
 
 
  
  

  دراسة لكتاب
  ) شرح طيبة النشر يف القراءات العشر (

  ألبي القاسم حممد بن حممد بن علي النويري 
  هـ٨٥٧املتوفى سنة 

  ) دراسة لقسم األصول (
 

   إعـداد

  أمحد بن عبد اهللا املقري. د
  األستاذ املساعد بقسم القراءات 

يف كلية القرءان الكرمي باجلامعة اإلسالمية 

  ملخص البحث
  
شرح طيبة   (ذا البحث هو عبارة عن دراسة لكتاب من أهم شروح طيبة النشر ، وهو كتاب                ه
  . أليب القاسم النويري رمحه اهللا ، وقد اقتصرت على دراسة قسم األصول لطول الكتاب ) النشر 

وقد قمت يف هذا البحث بدراسة خمتصرة وسريعة عن هذا الكتاب ، راعيت فيه بعض النقـاط                 
  : وهي 

  . نهج املصنف يف تأليفه  م– ١
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  .  مصادر املؤلف يف كتابه – ٢
  .  تعقبات على املؤلف يف بعض النقاط – ٣
  .  مقارنة بني ضبط النويري للطيبة وضبط الزعيب هلا – ٤
  .  تعقبات على حمققي الكتاب – ٥

 
* * *  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ة ــاملقدم
على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممـد       احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم       

  ...وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد

فقد امنت اهللا على هذه األمة بأن هيأ هلا من العلماء الربانيني العاملني العاملني من يقيم                
هلذه األمة أمر دينها، فما فتئ هؤالء العلماء يف مجع العلم وحتصيله وتنقيحه وترتيبه وذيبـه ؛                 

  . يصل إلينا سائغاً هنيئاً مريئاً يف عصورنا هذه املتأخرة، فجزاهم اهللا خري اجلزاءحىت 

ومن هؤالء العلماء اإلمام الرباين إمام أهل القراءات بال مدافع، اإلمام حممد بن حممد              
، الذي شهد له القاصي والداين باإلمامة يف هـذا اـال،            )هـ٨٣٣ت  (بن حممد بن اجلزري     

أهم كتاب يف القراءات على مر العصور، فكـان درة هـذا العلـم              ) النشر(حيث كان كتابه    
وجوهرته، ومبا أن العلماء قد دأبوا منذ العصور األوىل على نظم ما يصعب على الطالب حفظه                

  ). طيبة النشر( بنظم هذا الكتاب يف منظومته الشهرية –  رمحه اهللا–نثراً فقد قام 

 الـشهري   – رمحـه اهللا     –ن العلماء، منهم ابنـه      وقد قام لشرح هذه املنظومة عدد م      
  . الناظم، ومنهم العالمة النويري، ومنهم الشيخ حممد صادق القمحاوي، وغريهم بابن

للعالمـة  ) شـرح طيبـة النـشر     (وقد أردت يف كتايب هذا أن أقوم بدراسة لكتاب          
 بدأ طالبه يف الـضعف      النويري، علِّي أن أُسِهم بشيء يف دفع مسرية هذا العلم اجلليل، بعد أن            

  . واخلمول بعد العصور الذهبية املاضية هلذا العلم
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ومما حفزين على أن أقوم ذه الدراسة افتتاح مرحلة املاجستري يف قـسم القـراءات               
بكلية القرآن الكرمي يف قسم القراءات باجلامعة اإلسالمية، وتقرير هذا املنت علـى الطـالب               

  . فأحببت أن أقوم ذا اإلسهام ألبنائي يف هذا القسموالدارسني فيها حفظاً ودراسة، 

  : وقد سرت على اخلطة التالية يف هذه الدراسة

  . املقدمة

  . التمهيد، وفيه بعض األمور املتعلقة بالكتاب

  : منهج املصنف يف تأليفه، وفيه مبحثان: الفصل األول

  . طريقة تعامله مع النظم: املبحث األول

  .  تأليفهطريقة: املبحث الثاين

  : مصادر املؤلف يف كتابه، وفيه مبحثان: الفصل الثاين

  . أصول النشر: املبحث األول

  . غريها من املصادر: املبحث الثاين

  . تعقبات على املؤلف: الفصل الثالث

  . الفروقات بني ضبط النويري للطيبة وضبط الشيخ حممد الزعيب: الفصل الرابع

  . يق أيب سنة، وحتقيق باسلوم هلذا الكتابمالحظات على حتق: الفصل اخلامس

  . اخلامتة، وفيها النتائج والتوصيات

  . فهرس املصادر واملراجع

  . فهرس املوضوعات

ومما جيدر يب أن أنبه عليه يف هذه املقدمة أن ما أحيل عليه إىل شرح النويري من أرقام                  
   .حتقيق باسلوم فأنبه عليهالصفحات واجلزء إمنا أعتمد فيه على حتقيق أيب سنة، وإن أردت 

فأسأل اهللا الكرمي العظيم أن يعينين على إكمال ما بدأت، واهللا املوفـق واهلـادي إىل                
 . سواء السبيل
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  التمهيد 
هناك عدة نقاط يتعني لنا تبيينها قبل الشروع يف دراسة هذا الكتاب، وهذه النقـاط               

