)املتوىف  خليفة   سبقه  ملن  احلافظ    ( سوى خمالفته  اإلمام  إن 

 . (22) ه400يف يف حدود سنة العماين تو
يف الواضح  االقتباسات    وامللحظ  نسبة  اعمة  استفاضة  السابقة: 

سعيداينّ مَ )العُ  بن  يلع  بن  احلسن  حممد  أليب  كتاب (  شهرة  وطغيان   ،
 عرف بصاحب املرشد. ه من كتبه، حىت صار يُ )املرشد( ىلع ما سوا 

كُ  اذليوع    َب تِ وقد  املعمورةملصنفاته  أقطار  فنُسِ يف  مكة    ْت خَ ،  يف 
املغرب اإلساليم   ، وتداوتلها األيدي حىت استقرتاملكرمة ومرص وبدلان 

يف خزائن املغرب واْلزائر وتونس وإثيوبيا واسطنبول وبريطانيا. ومن    ايلومَ 
مؤلفاته يف اخلزائن املغربية بصورة الفتة، يف حني    خُ نُسَ   املفارقات أن تنترش

 ان ىلع وجه اخلصوص. مَ وبالده عُ  ا يف خزائن املرشق اعمة، أثر   ال جند هلا

 
عَكْشُف    (22) الُكتالظُّنون  أسامي  والفنون؛ن  بحاّج تأ  ب  الشهري  اهلل  عبد  بن  مصطفى  خليفة ليف:  ي 

ط:  1067ت) الفكر1982هـ/  1402هـ(.  دار  لب  -م.  جبريوت/  الطبعة    .1654/  2نان.  وانظر 

  م. 2021هـ/  1443:  1ط: أكمل الدين إحسان أوغيل، وبشار عواد معروف.  يتحقيق وتعليقاجلديدة  

)قلُت: بعد االطالع عىل   .400/ ص6مج ة املتحدة.لندن/ اململك -رتاث اإلسالمي مؤسسة الفرقان لل

اجلديدة   الالطبعة  عىل  مقترصة  احلافظ  وجدُِتا  لإلمام  واالبتداء؛  الوقف  يف  »املرشد  التالية:  عبارة 

أن  الُعامين« يعني  وهذا  الوفاة  ،  يفتاريخ  املؤلف   مدرٌج  م   كالم  مقدم  ،نهليس  يف  املحققان  نبه  ة  وقد 

عىل   يف  الكتاب  كثرية  تواريخ  خزانة   طبعاتالوقوع  نسخة  خاصة  النساخ،  زيادات  من  هي  السابقة 

متفاوتة  كانت  أن  بعد  األجماد  املصنفني  وفيات  »وحررت  بقوله:  ناسخها  فيها  رصح  التي  باشا  راغب 

   . (اه«وَ ا ِس ر ملَِ ال غري مفتقكمَ ه ليكون مُ ة، فذكرتُ األعداد، وربام كان بعضهم خليًّا عن ذكر زمن الوفا 
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د أبو: ثانًيا • راسات  يف الُعماِنّ  حُمَمَّ  : احلديثة  ادلِّ
امل  معظمُ   اتكأْت  الرتاجم  بواكري  كتب  ىلع  املعارصة  عجمات 
  عن مسارها، ذلا نرى اعتمادها يف شأن املقرئ العماين   دْ عُ بْ املتقدمة، فلم تَ 
مثل   - ـه 500سنة    دَ يْ جعل زمان العماين ُبعَ اذلي    -  ْلزريىلع ترمجة ابن ا

املؤلفني( كحالة  )معجم  أن   ُب لِ غْ ويَ   .(23)لعمر  املخطوطات  فهارس  ىلع 
ب زمان  ر  قَ ذلا نراها تُ تميل يف إحاالتها إىل )كشف الظنون( حلاّج خليفة، 

 .(24)ه400يف حدود سنة   العماين
ْغَرَب  م( يف )معجم امل1932ه/  1351أما رسكيس )ت

َ
طبواعت( فأ

ا إ ال إن املقرئ العماين َنبََغ ىل اتلواريخ املتباينة، حني قوأضاَف قوال  جديد 
. وتابعه عليه: الفهرُس الشامل للرتاث العريب اإلساليم  (25) ـه669سنة  يف  

إذ القراءات،  قسم  بعد سنة    املخطوط يف  وفاته  تاريخ  فيه  . (26) ه669َورََد 
( يف  نقرؤه  اتلاريخ  مونفُس  يف  القرآن(  علوم  كتب  اْلامعة  فهرس  كتبة 

 
الة. اعتنى به ومَجَعه وأخرجه: مكتُب حتقيق الرتاث يف مؤسسة    فني؛ُمْعَجم املؤلِّ   (23) تأليف: ُعمر ِرَضا َكحَّ

 . 569/ ص1وت/ لبنان. جبري -ة الرسالةم. مؤسس1993 / هـ1414: 1الرسالة. ط

 ون وليس من عبارة املؤلف. شف الظندرج يف كراجع التعليق السابق يف التنبيه عىل أن هذا التاريخ مُ  (24)

املطبوعا  (25) واملعّربة معجم  العربية  إليان رسكيس.  ت  ليوسف  التواريخ  . وهذ1379/  2؛  قال    –ه  كام 

بنعيل َب  -  األستاذ  ُيَقرِّ أو  بينها  يؤلَِّف  أن  املاهر  احلاِذُق  يستطيُع  ال  التفاوت،  يف  ُموِغَلٌة  »َتَواِريُخ   :

َا َتتَ أطراَفها،   ونصف!!«. طٍّ زَمنِّي ينيف امتداُده عىل القرنني  َخ َرُج يفَدْح ألهنَّ

امل  (26) العريب اإلسالمي  الشامل للرتاث  القراءات(؛ فهرس علوم القرآن )خمطوطات    -خطوطالفهرس 

ن/ األردن. ص -إصدار مؤسسة آل البيت  . 228َعامَّ
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املنورة  باملدينة  زسكني(27)اإلسالمية  يَْذُكُره  لَْم  وُربَّما  الرتاث  .  )تاريخ  يف   
 زسكني  العريب( ولَْم يُورِْدُه املستدِرُكون عليه بناء  ىلع هذا االعتبار، تلوق ِف 

 . ولسُت أدري مستند هذا الرأي. (28)ه444عند مصنفات سنة  
عن  لعل  و الكشف  العماين    تراثبادرة  األستاذ  تعود  املقرئ  إىل 
الوصيف    م( 2008ه/  1429)ت  ايب طَّ اخلَ العريب  حممد   الفهرس  يف 

َكتََب  فقد  باملغرب.  احلسنية  باخلزانة  الكريم  القرآن  علوم    ملخطوطات 
)ا بمخطوط  األوسط(تعريفا  القراءات(  لكتاب  ُصول 

ُ
)أ اُه  َسمَّ  .(29) اذلي 

 
َ
املخطوط    رَ ظَ انلَّ   ُت فِ لْ وأ من  اثلانية  الورقة  سقوط  أن  إىل  فيها    –هنا  اليت 

ب سبب    –عنوانه  اتلرصيح  الورقة  اكن  ولعل  املفهرس،  عن  اسمه  خفاء  يف  ا 
األخرى   ة  سَّ دَ نْ مُ   حينها  اكنت املخطوط  أوراق  أوراق بني  مع  خمتلطة  أو   ،  

 رت فيما بعد واعتُمدت يف اتلحقيق. خمطوط آخر، ألنها ظه 
حال؛   لك  األستا  اكنوىلع  مفيد  تعريف  اخلطايب  للباحثني.  ذ  قال  ا 

نَ فيه   »يشتمص  ما  اتلأيله:  اثلمانية  ل  الُقّراء  وقراءة  الروايات،  وجوه  ف ىلع 
 

م؛ إصدار قسم 1417ام  رة من عنوة باملدينة امليف مكتبة اجلامعة االسالمي  فهرس كتب علوم القرآن  (27)

 . 415ملخطوط رقم / ا324املكتبة باجلامعة. ص 

: جمموعة باحثني. اجلزء األول:  )جمموعة أجزاء(؛ تأليف  رتاث العريب استدراكات عىل تاريخ الانظر:    (28)

 . 18قسم القراءات؛ إعداد: أ.د. حكمت بشري ياسني. ص

با  (29) احلسنية  اخلزانة  بفهارس  امللكي  القرآن  جل)امل  باطالرلقرص  لعلوم  الوصفي  الفهرس  السادس:  د 

ت  طالكريم(؛  اخلطايب.  العريب  حممد  اجلديدةم 1987هـ/  1407:  1صنيف:  النجاح  مطبعة  الدار    -. 

 .  33يضاء/ اململكة املغربية. صالب
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رواياِتَها، أهل  أئمة   أكرث  مستوعب ا  والعراق،  والشام  احلجاز  من    األمصار، 
و واملرفوض.  املستعمل  بني  ا  ُمَمِّي   منها،  اشتهر  ما  آخرمبي ن ا  نسخة  ال  يف 

. وبعَدُه  حديٌث رشيف، مرويٌّ بالسند املتصل عن ابن ُعمر ريض اهلل عنه..
ٌخ يف مجادى اآلخرة اعم   ه. 526َسماٌع ُمَؤرَّ

من   الفراغ  تاريخ  وال  انلاسخ،  اسُم  فيها  يَرِْد  لَْم  عتيقة،  النسخة 
تَ كتابت أنّها  ح  والُمرَجَّ خبّط    رجعها،  مكتوبة  اهلجري.  السادس  القرن  إىل 

باألمحررش   رشيقم والعناوين  أسود،  بِمداد  مشكول  األوىل .  يق،  الورقة  يف 
توٌب بَِماء اذلهب، يفيد أنّها اكنت يف نوبة السلطان ن النسخة تقييٌد مكم

اذلهيب« املنصور  أمحد  انطلقت(30)السعدي  اتلعريف  هذا  ومن  فكرُة    . 
ْشبََه باحلبل اذلي َرَفعَ   إحياء تراث املقرئ 

َ
الستار عن تارخيه   العماين، واكن أ

 ومزنتله العلمية.   

 
ْ ينَالية( وكنُت حِ )اآليت توثيقه يف احلاشية الت إحتاف األعياننقلُت هذا النص بدايًة من كتاب  (30) طَّلِْع  أَ ها مَل

يف زرُِتَا  عندما  باجلزائر  أدرار  يف  عليها  وقفُت  ثم  احلسنية،  اخلزانة  فهارس  عىل  اآلخر  َبْعُد  ربيع   

وَوثَّْقُت النَّْقَل منها. أما السلطان السعدي الوارد يف الوصف فهو: أَحد بن    م،2008هـ/ إبريل  1429

بًّا للعلم،    ديةلة السعلدورابع سالطني اهـ(  1012مد املنصور الذهبي )تحم
يف املغرب األقىص. كان حُمِ

 . 235/ 1زركيل لل األعالم وصاحَب خزانِة ُكتٍُب غنية. انظر ترمجته يف
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مُحُود  بن  َسيُْف  اِحُل  الرَّ الُعَمايِن   ُخ  املؤر  اخليَط  َف منه هذا  تَلَقَّ َوقَْد 
الُعَمايِنّ   فرَتَْجَم أليِب حممد  ايِشّ  )إحْتَاف األعابَلطَّ تاريخ  يف موسوعته  يان يف 

ون، ُثمَّ  نظَمان(، ونقل الكَم ابن اْلزري وصاحب كشف البعض علماء عُ 
املشار إيلها أعاله، وَحثَّ املعنيّني بالرتاث    َنبَّه ىلع وجود النسخة احلسنية

َد ذللك بتوجيه األنظار إيله  ،(31)الُعَمايِنّ ىلع تصويرها ونرشها َنتَجَ   ،وَمهَّ   ما 
للقرآن الكريم( منسوب ا  نوان )القراءات اثلماين  عنه صدوُر كتاٍب حيمل ع

و العماين،  حممد  القائ   و هأليب  أن  َبيَْد  األوسط،  الكتاُب  ىلع  َعيْنُُه  مني 
 .(32)إخراجه ترََسَُّعوا فيه، فأصدروا طبعة  ال َتُقوُم ىلع منهٍج عليم

 
األانظر:    (31) عامنإحتاف  علامء  بعض  تاريخ  يف  البطايش  عيان  حامد  بن  َحود  بن  سيف  تأليف:  ؛ 

الثانية.  1999هـ/  1419)ت ا:  تابوراجع كذلك ك  .347/  1م(. الطبعة  طوطات العامنية ملخبعض 

ر الدكتور سعيد  . وعن َدوْ 76؛ إعداد: د. سعيد بن حممد بن سعيد اهلاشمي. صيف املكتبات األوروبية

التعريف التي قّدمها يف ندوة »  اهلاشمي يف  البحثية  الُعامنيون واألزهريون باملخطوط انظر ورقته   العلامء 

املشرتكة املنعقوالقواسم  ا«؛  جامعة  يف  قابلسلدة  اآلخرة  وس  طان  مجادى  يف  إبريل  1434بعامن،  هـ/ 

 م.2013

الثامين للقرآن الكريم؛  (32) هـ(.  5العامين )قحممد احلسن بن عيل بن سعيد املقرئ  تأليف: أيب    القراءات 

م. مطابع دار 1995هـ/ يناير  1415: شعبان  1حتقيق: إبراهيم عطوة عوض، وأَحد حسني صقر. ط

ال النامرص  القاهرة/  -يومأخبار  والنرش  رش:.  للدراسات  الصحفية  من    -املجموعة  مرص.  القاهرة/ 

 صفحات. 605لطنة عامن. منشورات وزارة الرتاث القومي والثقافة/ س
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من واحة فجيج    –وىلع هذه الطبعة بىن األستاذ حممد بوزيان بنعيل  
العماين؟«  -باملغرب   حممد  أبو  هو  »من  الُمَعنَْوَن  املاتع  ه  نَ مَّ وَض ،  (33)مقاهل 

املرشد،  شإ كتاب  خمطوطات  إىل  لإلملام  ارات  معارصة  حماولة  أول  ولعله 
يلّة نلتاجه العل   يم.  حبياة املقرئ العماين َووَْضِع ُصورة أوَّ
لَِهذ ا  نقد  بنعيل  األستاذ  مقاُل  يَُكْن  الطبعة ولَْم  اكن  ه  ما  بقدر   ،

أوىَل  تعبريه    -  ُخْطَوة   َحد   اإل   -ىلع  هذا  ُصوَرةِ  َدرِْب إجالء  ،  م يف  الُعَمايِنّ ام 
ْن َشِملَُهم ا إلِْهَمال، قََصَد به َفتَْح »بَاِب الَكْشِف عن أرسار  وُصَوِر أمثاهل ِممَّ

ِمْص  يَِدهِ  يَِلَجُه َمْن أراد ِمْن َبْعِدي، ويِف  ا  باٌح أنَْوُر  هذا الرَُّجِل، عىس أْن  ِممَّ
يَدي إيلنا  اآلن«.    يف  يسوق  أن  اإلليه  القدر  تدابري  األومن  من  تاذ  س هذا 

أقىص املرشق العريب، ال   بالدنا من  نا برجل منفَ ر  عَ أقىص املغرب العريب، يلُ 
   .(34)، والفضُل حلامل املصباح األولنكاد نعرف عنه شيئا

 
د الُعاميِن؟َمْن هُ   (33) جملة َنْزَوى،    بقلم: حممد بوزيان بنعيل )كاتب من املغرب(. مقاٌل منشوٌر يف   و أبو حُمَمَّ

عام  الصادرة جريدة  دار  والنرشن  عن  ُعامن،  للصحافة  ا  بسلطنة  شوال  لثا الَعَدد  َعرَش،  هـ/  1419ِمن 

 . 262، صم1999فرباير 

رشق املغرب، عىل مشارف    يج الصحراويةجِ من واحة فِ   حممد بوزيان بنعيل؛ كاتٌب الباحث  األستاذ    (34)

سنة   ولد  اجلزائرية،  واملط1954هـ/  1373احلدود  املخطوطات  بنوادر  ثرية  مكتبة  وله  بوعات،  م، 

،  والعامرات  ا يف مدارس قرياتًس رِّ دَ امن ملدة عقد من الزمن، مُ . نزل عُ مجعها يف مدة تقارب نصف قرن

وقٍت  يف  العُ   وشارك  الرتاث  عن  رصينة  أبحاث  كتابة  يف  منها:  مبكر  أدب  امين،  البحث عن  إىل  مدخل 

العدد اخلامس: شعبان  )جملة نزوىامن  ات يف عُ يَّ دِ رَ الطَّ  ينا 1416؛  هل  (، و:  238م، ص1996ير  هـ/ 

شاعر   اخلليل  القعدة  اكان  ذو  العارش:  العدد  نزوى؛  )جملة  إبريل  1417؟  صم1997هـ/   ،232 ،)
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  3امن بتاريخ  رش يف جريدة عُ ، نُ اعر الستايلالشوله مقال عن  ،  امين أيب حممد العُ ومقاله املشار إليه آنفا عن  

    م.1995يونيو  2هـ/ 1416املحرم 
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جد  من  األوسط(  )الكتاب  حتقيُق  ِعيَد 
ُ
أ أن  الف إىل  دار  يف  كر  يد، 

ُقه ادلكتور عزة حسن ىلع2006ه/  1427  السورية سنة    أنم. وحرص حمق 
مؤلفه حياة  عن  ا  جديد  يقدم  ما  نفسه  الكتاب  من  و يستخلص  ادلكتور . 

املؤلفات  من  العديد  هل  اتلخصص،  لغوي  املودل،  ُسوري  حسن  ِعّزة 
يش ممن  أنه  يل  ويبدو  واألدب،  اللغة  يف  أكرثها  بَِصْمٍت  واتلحقيقات،  تغل 

وو بإتقان.  ْصدَ يعمل 
َ
أ حىت  عنه  يشٍء  أيَّ  أجهل  كنُت  أين  أعرتف  َر  أنا 

الُعماين. واكن    ته املحققة للكتاب األوسط يف علم القراءات أليب حممدعبط
ا   ا يل إىل العناية بالكتاب واالهتمام بُِمؤلفه، واكن الكتاُب دافع  املحّقُق دافع 

 يل إىل اتلواصل مع املحقق.
مع الكتاب، مما أحسبه عزَب عن بال  نْتُه وقفاٍت  بُت مقاال َضمَّ فكت

ىلع إرساهل إيله عن طريق دار الفكر، غري أين لم   ُت وحرص املحقق الفاضل، 
هل  أتي فظفرُت  أكرث،  عنه  وحبثُت  منه.  رَدٌّ  يصلين  لم  إذ  وصوهل،  من  ْن  قَّ

 َ ن املؤرخني  مهرَشَ بمقاتلني  مجعية  عن  )الصادرة  العريب  اتلاريخ  جملة  يف  ا 
)شتاء  امل عرش  السابع  العدد  يف  أوالهما:  ط2001غاربة(،  قبل  باعة  م( 
»خَمُْطوطة َغِميسة نادرة لكتاب نفيٍس من الرتاث العريب    وعنوانُها  ،ألوسطا

وقدَّ  الُعَماين،  حممد  أليب  )الُمرِْشد(  كتاب  عن  فيها  ث  حتدَّ َم  اإلساليم«؛ 
ال الوثائق باخلزانة  ا ملخطوطٍة هل حمفوظٍة يف دار  بالرباط، وأعلن وصف  عامة 

ىلع  اعتماد ا  الكتاب  حتقيق  يف  رشع  هذه  أنه  الط واملخط  أما  كتاب  ة. 
ا ىلع خمطوطة اخلزانة احلسنية   فأشار إيله إشاراٍت رسيعة، معتمد  األوسط 
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اتل  يُعني ىلع  ما  منه  وَنَقَل  بالرباط،  املليك  وََعَد  بالقرص  ثم  بمؤلفه،  عريف 
مقام آخر. وهذا يفيد أسبقية اشتغاهل بـ  بَعْرِض الكتاب ووَْصِف نسخته يف  

ولعله   مَ   املخطوطة،  نسخته  يف  انلقص  ىأ ر  –  كلذ  بعد  –)املرشد(،    فقدَّ
  أبو   الُعمايِنّ   احلافظ  »اإلمام :  فعنوانُها   اثلانية  املقالة  أما.  عليه(  األوسط)

  يف   نرُِشَْت   الكبري«؛  القراءات  اعلِمُ   املقرئ   عيدس  بن  يلع  بن  احلسن  حممد
طباعة  م 2006  شتاء)  واثلالثني  سادسلا  العدد مع  تزامن ا  كتبها   ،)