  .متعلقة ذا الشرح، كما سيتبني لك

 لقد وضع املصنف تأليفه يف حياة الناظم، فبدأ بشرحه سنة           :الكتابسنة تأليف   : أوالً
ثالثني ومثامنائة، وانتهى منه سنة اثنني وثالثني ومثامنائة، أي قبل وفاة ابن اجلزري، ولكنه أضاف               

واعلم أين مل أضع هذه الترمجة إال       : (إىل الكتاب ترمجة الناظم بعد وفاته، ونص على ذلك فقال         
  ].  ١/٢٥) [، وبعد أن كان هذا التعليق يف حياته رمحه اهللا– اهللا  رمحه–بعد موته 

 لقد ذكر املصنف سبب تأليفه للكتاب، وهو أن أهل بيت           :سبب تأليف الكتاب  : ثانياً
  ].١/١٢[املقدس أو غزة طلبوا منه ذلك، وانظر يف ذلك 

 هلـذا    حيتمل أن يكون شرح النويري هو أول شـرح         :ترتيبه بني شروح الطيبة   : ثالثاً
 هو وابـن    -املنت، وحيتمل أن يكون ثاين شرح له بعد شرح ابن الناظم، فقد وضعا شرحيهما               

 كالمها يف حياة الناظم، وبالنظر يف الكتابني مل أجد أن أحداً منهما نقل مـن اآلخـر                  -الناظم  
) مل ميش قبلي أحد أستدل بـأثره      ]: (١/١٥[حرفاً واحداً، وقد نص على ذلك النويري فقال         

  .  يف شرح هذه املنظومة، فاهللا أعلم بالسابق منهماأي

  :  تعود قيمة الكتاب العلمية إىل عدة أمور:قيمة الكتاب العلمية: رابعاً

، وشروح هذا املـنت     )طيبة النشر (كوا شرحاً لدرة فن القراءات نظم       : األمر األول 
  . كن االستغناء عنهقليلة جداً، فيكون هذا الكتاب ركناً من أركان هذا الفن الذي ال مي

قوة املؤلف العلمية، حيث يتبني للقارئ أن له باعـاً كـبرياً يف علـوم               : األمر الثاين 
  . الشريعة، وأن له اليد الطوىل يف علوم النحو والتصريف والبالغة واحلديث وغري ذلك

أن له ترجيحات وآراء يف كتابه، فهو ليس بالناقل فقط، بل هو ناقـد              : األمر الثالث 
  . اً، وسيتبني لك شيء من هذا يف هذه الدراسةأيض

اعتماده الكبري على أصل هذا املنت، وهو كتاب النشر، حيث اسـتطاع  : األمر الرابع 
  .أن يكون واسطة العقد بني األصل واملنت، فكان كتابه موافقاً ملراد الناظم
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  الفصل األول

  منهج املصنف يف تأليفه 
 فلك هذا النظم يف تأليفه، فكان أساس تأليفه هـو            يف – رمحه اهللا    –لقد دار النويري    

العناية بنظم ابن اجلزري، فكل ما يف الكتاب إمنا هو من أجل بيان هذا النظم، من حتريـرات،                  
  . وعزو ملصادر القراءات املذكورة يف النظم، وإعراب األبيات، وغري ذلك

 تعلـق وثيـق     وقد قسمت هذا الفصل إىل مبحثني، ذكرت يف املبحث األول ما لـه            
  . بالنظم، وذكرت يف املبحث الثاين ما مل يكن له عالقة وثيقة بالنظم

  املبحث األول
  طريقة تعامله مع النظم

، وكان )طيبة النشر(لقد دار هذا الشرح يف فلك نظم ابن اجلزري للنشر والذي مساه            
  : نقاط التالية تلك الطريقة يف ال– إن شاء اهللا –له طريقة يف تعامله مع النظم، وسأبني 

قدم مبقدمة لكل باب، يف بيان معىن الباب لغة واصطالحاً، وغري ذلك من األمور              ) ١
  . والفوائد، كما أنه يف هذه املقدمة يذكر أسباب ورود أبواب النظم على هذا الترتيب

اهتم الشارح بضبط أبيات ابن اجلزري كثرياً، فمن ذلك علـى سـبيل املثـال               ) ٢
  ). يتزن البيت إال مع نقل حركة مهزة األخرىوال : (قال] ١/٩٣[

  ). يقرا مضارع مهموز اآلخر حذف مهزه ضرورة على غري قياس: (قال] ١/٩٥[و

  ). كما حذف تنوين مهز للضرورة: (قال] ١/٢٤٩[و

  ). نونه للضررة: فوائداً: (قال] ١/٢٦٨[و

ـ          : إعراب النظم ) ٣ إعراب وهو أول ما يبدأ به الشارح عند كل بيت حيث يقـوم ب
وقد أطال يف ذلـك     . األبيات، وقد استمر على هذا من بداية املقدمة إىل اية أبواب األصول           

  . وهذا يتضح ملطالع الكتاب

] ١/١٠٢[وقد أثبت الكثري من اخلالفات النحوية عند إعرابه لألبيات، فمـثالً يف             
ال خـرب   : ذوف، وقيل وخربه حم : (، وأيضاً قال  )وأنه فاعل عند سيبويه، ومبتدأ عند غريه       (:قال
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  ). له لطوله