 يف ثوب قشيب. ّص فيها ىلع عناية دار الفكر بإخراجها  ني ، إذ )األوسط(
األوسط(   )الكتاب  يف  حسن  عزة  ادلكتور  جهد  من  لََمْستُُه  ولَِما 
أين   عزيم  وقوَّى  أخرى،  مرة  مراسلته  إىل  سعيُت  وإتقانه  فيه  وإحسانه 

ُيْغِفُل اإلشارة إيلها  ،  طوطات عديدة للمرشدإىل خم   بإشاراتظفرُت   ورأيتُه 
َعلَّهتلاملقايف   بَِها،  إحتافه  فأحببُت  يف  ني،  عمله  ملواصلة  هل  دافعا  تكون  ا 

الوُصوَل إىل عنوان    كنُت وحتقيقه.   ا  دَلّي أحاول جاهد  لُك  جديٍد جيد   َبْعَد 
 . ال إيلهادلكتور عزة حسن للتواصل معه، غري أين ال أجد سبي

سألُت  أح  ولكما  اإلد  عنه  تأتيين  بالرتاث  املشتغلني  من    جابة ا 
اذلي ظهرت هل أعمال مبكرة يف نرش  باحتمال وفاته، ألنه من اْليل القديم  

ه/  1347الرتاث وحتقيقه، تمتد إىل حنو مخسني سنة، وهو من موايلد سنة  
اتلقطُت 1928 أن  إىل  تركيا،  خرب    م.  يف  إقامته  عن  ار ا  بها اليت    تبط 

ا، لكين يكيف ترالعزم ىلع زيارته    ، فعقدُت ستني سنةوبمكتباتها أكرث من  
ه قد اغدر  ووجدتُ م،  2019ه/ ديسمرب  1441ا يف ربيع اآلخر  ها متأخر  وصلتُ 
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 18ه/  1441صفر    19دنيانا قبل مخسني يوما من وصويل، يف يوم اْلمعة  
الزمان، يعيشون م. وهكذا شأن أهل العلم والفضل يف هذا  2019أكتوبر  

 . ٍت مْ َص ويرحلون بِ   ٍت مْ َص بِ 
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  بحثامل  
َ
ٍد العُ  يباألول: حياةُ أ  َمانّ حُمَمَّ

 . نسبه وموطنه وزمانه:  1
العُ  سعيد  بن  يلع  بن  احلسن  حممد  أبو  حمقق،  ايِنّ مَ هو  ُمْقِرئٌ   ،

ومصن ٌف مدقق، ال تسعفنا املصادر بزيادةٍ ىلع نسبه املتقدم، ولكها جمتمعة  
تكنيت بـ  ىلع  َنْعِته  »أيب حممد« وىلع  بـ  اللقُب  ايِنّ مَ »العُ ه  هذا  « حىت صار 

يف رصني  ُذِكَر  إذا  إيله  القراءاتف  علم  مصنفات  واالبتداء    يف    والوقف 
 .(35)الغالب األعم

 ِ ، الواقعة يف اْلزء اْلنويِبّ الرشيق من شبه اْلزيرة  ُعَمانه إىل  تُ بَ سْ ون
  يح عبارته. يقول يف فاحتة الكتاب العربية، ويه وطنُه وُمستََقر ه حسب رص

ُت ىلع احلركة ثاني ا سنَة  ي بُعَمان، ثم َعَزمْ ر  قَ األوسط: »فلما ُعْدُت إىل ُمْستَ 
وا الصحيفة  تلك  ىلع  أشفقُت  مئة؛  وأربع  هناك  أربع  فَخلَّْفتُهما  تلعليق، 

ْل إىل هذه السنة ا يف العودة إىل الوطن، فلم يَتََسهَّ ، ويه  إشفاق ا عليهما، وطمع 
فَ  مئة،  وأربع  عرشة  ثالث  الكتاب،سنة  هذا  إمالء  فيها   ف  ُسئِلُْت 

َ
ْملَيْتُه  أ

 . (36) راجي ا توفيقه«ومستعين ا باهلل تعاىل، 
زمان نلا  ُد  حُيَد  العبارة  هذه  ما  ومنطوق  هلا  أضفنا  وإذا  بوضوح،  ه 

قراءته ىلع بعض شيوخه سنة   آخر من  نستطيع    (37)ه392َذَكَرُه يف موضع 

 
م َنْقُله من مؤلفات السخاوي والَراِجْع ما   (35)  زركيش وابن اجلزري وغريهم. َتَقدَّ

 . 62؛ أليب حممد الُعاَميِن. حتقيق: د. عزة حسن صتاب األوسطالك (36)

 . 61؛ صالكتاب األوسط (37)
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إ انلصفالقول  أهل  من  القرن    نه  من  األاثلاين  وانلصف  من  الرابع  ول 
اخلام  املؤلف يه    سالقرن  الصادرة من  الرصحية  للهجرة. وهذه انلصوص 

عل زِْد  وزمانه.  موطنه  حتديد  يف  نصوص  الَفيَْصُل  من  ِذْكُره  َم  تقدَّ ما  يها 
م زمانه عنهم.   املصنفني انلاقلني عنه، ففيها ديلٌل قويٌّ ىلع تقد 

 شيوخه ورحالته يف طلب العلم: . 2
ه ومستقره،  ان نشأتُ مَ ويف عُ  ،حممد عماين املوطن اأب سبق أن مما تقرر

ُهه حنو ِعلٍْم لَْم    –حسب الظاهر    –غري أنه   لم جيد بُغيته يف وطنه، واكن توج 
لَُهم كبرُي اشتغاٍل به، وهو ِعلُْم القراءات    ما اكن، وقطره آنذاكحَيَْفْل به أهُل  

أقايل(38) ويدواتلج إىل  الرحال  شدَّ  ذلا  فار.  غليله،  ليشيف  إىل  م جماورة  حتل 
  ا الشيخ أيب عبد عراق ونزل ابلرصة، وقرأ ىلع إمام جامعها ومقرئ أهلهلا

الاللاكيئ احلس392سنة    (39)اهلل  أيب  ىلع  قرأ  كما  بندويهنيه،  ابن    (40)  .
 

/  2  ؛ أليب مسلم البَْهاليِنّ الُعاميِن نثار اجلوهرانظر:    تاءاجويد والقرنيني بعلم التة عناية الُعاَم قلحول    (38)

370. 

(39)   ْ ومَل اْسَمه،  َأْعِرْف  اثنني مَلْ  أحد  ولعله  ترمجته،  َأِجْد  الطربي    احلسن  بن  اهلل  هبة  القاسم  أبو  إما   :

ر  فسريه »الد طي يف مقدمة تكام نص عليه السيوهـ  418الاللكائي؛ صاحب كتاب »السنة« املتوىف سنة  

املنثور للسيوطي بني    ملنثور«. )انظر:ا .  ؛ بقلم: حازم سعيد حيدر املخطوط واملطبوعمقدمة تفسري الدر 

ات القرآنية؛ الصادرة عن األمانة العامة ملجمع امللك فهد لطباعة  مقال منشور بمجلة البحوث والدراس

(. وإما أن  203، صم2006اير  هـ/ فرب1427رم  السنة األوىل: حم  املصحف الرشيف. العدد األول/

«  غاية النهايةيف »العجيل الاللكائي؛ ترجم له ابن اجلزري    يكون: حممد بن أَحد بن عبد اهلل بن يعقوب

أنه58/  2 وذكر  اخلاقاين،   ،  مزاحم  أيب  قصيدة  ِِبَا  عاَرَض  التي  التجويد،  يف  الرائية  القصيدة  صاحب 
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عموم   العراق«  أهل  من  »الشيوخ  إىل  يشري  ختصيصوأحيانا  دون  ثم  (41) ا   .
أبافالَزَم    األـهوازمىض إىل   ، يف  (42)ي ز احلسن حممد بن حممد الكري  الشيخ 

 تاريٍخ لَْم ُيَقي ْده. ونقل عنه مجلة وافرة من علومه ومعارفه.  
حممد   أيب  بكالم  واالستفادة  املالزمة  هذه  نؤكد  أن  هنا  وحَيُْسُن 

واز، فَظِفْرُت  نفسه إذ يقول: »ثم لم أزل أقرأ ىلع الشيوخ، حىت دخلُت األه
فعلَّْقُت عنه هذه  .  هللا  ن حممد الُكَريِْزّي ابلرصي، رمحهبأيب احلسن حممد ب

مدة   يف  ورقة،  ومخسني  ثالثمئة  يف  وُطُرقِها،  ورواياتها  بوجوهها  القراءات 
هل:   قلُت  وقراءته عليه؛  اتلعليق وتصحيحه،  الفراغ من  وقع  فلما  سنتني. 

ْقنَْع بأتأذن يل أن أْروَِي عنك هذه كَّ 
َ
استئذانه دفعة   ها؟ فقال يل: نعم. فلم أ

ا كثرية يف جمالس ِعّدة. لكَّ دفعٍة أقول هل: أتأذُن يل  ار  ر مه  واحدة، حىت اعودتُ 
ا   قِْرئَ بها َمْن شئُْت؟ فيقول يل: نعم. ثم مكثُت دهر 

ُ
ْروَِي عنك هذه، وأ

َ
أن أ

 

عنه   األورواها  عيل  بن  سنة  احلسُن  يذ 386هوازي  ومل  الذي  كر  هـ،  هو  األخرُي  وهذا  وفاته.  تاريخ 

هو أَحد  لكائي قرأ عىل أيب بكر الشذائي، وا للعامين، ألن العامين ذكر أن شيخه الاليرتّجح أن يكون شيخً 

الاللكائي  هـ(، وقد نص ابن اجلزري عىل أن حممد بن أَحد  373بن نرص الشذائي البرصي )املتوىف سنة  

 ذة الشذائي.من تالم 

أجد    (40) ابترمجمل  احلسن  أيب  بلفظ:  حسن  عزة  الدكتور  املحقق  وأثبته  املخطوط  ته.  يف  وهو  َبنُْدوَيه.  ن 

 اآليت توثيقها(.   خمطوطة األوسطُدَوْيه )انظر:  هذا النحو: أيب احلُسنْي بن ُبنْمضبوٌط عىل 

 . 320، 185، 131ص األوسطانظر مثال:  (41)

 ف. لكا بوٌط بضم ايف املخطوط مضرمجته. وهو مل أجد ت (42)



 33 

قراءة بعد  قراءة   تالوة ،  القرآن  عليه  أعرض  اتلعليق،  بعد  بعد  ورواية    ،
 أخرى.  

هل: قلُت  تعر    ثم  أخذتَ أفال  اذلين  شيوَخك  إيلنا هفُيِن  فدفع  عنهم؟  ا 
سْ 

ُ
أ تَاِذيه وشيوخه، وهم ِجلّة أصحاب أيب بكر ابن  صحيفة  شحنها أسماَء 

ل، وهو اذلي يبايه به   جماهد، وانلّقاش، والفضل بن شاذان الرازي، واملعدَّ
الصح يف  فذكر  ويعظمونه.  بطوهلا،  ابلرصيون  األسانيد  إىل يفة    مرفوعة  

 . (43)صىل اهلل عليه«رسول اهلل 
من  ُت دْ ورََص  بعيٍد  غرَي  قََصَده  آخر  ا  موضع  )األوسط(  كتابه  يف   

هو   ُمْكَرم األهواز،  فارس   َعْسَكُر  بالد  يف  خوزستان  نوايح  فقد  (44)من   ،
ّيه أيب هالل احلسن بن عبد ث فيه عن َعرْصِ اهلل بن سهل العسكري    َحدَّ

 . هصاالٍت واسعة هل بعلماء عرص ىلع اتفيه مؤرّش و (45) ه(395)املتوىف بعد 
ومن مقدمة )األوسط( نفهم أن هل اتصاال بأهل سجستان، إذ يقول:  
»هذا كتاٌب رَشَْعُت يف وَْضِعِه وتصنيفه لشيخنا أيب احلسن يلع بن زيد بن 

وأنار العلم،  رُُسوَم  بأيامه  وأحيا  وأبقاه،  اهلل  أيده  سبل    طلحة،  عّزه  بدوام 
 

األوسط  (43) الصفحات  62ص  الكتاب  أيضا  وانظر  عزة  388،  375،  181.  الدكتور  حمققه  ويعلق   .

العرف القديم. وإجازة الشيخ طالب العلم يف الرواية  فيقول: »وهذه هي اإلجازة يف  26ه صحسن علي

يف أيامنا احلارضة،   طافهناية امل  الب الباحث يف ناهلا الطعنه تعادل يف القديم مرتبة الشهادة العالية التي ي

 تاذ عامل معروف«.مثل نيل شهادة الدكتوراه بإرشاف أس

 .   556ص انظر: املصدر نفسه (44)

 . 196/ 2حب )التلخيص( يف اللغة. ترمجته يف األعالم للزركيل ؛ صا أبو هالل العسكري (45)
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، كثري االهتمام به  ىلا العناية إىل كتاب اهلل تع ه مرصوَف ين وجدتُ األدب، أل
ابلحث   شديَد  مترّباك  وبذويه،  علومه،  وعن  دراسته، عنه  ىلع  باملواظبة   

اء  آخذ   الُقرَّ أصحابنا  وَرْغبَُة  فَرْغبَتُُه  تالوته.  ىلع  باملداومة  نفَسه  ا 
 َ َطتْنَا يف وضع كتابنبسجستان، ومسأتُلهم إيّانا، ن  . (46)ا هذا«شَّ

كتاب    صَّ ونَ  عم  ( املرشد)يف  »  هلأنه  العجم«يف  والظاهر  (47) بالد   ،
وخراسان فارس  بني  متنقال  فيها  مدة  أقام  مشاهداته  أنه  بعض  عن  قال   .

»ورأيُت بعَض العواّم بَِغْزنََة يقفون ىلع قوهل ﴿إذ﴾ ثم يبتدئون بقوهل  هنالك: 
  ال جيوز وقٌف واجٌب قلوبكم﴾، ويعتقدون أنه    ﴿كنتم أعداء فألف بني

فتع  وجتاُوزُه،  يه  اإلنكار،  جّ َتَعد  أشدَّ  عليهم  وأنكرُت  ذلك،  من  بُت 
ألنها   القرآن  من  )إذ( يف يشٍء  الوقف ىلع  ال جيوز  وقلُت  عنه،  وزجرتُهم 
، فكيف يُفصل بينها وبني ما أضيفت إيله؟   كمة ال تُستعمل قط إال مضافة 

انفر وإنم ويه ىلع  تفيد أصال!  إيلادها ال  الا وقع  وأمثاهل من  هم هذا  وقُف 
م، جاهٍل بالعربية  وف من رجٍل اكن يتعاىط اإلقراء بني ظهرانيهقومناكري ال

يفهمها،   وال  الكتب  يتصفح  فاكن  وعباراتهم،  وترامجهم  القراء  ومذاهب 
راء ما  فيُليق يف أفواه انلاس وأسماعهم من املناكري اليت ال أصل هلا عند الق 

 
 . 39ص األوسط  (46)

 .  33هر الورقة ، ظ  توثيقها(ربيطانية )يأيت؛ النسخة ال كتاب املرشدخمطوطة  (47)
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به بأهل العلم شتقليده وتقليد أمثاهل ممن ي ٌر من ت أنا حُمَذ  ال أحصيه عددا، و
 .(48) عاىل الغفران واتلجاوز«وهو بمعزل عنهم. نسأل اهلل ت

من   مصنفاته  ختلو  ال  بهم  َح  رَصَّ ُشيُوٍخ  من  تقدم  ما  ىلع  وزيادة 
»َمْن    روايات مسندة متصلة إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم، منها حديث:

ْعطي ال  ومسأليت  عن ذكري   شغله قراءة القرآن
ُ
ئلني« ا سأعطيتُه أفضل ما أ

بصيغة )حدثنا( عن عبد الس    رواه  بن حممد  َث  (49) ي زِ جْ الرمحن  َحدَّ كما   .
 . (51) . مع أحاديث أخرى مسندة(50)أيضا عن: أمحد بن حممد الَمْرَوزِيّ 

حُ  ْينَا يف الكم ابن اْلزري ما يرَُص 
َ
بزنول املقرئ الُعَماين    وسبق أْن َرأ

بُ  اخلمسمئة،  ِمرْصَ  َمْن  َعيَْد  ِجْد 
َ
أ َقبْلَ ذَ ولم  ذلك  ُمْشِِك،  َكَر  خرٌب  وهو  ه، 

ِه األول   وإْن لَْم أِجْد   –وهو أن املقرئ العماين نزل مرص  –يُمكن َقبُوُل شق 
ا.ديلال آَخَر عليه، أما شقّ  ا ِجد     ُه اثلاين وهو تاريخ اخلمسمئة فبعيٌد ِجد 

 . وفاته: 3
أيدينا     ن ع معلوماٍت أخرى  من مصادر ما يسعفنا ب ليس فيما بني 

  اخ عنه إجازة  سَّ الن    بعُض   َل قَ ونَ   حياة أيب حممد العماين أكرث مما سبق ذكره،

 
 .  56نية، وجه الورقة ؛ النسخة الربيطا كتاب املرشدخمطوطة  (48)

 ها( ظهر الورقة الثانية. )يأيت توثيق النسخة الرتكيةملرشد؛ كتاب اخمطوطة  (49)

 . 59ص األوسط  (50)

 . 433صاألوسط انظر مثال:  (51)
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  (52) وأربعني وأربعمئة«ها بلعض تالميذه »يف شهر ربيع األول سنة أربع  بَ كتَ 
 فهو يحٌّ إىل هذا اتلاريخ.  
وطنه ُعَمان، أم  ت يف مستقّره يف  وفاته، »وهل اكنوال نعرف تاريخ  

إذ  ا يف بدل آخر يف االغرت  ذلك،  َضرْيَ يف  نعرف سنة ميالده. وال  لم  كما  ب. 
املعروف   اثلابت  ريب    -يبىق  إمام كبري، واعلم    -بال  أنه  نفسه  أقواهل  من 

عل من  عصور  بارز  أزىه  وهما  اهلجرة،  من  واخلامس  الرابع  القرنني  ماء 
  طوىل  أٌن يف زمانه، وأثر كبري، ويَدٌ العربية اإلسالمية. وقد اكن هل شاثلقافة  

 .(53) رساء قواعد وأصول علم القراءات يف هذه اثلقافة«يف إ
 
 
 
 
 
 
 

 
خمطوطة: »وقوف املدلل لعرائس سخ  فرغاين؛ نا عبدالسالمي اللنقل ذلك عنه: حميى بن عبد الصمد ا  (52)

معجم مصنفات الوقف  انظر:  هـ.  746حمرم    9طيفور السجاوندي، بتاريخ  القرآن باحلىل مكلل« البن  

 .  227/ 1 واالبتداء

اإلسالمي  (53) العريب  الرتاث  من  نفيٍس  لكتاب  نادرة  َغِميسة  منشور خَمْطُوطة  مقال  حسن.  عزة  بقلم:  ؛ 

 م(. 2001عن مجعية املؤرخني املغاربة(. العدد السابع عرش )شتاء  درةعريب )الصا ة التاريخ ال لبمج
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  ٍد الُعَماّن وآثارُه بحثامل يب حُمَمَّ
َ
 اثلان: ُمَؤلََّفاُت أ

 تمهيد:   ●

مُة ىلع وُُجوِد كتابَ  ؛ َسبََق أْن أطلَعتْنَا املصاِدُر املتقد    نْيِ لإلمام الُعَمايِنّ
أَتم  من األول وأوَسُع، وبه اشتهر  وهو    ِشد( آلَخُر )الُمرْ أحُدُهما )الُمْغيِن( وا 
. ىلع ُهما من الطبع والنرش،  الُمْقِرئ الُعمايِنّ  أنَّ هذين الكتابنَْيِ لَْم َينَاال حظَّ

باكور أنه  ُح  يرتجَّ اذلي  األوَسط(  )الكتاب  نصيب  من  ذلك  اكن  ة  إنَّما 
يِف  وََسٌط  فهو  أوَّ تصانيفه،  وحُمتََواه،  ماّدته  تدوي  تاريخ  يِف  ُكتٌُب  هنٌل  َة  وَثمَّ  .

فََر دليَّ من بيانات يِف املصادر  وا أخَرى أحاول فيما ييل توصيَفها َحْسَب ما ت 
 املختلفة. 