وأعوذ مضارع مرفوع إما    : (حيث قال ] ٢/١[وقد يرجح بني تلك اخلالفات كما يف        
  ). لتجرده عن الناصب واجلازم، وهو مذهب الكوفيني وهو الصحيح

: حيـث قـال   ] ١/٢٤٤[كما أنه قد يعرض عن إعراب البيت لوضوحه كمـا يف            
  ). وإعراب البيت واضح(

نف بالتشبيهات البالغية واالستعارات والكنايات وغـري ذلـك مـن           اهتم املص ) ٤
يف تـشبيه   ] ١٨٥ – ١/١٨٤[ضروب البالغة يف النظم، وأبرز ذلك يف شرحه، انظر مـثالً            

  . القراء بالشموس

  . ولكن مل يربز هذا النوع يف الكتاب كربوز علم النحو واإلعراب

رة مث يقوم بشرحه، ولكنـه قـد        غلب على املؤلف أن يذكر بيتاً واحداً يف كل م         ) ٥
خالف هذا يف عدة مواطن ألجل مجع أطراف الترمجة معاً، أو جلمع بعـض التـراجم املتـصلة              

 وقد  ،حيث سرد أربعة أبيات دفعة واحدة مث قام بشرحها        ] ٣٠٤ – ١/٣٠٣[ببعضها كما يف    
عاً، وقد يقطع البيت    يأيت بالبيت ويكتفي بإعرابه مث يأيت بالبيت اآلخر فيعربه مث يشرح البيتني م            

  . كما فعل يف بداية باب البسملة

عندما يبدأ املصنف يف شرح تراجم األبيات، يقدم عند ذكر القراء مـن سـبق               ) ٦
اخل، بل يتبع   ... كثري ذكرهم يف النظم، وال يرتبهم حسب الترتيب املعروف بتقدمي نافع مث ابن           

  . ذايف ذلك ترتيب الناظم، فقد يقدم محزة على نافع، وهك

ولكنه يغلب عليه أن يؤخر من ورد عنه خالف من الرواة، وسبب ذلك حىت يـبني                
يف شـرح   ] ٤٣ – ٢/٤٢[الطرق والكتب اليت ذكرت كل وجه من أوجه اخلالف، فمثالً يف            

ومع ذلك قدم رويس املرموز له بالغني       ) زن خلفاً غال  : (سورة أم القرآن حيث كان نص الناظم      
  .  الكالم عن خلف قنبل املرموز له بالزايليتسىن له بعد ذلك تفصيل

اهتمامه مبصطلحات النظم، مع كثرة تطبيق هذه املصطلحات علـى األبيـات،            ) ٧
  ]. ٢/٤٨[وكيفية استخراج القراءات من النظم، وانظر يف ذلك على سبيل املثال 
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 كما أنه قد ينص على مصطلٍح ما استقرأه من صنيع الناظم يف متنه فينبه عليه كما يف                

قاعدة الكتاب أن الكلمة ذات النظري إن ذكرت يف األصـول           : (حيث قال ] ٢/٤٣[صفحة  
وبـيس بـري    : (وعم اخلالف مجيع مواقعها، فقرينة كلية األصول تغين عن صيغة العموم كقوله           

، )نأى اإلسرا صف  : (، وإن مل يعم اخلالف بل خص بعضاً دون بعض قيد حمل القراءة حنو             )جد
وإن كـان الـنظري     .  وخصها اخلالف ذكرها مطلقة لقرينة اخلـصوص       وإن ذكرت يف الفرش   

يغفـر  : (وإن عم اخلالف بعض النظائر نص عليه حنو       ). يعملون دم : (بسورا لزم الترتيب حنو   
فإن كان واقعـاً يف     . أو كل النظائر أتى بلفظ يعم     ). مداً أنث هنا كم وظرب عم يف األعراف       

وإن كان  ). وكال دفع دفاع  : (حنو) كال( أو   )قدره حرك معاً  و: (حنو) معاً: (موضعني خاصة قال  
  .وهي قاعدة نفيسة كما رأيت)). يترك كالً خف حق: (حنو) كُالً(أو ) مجيعاً: (يف أكثر قال

 ،اخلالف تارة يعم الوصل والوقف فيطلقه كهذا املوضع       : قاعدة]: (٢/٥٢[وقال يف   
وقف، فإن خص أحدمها وجاز غريه علـى  ، وتارة خيص الوصل، وتارة ال}ملك يوم الدين  { و

وآدم انتـصاب   : (، وإن امتنع اعتمد على القرينة حنـو       )حاشا معاً صل  : (اآلخر تعني القيد حنو   
  . ))يف الوصل تا تيمموا: (، ورمبا صرح به تأكيداً حنو)الرفِع دل

علمت أن قاعدته ذكر صاحب األصل أوالً مث إفـراد املوافـق            ]: (٢/٥٦[وقال يف   
وافق يف إدغام صفاً زجراً ذكرواً      : " ، وكقوله "ِفعٍل سوى اإليواء االزرق اقتفى ولفا        " :كقوله