ْوَسُط: 1
َ
 . الكتاُب األ

تصا ُل  أوَّ ُهو  الِقَراَءاِت«  ِعلِْم  يِف  وَْسُط 
َ
األ اإلمام  »الِكتَاُب  نيف 

ك حُ الُعَمايِنّ  يرََتَجَّ سنة  (54) ما  أنشأه  من413،  وهو  هات    ه،  األمَّ الُكتب 
القراءات  الُمْحكَ  اشتمَل ىلع  الكريم.  القرآن  قراءات  علم  يف  األوىَل  َمات 

املشهورين،   بعة  السَّ األئّمة  قراءاُت  ويه  بأسانيدها،  لََها  ا  ُمَوث ق  اثلََّمان، 
يع  قراءة  إيلها  يِمّ ُمَضاف ا  احلَْْضَ إسحاق  بن  )تقوب  ويَمْ 205  تَاُز  ه(. 

 
ُقه ا  (54) َح حُمقِّ ة حسن، ويؤيد ذلك أن اَهَكذا َرجَّ ملؤلَِّف ال حُييل يف األوسط إىل ُكتٍُب أخرى له،  لدكتور ِعزَّ

 قيد التأليف آنذاك.    أنهما ُيفيد  نَْذُكُره«»َس سوى )الكتاب اجلامع( الذي حُييل إليه بصيَغِة املُْستَْقبَل 
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أص احلديث يف  قبل  لو بتفصيل  استقالال   احلُروف  القراءات  إذ  (55) فَْرِش   ،
ُة املؤل فني قبله   ا آَخر. واعمَّ ا ُمفرد ا، وِلَفْرِش احلُروف ُجزء  ُصوِل ُجزء 

ُ
َجَعَل لأل

فقد املؤِسَف  أن  غري  ببعٍض.  بعضها  متداخلة   اثلايِن  يُوردوَنَها  اْلزء  اُن 
فرق بفرش احلروف من املتعلّ   .(56)هذا الس 

أبو   كتاحموضع  ادلافُع  مد  واكن  سجستان،  يف  ُحلُوهِلِ  ِحنَي  هذا  بَُه 
طه   ونَشَّ طلحة.  بن  زيد  بن  يلع  احلسن  أيب  شيخه  رغبة  حتقيَق  لِوَْضِعِه 

 
ا  (55) الُقرَّ اصطالح  يف  ُحْكمُ )األصول(  ينسحب  التي  الكلية  القواعد  هي  اجلميع   ء:  عىل  منها  الواحد 

(. وَفْرُش احلروف  3382/ ص5ج   لسان العربفهو: البَْسُط. )  -يف أصل اللغة    –ما )الَفْرُش(  غالبًا. أ

الرتتيب  ُر اختالف الُقّراء يف قراَءِِتَا يف مجيع آي القرآن؛ بكْ حرًفا، وذِ  ها حرًفايث عناصطالًحا: َبْسُط احلد

األصوَل  تفارق  فهي  سورًة.  امل   سورًة  ببعض  خاصة  أحكاًما  كوهِنَا  )انظر:  يف  القرآنية.  الكتاب  فردات 

ما  نية وومعجم مصطلحات علم القراءات القرآ.  628،  30للعامين بتحقيق د. عزة حسن؛ ص  األوسط

عة والنرش والتوزيع  م. دار السالم للطبا 2007هـ/  1428:  1بد العيل املسؤول. ط: عتأليف  به؛  يتعلق

ف القراء أن يتتبعوا املصحف من أوله (. وقد غلب عىل تصاني261،  86مرص. صالقاهرة/    -والرتمجة

  َوَرَدْت.  نها حيُث موا عإىل آخره، متناولني فرش احلروف، فإن َعَرَضْت مسألٌة من مسائل األصول تكلّ 

 واضطراب الرتتيب فيه.  ذا يؤدِّي إىل انقطاع التسلسل الطبيعي يف حمتوى الكتاب،وه

املؤلِّ   (56) أن  األمع  ُجزء  يف  كثرًيا  إليه  حُييل  انظر  َف  األوسطصول.  ص  الكتاب  ،  604،  61،  55مثالً: 

لُّها حُييل إىَل  وُج   به األوسط، كتا يًضا إىَل . وَنِجُد يف كتاب )املرشد( املخطوِط إحاالٍت من املؤلِِّف أ628

 فرش احلروف. انظر مثال: النسخة
ِ
ُل َمْن َقال: الَوْقُف عند  )وفيها: »َوَقوْ   59الرتكية؛ ظهر الورقة    ُجزء

وققوله    ،
ٍ
بيشء َليَْس  فاِسٌد  قوٌل  اهلل؛  أْمِر  ِمْن  احِلْفُظ  ذلك  أي:  اهللِ﴾  َأْمِر  ﴿ِمْن  وَيبتدئ  د  ﴿حَيَْفُظوَنُه﴾ 

، ووجه الورقة  136وظهرها، وظهر الورقة  125تاب األوَسط«(، ووجه الورقة  كنى اآلية يفُت معَذَكرْ 

 . 193ظهر الورقة ، و191، ووجه الورقة 139
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املؤل علّق  وقد  إياه.  وسؤاهلم  هناك،  القّراء  أصحابه  َرْغبَُة  عن  تلأيلفه  ف 
( ) صحيفةً شيوخه  يف  يف  ور  350(  َعد  قة(  ُيْمِكُن   ) )سنَتَنْيِ أصَل  مّدة  ها 

غ الكتاب،  هذا  ألنه  ماّدة  اتلأيلف،  وقَت  إيلها  الرجوُع  هل  يَتََسنَّ  لَْم  أنه  ري 
ُعَمان،   وطنه  يف  الصحيفَة  ترك  قد  واكن  بسجستان،  الكتاب  إمالَء  ُسئَِل 

ا يف الع   يفيده منطوُق   ودة إيلها قريب ا. هذا ماخوف ا عليها من الضياع، وطمع 
 .(57)َدْت يف الكتابرَ الكمه، وتؤّيده بضُع إشارات وَ 

الُقّراء   أسانيَد  املؤل ُف  فيها  ل  فَصَّ وافية،  مقّدمٌة  الكتاَب  تتصدر 
ا ذكر   َعَقَد فصال  خاص  ُثّم  َواة عنهم، وطرق رواياتِهم،  الر  ْسَماء 

َ
وأ اثلمانية، 

أخذ يف  ُطُرقَُه  عن  فيه  يها  وتَلَق  واْعتَ   القراءات  تفصيِل  شيوخه.  بعد  َذَر 
ف يف  عن  حتاأسانيده  الكتاب  ثناياهعدم  ة  يف  ذكرها  َيْمنَْعُه  (58) إاعدة  ولَْم   ،

املستعَمل   وَتْمِيِّي  َشذَّ عنها،  اشتََهَر منها، واتلنبيِه ىلع ما  ما  بيان  ذلك من 

 
وفيها ِذْكُر الصحيفة التي َعلَّقها وتركها   62ا ِذْكُر إمالئه الكتاب بسجستان. وصوفيه  39انظر ص  (57)

ه عتمد يف هذه القراءة عىل اآلَدِمّي... وَذَكَر يِل اْسمَ يَ   ُر ما كان»... وأكثَ ه:  وفيها ما نصُّ   64يف ُعامن. وص

، وُبْعِدها ع  وُكنيته، غري أيّن َشَكْكُت بعد ذلك،  ر نسختي عيلَّ وفيها: »وقد َعلَّْقُت   388ني«. وصلتعذُّ

الُكَرْيِزّي فيام أظن«. وقد أشار إىل تعليقه هذا يف مواضع أخرى من ك ،  59،  52، مثل صتابههذا عن 

186. 

يُ   (58) ما ذكره، والتطويُل  تأيت عىل ِصّحة  املَُشاَهدة  انظر  ألن  املَلل، حسب رصيح عبارته.  لكتاب اوِرُث 

 . 66، 40ص األوسط
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بإجياٍز دون تطويل(59)واملرفوض يُلِْمُح إيله  َسنََد ر(60)، وهو  يُورُِد  وايٍة  ، وقد 
 . (61)وثيقما لغرض اتل

املؤل ُف  م  استفاد  مُجْلَِة  أو  من  القراءات  فن  َسبََقتُْه، سواء يف  صاِدر 
الُكتّاب أدب  كتاب  مثل:  )ت  (62)غريه،  قتيبة  من  276البن  وغريه  ه( 

)ت (63) تصانيفه سالم  بن  القاسم  ُعبَيْد  أيب  ومصنفات    (64) ه(224، 
  (65) ه(325)تاهلل    دوىس بن عبيخلاقايِن مأليب ُمزاحم ا  وقصيدة اتلجويد
وكتاب انلوادر أليب احلسن    (66) ه(324بن جماهد )ت  ركومصنفات أيب ب

)ق الكويف  الل ْحيايِنّ  حازم  بن  بن    (67)ه(3يلع  لَسلَمة  القرآن(  و)معاين 
 . (68)ه(310اعصم انلحوي )ت 

 
 . 40انظر ص   (59)

 . 420انظر مثال ص (60)

 . 556، 433انظر مثال ص (61)

 . 52انظر ص (62)

  األعالم ترمجة ابن قتيبة يف  نظر. وا615، 117ّي أحيانا ص. ويسميه الُقتَيْبِ 235، 122انظر مثال: ص (63)

4 /137 . 

 .176،  5ألعالم ا. وانظر ترمجة أيب عبيد يف 422،  266، 212انظر مثال ص (64)

 . 324/ 7. وانظر ترمجة أيب مزاحم اخلاقاين يف األعالم 183انظر مثال ص (65)

 . 261/ 1  األعالم . وانظر ترمجة ابن جماهد يف388، 325، 149مثال ص انظر  (66)

 . 89أليب الطيب اللغوي ص نيمراتب النحوي. وانظر ترمجة اللحياين يف 621، 551مثال ص نظرا (67)

 . 113/ 3 ألعالما. وانظر ترمجة ابن عاصم يف 352 صانظر مثال (68)
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بِِهْم. َعْهٍد  أمْحَد   وأحيانا ينقل عن أعالٍم هو قريُب  د بن    مثل: حُمَمَّ
َشنَبُوذ  بابن  )اختال328)ت  الشهري  اء(  فه( صاحب  بن    (69)الُقرَّ وحممد 

َمان )ت وأيِب الفتح ُعثمان بن ِجين    (70)ه(345يلع العسكري املعروف بَِمرْبَ
 وغرُي بعيٍد أن يكون لَِقيَه.  (71) ه(392املوصيل )ت

بكُ ذْ ويَ  أمحد  ِمْهَران؛  ابن  كتب  تصفح  أنه  األصبهاين  ر  احلسن  ن 
لُِمحَ   (72)(ه381)ت الطبقات  الواوكتاب  عمر  بن  د  )تدقمَّ  ( 73) ه(207ي 

)ت انلقاش  احلسن  بن  لُِمَحّمد  املعجم  من 351وكتاب  وغريه  ه( 
 . (74) تصانيفه

احلََسنِيَّة   اخلزانة  حمفوظات  من  يه  فريدة،  نسخة  للكتاب  ُتْعَرُف 
يِْه، وقد  عتماد يف إخراج َطبَْعتَ بالرباط يف اململكة املغربية، وعليها جرى اال

»هذه  ة حسن هلا:  زَّ دلكتور عِ أنقل هنا وصف ا  وإتماما للفائدةا.  َسبََق وَْصُفه
اخلزانة   يف  حمفوظٌة  ويه  نعلم.  فيما  لََها  أْخَت  ال  فريدة،  نسخة  املخطوطة 
صحيحة،   جليلٌة  قديمة  ويه  بالرباط.  العامر  املليك  القرص  يف  احلََسنِيّة 

 
 .309/ 5 ألعالما. وانظر ترمجة ابن شنبوذ يف 415، 259انظر مثال ص  (69)

 . 273/ 6 الم األعان يف ظر ترمجة مربم. وان103انظر مثال: ص (70)

 . 204/ 4 ألعالما. وانظر ترمجة ابن جني يف 357انظر مثال ص (71)

 .  321، 153، 115، 140انظر مثال: ص (72)

 . 311/  6 األعالموترمجة الواقدي يف  .42انظر مثال: ص (73)

 . 81/ 6 األعالم. وترمجة النقاش يف 176، 52، 44مثال: صانظر  (74)
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ا نقّدر.  قرن السادس من اهلجرة فيمط  نسٍخ جيّد من خطوط المكتوبة خب
 . (75)خط النسخ السلجويق را وعليها آث

َكْت هذه النسخُة من أثر الِقَدم وابِلىَل، فتبعرثْت أوراقُها،  وقد   َتَفكَّ
َجْهَدنا   فعملنا  األوراق.  َْت مواضُع كثرٍي من  وتغريَّ ببعض،  بعُضها  واختلط 

وأ األوراق،  ترتيب  نَِصابَِها  يف  إىل  واعتمدن َعْدناها  َجْهٍد جهيد،  يف  بعد  اها 
  .(76)اتلحقيق«

ْسِنَدْت 
ُ
فأ األوىل  الطبعة  عطوة  أما  إبراهيم  إىل:  حتقيقها  مهّمُة   

بِِمرْص،  (77)عوض األزهر  علماء  من  صقر؛  حسني  وأمحد  يف    وصدرْت ، 
يناير  1415شعبان   يف  1995ه/  بالقاهرة،  ايلوم  أخبار  دار  مطابع  عن  م، 

وزار  604 وتولَّْت  واثلصفحات،  القويم  الرتاث  ُعَمان  ُة  بسلطنة  قافة 

 
َدُه أهل اخلط يف عرص السالجقة يف القرنني اخلخ اهو خط النسسخ السلجوقي:  خط الن (75) امس لذي َجوَّ

حروفه بوضوح  ويتميز  للهجرة،  جمموعة    والسادس  وصلتنا  وقد  تشابكها.  املصاحف وعدم  من 

املوج املصاحف  أضخم  من  تعد  انظر:  السلجوقية  اآلن.  والتاريخ؛ ودة  الفن  َجاليات  العريب  اخلط 

وأ ُكتَّ تأليف:    بحاث.دراسات  طا جمموعة  العربية2020هـ/  1441:  1ب.  الصحافة  وكالة    -م. 

 .  49مرص. ص القاهرة/

 . 34 -33مد العامين. مقدمة املحقق ص؛ أليب حمالكتاب األوسط (76)

الرشقاوي  عوضبن  عطوة  بن  إبراهيم    (77) إبراهيم  من  بن  األزهر:  ولد  مشايخ  هـ  1336صفر    29، 

َجهرة أعالم األزهر الرشيف يف القرنني الرابع عرش  انظر ترمجته يف:   هـ.  1417ربيع اآلخر    14وتويف يف  

اهلجريني عرش  أسامةواخلامس  تأليف:  حممود  ؛  ط األزهري  السيد  مكتبة  2019هـ/  1440:  1.  م. 

 .  68/ ص8. جاإلسكندرية/ مرص 
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َ ه توزيعَ  ون مؤاخذاٌت  ا  وعليها  بـ  رْشَها.  الكتاب  تسمية  من  تبدأ  كثرية، 
بغياب   ُمرور ا  َقيِْه،  حُمَق  من  ا  اجتهاد  الكريم(  للقرآن  اثلمايِن  )القراءات 

وعدم   اإلخراج  بَرَداءة  وانتهاء   العليم،  اتلحقيق  احلوايش  قواعد  اكتمال 
 يقات!!. واتلعل

بدم الفكر  دار  اثلانية عن  الطبعة  صفحة،    629، يف  قشوصدرت 
ادلكتور رجب    بتحقيق  يف  حسن،  أغسطس  1427عزة  . (78)م 2006ه/ 

 . (79) ويه طبعة ِعلِْميٌَّة ُمتَْقنَة، غري أنَّها لَْم خَتُْل من هناٍت يسرية تُؤَْخُذ عليها

 
 . عىل الطبعة السابقة للكتاب، كام ُيفهم من كالمهََيدر التنبيُه هنا إىل أن املحّقق مَلْ يّطلع  (78)

القراءات؛   مقال يل بعنوان: »ة يفهذه الطبع  مالحظايت عىل  كتبُت   (79) وقفٌة مع الكتاب األوسط يف علم 

ا بن سعيد  بن عيل  احلسن  املقرئأليب حممد  مالحظايت  لُعاَميِنّ  ومن  اإلشارُة  «.  فاتتني  التي  الكتاب  عىل 

النقد  الرسول صىلإليها يف مقايل  الصالة عىل  املؤلف صيغَة  إيراُد  »   اهلل عليهي:  بلفظ:  صىل اهلل وسلم 

القرون  ليهع يف  املؤلِّفني  بعض  عليها  جرى  التي  املَُواَضَعات  من  ذلك  أن  ويبدو  التسليم.  ذكر  ُدوَن   »

الت لفظة  أن  بالذكر  وجديٌر  )صاألوىل،  املؤلف  خطبة  يف  وارد39سليم  وليست  فيها  ُمْدَرَجٌة  يف  (  ًة 

صفحات التالية ال   عليه( يف صيغة )صىل اهلل(. انظر  35صاألصل، كام هو واضٌح من صورة املخطوط )

َحد    ورأيُت   .568،  528،  434،  433،  72،  60،  56،  54،  51،  43،  41مثال:   بن  سامل  الشيخ 

اشتغل   بركةاحلارثي  ابن  جامع  اهلجري(  برتتيب  الرابع  القرن  علامء  »)من  وسامه:  األقفال ،  فتوح 

العوي وحول  بركةاملشتبكة  البن  الكبري  اجلامع  برتتيب  املرتبكة  ونبّ صات  »مِ «،  أن  إىل  أوله  يف  عادة   نْ ه 

وزيادةُ  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  املصطفى  النبي  عىل  بالصالة  يكتفي  أن  املرتب«.التسليم    املؤلف  ثم    من 

ُت عامة  ، فوجدالقرن السادس(  ( للقلهايت )من علامء الكشف والبيانبضبط نصوص كتاب )اشتغلُت  

 من لفظ التسليم. واملسألة حتتاج إىل مزيد بحث. خاليةً  –رها تأخُّ مع  – هِ خِ َس نُ 
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 وسط اليتيمة الصفحة األوىل من نسخة األ
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 الصفحة التي رصح فيها املؤلف بعنوان الكتاب
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 الصفحة األخرية من خمطوطة األوسط 



 47 

 
ـ 526قيد سامع حديث؛ ملحق بنسخة األوسط، مؤرخ سنة   ه
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 . الكتاب اجلامع: 2
حُمَ   قصد دأبو    –اكسمه    –أن يكون    )األوسط(  هِ ِكتابِ   من وضع   مَّ

المُ  بني  التِ َتََصَاِت  خْ وََسًطا  )الكتاب  والُمَطوَّ يْتُه  »وَسمَّ مته:  ُمَقد  يِف  قال   ،
، يرتفُع  كتاٍب ـهو أَتمُّ منهاألوسط يف علم القراءات( إذ قد رَشَْعُت يف وَْضع  

األيّ  وُمَساَعدة  األوقات  ُمرور  مع  منه  املط(80)م«ا املراُد  وكتابُه  هذا  .  ل  وَّ
)يَُسم   اجَلاِمعيه  )  (الِكَتاب  الكبريااجلأو  نفهم  (مع  مة  املتقد  العبارة  ومن   ،

ا، وِمْن إحاالته عليه يف َمواِطَن كثريةٍ من الكتاب   ر  أنَّ ابتَداَءُه به اكن ُمبَك 
)املرشد(  (81)األوسط واستأثَ   (82)ومن  طويال ،  زمن ا  فيه  قىض  أنه  ُه  رَ نُدرك 

 
 . 40ص الكتاب األوسط (80)

شاء اهلل   »أْوَردُِتَا عىل اإلَياز. ونستقصيها يف الكتاب اجلاِمع إن)وفيها:    228،  166انظر مثالً ص  (81)

ِعللها وُنَكتِها، مبسوًطا ُمستقىًص،  ع بكتاب اجلامالفصول يف ال ِذْكَر هذه )وفيها: »وسأعيدُ  247تعاىل«(، 

اهلل«(،   شاء  ع  355،  326،  255إن  الكلمة  هذا  »ويِف  العربية)وفيها:  ُُتّوزها  أَخر،  ُوجوٌه  َومَلْ  ندي   ،

اجلامع؛    يراَد الوجوه كلها بِِعَللَِها يف الكتابأجدها مسطورًة، فأعرضُت عن ذكرها هنا. وسأستوعب إ

اهلل«(    إن يف  »ف  )وفيها:  374شاء  نذكره  فإنا  فيها  القّراء  مذاهب  من  مذهٍب  لكل  واحلجة  عللها  أّما 

 . الكتاب اجلامع إن شاء اهلل«(

الفاحتة أو    )وفيها: »والقول يف أهنا ]يعني البسملة[ من   18ة؛ ظهر الورقة  انظر مثال: النسخة الربيطاني  (82)

اختال عىل  موقوف  منها  الفقهاء،  ليست  كتا ف  يف  اجلامع وسنراه  ووجه امل  بنا  التفسري«(.  عىل  شتمل 

الكبري  22الورقة   نذكرها يف اجلامع  زيادة كالم  املسألة  الورقة    )وفيها: »ويف   39إن شاء اهلل«(. وظهر 

َتَقصٍّ يف الكتاب اجلامع إ)و )وفيها:    59ن شاء اهلل«(. وظهر الورقة  فيها: »وسرتى هذه املسألة بزيادة 

نذكره ب»ونحن  يتعلق  وما  منها  ثالوقوف  اهلل«(. ا  شاء  إن  اجلامع  الكتاب  يف  مستقىص  ذكرها  نعيد  م 

لكتاب اجلامع إن شاء اهلل  يها: »ويف املسألة طوٌل ُيذكر يف ا)وف  99وانظر النسخة الرتكية؛ وجه الورقة  
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القراءات واتلفسري والوقوف.  بَْسِطَها، بتفصيل املسائل و  ي هل  ْدرِ نَ وال    يف 
َر اهلل هُل َتَماَمه أو ال. َولَْم أظَفْر بإشارةٍ إىَل وُجوِد خَمُْطوطٍة هل يف يشٍء من  قَدَّ 

 اخلزائن. 