  "). وذرواً فد 

قاعدة الناظم هنا أن ضد اإلسكان الكسر مع اإلشباع ؛          : تنبيه]: (٢/١٣١[وقال يف   
ألنه األصل، وكذلك هو ضد االختالس، فإن دار اخلالف بني اإلسكان واالختالس نص على              

  ). د، أو بني اإلشباع واإلسكان تركه، أو بني االختالس واإلشباع تركه أيضاًالض

وإن : (حيث قال ] ٢٦٧ – ١/٢٦٣[اهتم بإبراز مميزات النظم املشروح، انظر       ) ٨
باب إفراد القراءات ومجعها، ومسائل كثرية ال حيـصيها إال مـن            ... –الطيبة  :  أي –يف هذه   

  ). يتعب عليها

  : م رمحه اهللا يف عدة أمور، منهااعترض على الناظ) ٩

]: ١/٩٨[ استعماله بعض الكلمات يف غري ما جيوز له من ناحية العربية، فقال يف               -
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 والعامة  ،ما فعلته قط  :  تقول ،وخيتص بالنفي ... وقط هنا ظرف الستغراق ما مضى من الزمان       (

  ). ال أفعله قط، وكذا استعملها الناظم ففيه نظر: تقول

حمقق ؛ ألن النشر مقدم يف التأليف       : حيقق، املناسب : قوله: (قال] ١/٢١٨[وكما يف   
  ). على الطيبة

كـان ينبغـي    : (وقال] ٣/٢٠٣[ ترتيبه للنظم يف باب الوقف على أواخر الكلم          -
  ). تأخريه آلخر األصول خلصوصيته وفرعيته

 هـل يفهـم     :فإن قلت : (حيث قال ] ٢/٤١[ عدم تطبيق الناظم الصطالحاته يف       -
وبلفٍظ أغىن عن قيده عنـد      :  املذكورين من لفظه لدخوله يف قاعدته اليت نبه عليها بقوله          قراءة

؛ ألن الوزن أيضاً صحيح مع القصر غايته أنه دخله           ال: قلت. صحة الوزن : اتضاح املعىن، أي  
  ). ، وال أعلم من أين يفهم فانظره)١(اخلبل

  : كما أنه اعترض على الناظم يف مسائل علمية، منها) ١٠

فإن الوصف األعظم يف    ]: (١/١١٢[ وصفه ثبوت القرآن بصحة السند، قال يف         -
، وقـال   )ثبوت القرآن هو التواتر، والناظم تركه واعترب صحة سنده فقط، وهذا قول شـاذ             

وهذا قول حادث خمـالف إلمجـاع الفقهـاء واحملـدثني           : (عن قول ابن اجلزري   ] ١/١١٩[
  ). وغريهم

 االتفاق علـى    }ذي املعـارج    { األوىل أن يذكر يف     كان  ]: (٢/١٠٤[ وقال يف    -
  ). اإلدغام

يكثر من ذكر الطرق عن الراوي عند حصول اخلالف، فيذكر الكتب والطرق            ) ١١
اليت نقلت هذا الوجه، ويذكر الكتب والطرق اليت نقلت الوجه اآلخر، وكيف يتفـرع هـذا                

ع، وهو واضح لكل مـن تأمـل        الكتاب، وهذا على سبيل العموم والغلبة ال على سبيل التتب         
فروى فيه ]: (٣/١١٤[ قال }فزادهم ا مرضـاً  { ذكوان يف   الكتاب، فمثالً يف خالف ابن    

 وابن بليمة، ومكي،    ،الفتح وجهاً واحداً صاحب العنوان، وابن شريح، وابن سفيان، واملهدوي         
به قـرأ الـداين     وصاحب التذكرة، واملغاربة قاطبة وهي طريق ابن األخرم عن األخفش عنه، و           

العز يف كتابيه، وصاحب التجريد، واملـستنري،        على أيب احلسن ابن غلبون، وروى اإلمالة أبو       
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 وهي طريق الصوري، والنقاش عن األخفش، وطريق التيسري فـإن           ،واملبهج، ومجهور العراقيني  

  ). الداين قرأ ا على عبد العزيز وعلى أيب الفتح أيضاً

 ذكر اإليرادات على النظم والناظم واإلجابـة عنـها،          من منهج املصنف كثرة   ) ١٢
ـ   فإن : (قال] ٢/٤٢[فإن قُلْت كذا، قيل كذا، فمثالً يف        : ، أي )الفنقلة(باألسلوب املعروف ب

قرأ املذكورون ذا اللفظ، فمن أين تعلم       : هب أن اللفظ يكتفى به للمذكورين بأنه يقال       : قلت
 فيكون ضـده القـصر   }مالـك  { قرأ املذكورون مبد  : قراءة املتروكني ؟ فإنه يصح أن يقال      

قرأ املذكورون بتقدمي األلف على الالم وهو كذلك، فيكون ضده          : للمتروكني، ويصح أن يقال   
  . التأخري فلم يتعني قيد يؤخذ للمتروكني ضده ؛ ألن تقدير املد يزامحه تقدير األلف

اللفظ مل يقع يف القرآن يف قراءة       إمنا ترك التقييد تعويالً على القرينة ؛ ألن هذا          : قلت
 وكالمها جممـع عليـه يف       ، بالقصر }ملـك   {  باملد، و  }مالـك   { صحيحة إال حمصوراً يف     

موضعه، واختلفوا يف هذا هنا فلما مضى للمذكورين على املد علم أن الباقني كمجمع العقد أو                
  . وغريه كثري). علمنا املد من متفق املد فأخذنا هلم ضده وهو القصر

  
  املبحث الثاني
  طريقة تأليفه

يف هذا املبحث أذكر منهجه يف كتابه كتصنيف، بعيداً عن طريقة تعامله مع الـنظم،               
  :  يف النقاط التالية– إن شاء اهللا –وسأبني هذا 

  : افتتح املصنف كتابه مبقدمة فيها عشرة فصول، وهي على الترتيب) ١

  . به اهللا تعاىل ومولده ووفاته يف ذكر شيء من أحوال الناظم أثا:الفصل األول

وهي ترمجة ذات فائدة، حيث ذكر فيها نتفاً عن حياة الناظم مل يذكرها الناظم عـن                
  . نفسه يف غاية النهاية عندما ترجم لنفسه هناك

  .  فيما يتعلق بطالب العلم يف نفسه ومع شيخه:الفصل الثاين

  .  يف حد القراءات واملقرئ والقارئ:الفصل الثالث
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  .  يف شرط املقرئ وما جيب عليه:صل الرابعالف

  .  فيما ينبغي للمقرئ أن يفعله:الفصل اخلامس

  .  يف قدر ما يسمع وما ينتهي إليه مساعه:الفصل السادس

  .  فيما يقرئ به املقرئ من قراءة وإجازة:الفصل السابع

  .  يف القراءة واإلقراء يف الطريق:الفصل الثامن

  . جرة على اإلقراء وقبول هدية القارئ يف حكم األ:الفصل التاسع

  .  يف أمور تتعلق بالقصيدة من عروض وإعراب وغريها:الفصل العاشر

اهتمامه بتوجيه القراءات، وهي مسة سائدة ظاهرة يف كتابه ال ختفى على أحـد،              ) ٢
ولو أخرج كتاب يف التوجيه من خالل توجيهه يف هذا الكتاب لكان كتابـاً كـبرياً مفيـداً،                  

  : تطيع أن نذكر يف هذه النقطة عدة مالحظاتونس

 بل أيـضاً    ، أنه مل يكتف بذكر الكلمات الفرشية، بل وجه اخلالفات األصولية          :األوىل
حينما تكلم عن سبب بقـاء صـفة اإلطبـاق          ] ١/٣١٥[وجه بعض مسائل التجويد كما يف       

 التجانس  لقوة الطاء وضعف ااء، ولوال    : ( قال }بـسطت   {  و }أحطت  { واالستعالء يف   
  ). مل يسغ اإلدغام لذلك

 ردوده على بعض التوجيهات، كما فعل يف رده على توجيه اجلعربي للبسملة             :الثانية
: حيث قال ] ٢/٨٠[، وانظر أيضاً    ]٢٩ – ٢/٢٧[بني الناس والفاحتة بكالم طويل انظره يف        

  ). والصحيح أنه أظهر لضعفه باإلضمار واخلفاء وعدم التقوي(

 ال يكتِفي بذكر توجيه واحد، بل قد يذكر توجيهني أو ثالثة مىت ما أتيحت               أنه :الثالثة
  . له الفرصة لذلك

 :]٢/٤٠[ أنه يرجح بعض الوجوه على األخرى، وقد نص على ذلك بقوله             :الرابعة
والصواب أن بعض الوجوه يترجح على بعض باعتبار موافقة األفصح أو األشهر أو األقـصر               (

  . أمثلة كثرية يف كتابه، وهي قاعدة نفيسة مهمة لطالب العلمولذلك ) من كالم العرب

  : ويرجع توجيهه إىل أشياء
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 موافقة لغة من لغات العرب، وقد ينص على اللغة اليت وافقتها القراءة، كمـا               :أوالً

   ).وهي لغة قيس]: (٢/٤٨[قال يف إمشام الصاد صوت الزاي 

  .  هي موافقة تقديرية أو غري ذلك موافقة الرسم، ويبني كيفية احتماله هل:ثانياً

  .  موافقة القراءة آليات قرآنية أخرى:ثالثاً

 مناسبة القراءة للسباق واللحاق من اآليات، أو لسباقها وحلاقها من األحـرف             :رابعاً
  ]. ٢/٤٨ [}الصراط { كما بني يف سبب قلب السني صاداً يف 

  .  موافقته لوجه من أوجه النحو:خامساً

  . وغري ذلك

مل يلتزم املصنف بذكر القراءات الصحيحة واملتواترة، فكثرياً ما خيرج عن الـنظم            ) ٣
ويأيت على ذكر بعض االنفرادات والقراءات الشاذة، وقد أحصيت له ما يقرب مـن عـشر                

  . انفرادات يف األصول

: وانفرد فارس عنه بإثبات الياء يف موضعني آخـرين ومهـا          : (قال] ٣/٢٥٥[ويف  
 يف القيامة فيما ذكره الداين يف جامعه، وخالف فيهما سـائر  }راقٍ { محن، و  بالر }فَانٍ   {