 . كتاب الُمْغِن: 3
كتابه   مة( يف معرفة ُوقُوِف القرآن. نَصَّ عليه يف مقد الُمْغِن كتاب )

ِذْكُره  ا  -)املرشد(   بعد  حني  -آلِِت  والصالة:    قال  حُمَمَّ »احلمدلة  أبو  د  قال 
:  -َغَفَر اهلُل هل ولوادليه وِْلَميع املسلمني    -احلََسُن بن يلع بن سعيد الُعَمايِنّ  

الُموَسِم   الكتاب  من  الفراُغ  َوَقَع  ا  فَلَمَّ َبْعُد؛  وقوف   بالُمْغِن أّما  معرفة  يف 
ذكره  ؛  القرآن ما  رَشِْط  بكر   (83)حاتمأبو  ىلع  اهلل    -  (84)وأبو    -رمَِحَُهما 

اقتديُت نكو اإلجياز    ُت  طريَق  فيه  وَسلَْكُت  ذكراه،  فيما  بِِهَما  إمالئه  يِف 
أَتم  منه ومن سائر   الكتاب، اذلي هو  بَِهذا  ْعِقبَه 

ُ
أ أن  أْحبَبُْت  واالختصار؛ 

وْ 
ُ
أ وأن  الِعلْم،  هذا  يف  املعمولة  أْورَ فيه    دَ رِ الكتب  ما  الوقمجيَع  أهُل  وف  َدُه 

اختالف ىلع  كتبهم،  يف  فيه  متفرقة   يف  آرائهم  اختياراتِِهْم  ووُجوه  ا، 

 

الورقة   ووجه  كت)وفيها:    149تعاىل«(،  يف  نذكرها  غريها  وجوٌه  فيه  قيل  إ»وقد  اجلامع  اهلل  اب  شاء  ن 

 اىل«(.تع

ِجْستاين )ت  أبا حاتمني:  يع  (83) هـ( صاحب كتاب  255هـ أو  248سهل بن حممد بن عثامن اجلشمي السِّ

 . 143/ 3للزركيل   األعالمرمجته يف واملبادئ( يف وقوف القرآن. انظر ت )املقاطع

الق  أبا بكريعني:    (84) بن  كتاب )328اسم األنباري )تحممد  الوقف هـ( صاحب    واالبتداء يف  إيضاح 

 . 334/ 6للزركيل األعالم وجل(. انظر ترمجته يف   عز كتاب اهلل
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حِلَقائقها،   ي ا  متقص  أرسارها،  ومتقاسيمها،  عن  والكشف  رشحها  يف  ا  بالغ 
بِهِ  َيتََحاد   ما  ا    (85) وِذْكِر  قائم  هذا  كتايِب  يلكون  فيها،  والقرآن  انلحو  أهُل 

ا يف جنسهومتق ه،نفسب م   . (86)...«د 
( س (  ٌق ىلع  باوهذه العبارة تفيدنا أّن )املغيِنَ )املرشد(، وأّن )الُمْغيِنَ

خُمترٌص موجز تاَبَع فيه اإلمامني أبا حاتم وأبا بكر، خبالف )املرشد( اذلي  
ابَن  أن  ويبدو  وُجوهها.  اختالف  الَفن  ىلع  أهل  مقاالت   َ َتَقِّص  فيه  الزتم 

ُ اْلزر : »هل يف الُوقوفمِج ا أليب  ه يف قوهل ُمرَتْ ري إيل شي ي كتابان؛    حممد الُعمايِنّ
]......[ وأبَسُط   (87) أحُدُهما  منه  أَتم   وهو  املرشد؛  فيه  (88)واآلَخُر  أْحَسَن   ،

 
ة، وهي املَُخالَ   (85) ؛ للرازي.  خمتار الصحاحن )انظر:  َفة. أي: ما خيتلفون فيه ويتنازعومن التََّحادِّ واملَُحادَّ

ص حدد،  الن111مادة:  يف  ورد  هكذا  الرب(.  النسخة  يف  وجاء  الرتكية.  بلفسخة  ما يطانية  »وذكر  ظ: 

هو  الُف تجاَذُبه خي هنا  أثبتُّه  وما  منقوطة،  غري  )يتجاذبه( وردت  فيها«. وكلمة  والقراءات  النحو  أهل   

ألن الصفحات   –مع تقدم زماهنا عىل الرتكية    –ربيطانية هنا  ي يف قراءِتا. وإنام أّخرُت لفظ الاجتهاٌد من

نث  األوىل منها مرقعة بخط أحدث من خط األصل. عىل هذه   جيجسخة واحة فم وقفُت فيام تبقى من 

 «.أهل النحو والقراءات فيها  خالِف من  هِ بِ  ادُّ حَ تَ : »وذكر ما يُ العبارة بلفظ أشبه ِبذا

 أليب حممد العامين؛ النسخة الرتكية؛ وجه الورقة األوىل.  ؛ يف الوقف واالبتداء  املرشد (86)

ي. والقرائن تشري إىل أن  زر( البن اجلةغاية النهايها من كتاب ) بياٌض يف النسخة املطبوعة التي أعتِمدُ  (87)

 غني( كام سبق بياُنه يف حاشيٍة متقدمة.اللفظة الساقطة هي )امل

َنبَّ : أي أوسع وأطأبس  (88) ة حسن. وإىل هذا املعنى قصد  كثر تفصيال. كام  ِعزَّ ُق الدكتور  ه إىل ذلك املحقِّ

ي )املبسوط(  كتابه  تسمية  يف  ومنالرسخيس  واملفصل.  املوسع  أيب  ريد:  قول  األوسط  حممه  يف  العامين  د 

طئ يف  لفاظ التي خُي ؛ خمترصاِتا والكتب املبسوطة فيها«. وهي من األ(: »... يف كتب القراءات59)ص
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ثم   الصالح  ثم  الاكيف  ثم  احلسن  ثم  اتلاّم  إىل  فيه  الوقَف  َم  قسَّ وقد  وأفاَد. 
 .  (89)ستاين«السج تمحا  املفهوم، وَزَعَم أنه تبع أبا

 َ َقَل عنه.  ا آَخَر نَ ر  د أظفْر بنسخة من كتاب املغين، ولَْم أِجْد مص  مْ ل
ا َذَكره أو أشار إيله، أو  قال األستاذ حممد بوزيان بنعيل: »وال أعلُم أّن أحد 

ا لوُجوده يف اخلزانات العامة واخلاصة« د مقر   .(90)َحدَّ

 . كتاب الُمْرِشد: 4
( يفاملرشدكتاب  ا(  َتَقدَّ   قفلو  فاحتتهواالبتداء؛  َنْقُل  واستفدنا  م   ،

د أقاويَل    خمصوص بعلم الوقف،  ٌل وَّ منها أنه كتاٌب مط استقىص فيه أبو حُمَمَّ
ثم   الاكيف  ثم  احلسن  ثم  اتلاّم  إىل  فيه  الوقَف  َم  قسَّ وقد  وانلحويني،  اء  الُقرَّ

املفهوم   ثم  ابُن اْلزري    -الصالح  قال  حُمت  -كما  تح  واهوَرتََّب  سلسل سَب 
ال اُسَوِر  مصن ف  املذك   قرآن،  الوقف  أنواع  ىلع  بُِمقدمة  ة.  روآياتَِها  ره  َصدَّ

 

من أهل العرص، وحيملوهَنا عىل عكس ما سيقْت ألجله. انظر توضيًحا حول هذه املسألة يف   تأويلها كثريٌ 

 . 200ص السامرائي.؛ للدكتور إبراهيم ؤتلفاتأشتات مكتاب: 

النهاية  (89) ال223/  1)مصدر سابق(    غاية  العبارة األخرية ). وسياق  أنه  كالم يوحي أن  أبا وَزَعَم  تبع 

كتاب املرشد، ويظهر يل أن الصواَب يف عودِِتَا عىل كتاب املغني، وهو ما ( تعود عىل  السجستاين حاتم  

العام التي سبُتفيده مقدمة أيب حممد  نقُلها.  ين عىل )املرشد(  أبا حاتم يف مواضع  زيا ق  أنه خاَلَف  دًة عىل 

 به )املرشد( ومَلْ يلتزْم بُِمتابعته.  كثرية من كتا 

 .35م: حممد بوزيان بنعيل )مرجع سابق( ص؟ بقلحممد الُعاميِن  َمْن ُهو أبو (90)



 52 

يف   واستعرض  ورقة  عرشين  حنوطويلة  معرفته،  وأهمية  الوقف  فيها   َ بنَيَّ  ،
 .(91)مصنفاِت سابقيه فيه، ثم َضبََط اصطالحاته اليت استعملها يف كتابه

، غري  ن تأيلف الكتابخ زماؤر ا ي وليس يف الكم العماين وال غريه م
 . (92) هل ٌق ان تأيلفه الحِ مز حييل فيه ىلع الكتاب األوسط، فين وجدته أ

دون ختصيص ماكن بعينه،    (93)ينص ىلع تصنيفه »يف بالد العجم«و
وماكُن اتلأيلف هذا اكن  .  (94)وأشار خالهل إىل بعض مشاهداته يف »غزنة«

ضيح، ألن  بزيادة الرشح واتلو   بهكتاس يف  فَ أحد دوافع املؤلف إىل إطالة انلَّ 
اإلطالة يف مصنفاتهم،املتقدمني   لم    نْ »فمَ   كرهوا  ما  قاس  عرف مذاهبهم 

منها أوردوه  ما  كتبهم ىلع  يف  انلاس    ،«جيده  يتقن    –واعمة  ال  من  خاصة 
أنا ىلع سائر ما    ُت ْص َص هلم يف القياس، ذللك قال: »وقد نَ   ظَّ ال حَ   –العربية  

الوقف عليه منها  القياس  درجتُ   ْت َص قَ ل ىلع من نَ ن أسهكويل   جيوز  ه عن 
 . (95) ومعرفة املعاين«

 خمطوطاٍت:    عرش - إىل اآلن حسب اطاليع  - باتللكو

 
عىل    (91) للكتاب  الُبيطانيةاعتمدُت يف وصفي  ا  نسخته  الرتكيةألول، وعىل  يف قسمه  يف قسمه    نسخته 

 ين.لثا ا

  ثالثة وثالثني  [ ترتدد يفالَّ : »وهذه الكلمة ]يعني: كَ 17الورقة يقول مثال يف النسخة الربيطانية؛ وجه  (92)

 معانيها فيه«.  ُت نْيَّ ا كلها يف الكتاب األوسط وبَ تضمنها مخس عرشة سورة، ذكرُِت موضعا يف القرآن، ت

 .  33نية؛ ظهر الورقة النسخة الربيطا  (93)

 .56طانية؛ وجه الورقة ربي النسخة ال (94)

 .  34النسخة الربيطانية؛ وجه الورقة  (95)
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باملكتبة  خمطوطة  األوىل:    - حايلا  املحفوظة  الربيطان  املتحف 
)  الربيطانية املتحدة  اململكة  نلدن/  برقم  The British Libraryيف   )

(Or.9701:)  ناسخها يف آخرها:  ل  قاويه األقدم.   ـه 556  سنة  تمام نسخها
ة، واكن  رَ وَ زْ الصقيل بباب عَ   (96) القريس  ىس»وكتب أبو بكر بن يلع بن عي

ومخسني   ست  سنة  القعدة  ذي  من  عـ]ـرش[  السابع  يف  منه  الفراغ 
قُرئت   مٍّ 

ُ
بأ ]....[. قوبلت  نفعه  بعده،  ومخسمئة. كتبه نلفسه وملن صار إيله 

املؤلف، الشيخ  ]خيوعل  ىلع  الرشها  باحلرم  الطاقة  طه[  حسب  يف، 
عَ واملجهود«.   أحد رَ وَ زْ وباب  وأصُل    أبواب   ة:  اهلل،  رشفه  احلرام  املسجد 

مكة  تسم أهل  »واعمة  املرام(:  )حتصيل  صاحب  قال  احلَْزَوَرة.  باحلاء:  يته 
  .(97)وإنما هو باحلاء املهملة« –بالعني املهملة  –يسمونه: باب العزورة 

 
بنقطتني   (96) األصل  يف  ُرسمت  عىل    كذا  منقواضحتني  غري  وبسني  ُتقرأ:  القاف،  أن  وحتتمل  وطة. 

ال وقرأها  األقرب.  هو  وهذا  ورَ   دكتور»القريش«،  »القربيس«  الكفراوي:  يوسف  ال  أبو  املخطوط  ْسُم 

هذه عبد وإىلالقراءة.    يؤيد  أبو  منهم:  العلم،  أهل  من  مجاعٌة  انتسب  الصقيل«  »القريش  بن      حممد  اهلل 

الصقيل   انظر  هـ( صاحُب  530ندري )تاملازري اإلسكمسلم القريش  الربهان.  البيان يف رشح  كتاب 

يف:   املازريترمجته  طاإلمام  الوهاب.  عبد  حسني  حسن  تأليف:  الرشقية/  1955:  1؛  الكتب  دار  م. 

   .94ص ونس.ت

مد بن تأليف: حم  حتصيل املرام يف أخبار البيت احلرام واملشاعر العظام ومكة واحلرم ووالهتا الفخام؛  (97)

بَّاغ. دراسة وحتقيق: عبد امللك بن عبد اهلل بن  سامل املالكي املكي    أَحد بن :  1دهيش. طاملعروف بالصَّ

 .  384/ 1ة السعودية. ربيململكة الع مكة املكرمة/ ا -ة األسديم. توزيع مكتب2004هـ/ 1424
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ىلعك  عَ ويُ  ه ر  الذ  أوراقها    نسخة ه  سقطت  أن  ناسخٌ فرقَّ األوىل    عها 
، ذلا  وعرشون صفحة من أوهلا  منها هو ثالٌث   عُ قَّ رَ مُ لمتأخر خبط حديث، وا 

نسخها زمان  إىل  ينتميان  ال  عنوانها ومقدمتها  ورد يف  و.  فإن  كما  عنوانها 
احلديث   صدرها  مذباخلط  ىلع  الوقوف  يف  املرشد  »كتاب  القراء  ا :  هب 
فرسين، وتبيني املختار منها ىلع  قراء وامل ألئمة ال بايق ا   هم منوغري  السبعة،
قراءت   مذاهب  ىلع  املتفق  أوهلا السبعة  ويف  أمجعني«.  عنهم  اهلل  ريض  هم 
يف    .متأخرة  تملاكت املخطوطة  من    120وجممل  جلية  ونفاستها  ورقة، 

ت  نسخة قرئب  ومقابَلَةبزمان املؤلف،    رصيح الكم انلاسخ، فيه قريبة عهدٍ 
 . (98)عليها خطهه ويعل

 

 عنوان النسخة الربيطانية خبط أحدث من خطها األصيل 
 

 
)رقم  مية بالرياض  وقفُت عىل صورة منها عن طريق مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسال  (98)

 (.1900 -1898احلفظ: ب
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 اللوحة األوىل من النسخة الربيطانية 

 
 يمني( وبداية خطها األصيل العتيق )يسار(نهاية اْلزء املرقع من النسخة الربيطانية )
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 الصفحة األخرية من النسخة الربيطانية
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بالرباطاثلانية:    - العاّمة  اخلزانة  املكتبة  نُ ثم  ،  خَمطوطة  إىل  قلت 
املغربية.   القرآن، »فيها:    الكتاب  وعنوانالوطنية  ُوقُوف  تَهذيب  يف  املرشد 

وحتقيقها ووجوه تقاسيمها وعللها وأحاكمها. تصنيف الشيخ الفقيه اإلمام  
يلع   بن  احلسن  حممد  أيب  رايِن  مالعُ املحقق:  حتت  )قاملقريء«.  (  566قم: 

خايلة من اسم انلاسخ  عتيق،    ِسويه خبط أندل صفحة.    273أوراقها  عدد  
َتَمل اكت عدة  وعليها  النسخ.  حسب    .(99)وتاريخ  منه  اثلاين  اْلزء  ويه 

بآخر   وتنتيه  املائدة  بسورة  تبتدئ  عليها.  ِلْع  أطَّ لَْم  أليّن  ُمَفْهرِِسَها  وَْصِف 
 الُقرآن.  

تماد ا ىلع هذه  كتاب )املرشد( اع  عزة حسن يف حتقيق   د.   ع رش د  وق
ومن الفائدة أن ننقل هنا وَْصَفُه هلا لَِما فيه من مالحظات   . ةيالنسخة املغرب

اخلزانة   يف  الوثائق  داُر  املخطوطة  بهذه  »حتتفظ  ِعّزة:  ادلكتور  قال  قيمة. 
( برقم  األوقاف،  دائرة  خمطوطات  قسم  يف  بالرباط،  ويه    ق(.566العامة 

ْفُر اثلاينا الكتاب. جاء  لس  منها: )السفر    من  العنوان  اين من  ثلايف صفحة 
وِعلَلها،   تقاسيمها،  ووجوه  وحتقيقها،  القرآن،  وقوف  تهذيب  يف  املرشد 
بن يلع   احلسن  أيب حممد  املحّقق  اإلمام  الفقيه  الشيخ  تصنيف  وأحاكمها. 

 (. هيْ الُعَمايِن املقرئ، رمحة اهلل عليه، ورضوانه دَلَ 

 
.  36صحممد بوزيان بنعيل )مرجع سابق(    ؟ بقلم:َمْن ُهو أبو حممد الُعاميِن راجع الوصف يف مقال:    (99)

بناء عىل ترجيح الدكتور عزة حسن أن خطها عتيق يعود تقديًرا إىل القرن نا  الثانية ه  وجعلتُها يف املرتبة

 النقل عنه. السادس اهلجري، كام سيأيت
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ْفُر األول     ب يق لم بوجوده، ىلع الرغم من اتلنمنها مفقود. لم نعوالس 
يف خزائن املخطوطات، وال سيما خزائن    -دون جدوى    -وابلحث الطويل  

الرتاث   خمطوطات  جنَّة  حبق  تعترب  اليت  إستانبول  العظىم  اإلسالم  مدينة 
آث عيون  من  العديدة  خزائنها  حتتويه  بما  اإلساليم،  هالعريب  الرتذار  اث  ا 

وال ذلك    العريق.  يف  كه.يفوقها  العالم  يف  أخرى  مدينة  هذا  يب  أيّة  تدئ 
َور الس  ثم  )املائدة(،  سورة  وقوف  بالالكم ىلع  سورة ،    السفر  ُسورة   األخرى، 

 بالرتتيب إىل آخر املصحف.
والنسخة قديمة جليلة، صحيحة وسليمة، ليس فيها نقٌص وال برت.  