  ). الناس

 ،]٢/٨٦[وأطــال يف الــرد عليهــا، و] ٢/٦٦[، و]١/٣١٥: [وانظــر أيــضاً
 ،]٣/٢٥٠[ذكر فيها انفـرادتني، و    ] ٢/٢٩١[، و ]٢/١٧٠[، و ]٢/٢٠٦[ و ،]٢/٩٠[و
  ].٣/٣٠٦[و

ووافقـه علـى   : (قـال ] ٢/٣٤٢[يف كما أين أحصيت مخس قراءات شاذة، فمثالً        
تسهيل اهلمزة مطلقاً محران بن أعني، وطلحة بن مصرف، وجعفر بن حممد الصادق، واألعمش،           

  . ومن املعلوم أن قراءة هؤالء مجيعاً ليست من القراءات املتواترة) وسالم الطويل، وغريهم

، } م الـدين  ملَـك يـو   { قـراءة   ] ٢/٤٤[قراءة أليب السمال، و   ] ٢/٨[وانظر أيضاً   
حميـصن واألعمـش وطلحـة       وروي اإلدغام الكبري أيضاً عن احلسن وابن      : (قال] ٢/٦٤[و

 ومسلمة بن احلارث الـسدوسي، ويعقـوب        ،وعيسى بن عمرو، ومسلمة بن عبد اهللا الفهري       



  هـ١٤٢٨رمضان ، ٤٢ع ، ١٩ج جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،    ٨٦
 

  ). روي إدغام كل مثلني: (قال] ٢/٧٤[، و)احلضرمي، وغريهم

{ كر نظم ابن اجلزري يف أوجه       ذ] ٢/٢١٦[يذكر بعض التحريرات، فمثالً يف      ) ٤
  .  لورش، وعلق عليه تعليقاً يسرياً}آآلن 

   .]٣/٢١٨[، و]٢/١٨٨[يذكر بعض األلغاز يف القراءات، وانظر مثالً ) ٥

  : أورد املصنف كثرياً من األحاديث النبوية يف كتابه، ومنهجه فيها) ٦

  : من ناحية ذكر مصدر احلديث وخمرجه
وروى : (قـال ] ١/٨٩[ من أخـرج احلـديث كمـا يف    مل يلتزم بذلك، فقد يذكر   

  ]. ٨٧، ١/٨٦[، وقد ال يذكر ذلك كما يف )الطرباين

  : من ناحية احلكم على احلديث
: قـال ] ١/٨٩[حيكم على كثري من األحاديث اليت يذكرها يف كتابـه، فمـثالً يف              

   ).وجهفإنه يثبت يف احلديث من غري : (قال] ١/١٦٣[، و)وروى الطرباين بإسناد جيد(

  ). ورجاله ثقات: (قال] ٢/١٥٨[و

  ). بإسناد صحيح: (قال عن حديث ابن ماجه] ٢/١١[و

  ). بإسناد جيد]: (٢/١٢[وقال 

  ). وإسناده جيد وهو حديث حسن: (قال] ٢/١٤[و

حيـث  ] ١/٩٣[وقد يذكر احلديث بصيغة التمريض الدالة على التضعيف كما يف           
كما ذكر احملقق نقالً عن      ، ويف احلديث رجل متروك    )يورو: (روى عن الطرباين حديثاً قال فيه     

  . احلافظ اهليثمي

، ويكون مرسالً،   )قال( بصيغة اجلزم    وليس هذا بدائم، فقد يروي حديثاً عن النيب         
  . حيث روى حديثاً أرسله سعيد بن سليم، ومل أقف عليه موصوالً] ١/٩٤[كما يف 

ه رجل ضعيف كما نقل احملقق عن       روى حديثاً بصيغة اجلزم، وفي    ] ١/٩٧[وكما يف   
  .احلافظ اهليثمي

إا قعـدة   : ((ففي احلديث : (حيث قال ] ١/٣١[وقد ال حيكم على احلديث كما يف        
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  .ومل حيكم عليه). رواه أبو داود يف سننه)) املغضوب عليهم

  : ومن ناحية الصحة والضعف
 وقد تبني   ،يفمل يلتزم بذكر احلديث الصحيح، بل قد ذكر يف كتابه الصحيح والضع           

نقل حديثاً عن الترمذي ضـعفه الترمـذي        ] ١/٩٩[لك شيٌء من هذا فيما سبق، بل إنه يف          
  . نفسه

مل يكتف املصنف بالنقل من الكتب السابقة عنه، ومل يكتف باجلمع والترتيب، بل             ) ٧
  .  كانت له عني ناقدة فيما ينقل ويكتب وجيمع

: قال املصنف : (حيث قال ] ٢/١٦٩[فمن ذلك اعتراضه على ابن اجلزري نفسه يف         
فيه نظر ؛ ألنه يف اإلرشاد أطلق الطول عن         : فيكون له من اإلرشاد السكت مع الطول وأقول       

 فيحمل إطالقه على تقييده ؛ ألن غريه مل يقل إن           ،األخفش ويف الكفاية قيده باحلمامي كاجلماعة     
د جعل السكت لألخفش    الطول من مجيع طرق األخفش وهو مل يصرح، فيتعني احلمل، وهو ق           