قد   ابِلىَل  أن  أوراقَ   بها،  أضَّ إال  أصاب  ابإذ  األخرية،  الصفحة  َها  من  تداء  
أ257 فتآكْت  احلفاظ  ا رط،  املسؤولون  أراد  ثم  منها.  مواضُع  وتَلفْت  فُها، 

ابلايلة،   املواضع  يف  بيضاء  أوراق  بإلصاق  سيئ ا،  ا  ترميم  فرّمُموها  عليها، 
من  عدد    ت، يففأساُءوا إيلها إساءة  بالغة، إذ َخِفيَْت بعُض السطور واللكما

 هذه امللصقات.   الصفحات، حتت
 وما أصاب الورقَة األخرية منها  

َ
َظُم. فقد تلفْت، ولم يبق منها إال  عْ أ

حفاظا    بيضاء،  صفحة  ىلع  املرقمون  فألصقها  وسطها.  من  صغرية  قطعة 
ا، وخيف ما يف خلفها من الكتابة. واكنت   عليها بزعمهم. فبيق وجُهها ظاهر 

أبلَغ، هنا  ذهبهألن  اإلساءة  وا  انلاسخ  باسم  ماكن    ]النسخ[  تاريخت  واسم 
َدرَ  أموٌر  ويه  ختام    جَ النسخ.  يف  كتابتها  ىلع  والَورَّاقُون  اُخ  الن سَّ

 املخطوطات، حسب العادة املعهودة يف اثلقافة العربية.
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أسوَد   بمداد  خثني،  قديم  سلطاين  ورق  ىلع  املخطوطة  ُكِتبَت  وقد 
اْلوز. قرش  منقوع  بماء  اَن  وَّ فتل  ممزوج  هذا  بلون  مجيال  اخلط  فبدا    ملاء، 
قديم   أندلِس  خط  وهو  العارفني  تعم بهي ا.  غري  ىلع  قراءته  تصعب  اد، 

املخطوطات.   يف  باالشتغال  الراسخني  العربية،  اخلطوط  بقراءة  املتمّرسني 
ألشاكل   ا  نظر  اهلجرة،  من  السادس  القرن  خطوط  من  أنه  ا  تقدير  ُر  ونقد 

 َدمه.  نوع الورق وقِ د ا ىلعااعتمحروفه يف الرسم، و
قياسه   احلجم.  كبري  جمدل  وقياس  س  20×  25واملخطوطة  ا.  نتمرت 

ا. فيه ثالث وسبعون ومائتا صفحة. ويف    15×  21القسم املكتوب   سنتمرت 
الكتاب  بتحقيق  بدأنا  وقد  هذا  ا.  سطر  وعرشون  ثالثة  صفحة  لك 

وَمنّ  تعاىل  اهلل  بعون  املخطوطة،  هذه  اآلن  .  (100) ه«باالعتماد ىلع  أعلم  وال 
 ابتدأ به ادلكتور عزة حسن. هذا العمل اذلي مصري

 

 

 

 

 
نادر  (100) اإلسالمي؛خمطوطة غميسة  العريب  الرتاث  من  نفيٍس  لكتاب  منشور  ة  مقال    بقلم: عزة حسن. 

 م(. 2001السابع عرش )شتاء دد اربة(. العة عن مجعية املؤرخني املغبمجلة التاريخ العريب )الصادر
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اتلونسيةة:  ثلاثلا  - الوطنية  املكتبة  ،  19094)برقم    خمطوطة 
صفاقس،  19095 يف  انلورية  املكتبة  مقتنيات  من  وأصلها  يف  (  مقسمة 

مغريب  جزأين الفحام  خبط  بن  يلع  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  انلاسخ:  فرغ   ،
منالَمرُيْيق املحرم    األول    شهر  وسور   ـه715يف  املقدمة  ىلع  )ويشتمل 

وابلقر واملائدة(وآ  ةالفاحتة  والنساء  عمران  األول ل  ربيع  يف  اثلاين  ومن   ،
املصحف( ـه715 آخر  إىل  األنعام  سورة  اكملة  .  )ويشتمل ىلع  نسخة  ويه 

 أطرافها  ، ويفلوال سقوط الورقة األوىل املشتملة ىلع العنوان وصدر املقدمة
وتعاين من رطوبة  تمزق الرمة،  بسبب  الوسط  من  أجزائها  بعض  وتآكت   ،

 . (101)أدت إىل انطماس بعض فقراتها

 
 

العيرس  (101) عامر  بن  حممد  العزيز:  الباحث  طريق  عن  منها  صورة  عىل  إليوقفُت  أرسلها  الدكتور  ي،  ه 

 . جزامها اهلل خريا. حممد علوان
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 ونسيةنسخة املكتبة الوطنية التنامذج متفرقة من 
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 كتبة الوطنية التونسيةالصفحة األخرية من نسخة امل

 وتظهر عليها آثار التمزق 

 وما زال تاريخ نسخها مقروءا
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جا:  ةرابع ال  - مكتبة  اسطمبولخَمُْطوطة   Istanbul  معة 

University Library  تر بعنوان )كتاب    Ay.6827ت رقم  ا، حتيكيف 
يف   واالبتداء(  الوقف  يف  بقلم:    205املرشد  مرشيق  خبّط  ُكِتبَْت  ورقات، 

عبد بن  ِسبَاع  بن  َخلَف  بن  نارص  بن  د  الشافّْع   »حُمَمَّ ا  بدل  ُوِّجّ  الرتَّ اهلل 
نسخي وتارمذهب ا«   اْلمعة  خ  يوم  م    25ها:  ويه  (102)ه760حُمَرَّ ُمَقابَلٌَة  . 
ُكِتَب ىلع غالفها أنّها تشتمل ىلع »انلصف األخري  .   يد ناسخهايلعبأصلها  

لكنها   القرآن.  بآخر  وتنتيه  األعراف  بسورة  تبتدئ  ويه  املرشد«،  من 
رة بُِمقدمة الكتاب اليت نُِقلَْت من نصفه األول  . (103)ُمَصدَّ

 
كتاب  (102) يف  ششن  رمضان  األستاذ:  النسخة  هذه  إىل  )أشار  العربيه  املخطوطات  مكتبات  نوادر  يف  ة 

َل األمر    –عىل صورٍة منها. قلُت: وقد َبَدا يل اسُم ناسخها  ُت  . ووقف251ص/  2(. جتركيا شبيًها    –أوَّ

الُعامنيني  
ِ
كذلبأْساَمء فظننتُه  أين شككُت يف  ،  ثم  ك، غري  فيها تصحيًفا،  أّن  فاحتملُت  وِجي(  ُ )الرتَّ نسبته 

َذَكرَ أو )َتُروِجي( إحدى قرى حمعلمُت أن )َتُروَجة(   البلدان  يف  ها ياقوت  افظة البحرية بمرص،  معجم 

البح كورة  من  بمرص  قريٌة  وجيم،  الواو  وسكون  الضم  ثم  بالفتح  »َتُروَجة:  عنها:  أعامل  وقال  من  رية 

البلدان انظر:    اإلسكندرية«. )تمعجم  الرومي  احلموي  اهلل  عبد  بن  ياقوت  تأليف:  ط626؛  : 1هـ(. 

 .  27/ ص2ج بريوت/ لبنان. -م. دار صادر1977هـ/ 1397

املنورة، حتمل رقم  توج  (103) باملدينة  انظر:  5709)د نسخة مصورة منها يف مكتبة اجلامعة االسالمية   .)

كتب   القرآنفهرس  اجل  علوم  مكتبة  االساليف  عام  ميامعة  من  املنورة  باملدينة  قسم  1417ة  إصدار  م؛ 

ص   باجلامعة.  رقم  324املكتبة  املخطوط  وَوَقفْ 415/  صورةٍ .  عىل  يف    ُت  املخطوطة  هذه  دار  من 

 املخطوطات العامنية.
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 ل صفحة الغالف من نسخة اسطمبو
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 الصفحة األخرية من نسخة اسطمبول 
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 هناية املقدمة يف نسخة اسطمبول، واالنتقال مبارشة إىل سورة األعراف 

 

حتت رقم  ؛  املغرب سنية بالرباط يف  خمطوطة اخلزانة احل:  ة سامخل ا  -
غريب: يلع بن أمحد بن سليمان، فرغ  ورقة، كتبها خبط م  300(، يف  1581)

 ه، ويه نسخة اكملة للكتاب.921حمرم   1منها يوم اثلالثاء 
واألوقاف  ة:  سادسال  - ادلينية  الشؤون  وزارة  مكتبة  خمطوطة 
) باجلزائر رقم  حتت  كتور  165يف    (،323؛  م قة،  خبط  حممبها  بن  غريب:  د 

القادر   املصعبد  يوسف  بن  أمحد  نيتيبن  من  فراغه  واكن  ضحوة  ،  سخها 
  .(104). ويه نسخة اكملة للكتابه1033شوال  22االثنني 

 
 زودين بصورة منها الدكتور: مهدي دهيم. جزاه اهلل خريا.   (104)
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 اللوحتان األوىل واألخرية من نسخة وزارة الشؤون الدينية اجلزائرية 
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باملغرب السابعة:    - فجيج  بواحة  العدة  دار  خزانة  ويه  ،  خمطوطة 
وغر رشق ا  قَْت  تفرَّ ثم  عظيم،  شأٌن  لََها  اكن  من  -  (105)ب اخزانٌة  َيبَْق   ولَْم 

إال  اخلزانةبِ   املخطوطة الكتاب  متشوا   !األوىل  ورقتها  اآلن  مقدمة  لْت ىلع 
فيها:   جاء  املؤلف  الكم  من  بفائدةٍ  عليها  وزادْت  ا،  سابق  نقلناها  اليت 

تَه، وحرس  (106)»وَسّميتُه خلزانة القائد اْلليل أيِب يلع احلسن ، أطال اهلل ُمدَّ
مُ  وأهِله  العلم  وتَ ْهجَ ىلع  دوتلَ ه،  لَُهم  األورفعته   هأدام  ىلع  ْحَسَن 

َ
وأ حرار  ، 

وُنَهاه. قاضي ا حِلُقوقه وإن اكنت   (107) اَل عنهم َماهَلُ ه، وال أزا ز أهل الفضل جو
أكرث ِمْن أن يأَِت عليها ُشكري، ويبلغها وصيف ونرَْشي، واهلل ويِل  حراسته،  

  وتشرتك.  (108)ِده«وَُجو  وإياه نسأُل العصمَة من الزلل، واتلوفيق للصواب بمنه
اخلامسة  معها   النسختان  الزيادة  هذه  تقدم وصفهما،  اللتا  ة والسادسيف  ن 

يبلغ عدد  وهذه النسخة خبط مغريب دقيق،    والنسخة اثلامنة اآلِت ِذْكُرها.
 سطرا.  36األسطر يف لك صفحة منها 

 
ابِِخزانة اإلمام سيدي عبداجلبارصارت ُتعرف اآلن    (105) حلدود اجلزائرية تقع يف . و)فجيج( مدينة عىل 

 . مقال األستاذ حممد بوزيان بنعيلمن املغرب. انظر قي جلنوب الرشا

ْل إىل معرفته. (106)  مَلْ أتوصَّ

 أشبه بقراءة: بامله.  ا األستاذ بنعيل، وهي يف املخطوطة هكذا قرأه (107)

األوىل    (108) كتاب  الصفحة  عبد  املرشدمن  سيدي  اإلمام  خزانة  /اململكة  فجي  -اجلبار  )خمطوطة  ج 

نقال  مقال  املغربية(  بوزياأل من  بنعيل.ستاذ حممد  ورقتها    ان  بصورة من  فزودين  بنعيل  األستاذ  تكرم  ثم 

ه اهلل خريا م. جزا2021هـ/ ديسمرب  1443هر مجادى األوىل  شيف    –ى منها  كل ما تبقوهي    –األوىل  

 ونفع به.  
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 وجه الورقة األوىل من نسخة واحة فجيج
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 احة فجيجوظهر الورقة األوىل من نسخة 
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الكبرياثلامنة:    - غرداية  جبامع  اتلالميذ  دار  خزانة  يف    خمطوطة 
إ )برقم  يف  84اْلزائر  بن    280(،  حممد  كتبها:  واضح،  مغريب  خبط  ورقة 

ويه  ه.  1251صفر    27ربي؛ وفرغ منها يوم األربعاء  إبراهيم بن أمحد الق 
 . (109) تبتدئ بمقدمة الكتاب وتنتيه بسورة انلاسنسخة اكملة 

 
 دايةدات يف أول نسخة غرييقت

 
بجامع غر  (109) )إروان(  التالميذ  دار  الكبريفهرس خمطوطات خزانة  إعداد: مؤسسداية  الشيخ عم؛  ي ة 

اآلخر    -عيدس ربيع  إصدار:  اجلزائر.  إبريل  1430غرداية/  بالفهرس  م2009هـ/  املخطوط  رقم   .

ورقم  44) )إ(  باملكتبة  ب84احلفظ  زودين  وقد  م(.  بن  بشري  األستاذ:  الباحث  منها  احلاج  نسخة  وسى 

 موسى. جزاه اهلل خريا. 
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 الصفحة األوىل من نسخة غرداية 
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 خرية من نسخة غردايةل األبقالصفحة 
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 الصفحة األخرية من نسخة غرداية 
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 اجللدة اخلارجية لنسخة غرداية 
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بالرباطسعة:  ااتل   - املغربية  للمملكة  الوطنية  املكتبة  ؛  خمطوطة 
( رقم  خب4335حتت  كتبت  مؤرخة،  غري  نسخة  رديء،    طد(،  مغريب 

 . (110)سيئة  وحاتلها
الزاوية انلالعارشة:    - بتَ اخمطوطة خزانة  اململكة    ت ورُ كْ مَ رصية  يف 
ُكتبت خبط أندلِس، ويه    نسخة غري مؤرخة،  (،3173حتت رقم )املغربية؛  

 .(111) قطعة من السفر األول فقط
يقين ا    لٌة ىلع سعة انتشاره.وكرثة خمطوطات الكتاب دا ىلع أنه بات  

ُه  دَ اعتمَ   يف بابه، الستقصائه وُحْسِن ترتيبه،  مامٌ ا أّن كتاب )املرشد( إعندن
عليهمج وعّقبوا  الُقّراء  األئمة  من  مصنفات  (112)لٌة  بايق  من  أكرَث  واشتهر   ،

  حىت صار يُعرف بصاحب املرشد.  اإلمام الُعمايِنّ 

 
الب  (110) املخطوطات  هذه  الكاستقىص  يوسف  أبو  الدكتور  يف:  احث  الوقف  معجفراوي  مصنفات  م 

خمط  239/  1  واالبتداء عنها  نفى  كام  بعدها.  الُعامفام  املقرئ  إىل  ُنسبت  أخرى  كمخطوطة  وطات  ين، 

 طة مكتبة أماسيه يف تركيا.املسجد األقىص، وخمطو

 ؛ نفع اهلل به. الباحث الدكتور أبو يوسف الكفراوي أفادين عنها  (111)

 لوا عنه يف املهاد التارخيي هلذا البحث.  ة الذين نقُت إىل أمثلٍة عىل األئمأرش (112)
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 كروت نسخة متالصفحة األخرية من 
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املر    ، (113) صفحةين  حوايل عرش  شد بديباجة يف افتتح املؤلف كتابه 
 تناول فيها مجلة أمور وتنبيهات، أهمها: 

تأص1 وذ الو  لي(  املتقدمني،  عند  عند  قف  فيه  املأثورة  األخبار  كر 
 ف. السل

يطل2 الوقف  اسم  يَْسُكت  (  اذلي  الَقْطع؛  أحدهما  شيئني:  ىلع  ق 
ا، واكن  عند أو مضطر  تالوته خمتار ا  القارئُ يف  اه  يتم  أومما  ال    لالكم عنده 

واثل  امليتم.  اذلياين:  ىلع    وضع  ُمنَب هنَي  اء  الُقرَّ عليه  لَْم  ك حنصَّ  وإْن  مه، 
الق يَقِ  عِ ْف  العلماء،  ارئُ  اصطالح  هو  األخري  املعىن  وهذا  قيل:  نَْده،  وإذا 

 كتاٌب يف الوقف؛ أرادوا به ذلك. 
أ3 اعتبارات  قسام (  من  فيها  ُمون  املتقد  عليه  وما جرى  ،  الوقف، 

ق ونَصَّ وأحاكم لك  منها.  أسم  اتلقسي ىلع  عنده يفن  املعتمد  هو:  م  كتابه   
اتل والم ا الوقف  احلسن،  والوقف  ا،  والوقف  وقف  الصالح،  والوقف  لاكيف، 

 املفهوم.  
باري يف  عتماده اعتماد ا كبري ا ىلع أيب حاتم وابن األن( أشار إىل ا4

تَ  لَِمْن  ا  واضح  ذلك  ويظهر  كتابه،  التَبََّع  مادة  إذ  ختلو    الكتاب،  تكاد 
ُدُه يف آراء  مَ حيح آرائهما أو اتلعقيب عليها. وُمْعتَ رهما وتص حة من ذك صف 

  (114) )الوقف(، وقد يرجع إىل كتابه اآلخر )القراءات(   كتاباتم ىلع أيب ح
 

 العارشة من النسخة الرتكية. لورقة األوىل إىل ظهر الورقة  انظر الصفحات من وجه ا (113)

 . 113، ووجه الورقة 63الورقة ظر مثال: النسخة الرتكية ؛ ظهر ان (114)
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أبا بكر ابَن األنباري  اتف ، وإذ(115)وقد يَُسيم   »َذَكَراه«ا  ْمٍر قال: 
َ
أ  ( 116)قا ىلع 

ةِ   عن أيب حاتم من  . ويتحرَّى الصواَب (117) «حاتم وصاحبُه  أو »َذَكَرُه أبو ِعدَّ
اٍت عدي نل اُطُرٍق، فرتاه يُعيد   دة، أو يُراجع املسألة من مُجْلٍَة  ظر يف كتابه مرَّ

ي  أو  حاتم،  أليب  الكتابُكتٍُب  نلفس  نسخة  من  أكرث  يف  عنها  . (118)بحث 
 وستأِت اإلشارة إىل بقية مصادره. 

الفواصل يف  اقترصوا ىلع  ف القرآن  ن فني يف وقو( َنبََّه ىلع أن املص5
ألواخرها.  أ يتعرضوا  ولم  اآلي،  ذلك  ذ ووساط  عليهم  استدرك  أنه  يف  كر 

يها أحاكمُ  ا أنَّ أواِخَر اآليات َتْعرَتِ الوقف، وليست كها ىلع    املرشد، ُموضح 
 ث اتلمام واحلسن.نََسٍق واحد من حي

 
 .  115ورقة انظر مثال: النسخة الرتكية؛ وجه ال  (115)

 .  121، ووجه الورقة 115لرتكية؛ وجه الورقة : النسخة اانظر مثال (116)

كتاب   ىل. وإ199، وظهر الورقة  331، ووجه الورقة  128رتكية؛ ظهر الورقة  انظر مثال: النسخة ال  (117)

ثرًيا، حتى  ّزة حسن بقوله: »وقد اعتمد اإلمام الُعاَمين عىل كتابه، ورجع إليه كأيب حاتم يشري الدكتور عِ 

ملتوالية عليه يف ْعتََمَده األّول. يتبنّي لنا ذلك من نقوله الكثرية عنه، وإحاالته ابأنه كان مُ نستطيع القول  

وممّا   كتابه،  الضافيثنايا  أقواله  من  الوقو  ة،استقاه  أنواع  يف  الوافرة  وحتليل  وآرائه  أسباِبا،  وبيان  ف، 

يصلنا كتاب أيب حاتم  عليه. ومل  من إشارة إليه أو إحالة    ِعَللها. حتى ال تكاد صفحة من الكتاب ختلو

الزمان من أسفار الرت به  قود السنني«.  اث العريب اإلسالمي، وغيَّبَُه خالل عالسجستاين. وهو مما ضّن 

 بق(.«. )مرجع سا خمطوطة غميسة نادرة»: انظر مقاله

 . 49انظر مثال: النسخة الرتكية؛ ظهر الورقة  (118)
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إ يُلِْمُح  ُده  جَنِ تقدم  ما  إىل  قواعد أخرى إضافة   به،  للوقف يف كتا   ىل 
اء يمتنعون عن االبتداء بكالمٍ  مكقوهل  (119)حَميِْكٍّ عن الكفار«  ثال: »والُقرَّ

]إبراهيم/   الوقف عند قوهل ﴿واستفتحوا﴾  أّن  بعُضهم  »وَزَعَم  [  15وقوهل: 
يت أن  أحّب  ال  أين  غري  يقف َحَسٌن،  ثم  واحدة  بكلمٍة  القارُئ  فوََّه 

 . (120)عليها«
أعقب   تمه  ذلك ثم  افصوال  قبل  تبيدية  يف  مواضع  لرشوع  يان 

َر  ا. فقد َختََم ديباجته الهلوقف يف القرآن يف لك سورة حسب توايل ا يت َصدَّ
معرفة   من:  إيلها؛  القارئ  يفتقر  مقدمة  من  بُدَّ  »وال  بقوهل:  الكتاب  بها 

اخر الالكم، وِصَفِة اإلشمام والروم، وما جيوز حذفه من  كيفية الوقف ىلع أو
واأللفا والواوات،  يلاءات  َحذْ وما ال جيات  القراء  وز  اختلف  منها، وما  فُه 

ومعرف ابتُدِ   ةفيه،  إذا  الوصل  ِلَفات 
َ
والكناية  أ اتلأنيث،  وهاء  بها،  ئَ 

رأى   من  عند  اتلأنيث  هاء  قبل  ما  وحكم  عليها،  ُوقَِف  إذا  واالسرتاحة 
تراها قبل بلوغك فاحتة اإ .  (121)لكتاب«ماتله، وغري ذلك من الفصول اليت 

   رشين صفحة أخرى.تناوهل يف حنو ع ذلك  ولك
قرآن  يف تتبع الوقف يف سور ال   عوبعد فراغه من هذه املقدمات رش

ىلع عمران  وآل  وابلقرة  الفاحتة  واستحوذت  ترتيبها،  نصف  حسب  حنو   

 
 . 24كية؛ وجه الورقة  النسخة الرت  (119)

 . 62رتكية؛ ظهر الورقة النسخة ال (120)

 . 10الورقة إىل وجه  9النسخة الرتكية؛ من ظهر الورقة  (121)
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فيها، وحرصه ىلع   اليت يسلكها يف سائر  الكتاب، إلطاتله  القواعد  توضيح 
 كتابه.  

اتل  ا ض  أيا  اكن حريص  و الَعوَ   نبيه ىلعىلع    ا هو اّم، وتصحيح مأخطاء 
الُوقُوف من  دليهم  قوهل  .(122)شائٌع  ذلك  أمثلة    العوامّ   بعَض   ُت ورأي»:  ومن 

قوهل    ةَ نَ زْ غَ بِ  بقوهل    ﴾إذ﴿يقفون ىلع  يبتدئون  بني ﴿ثم  فألف  أعداء  كنتم 
  بُت فتعجّ   ،هزُ يه وجتاوُ د  عَ ال جيوز تَ   واجٌب   وقٌف   هن أن تقدوويع  ﴾،قلوبكم
ذلك أشدَّ   وأنكرُت   ،من  ال جيوز    وقلُت   ،هم عنهوزجرتُ   ،نكارإلا  عليهم 

ُ من القرآن أل  يف يشءٍ   (إذ)  الوقف ىلع   ، ستعمل قط إال مضافة  نها كمة ال ت
يُ يفك إيلهف  أضيفت  ما  وبني  بينها  تفيد   ؟فصل  ال  انفرادها  ىلع  ويه 

 ناك  قوف من رجلٍ وأمثاهل من مناكري الو  وإنما وقع إيلهم هذا الوقُف   !أصال
بني اإلقراء  وترامج  جاهلٍ   ،همظهراني  يتعاىط  القراء  ومذاهب  م  هبالعربية 

 
النسخة    (122) مثال:  الورقة  انظر  الورقة  31الورقة    هر، وظ 17الرتكية؛ ظهر  الورقة  ، وظ 37، ووجه  هر 

الورقة  44 ووجه  الورقة  55،  وظهر  الورقة  120،  ووجه  و197،  الورقة  ،  والنسخة  199وجه   .

ال﴾ ويبتدئ ﴿اهلل عىل  )وفيها: »وَزَعَم بعُض العواّم أن الوقف عند قوله ﴿ق 82؛ وجه الورقة الربيطانية

من املنصوصات، وإنام اخرتعه هل العلم، وال يوجد ذلك يف يشء أ ﴾، ومَلْ َيُقْل به أحٌد منما نقول وكيل

يتفزَعَم أن الوقف عليه واجبعُض اجلهلة كان يتعاطى اإلقراء بغزنة،   وهم أن القول إنام هو هلل  ٌب لئال 

السالم، ألنك لو    عىل أن القول إنام هو ليعقوب عليه  تعاىل. وليس ذلك بيشء، ألن فحوى الكالم يدل 

ل وما يتضمنه من الكالم املَْحكِّي. وال ينبغي أن ُيشتغل بإيراد  ﴿قال﴾ لُكنَْت فاصال بني القوعىلَوَقْفَت 

العو   مثل يعتقدون وجوب هذا الوقف، فأحببُت طردهم عنه، وإنَّ أْهَل    امَّ بغزنةهذا، غري أين وجدُت 

 خالفه«(. العلم عىل 
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يتصفح    ،وعباراتهم يففاكن  وال  انلاس  فيُ   ، همهاالكتب  أفواه  يف  ليق 
أحص ال  ما  القراء  عند  هلا  أصل  ال  اليت  املناكري  من  عدداوأسماعهم    ،يه 

حُمَ  يت  رٌ ذ  وأنا  ممن  أمثاهل  وتقليد  تقليده  العلمن  بأهل  بمعزل  شبه  وهو  م 
 .(123)« تعاىل الغفران واتلجاوزل اهلل نسأ .نهمع

َمَصا يِف دِ ِمْن  ُمَؤلَّفَ   رِهِ  ِزيَاد  كتابه:  بن  حَيىَْي  اِء  الَفرَّ اُت 
)ت(124) ه(207)ت ُقتَيْبََة  وابِن  الُقتَييِْبَّ 276،  يه  ويَُسم  بن (125)ه(  وأمْحَد   ،

ال بِثَْعلَ حَيىَْي  املعروف  يْبَايِنّ  اج )ت(126)ه(291ب )تشَّ ، (127)(ه311، والزَّجَّ
الُمْعزَتِ  ايِنّ  مَّ الر  عيىس  بن  )تويلَعِ   وحُمَ (128) ه(384يِلّ  بِن ،  د  احلََسِن  مَّ  

)ت اِش  ار  (129) ه(351انلَّقَّ الَعطَّ ِمْقَسم  ابِن  احلََسِن  بن  د  وحُمَمَّ  ،

 
 .56الورقة  النسخة الربيطانية؛ وجه (123)

 .  122، وظهر الورقة 98، وظهر الورقة 41 : النسخة الرتكية؛ وجه الورقةالً انظر َمثَ  (124)

 . 43لرتكية؛ وجه الورقة انظر َمثاَلً: النسخة ا (125)

 .  17ثاَلً: النسخة الرتكية؛ ظهر الورقة انظر مَ  (126)

ال  (127) النسخة  َمثاَلً:  الورقة  انظر  الورقة  21رتكية؛ ظهر  ورقة  ال ، وظهر  51الورقة  ، وظهر  30، ووجه 

 .  189، ووجه الورقة 78

 .  28انظر َمثاَلً: النسخة الرتكية؛ وجه الورقة  (128)

 .  64قة النسخة الرتكية؛ ظهر الورانظر َمثاَلً:  (129)
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الفا  ،(130) ه(354)ت أمحد  بن  احلسن  )توأيب يلع  وابِن   ،(131) ه(377ريس 
ْصبََهايِنّ ِن احلَُسنْيِ ا َد بن؛ أمْحَ ِمْهَرا 

َ
 . (132)ه(381)ت أل

َمنَْهِجهِ  أ  وِمْن  ابلاب:  هذا  ذَ يف  إَذا  وانتقد  نه  َعرْصِهِ  أهِل  َبْعَض  َكَر 
لَمْ  بأْسَمائِِهمْ عليهم  ْح  يرَُص  »َزَعَم  اغبل ا    مثال:  فيقوُل  أهل  ،  بعُض 
».... رِ (133)الَعرْصِ املتأخ  بعُض  »َزَعَم  أو:  ويبد ،  ينطبيَن...«.  هذا  أن  أ و  ا  ق  يض 

ق ا ىلع  ِمن  فالظاِهُر  بعُضهم...«.  »َزَعَم  َيْعيِن تسوهل:  أنه  عبارتِه  أْهَل    قراء 
َمنْ  بعُض  »َزَعَم  قوهُل:  وِمثْلُُه  منهم.  أحٍد  باسم  ترصيٍح  ُدوَن  َعِمَل    عرصه، 

ال َمْن أشاَر إيله يف قوهل(134) ُوقوف...«كتاب ا يِف  به  َيْعيِن  ُن  : »وَحََك اب . فكأنه 
عن حا   ِمْهران  أنهأيِب  عَ   تٍم  ﴿َينَْهْوَن  ]ِعنَْد[  الَوْقُف  الَفَساِد﴾    ِن قال: 

ْدُت  كتاب   انلظَر يِف نُْسَخٍة أخرى من كتابه فاكن كذلك، َولَْم أِجْدُه يِف  وَتَعمَّ

 
الرتكية؛ وجه الورقة    (130) النسخة  َمثَالً:  الورقة  28انظر  الورقة  ، وظه38، ووجه  الورقة  43ر  ، ووجه 

ُقْلُت َذَكَرُه ابُن ِمْقَسٍم َفُهو يِف  )وفيها: »وإَذا    89وظهر الورقة  ،  88الورقة    ، وظهر69، وظهر الورقة  44

وال  التَّْفِسري،  يِف  خَيْ كتابه  كتاًبا  لُه  َأْعِرُف  با   الورقة  تَصُّ  وظهر  الورقة  106لُوُقوف«(،  ووجه   ،111  ،

نصَّ عىل  ا  انية، وفيهمن النسخة الربيط  52. وانظر ظهر الورقة  128الورقة    ، وظهر116ووجه الورقة  

 سم. كتاب االحتجاج البن مق

  كتاب احلُّجة.وفيها نصَّ عىل 53انظر مثال: النسخة الربيطانية؛ ظهر الورقة  (131)

جه الورقة  ، وو107، وظهر الورقة  65، ووجه الورقة  49النسخة الرتكية؛ ظهر الورقة  َمثَالً:    انظر  (132)

154  . 

   .94مثال: النسخة الرتكية؛ ظهر الورقة انظر  (133)

 .  50قة النسخة الرتكية؛ وجه الور (134)
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  كتاب ا يف الُوقوف واْعتََمَد فيه ىلع كتاِب رْصِ َعِمَل أيب حاتم. وبَْعُض أهِل العَ 
ِمْهَرا  فنقل منه،  ابِن  الَوْقُف عنه  يِف كتاب وَذَكَر  ن،  قَاَل:  أنه  أيِب حاتم    د عن 

الَفَسادِ  ﴿َعِن  ىلع    قَْوهِلِ  الَوْقُف  جَيُوُز  وال  فاِسٌد،  قَْوٌل  وهو  رِْض﴾ 
َ
األ يِف 

ألنَّهُ ﴿ا رِْض﴾، 
َ
﴿األ وال ىلع  إِنَّمالَفَساِد﴾  األرض،   م  يِف  اإِلفَْساِد  عن  َنَهْوا 

يُف و فكيَف  بينهما؟.  يُوَقُف ىلعصل  رْ ال 
َ
﴿األ أيض    االبتداء  اِض﴾  لَِموِْضِع  ؛ 

جْنَيْنَا ِمنُْهْم﴾ وهو َحَسٌن«ناء، والَوْقُف عند قوهِلِ ثتحِبَرِْف االس 
َ
ْن أ  .(135)  ﴿ِممَّ
ِحْرُص  انلَّْقِل:  يِف  وِدقَِّتِه  أمانَِتِه  بيانَوِمْن  نقله عن غريه    ه ىلع  بداية 

َمثَال   فيقول  الوانتهائِِه،  »قَاَل  اُء:...«:  خَيْ   َفرَّ ذلك  اِتُم  ُثمَّ  »لُك   بقوهل:  القتباَس 
اء«تَ لَْفُظ كِ  َيُقول:... هذا  وُل يف  . ويَقُ (136)اِب الَفرَّ اُج  الزَّجَّ موِضٍع آَخر: »واكَن 

اج« ن ا  تنَْيِ نَصٌّ اقتَبََسُه ِمْن غريه، ُمبَي  بَارَ نْيَ العِ . فَما بَ (137)ُك ُه لَْفُظ كتاب الزَّجَّ
نُْسَخٍة    ِل: ِحرُْصه ىلع انلََّظِر يف أكرَث ِمنْ الَقِبيْن هذا   وُضوٍح. ومِ ذلك بكل  

ّك للمصادر اليت ين  ا للشَّ واِب وَدْفع  ي ا للصَّ  . (138)قل منها؛ حَتَر 
يعجبه مَ   اقتصارُ   وال  املقَ بَ سَ   نْ بعض  من  دون    صنفني ه  انلقل  ىلع 

فيقول مثال: » ناحترير،  ابن مهران عن  قال حَك  أنه  قوهل  لوا  :فع  قف عند 
 

 . 49النسخة الرتكية؛ ظهر الورقة  (135)

 وظهرها.   41ه الورقة  النسخة الرتكية؛ وج (136)

 .  41رتكية؛ ظهر الورقة النسخة ال (137)

الورق  (138) ظهر  الرتكية؛  النسخة  َمثَالً:  ع  49ة  انظر  ِمْهران  ابُن  »وَحَكى  قال:  )وفيها:  أنه  حاتٍم  أيِب  ن 

ْدُت النظَر يِف ُنْسَخٍة أخرى من كتابه فكان ك  ْقُف ]ِعنَْد[ ﴿َينَْهْوَن َعنِ وَ ال ذلك، َومَلْ أِجْدُه الَفَساِد﴾ وَتَعمَّ

 .   184، ووجه الورقة 160، وظهر الورقة 63اتم«(، وظهر الورقة  كتاب أيب حيِف 
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ا  منصوص    تني فوجدتهختعمدت انلظر يف نس   ﴾،كتاب منهليك ال أنزل ع﴿ 
بعض املتأخرين من كتابه هذا الوقف ونسبه إىل    َل قَ ونَ   ،عليه فيهما مجيعا

َ هل وجها وال بَ   هْ ج  وَ ولم يُ   ،نافع أيضا بل نقل هذا القول بعينه من    ، هل معىن  نيَّ
املعىن  اتلوقيف ىلع  ل املجرد عن  هذا انلق   دة يف مثلفائ   وال  !وقع إيله  كتاٍب 

يعرت ما  يُسوّغه وإزالة  إذ  ، ه من اإلشاكلياذلي  مرفوضا  ا اكن قوال  ال سيما 
ا مهجورا، ومثل هذه األقاويل املرغوب عنها ال بد من تقويتها بإيراد  ص  ونَ 

 . (139)ذكر العلة املصححة هلا«ه من املعىن إن لم تُ ما تتضمن
اُح بآ وهو يرص   لَْم     : كنحو قوهل،  يُْسبَْق إيلها  ليت لم رائه  َوْقٌف  »هذا 

ا    وأُينَصَّ عليه«   ِجْدُه منصوص 
َ
ورسد يف بعض آيات ابلقرة    .(140)عليه«»لَْم أ

تأويلها،   يف  وجوه  ثامن...  سبعة  وجه  فيه  يل  وقع  »وقد  قال:  وجٌه  وهذا  ثم 
واهلل وجه حمتمل  وهو  منقوال،  أعرفه  وال  أنا  بالصوخرَّْجتُه  أعلم  ثم    اب«. 

هل ت ذكر  وجها  من    ووجها اعرش  اسعا  »خترجيه،  بقوهل:  وختمها  ا حترير  ذها، 
 .(141)ها يف كتاب من الكتب ىلع هذا اتلقِّص«ال جتداملسألة، و

 
 .  47سخة الربيطانية؛ ظهر الورقة الن (139)

الرتكانظ  (140) النسخة  مثال:  الورقة  يةر  الورقة  30؛ ظهر  الورقة  63، ووجه  الورقة  67، ووجه  ، وظهر 

نَصَّ عليه؛ إنام َعنَيُْت به أنه مل  فيه: مل يُ )وفيها قوله: »وما قلُت    89، وظهر الورقة  84، وظهر الورقة  80

 وقوف«(.ُيْذَكْر يف الكتب املوسومة بال

 وظهرها.  25 النسخة الربيطانية؛ وجه الورقة (141)
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َمعِ  من  نَهِلِه  تدل ىلع  متفرقة  فوائد  من  كتابه  خيلو  لوم  الع  نيِ وال 
املعاين كِعلْم  الفقه(142)املختلفة،  وعلم  وع(143)،  ا،  يُطيل  .  (144)نلحولم  وقَْد 

َّنَّ اقتىضابلحث يف  
َ
قوهل تعاىل: ﴿ولقد     املقاُم ذلك، كإطاتله يفمسألٍة ما أ

ْت  املفرسين  َهمَّ أقوال  استعرض  إذ  ربه﴾،  برهان  أن رأى  لوال  بها  به وهم   
يف   العربية  أهل  أقوال  مع  وناإعرابهفيها  من  ا،  منها  الضعيف   َ وبَنيَّ قشها 

يف  .(145)القوي  قووإطاتله  إعراب  انلجوىتعاهل    ﴿وأرسوا  اذلين    ىل: 
 . (146)ظلموا﴾

  زَ جَ وأوْ ، (147) سب هلحُت  ة  مِّي  هُ دَّ به يف كتابه، وعَ  هَ وَّ  طاملا نَ وهذا اتلقِّص  
  هُ جِ تَّ يل من إيراد ما يَ   دَّ وال بُ »   راده من كتابه ومنهجه فيه بقوهل:نظرته إىل مُ 

 
 .  31رقة مثال: النسخة الرتكية؛ وجه الو ظران (142)

 . 107انظر مثال: النسخة الرتكية؛ ظهر الورقة  (143)

)وفيها قوُله: »وهذا َوْجٌه رأيُت أنا   158، ووجه الورقة  89ر الورقة  مثال: النسخة الرتكية؛ ظهانظر    (144)

 لعربية، وما أراه َمُقوالً وليس بُِمْمتَنٍِع«(. جوازه يف ا

 . 53الورقة  إىل وجه 51كية؛ من وجه الورقة لرت النسخة ا (145)

 وظهرها.  93النسخة الرتكية؛ وجه الورقة  (146)

تقدمنا عىل هذا التقيص، وهلا يف هذا الكتاب نظائر    نْ مَ جد يف كتب  ثال: »وهذه املسألة ال توكقوله م  (147)

(. وقوله: »واعلم  28ة  رقِبا القارئ إن شاء اهلل عز وجل« )النسخة الربيطانية؛ وجه الو  مستقصاة ينتفع

(. وقوله: »والفرق  57قة  تقدمنا عىل هذا التقيص« )ظهر الور   نْ د هذه املسألة بطوهلا يف كتب مَ أنك ال ُت

فيه  ب ادقة  ينهام  هذا  فضل  به  واعرف  فتفهمه،  الوقوف،  كتب  تكاد ُتده يف  لكتاب عىل  وغموض، وال 

 . (43سائر الكتب املعمولة يف هذا العلم« )وجه الورقة  
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ن  نح يل موما يس ،كتبهمه من املنصوصات اليت أجدها يف  ه أو سقمُ يل صحتُ 
 . حالصره وأدعيه ىلع فائدة من فساد أو ئل ىلع ما أختااحلجج وادلال

عن أرسار هذا    فاع بكتايب هذا والكشف وليس الغرض إال االنت
ت درجته  املتقدمني إما قرصُعين به وعمل فيه كتابا من    نْ ألن لك مَ   ،العلم

أشار إىل   اعلم  وإما  ، حتقيقه  تفع به من يريدنْ به فعمله مهمال ال يَ   عن القيام 
إجيازا ال يتوصل إيله    ه وأوجز العبارة عن املعاينثلُ د إشارة يفهمها ماملقاص

   .حد كأيب حاتم رمحه اهلل، ولكٌّ أجادلك أ
 
ُ
  أحدٌ إشبااع ال يعمل    شبعهفأما أنا فأحببت أن أستويف الالكم فيه وأ

به واالستعانة  هذا  كتايب  يف  باملطالعة  إال  مثله  م  بعدي    ، نهواالقتباس 
لألول إذا ذا  وه  ، والفضُل  العلم  هذا  يف  أنشئ  كتاب  أول  كأنه    الكتاب 

 . (148)وباهلل اتلوفيق« .هُ تْ تُؤّملت الكتب اليت تقدمَ 

 . كتاب رشح الفصيح: 5
اللغة( كتاٌب مشهور   بثَْعلَب   ألمحد بن حيىي املعروف)الفصيُح يف 

اهتماٍم،  (149) ه(291)ت أيّما  اللغوّيون  به  ونَ   اهتّم  ووضعوا  ظَ فرشحوه  موه 

 
 .44رقة النسخة الربيطانية؛ ظهر الو (148)

بالوالء،    (149) الشيباين  حييى  بن  بثعلبأَحد  الاملعروف  إمام  واللغة.  ؛  النحو  يف  ترمجتكوفيني  يف  انظر  ه 

 . 267/ 1 األعالم
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احه: أبو  .(150) يهم وتعليقاتِهمعليه حواش حممد الُعمايِن اذلي   وِمْن مُجلة رُشَّ
الل بيِْلّ رَشْ ظلَّ   يوسف  بن  أمحُد  عنه  َنَقَل  حىت  مغمور ا،  الفهري  ُحه   

بـ    يف  (151) ه(691)ت املوسوم  ال كتابه  الَمْجِد  كتاب  )حُتفة  يِف رشح  يح  ِ رصَّ
 . (152) الفصيح(

اتلالَفْضُل   ودُ ويَعُ  ا  يف  بَِهذا  ادلعريف  إىل  اثلبييت حمقق  لكتاب  كتور 
ال  املجد  األستاذ  رص)حتفة  إىل  ثم  أوال،  َنَقَل  يح(  اذلي  بنعيل؛  بوزيان  حممد 

ب املؤل ُف  فيها  استَْشَهَد  الرصيح(  الَمْجِد  )حُتفة  من  مواضع  أيب  آراء  عرشة 
رشحه عن  بانلقل  ح  ورَصَّ الُعمايِن،  َكَشَف وه،  (153)حُمَّمد  ما  خَ و  جانب ا  ِفي ا   

فه يف  شخصيته العلمن   نون اللغة.فُ ميّة، يدّل ىلع مهارته وترص 
 

يف:    (150) ومناظيمه  وحواشيه  برشوحه  قائمة  واحلوايشجاانظر  الرشوح  احلبيش.  مع  حممد  بن  لعبداهلل  ؛ 

2/1322 . 