   ).من طريق العلوي عن األخفش وليس الطول عنه إال عن النقاش، فاعلم ذلك
  ]. ١/٣١١[ومن ذلك رده على من قال بترقيق األلف بعد املفخمات كما يف 

رجح أن الصحايب إن    ] ١/٨٢[كثرياً ما كان يرجح يف املسائل اخلالفية، فمثالً يف          ) ٨
  .  ذلك عنه وصف الصحبةارتد ورجع لإلسالم ال يرفع

  . رجح أن النيب مرادف للرسول] ١/٧٩[و
 ،، وأن املتعلق اسم}احلمد  { : رجح أن اخلرب هو متعلق اجلار يف حنو] ١/٧٥[و

  . وأن ضمري املتعلق انتقل إىل املتعلق
  . عند ذكره لألقوال يف األحرف السبعة ناقش هذه األقوال] ١/١٦٢[و
  . بنيةم) حيث(رجح أن ] ١/٢٤١[و

يف كالمه على تولد احلرف من احلركة والعكـس، ورده يف           ] ١/٢٧٤[وانظر أيضاً   
  . على من زعم أن القلقلة خاصة بالوقف] ١/٢٤٩[

مل خيل الشرح من إيراد بعض الشواهد الشعرية من كالم العرب استدالالً على ما              ) ٩
  يذكره 
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عند ] ٣/٤٧[مثالً قال يف    تنبيهه على بعض األخطاء الواقعة يف قراءة الناس، ف        ) ١٠
فتح شديد ومتوسط، فالشديد اية فتح الفم باحلرف وحيرم يف         : وينقسم إىل : (الكالم عن الفتح  

  ). القرآن

ومن منهج املؤلف خروجه عن النظم بذكر مسائل علمية صغرية خمتلفة، ففـي             ) ١١
   .ذكر أحاديث يف فضائل تالوة القرآن] ١٠٠ – ١/٩٩[

  . م عن مجع القرآن يف عهد أيب بكر وعثمانتكل] ١١١ – ١/١٠٢[و

  . فصل يف حصر املتواتر يف العشر] ١٣٤ – ١/١٣١[و

  . فصل يف حترمي القراءة بالشواذ] ١٤٦ – ١/١٣٥[و

  . بيان ما جيوز من القياس وما ال جيوز] ١٥٠ – ١/١٤٧[و

الكالم على حديث األحرف السبعة، وقد تكلم عليـه مـن           ] ١٨٠ – ١/١٥٧[و
 يف سبب وروده على سبعة، ويف معىن األحرف، وما املقصود ذه الـسبعة، ويف               :عشرة أوجه 

حتديدها بسبعة دون غريها، ويف أن اختالف هذه السبعة على أي وجـه يتوجـه، ويف هـذه                  
األحرف على كم معىن تشتمل، وأن هذه السبعة متفرقة يف القرآن، ويف أن املصاحف العثمانية               

لسبعة، ويف أن القراءات اليت يقرأ ا اليوم يف كل األمصار مجيع            اشتملت على مجيع األحرف ا    
  . األحرف السبعة أو بعضها، ويف حقيقة اختالف هذه السبعة املذكورة يف احلديث وفائدته

  . وحكم استعماهلا) أجبد هوز(يف معاين ] ٢٤٠ – ١/٢٣٧[و

بويـان بـضم     ابن: (قال] ١/٢٢٠[اهتمامه بضبط األمساء املشكلة، فمثالً يف       ) ١٢
  ). الباء

  ). ابن فرح باحلاء املهملة: (قال] ١/٢٢٢[ويف 

  ). النخاس باملعجمة: (قال] ١/٢٣١[و

وأما األلـف   : (قال] ١/٣١١[تنبيهه على بعض اصطالحات القراء، كما يف        ) ١٢
 فإا تتبعه ترقيقاً وتفخيمـاً،      ،الصحيح أا ال توصف بترقيق وال تفخيم، بل حبسب ما تقدمها          

 وقع يف كالم بعضهم من إطالق ترقيقها فإمنا يريدون التحذير مما يفعله بعض العجـم مـن     وما
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  ). التفخيم يف لفظها إىل أن يصريوها كالواو، ويريدون التنبيه على ما هي مرققة فيه

معىن اإلمشام  : ( حيث قال  }الصراط  { يف شرح معىن اإلمشام يف      ] ٢/٤٧[وكما يف   
، ويعرف بأنه مزج احلرف بآخر، ويعرب عنه بصاد بني بني، وبصاد            خلط لفظ الصاد بالزاي   : هنا

  ). كزاي

اهتمامه الواضح باملسائل اللغوية، حىت وإن كانت طارئة على الكتاب ومل يكن            ) ١٣
  . حيث ذكر األوجه يف امللك] ٢/٤٥[هلا كبري تعلق بالنظم، أو حىت بعلم القراءات، كما يف 

  

  الفصل الثاني
  كتابهمصادر املؤلف يف 

  
  املبحث األول

  كتب القراءات 
  : وسأرتبها حسب ورودها يف كتابه

  : النشر يف القراءات العشر) ١

وهو أصل هذه القصيدة، وقد اعتمد عليه املؤلف اعتماداً كبرياً، ونقل منه يف مواضع              
أو ، )قـال النـاظم  : (كثرية جداً، وهو ينقل منه حبروفه أيضاً، وهو عند النقل منه إما أن يقول         