؛ معجم املؤلفني. إمام نحوي لغوي. انظر ترمجته يف  لبيل اإلشبييلأْْحَد بن يوُسف بن عيل الجعفر  و  أب  (151)

 . 2/212لة لكحا 

املَ   (152) ِ حُتفة  الرصَّ رشْجِد  يِف  الفصيحيح  كتاب  اح  عيل  بن  يوُسف  بن  أَْحَد  جعفر  أيب  تأليف:  للبيل  ؛ 

)ت الدكتور691اإلشبييل  وحتقيق:  دراسة  األول.  السفر  الثبيتع  هـ(.  رداد  بن  عيضة  بن  ي. بدامللك 

 صفحات. 605القاهرة/ مرص.  –م. مكتبة اآلداب 1997هـ/ 1418: 1ط

الرصيحانظر    (153) املجد  .  135،  134،  133،  118،  106،  80،  78،  42  -14،  25،  14ص  حتفة 

ُبّد من التنبيه   قة؟(. وللدّ من هو أبو حُمّمد الُعاميِن بوزيان بنعيل يف مقاله )  وراِجْع حتليل األستاذ حممد ال 

أن إىل  َوَردَ   هنا  الُعاَمين  عن  الرصيح  املجد  حتفة  يف  املنقولة  االقتباسات  ُنْسَختَيْهِ مجيع  إحدى  يف    ْت 

نسخة دار الكتب املرصية. نسخة مكتبة الزاوية احلمزاوية باملغرب، ومل َتِرْد يف    نْيِ فقط، وهياملخطوطتَ 

َفِة املَْجِد«.»لُ كام َوَرَد بعُضها يف خمترصه املسمى   بَاب حُتْ
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 اضع العرشة: وهذه نصوص املو 
ُء َينيِْم، وال يقال: َينُْمو.... وقال الزخمرشي  املوضع األول:   ْ »َنىَم اليشَّ

رَشْحِ  َينيِْم  يف  الكتاب:  هلذا  َنَقلَةِ   -بايلاء    –ِه  اكلِل  أه  اختياُر  فراء،  اللغة 
سعيد: أّن   نبايِن  يف رشحه، وهو احلسن بن يلع  ا قال الُعمَ كسايئ... وكذوال

 .(154)أكرث وأفَْصُح« َينيِْم بايلاء
:    اثلاين: وََجلَّ َعزَّ  قوهل  ومنه  َعيُْشه،  عليه  فََسَد  إذا  الرَُّجُل:  »َغَوى 

هل  اْلنة، قا   يف  [، أي: فََسَد عليه َعيُْشهُ 121﴿وعىص آدم ربه فغوى﴾ ]طه/
ال معىن غوى:  ق هما. وقال الُعَمايِن  يف رشحه: ويُ الويه، وغريُز، وابُن خ املطر  

الرَُّجُل إذا خاب وحرم. قا الَغوِيَّ  أو أنَّ  حُتَْمَل اآليُة ىلع هذا.  َتبُْعُد أن  ل ال 
»  .(155)جهل وَضلَّ

ي   :اثلالث وإشفاق....  َطَمٌع  وفيِه  املقاربة،  أفعال  من  ل:  اق»َعىَس: 
ق ْعىَس. 

َ
أ َفَعىَل َعَسيُْت  ق   هذا جيوزال:  الفاعل.  اسم  اَعٍس؛ يف  ُيَقال:    ل اأن 

املؤل ]أي  أبو جعفر  أنه  الشيخ  بعضهم  الُعَمايِن  يف رشحه: وزعم  وقال  ف[: 
ىلع  )َعىَس(  فتكوُن  َيْعىَس،  وَعِِسَ  َيْعُسو،  َعَسا  احلاكية    ُيَقال:  هذه 

»  .(156)مترّصفة 

 
 . 14ص حتفة املجد الرصيح (154)

  .  25نفسه ص  (155)

 . 42 -41نفسه ص  (156)
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ىلع  الرابع: ونَقِ   »َنَقْمُت  و  -ْمُت  الرجل،  القاف  أي   -كرسها  بفتح 
َنَقْمُت    ويه قوال قاهَلُ.... قال أبأنكرُت عل منه كما يف اآلية  جعفر: ويَُقاُل: 

منهم﴾   نقموا  ﴿وما  ]يعين:  أهُل  8الربوج/    -الكريمة   : الُعَمايِن  قال   .]
ة  )ىلعالعربي ة  )ِمْن( وَمرَّ َمرَّ َمَعُه  لَُهْم ز(. قال: ولَْم  ة يستعملون  يادَة قوٍل أَر 

واذل ذهبوفيه.  إذا  أنهم  أرَى  استعملوي  اإلنكار  معىن  إىل  (  ا  )ىلَعَ َمَعُه  ا 
ا، ألنك تقول: أنكرُت عليه، وأنكرُت منه هذا الفعل. وإذا  و)ِمْن( مَجِ  يع 

َمَعُه )ِمْن( ال غري، ألنك تقول: كرهُت   َذَهبُوا اىل معىن الكراَهِة استعملوا 
ُز  ليه. قال: هذا يشء عرقول: كرهُت عنُه ذلك، وال تم يف  يين. وحَك املطر 

مصدر يف   ٌّ وَميك  ونَِقمَ   رشحه،  نِْقَمة   :  املفتوح:  الُعمايِن  قال  ا.  وَنْقم  ة  
»  .(157)ونَِقيَمة 

بيِْت  يف رشحه    اخلامس: ِه َنَقلْتُُه    -»وَحََك ابُن ِهَشاٍم السَّ :  -وِمْن َخط 
بالكرس َنَقَض  َغِدَر  إذا  قا،  حُ الَعْهَد.  أبو جعفر:  الشيخ  بالكرس  ل  َغِدَر  يِكَ 

الَفِصيع الُعَمايِن  يف رشح  عنُه  هشام، حاكَها  ابِن  بالفتح  ن  وََغَدَر  قال:  ح. 
فَْصُح«

َ
 .(158)أ

 
 . 78سه ص نف (157)

ص    (158) العُ .  80نفسه  هشا وحكاية  ابن  عن  هذه  َيِميُل  اَميِنّ  بنعيل  بوزيان  األستاذ  جعلت  السبتي  إىل م 

القائل إن العامين عاش يف حدود سنة   ـ  ه557ابن هشام السبتي تويف سنة    نّ هـ، أل669ترجيح الرأي 

هذا الكالم  ؟(. واميِن من هو أبو حُمّمد العُ ه:  فإذا َحَكى الُعاَميِنُّ عنه فهذا يعني أنه متأخر عنه. )انظر مقال

ْمنا ِذْكَرها التي قَ  –ادة نظر يف ضوء املعطيات املتوافرة حيتاج إىل إع  حول تاريخ املُْقِرئ الُعامين.   –دَّ
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قال:    السادس:   . الُعَمايِنّ عن  بالكرس.  َكِلُْت  املايض:  يف  »ويَُقاُل 
فَْصُح: َكَلُْت بالفتح«

َ
 .(159)واأل

يم  قَيْس  ْدِمرِيّي: إنّما سُ قلُت ِمْن َخط  اتل  أبو جعفر: ون»قال    سابع:ال
َقيَّات ألنه قال:  قال: وقيل ألنه َشبََّب  .  ُرَقيَُّة أي ها الرَُّجُل *    ُة الُرَقيَُّة ال ُرَقيَّ   الر 

أبو   قال  ذلك.  غري  وقيل  ُرَقيَّة.  هلا  يقال  منهن  واحدةٍ  لُك   نساٍء،  جبماعِة 
ابلَ ر:  جعف  اْلَوْ ونََسَب  الُعمَ يَْت  وقال  زبيد،  أليب  الصحاح  يف  هو  َهِري    : ايِن 

 . (160)البِْن َهْرَمة«
بُْض أن يُلِْصَق َبْطنَُه  »َربََض اللكُب   اثلامن:  : الرَّ  يَْربُِض... قال الُعَمايِن 

 .(161) باألرض، ويَُمدَّ يديه أماَمه«
أبو جعفر: ويَُقاُل يف املصدر  اتلاسع: َربٌْض وُربُ »قال  وٌض، عن ابن : 

الُعَمايِن   قال  الَفتِْح.  ِسَوى  املايض  اآلَن يف  ْذُكُر 
َ
أ وال  اْلمهرة.  ولَْم  ُدَريٍْد يف   :

 ُ  .(162)يف املستقبل«  -بالضّم  -ْسَمْع: يَْربُُض  ي
وَحََك    العارش: ز...  الُمَطر  عن  وِربَاٌط،  َربٌْط  الَمْصَدِر:  يف  »ويَُقاُل 

 .(163) اٌط«بُوٌط، وِربَ صدر: َربٌْط ورُ الُعَمايِن  يف امل 

 
 . 106ص  جد الرصيحملحتفة ا (159)

 . 811نفسه ص  (160)

 . 133نفسه ص  (161)

 . 134نفسه ص  (162)

 . 135نفسه ص  (163)
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املواضع   رأينا    –وهذه  واسمِ   –كما  العماين،  نسبة  يف    هِ رصحية 
 وثيق نسبة رشح الفصيح إيله.  بن سعيد، وت احلسن بن يلع  

اقتباسات    ثم بعد زيادة ابلحث يف رشوح الفصيح األخرى وجدُت 
ا  –بهذا اللفظ    -  «كتاب املقرئ أيب حممد»عن   لفصيح(  يف )رشح غريب 

ا بأليب  أمحد  )ت  نلعباس  األندلِس  اتل دمريي  اْلليل  فإن 555عبد  ه(، 
 بقرن من الزمان صح ذلك يكن هذا املصدر أسبق يف انلقل عن العماين

 . (164)ويزيد عن كتاب اللبيل
َل سائَِر كتب وجَدها غرَي خايلٍة من مباحث لغوية    الُعماين  وَمْن تأمَّ

ألوسط( ىلع معجم  اا يف كتابه )يعتمُد كثري    بهذا الفن، فهوتدل ىلع إملامه  
 

الفصيحرشح  انظر:    (164) أيب  غريب  تأليف:  أَح؛  األندليس  العباس  التُّدمريي  اجلليل  عبد  بن  د 

أبو  555)ت رجب  أَحد  حتقيق:  طهـ(.  والتوزيع2019هـ/  1440:  1سامل.  للنرش  الضياء  دار    -م. 

صا  الكويت/ ه:    133لكويت.  َنصُّ ما  حممد  )وفيها  أيب  املقرئ  كتاب  يف  بخط    –ووجدُت  وأحسبه 

الوليد رَح أيب  اهلل  القايض  مأخوذ  قا   –ه  وهو  من  ل:  من املعنى  االنتباه  أو  الصبح،  هو  الذي  الُعطاس 

ه: »ونقلتُه من كتاب املقرئ أيب حممد بخط القايض أيب الول)وفيها ما نَ   546النوم...«( وص رَحه    يد صُّ

وص نَ   580اهلل«(  ما  أن  )وفيها  الوليد:  أيب  القايض  بخط  حممد  أيب  املقرئ  كتاب  يف  »ووجدُت  ه:  صُّ

ابة   . وُيستفاد من هذه االقتباسات الثالثة أمران؛ األول: طغيان شهرة  صومات...«( هو الكثري اخلاجلَخَّ

ينعته  أيب   لذا  اللغوية،  شخصيته  عىل  القرآن  علوم  يف  الُعامين  وجوداملحممد  الثاين:  باملقرئ.  هنا   ؤلف 

ع اللقب  وهذا  الوليد«،  أيب  »القايض  بخط  للعامين  الفصيح  رشح  من  يفنسخة  إطالقه  كتابات ند   

هـ( 474ي )تف إىل القايض الفقيه أيب الوليد سليامن بن خلف بن سعد الباجي املالكدلسيني ينرصاألن

يف    – ترمجته  عىل  –  125/  3للزركيل  األعالم  انظر  املؤلف  فهي  من  العهد  قريبة  نسخة  واألمر  .  هذا 

 ت.حيتاج إىل مزيد تثبُّ 
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الفراهيدي أمحد  بن  للخليل  منصور  (165)العني  أليب  اللغة  وتهذيب   ،
)ت وغريها    (166)ه(370األزهري  السكيت  البن  واإلبدال  القلب  وكتاب 

مصنفاته املربد  (167) من  يزيد  بن  حممد  العباس  أيب  ومؤلفات   ،
 . (168) ه(286)ت

)املرشد(  كتابه  مَجّ فهو حافٌِل   أما  بفوائد  ال   »ظهر  عة من علوم  ربية 
فيه تبّحره يف اللغة، وتمّكنه يف انلحو وإحاطته بمراميه ومسائله، وبراعتُه  

ا بماّدة غزيرة غنيّة  يف وجوه  ا حافال   إلعراب ومشاكه. ويعّد كتابه معرض 
والرصف   انلحو  ويف  آياته،  وإعراب  معانيه  وتفسري  القرآن  قراءات  يف 

 . (169)وغريها« وبالغة القول  واالشتقاق واللغة

 . كتب أخرى ل:  6
د الُعَمايِنّ   رََصْدُت يف كتاب )املرشد( مواضع كثرية ذكر فيها أبو حُمَمَّ

إىل كُ  يشري  بعضها  فيف  َم.  تقدَّ ما  هل غري  أخرى  املعان)  تُب ا  فيقول  كتاب   ،)

 
 . 85، 81صاألوسط انظر مثال  (165)

 . 85صاألوسط انظر مثال  (166)

 . 450، 357، 85ص األوسط ظر مثال ان (167)

 . 105ص األوسطانظر مثال  (168)

احلس  (169) حممد  أبو  الُعاميِنّ  احلافظ  الكبري؛اإلمام  القراءات  عاِِلُ  املقرئ  سعيد  بن  عيل  بن  عزة   ن  بقلم: 

العسنح التاريخ  بمجلة  منشور  مقال  السادس .  العدد  املغاربة(.  املؤرخني  مجعية  عن  )الصادرة  ريب 

 م(. 2006)شتاء والثالثني 
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بعُد يف  وهذا فصل ذكرته مستقىص يف الكتاب األوسط، ونذكره من  »  مثال:
 .  (170)«ت أكرثاعلقه بالقراءب املعاين، وتكتا

(. يقول: »ونستقِّص ما  كتاب احلدود )  ويشري يف مواضع أخرى إىل 
الالكم   زيادة  من  تعاىل«فيه  اهلل  شاء  إن  احلدود  كتاب  يف  (171)يف  ويقول   .

اهلل   شاء  إن  احلدود  كتاب  يف  يُذكر  حَنٌْو  املسألة  هذه  »ويف  آخر:  موضع 
باحل .  (172)تعاىل« يعين  »اتلعاري ولعله  شادود  هو  كما  اصطالح  ئ ف«  يف  ع 

( يف  كتابا  هل  وكأن  يف  اتلفسرياملتقدمني.  خالٍف  »ىلع  يقول:  فنجده   )
ونذكره وجل«املسألة،  عز  اهلل  شاء  إن  اتلفسري  يف  بُِطولَِها  يف  (173)ا  وقال   .

 ﴿ تعاىل  َربَُّك قوهل  َشاَء  َما  تََكلَّ إاِلَّ  طوٌل،  فيها  املسألة  »وهذه  انلاُس  ﴾:  َم 
ا، نذفي إِْن شاء اهلل َعزَّ وَجّل«  كرها مستقىص  ها كثري  وقال .  (174)يف اتلَّْفِسري 

« ابلقرة:  سورة  آيات  بعض  وجيف  استيفاء  فيها  أما  قيل  وما  اآلية  تأويل  وه 
  نْ فإنك سرتاه يف غري هذا الكتاب إِ 

َ
 .(175)تعاىل يف األجل« اهللُ  رَ خَّ أ

 . نها بتوفيق اهللمشيئا   تكشَف أن وعىس األيام 
 

 
 .   13لربيطانية؛ وجه الورقة ، النسخة اداملرش (170)

 .115النسخة الرتكية؛ وجه الورقة  (171)

 .196النسخة الرتكية؛ وجه الورقة  (172)

 . 44رقة  لوالنسخة الرتكية؛ وجه ا (173)

 . 49ه الورقة  النسخة الرتكية؛ وج (174)

 .  26النسخة الربيطانية؛ وجه الورقة  (175)
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 راجع ملاملصادر وا  ةجريد

ُعَمان .1 ُعلماء  َبْعض  تاريخ  يِف  األْعَيان  ابَل إِْْتَاُف  حامد  بن  مُحُود  بن  َسيْف  تأيلف:  ايش  ؛  طَّ
صفحة. انلارش: مكتب املستشار اخلاص  584م.  1998ه/  1419:  2م(. اْلزء األول. ط1999ه/  1419)ت

ادلينية   للشؤون  السلطان  عمم  -واتلارخييةْلاللة  سلطنة  تقاسقط/  أوهل  )صر ان.  شعرية  (  11  -7يظ 
 ( أضافها املؤلف يف هذه الطبعة. 573 -549وبآخره استدرااكت مهمة ومفيدة )ص

)جمموعة أجزاء(؛ تأيلف: جمموعة باحثني. اْلزء األول: قسم   درااكٌت ىلع تاريخ الرتاث الَعَرِب است .2
صفحة. دار ابن    285م.  2002ناير  ه/ ي 1422عدة  : ذو الق1. طالقراءات؛ إعداد: أ.د. حكمت بشري ياسني

اإلساليم  -اْلوزي الفقه  جممع  مطبواعت  من  السعودية.  العربية  اململكة  العربية   -ادلّمام/  اململكة  جدة/ 
 ز(.   -السعودية. أوهل تقديم بقلم: بكر بن عبداهلل أبو زيد )ص أ

: مجادى  1م(. ط2001/ ه1422مرايئ )تد الراشد الساتأيلف: إبراهيم بن أمحأشتاٌت ُمْؤتَلَِفاٌت؛   .3
 نلدن/ اململكة املتحدة.  –م. دار احلكمة 2001ه/ أغسطس )آب( 1422اثلانية 

تأيلف: )قام  األعالم .4 واملسترشقني(؛  واملستعربني  العرب  من  والنساء  الرجال  ألشهر  تراجم  وس 
ِرلْْكّ ادلمشيق )ت الز  ربيع األو 10م(. ط1976ه/  1396خري ادلين بن حممود بن حممد  أي 1412ل  :  ول  له/ 

الرابعة:    جمدلات؛ أوهل مقدمة املرشف ىلع الطبعة  8بريوت/ بلنان.    -م. دار العلم للماليني1992)سبتمرب(  
 زهري فتح اهلل. وبآخره ترمجة للمؤلف.

السبع؛ .5 القراءات  األنصاري؛    اإلقناع يف  بن خلف  أمحد  بن  بن يلع  أمحد  أيب جعفر  ابن تأيلف: 
( جزءا540تابَلاذش  وقدمه(.  حققه  ط  ن.  قطامش.  املجيد  عبد  د.  منشورات  2001ه/  1422:  2هل:  م. 

  .عربية السعوديةمكة املكرمة/ اململكة ال -جامعة أم القرى
والغربية .6 الرشقية  املطابع  يف  العربية  اتلآيلف  أشهر  من  مطبوع  ـهو  بَِما  الَقُنوع  مجعه اكتفاء  ؛ 

فنديك.   إدورد  يلع ووضعه:  دصححه: حممد  ابلبالوي.  صادر   عن  و بري  -ار  مصورة  )نرشة  د.ت.  بلنان.  ت/ 
  680القاهرة/ مرص(    -ل« بالفجالةم عن مطبعة اتلأيلف »اهلال1896ه/  1313طبعته األوىل الصادرة سنة  

 صفحة. بآخره خاتمة يف كيفية استعمال هذا الكتاب. 
الرتا  .7 نقدية وقراءات يف جديد  الرتاث، نظرات  العمان خمط أمايل  بقلم: سلطان    وطه ومطبوعه؛ث 

 مسقط/ سلطنة عمان.  -م. ذاكرة عمان2015ه/ 1436: 1ن مبارك بن محد الشيباين. اْلزء األول. طب
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أبو حممد احلسن بن يلع بن سعيد املقرئ اعلُِم القراءات الكبرياإلم  .8 الُعماِنّ  ؛ بقلم: د.  ام احلافظ 
ا اتلاريخ  بمجلة  منشور  مقال  حسن.  )الصادر عزة  امل لعريب  مجعية  عن  املغاة  السادس  ر ؤرخني  العدد  بة(. 

 م(.  2006واثلالثني )شتاء 

 م. دار الكتب الرشقية/ تونس. 1955: 1؛ تأيلف: حسن حسين عبد الوهاب. طاإلمام املازري  .9

ه(. حتقيق:  328تأيلف أيب بكر حممد بن القاسم بن بشار األنباري )ت  إيضاح الوقف واالبتداء، .10
 .مع اللغة العربية بدمشق/ سوريةم. مطبواعت جم1971ه/ 1391 :1حميي ادلين رمضان. ط

ه(. حتقيق: حممد  794هلل الزركيش )ت تأيلف: بدر ادلين حممد بن عبد ا  الرُبْـَهان يف ُعلُوِم القرآن؛ .11
 القاهرة/ مرص.   -م. مكتبة دار الرتاث1984ه/ 1404: 3أجزاء. ط  4أبو الفضل إبراهيم. 

د. سعيد بن حممد بن سعيد اهلاشيم.    :؛ إعدادروبيةاملكتبات األوبعض املخطوطات العمانية يف   .12
 صفحة.  87اثلقافة/ سلطنة عمان. وزارة الرتاث و  -م. منشورات املنتدى األديب2006ه/  1427: 1ط

تأيلف: حممد   يت احلرام واملشاعر العظام ومكة واحلرم ووالتها الفخام؛ْتصيل املرام يف أخبار ابل .13
امل ابن أمحد بن سالم  بالصَّ اليك امليك  :  1بَّاغ. دراسة وحتقيق: عبد امللك بن عبد اهلل بن دهيش. ط ملعروف 

 مكة املكرمة/ اململكة العربية السعودية.   -م. توزيع مكتبة األسدي2004ه/ 1424

الَمْجدِ  .14 الفصيح؛  ُْتفة  كتاب  يِف رشح  ِيح  اللبيل   الَصَّ بن يلع  يوُسف  بن  أمْحَد  أيب جعفر  تأيلف: 
)تاإلشبييل ا691  األول.  ه(.  طدلسفر  اثلبييت.  رداد  بن  عيضة  بن  عبدامللك  ادلكتور  وحتقيق:  :  1راسة 

 صفحات.  605قاهرة/ مرص. ال –م. مكتبة اآلداب 1997ه/  1418
القراءات .15 يف  أيباتلذكرة  تأيلف:  )ت  ؛  احلليب  غلبون  ابن  املنعم  عبد  بن  طاهر  ه(.  399احلسن 

ص سعيد  د.  عليه:  وعلق  وراجعه  طحققه  زعيمة.  خدلون2001ه/  1422:  1الح  ابن  دار  انلارش:    -م. 
 ة.صفح 568بريوت/ بلنان.  -اإلسكندرية/ مرص. توزيع: دار الكتب العلمية

اتلجويد .16 بن  اتلمهيد يف علم  ادلين حممد  َشْمس  تأيلف:  ابن اْلزري )ت؛  ه(. حتقيق:  833حممد 
روي مَحَد. ط  ان. بريوت/ بلن -ةم. مؤسسة الرسال2001ه/  1421: 1اغنم َقد 

واحَلَواِش اَجاِمُع   .17 وِح  ُ وبيان   لرشُّ اإلساليم  الرتاث  يف  املرشوحة  الُكتُِب  ألْسَماء  شاِمٌل  )معجٌم 
أبوظيب/    -. منشورات املجمع اثلقايف  م2004ه/  1425:  1حها(؛ تأيلف: عبداهلل بن حممد احلبيش. طرشو 

 اإلمارات العربية املتحدة. 
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وَكَمال .18 الُقرَّاء  ادل  تأيل  اإلقراء؛  مَجال  َعلَم  )تف:  َخاوِّي  السَّ حممد  بن  يلع  احلََسن  أيِب  ه(.  643ين 
عبدا د.  فهارسه:  وعمل  عليه  وعلق  قه  طَحقَّ الزبيدي.  ابلالغة1993ه/  1413:  1لكريم  دار  بريوت/    -م. 

 بلنان. جمدلان.  

وأحباث. .19 دراسات  واتلاريخ؛  الفن  مجايلات  العرب  ُكتَّ   اخلط  جمموعة  طتأيلف:  /  ه 1441:  1اب. 
 القاهرة/ مرص.  -لة الصحافة العربيةم. واك2020

ه(.  555دمريي األندلِس )ت؛ تأيلف: أيب العباس أمحد بن عبد اْلليل اتل  رشح غريب الفصيح .20
 الكويت/ الكويت.   -م. دار الضياء للنرش واتلوزيع2019ه/  1440: 1حتقيق: أمحد رجب أبو سالم. ط

القراءات؛ .21 أ  شواذ  حمتأيلف:  اهلل  عبد  نيب  أيب  بن  السادس  رصمد  القرن  علماء  )من  الكرماين   
 بلنان.  بريوت/   -اهلجري(. حتقيق: شمران العجيل. د. ت. مؤسسة ابلالغ

من   .22 اتلحديد  وكتاب  الراعية  كتاب  قبل  اتلجويد  للعمان؛علم  األوسط(  اغنم    )الكتاب  بقلم: 
اخلامس، مجادى اآلخرة    رآنية؛ العددلدلراسات الق  قدوري احلمد. مقال منشور بمجلة معهد اإلمام الشاطيب

 فما بعدها.  164ه. ص1429

؛ إعداد: نبيل لرابع اهلجري إىل عَصنا احلارضالعناية بالقرآن الكريم وعلومه من بداية القرن ا .23
وعلومه(؛  الكريم  بالقرآن  السعودية  العربية  اململكة  عناية  )ندوة  حبوث  ضمن  إسماعيل.  آل  حممد  بن 

ه، والصادرة بالعنوان  1421ة املصحف الرشيف باملدينة املنورة يف رجب  علك فهد لطبادة يف جممع املاملنعق
 املدينة املنورة.   -لك فهد لطباعة املصحف الرشيفه. جممع امل1424: 1نفسه. ط

الرواية .24 أويل  القراءات  رجال  أسماء  يف  انلهاية  إحداهن خبط    اغية  نسخ خطية  سبع  )مقابلة ىلع 
ين  (؛ تأيلف: َشمْ املؤلف د ابن اْلََزرِّي )تأِس ادل  د بن حُمَمَّ ه(.  حتقيق: أيب إبراهيم عمرو  833يِب اخلرَْيِ حُمَمَّ

 القاهرة/ مرص.  -م. دار اللؤلؤة للنرش واتلوزيع2017ه/  1438: 1اهلل. طبن عبد 

ا .25 طبقات  يف  انلِّهاية  اخلرَْيِ لُقرَّاءاَغيَُة  أيِب  ين  ادل  َشْمِس  تأيلف:  ب ؛  د  حُمَمَّ ا  د  حُمَمَّ اْلََزرِّي  بن  ن 
برجسرتارس  833)ت ج.  بنرِشه:  ُعيِن  تص1933ه/  1352)ت  G.Bergstraesserه(.  أكمل  حيَحه:  م(. 

العلميةPretzlبريتزل    الكتب  دار  األو 1982ه/  1402:  3بريوت/ بلنان. ط  -.  ا عن طبعته  )تصوير  ىل  م 
 رة/ مرص(. القاه -خلانيجم اليت نرََشَها: حممد أمني ا1932ه/  1351

بالرباطافه .26 )املجدل السادس: الفهرس الوصيف لعلوم القرآن   رس اخلزانة احلسنية بالقَص املليك 
العريب اخلطايب. طالكريم( تصنيف: حممد  ابليضاء/    -م. مطبعة انلجاح اْلديدة1987ه/  1407:  1؛  ادلار 
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رآن )خَمطوطات القراءات(؛  قفهرس علوم ال  -  يم املخطوط الفهرس الشاِمل للرتاث العرب اإلسال .27
ان/ اململكة األردنية اهلاشمية.    -(  إصدار: الَمْجَمع الَمليَك بلحوث احلضارة اإلسالمية )مؤّسسة آل ابليت َعمَّ

 م.  1994ه/  1414: 2ط
إصدار   م؛1417من اعم    عة االسالمية باملدينة املنورةفهرس ُكتب علوم القرآن يف مكتبة اجلام .28
 املدينة املنورة/ اململكة العربية السعودية. د.ت.  –ة عكتبة باْلامقسم امل
إعداد: مؤسسة الشيخ عيم   جبامع غرداية الكبري؛  فهرس خمطوطات خزانة دار اتلالميذ )إروان( .29

 م. 2009ريل  ه/ إب1430غرداية/ اْلزائر. إصدار: ربيع اآلخر  -سعيد

ن بن يلع بن سعيد املقرئ العماين  سأيب حممد احلكذا[؛ تأيلف:  ]  القراءات اثلمان للقرآن الكريم .30
القاهرة/ مرص. انلارش:    -أخبار ايلومه(. حتقيق: إبراهيم عطوة عوض، وأمحد حسني صقر. مطابع دار  5)ق 

م. من منشورات  1995ه/ يناير  1415: شعبان  1القاهرة/ مرص. ط  -املجموعة الصحفية لدلراسات والنرش
ا الرتاث  واثلقاف وزارة  عمالقويم  سلطنة  اخللييل   605.  ن ة/  بن محد  أمحد  الشيخ  سماحة  تقديم:  صفحات. 

 (.  44  -5(. مقدمة اتلحقيق )ص4 -3)ص
القراءاتالِكتَ  .31 ِعلْم  يف  األْوَسُط  الُعَمايِن اُب  الُمْقِرئ  سعيد  بن  يلع  بن  احلسن  د  حُمَمَّ أيِب  تأيلف:    ؛ 

ة َحسن. ط5)ق  دمشق/ سورية.    -الفكر  ر م. دا2006س(  ه/ آب )أغسط1427: رجب  1ه(. حتقيق: د. ِعزَّ
 (. 38 -7صفحة. بأوهل مقدمة املحقق )ص 632

الُكتب  .32 أسايم  عن  نون  الظُّ خليفة  والفنون  َكْشُف  حباّّج  الشهري  عبداهلل  بن  مصطىف  تأيلف:  ؛ 
 بلنان. جمدلان.  بريوت/ -م. دار الفكر1982ه/ 1402ه(.  1067)

 حممد ميك بن أيب طالب القيِس  يبتأيلف: أها.  ع وعللها وحججالكشف عن وجوه القراءات السب .33
 بريوت/ بلنان. جزآن.  -لرسالةم. مؤسسة ا1987ه/ 1407: 4ه(. تح: د. حميي ادلين رمضان. ط437)ت

القراءات .34 لفنون  اإلشارات  العباس أمحد بن حممد بن أيبلطائف  أيب  تأيلف:  القسطالين   ؛  بكر 
ادلراس923)ت مركز  حتقيق:  به(.  القرآنية  املنات  طواملدينة  لطباعة  1434:  1رة.  فهد  امللك  جممع  ه. 

 جمدلات.   10املصحف الرشيف/ اململكة العربية السعودية. 

ازي )ت بعد  خُمَْتار الّصحاح؛   .35 د بن أيِب بكر بن عبدالقادر الرَّ ه(. إخراج: دائرة  666تأيلف: حُمَمَّ
 بلنان.    /تبريو  –بلنان م. مكتبة 1989ه/ 1409املعاجم يف مكتبة بلنان. طبعة مدققة  

نافع؛ .36 اإلمام  مقرأ  أصل  يف  اللوامع  ادلرر  حماذاة  يف  اجلوامع  من  ال  املختار  عبد  بن تأيلف:  رمحن 
 ه. املطبعة اثلعابلية/ اْلزائر.  1324: 1ه(. ط876حممد بن خملوف اثلعاليب )ت
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  ر ن. مقال منشوبقلم: عزة حس  ؛ادرة لكتاب نفيٍس من الرتاث العرب اإلساليم خمطوطة غميسة ن .37
 م(.  2001بمجلة اتلاريخ العريب )الصادرة عن مجعية املؤرخني املغاربة(. العدد السابع عرش )شتاء  

يب اللغوي. حتقيق: أيب الفضل إبراهيم. القاهرة/ مرص. د.ت. َمَراتب انلَّْحِويِّني؛  .38  تأيلف: أيب الطَّ

الَوْقِف واالبتداء؛   .39 أيِب الُمْرِشد يف  اتأيلف:  د  حُمَمَّ الُعَمايِن )ق بحلسن بن يلع    الُمْقِرئ  ه(.  5ن سعيد 
اسطمبول   جامعة  مكتبة  رقم    Istanbul University Libraryخمطوطة  حتت  تركيا،  . Ay.6827يف 

الشافْع   ا  بدل  الرتوّج  عبداهلل  بن  سباع  بن  خلف  بن  نارص  بن  حممد  يوم  انلاسخ:  النسخ:  تاريخ  مذهبا. 
ّورة منها يف مكتبة اْلامعة االسالمية باملدينة املنورة،  صتوجد نسخة م ورقات. 205.  ه760حمرم  25اْلمعة 

 نها.  (. حبوزة الاكتب صورة م5709حتمل رقم )

العرش .40 القراءات  يف  سوار  املستنري  بن  عمر  بن  اهلل  عبيد  بن  يلع  بن  أمحد  طاهر  أيب  تأيلف:  ؛ 
)تابلغدا عمار  496دي  د.  ودراسة:  ادلدو. طه(. جمدلان. حتقيق  ابلحوث  2005ه/  1426:  1أمني  دار  م. 

 ديب/ اإلمارات العربية املتحدة.   -لدلراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث
امل .41 بةُمْعَجم  والُمَعرَّ العربّية  الرشقية    طبواعت  األقطار  يف  املطبوعة  الُكتب  ألْسَماء  شامٌل  )وهو 

ولُْمَعٍة من ترمجتهم أْسَماء مؤل فيها  يوموالغربية مع ذكر  السنة اهلجرية    ةظهور الطباع  ، وذلك من  نَِهاية  إىل 
. د.ت.  بريوت/ بلنان  -ِكيس. دار صادر ميالدية(؛ مَجََعه ورتّبه: يوسف إيلان رَسْ   1919املوافقة لسنة    1339

سنة   الصادرة  األوىل  رة عن طبعته  القاهرة/    -الفّجالة  -م عن مطبعة رسكيس1928ه/  1346)نرشة مصوَّ
 مرص(. 
لَِّف فيها.  الَمْطُروقَةم املوضواعت  ُمْعجَ  .42

ُ
أ تأيلف: عبداهلل بن حممد    يف اتلأيلف اإلساليم وبيان ما 

أبوظيب/ اإلمارات    -والرتاث )املجمع اثلقايف(  . إصدار: هيئة أبو ظيب للثقافةم2009ه/  1430:  1احلبيش. ط
 العربية املتحدة. 

املؤلِّفني .43 الة.  ُمْعَجم  َكحَّ رَِضا  ُعمر  تأيلف:  ومَجَ ؛  به  وأخرجه:  اعتىن  يف  م عه  الرتاث  حتقيق  كتُب 
 جزاء. بريوت/ بلنان. أربعة أ -م. مؤسسة الرسالة1993ه/ 1414: 1مؤسسة الرسالة. ط

إعداد: يلع الرضا قره  يم يف مكتبات العالم )املخطوطات واملطبواعت(.  معجم تاريخ الرتاث اإلسال .44
 أجزاء.   6ا. يقيرصي/ ترك -م. دار العقبة2001ه/ 1422:  1بلوط، وأمحد طوران قره بلوط. ط

به؛ .45 يتعلق  وما  القرآنية  القراءات  علم  مصطلحات  ط  معجم  املسؤول.  العيل  عبد    :1تأيلف: 
 القاهرة/ مرص. -طباعة والنرش واتلوزيع والرتمجةم. دار السالم لل2007ه/ 1428
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خاصة .46 عناية  مع  ْتليلية  تارخيية  دراسة  واالبتداء؛  الوقف  مصنفات  القر  معجم  ون بمصنفات 
م.  2016ه/  1437:  1إعداد: حممد توفيق حممد حديد؛ أيب يوسف الكفراوي السنهوري. ط  ول. ألاألربعة ا 

 الرياض/ اململكة العربية السعودية.   - لدلراسات القرآنيةمركز تفسري

واملطبوع؛ .47 املخطوط  بني  للسيويط  املنثور  ادلر  تفسري  مقال    مقدمة  حيدر.  سعيد  حازم  بقلم: 
رآنية؛ الصادرة عن األمانة العامة ملجمع امللك فهد لطباعة املصحف  ت القاحوث وادلراس نشور بمجلة ابلم

 م. 2006ه/ فرباير 1427سنة األوىل: حمرم الرشيف. العدد األول/ ال

الُمْرِشد يف الوقف واالبتداء .48 ؛ تأيلف: أيِب حيىي زكريا بن حممد األنصاري  الَمْقِصد تللخيص ما يِف 
: مجادى  3القاهرة/ مرص. ط  -حارة الفراخة  -عثمان عبدالرزاق(  حبها:العثمانية )لص (. املطبعة اه926)ت

 صفحة.     96ه. 1305األوىل 

الُعماِن؟َمنْ  .49 د  حُمَمَّ أبو  ـُهو  جملة      يف  منشوٌر  مقاٌل  املغرب(.  من  )اكتب  بنعيل  بوزيان  حممد  بقلم: 
 م. 1999ر ي ه/ فربا1419َعرَش، شوال  نَْزوَى، الصادرة بسلطنة ُعمان، الَعَدد اثلاِمن

ْزـَهر .50
َ
ِع األ ْ اجَلْوـَهر يف ِعلْم الرشَّ أيِب ُمْسِلم نارص بن سالِم  نَِثاُر  وايِحّ  ؛ تأيلف:  بن ُعَدي م ابَلْهاليِنّ الرَّ

 م. مخسة جمدلات. 2001ه/ 1421: 1ه(. مكتبة مسقط/ سلطنة عمان. ط1339)ت

العرش؛ .51 القراءات  َشمْ   النرش يف  حُمَ تأيلف:  حُمَ س ادلين  د بن  امَّ مَّ ه(. أرشف  833بن اْلََزرِّي )تد 
 وت/ بلنان. بري -ىلع تصحيحه: يلع حممد الضباع. د. ت. دار الكتب العلمية

م. دار 1975ه/  1394:  1؛ تأيلف: رمضان ششن. طنَوادر املخطوطات العربية يف مكتبات تركيا .52
 بريوت/ بلنان.   -الكتاب اْلديد

ه(. حتقيق: اغنم  618َقيِْدّي اخلُوارزيم )تمد الوب يوسف بن حم أيلف: أيب يعقت   ـهجاء املصحف؛  .53
 عّمان/ األردن.  -ظة ىلع القرآن الكريمم. مجعية املحاف 2019ه/ 1440: 2قدوري احلمد. ط 

الكريم .54 القرآن  يف  باملعىن  وِصلَُتهما  واالبتداء  عبدالكريم    الوقُف  أ.د.  إعداد:  جامعية(؛  )رسالة 
 صفحة.   398القاهرة/ مرص.   -لسالمدار ا م.2006ه/  1427: 1صالح. ط  إبراهيم عوض 

ا  الوقف واالبتداء؛ .55 َجاَونِْدي الَغْزنَوِي )تتأيلف أيب عبد اهلل حممد بن َطيُْفور  ه(. دراسة  560لسَّ
 عمان/ األردن.    -م. دار املناهج للنرش واتلوزيع2001ه/  1422: 1وحتقيق: د. حمسن هاشم درويش. ط

 
 