، كما أنه ينقل منه كثرياً بدون أن يبني أنـه           )قال ابن اجلزري  : (، ونادراً ما يقول   )قال املصنف (
  . نقل منه

  : حرز األماين ووجه التهاين) ٢

نظم اإلمام الشاطيب الشهري، وقد أحصيت له أكثر من مائة وسبعني نقالً عنه وإحالة،              
فرادة، أو قد يعترض عليه إما بأن يـبني أن          وقد بني يف أكثر من موضع أن ما ذكره الشاطيب ان          

، أو لسبب آخـر مـن       ]٣/٣٠٤[القراءة الواردة يف الشاطبية هي خروج عن طريقه كما يف           
  ].٢/٨٣[ناحية النظم وغري ذلك كما يف 
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  :كنز املعاين، وهو شرح الشاطبية للجعربي) ٣

داً أو موافقة، وقـد     ومن املالحظ أنه ينقل منه كثرياً النصوص الطويلة ويناقشها إما ر          
ـ      ٣٦نقل منه ما يقارب من       ، أو  )شـرح الـشاطبية للجعـربي     ( نصاً، وهو غالباً ما يذكره ب

  . فقط) اجلعربي(

  : اإلعالن أليب القاسم الصفراوي) ٤

، وقد نقل منه ما يقـرب       )الصفراوي(أو  ) اإلعالن: (وهو عند نقله منه إما أن يقول      
  .  مرة١٣من 

  : امةشرح الشاطبية أليب ش) ٥

   .، وقد نقل منه ما يقرب من عشرين مرة)أبو شامة(وهو عادة ما يذكر اسم املؤلف 

  :مجال القراء للسخاوي) ٦

 مرة تقريبـاً،    ٢٣وكثرياً ما ينقل عنه النصوص ويناقشها موافقة ورداً، وقد نقل منه            
  ). مجال القراء(أو ) السخاوي(ويشري إليه بـ

  : املنجد البن اجلزري) ٧

  .  منه مرة واحدةوقد نقل

 –  جـامع البيـان  – التمهيـد    – التجريـد    – املوضح   –التيسري  : كتب الداين ) ٨
 كتاب اليـاءات    – التنبيه   – اإلجياز   – كتاب يف عد اآلي      – املقنع كتابه يف الرسم      -املفردات  

  . كتاب املكيني–

كـثري مـن    وقد نقل من كتبه كثرياً جداً، ولكن املشكلة أنه ال يبني يف نقله هذا يف                
، )يف غري التيـسري   : (األماكن من أي كتاب نقل، فكثرياً ما يشري إىل الداين فقط، وأحياناً يقول            

، وقد يبني يف كثري من األماكن اسم الكتاب املراد          )وقد ذكره الداين يف مؤلفاته كلها     (وأحياناً  
وبه (،  )امع البيان وغريه  من مجيع طرقه يف ج    (، وأحياناً   )املوضح(، وأحياناً   )متهيده: (فيقول مثالً 

، ومما حيري القارئ هـو أي       )اإلجياز(،  )اجلامع(،  )يف مجيع كتبه  (،  )قطع الداين يف التيسري وغريه    
  . كتاب نقل منه املصنف إذا كان مل ينص على اسم الكتاب



  ٩١          أمحد املقري        . د/ ) شرح طيبة النشر يف القراءات العشر(                دراسة لكتاب 

 
ومما جيدر اإلشارة إليه أن املصنف كان له عناية كبرية بكتاب التيسري، كمـا أن لـه                 

  . الشاطبية اليت نظمت هذا الكتابعناية كبرية ب

  : التذكرة للهروي) ٩

  . وقد نقل عنه مرة واحدة

بن جبـارة    الكامل يف القراءات العشر واألربعني الزائدة عليها ليوسف بن علي         ) ١٠
  :بن حممد بن عقيل بن سوادة أيب القاسم اهلذيل البسكري

ـ         ) اهلـذيل (أو  ) كامل اهلذيل (و  أ) الكامل(وقد نقل منه كثرياً، وهو يعرب عنه أحياناً ب
  ). ابن جبارة: (فقط بدون ذكر الكتاب، وقد ينسبه إىل جده فيقول

  :الكفاية الكربى، واإلرشاد حملمد بن احلسني بن بندار أيب العز القالنسي) ١١

وقد نقل من كتابيه هذين الكثري، وهو يشري إىل كل واحٍد منهما بعبـارات خمتلفـة،          
الكفاية الكـربى أليب  (، أو )العز كفاية أيب(، أو )الكفاية الكربى (، أو   )عزإرشاد أيب ال  : (فيقول
أبـو  : (، وأحياناً يشري إىل اسم املؤلف مما يلبس على القارئ الكتاب املراد، فمرة يقـول              )العز
  ). أبو العز القالنسي(، ومرة )القالنسي(، ومرة )العز

  ). الكفايتان(قول وأحياناً يشرك معه كفاية سبط اخلياط بلفظ واحد في

  : التبصرة، واإلبانة، ملكي بن أيب طالب) ١١

، )صاحب التبـصرة  : (وهو يف اإلحالة إىل أحد هذين الكتابني ينص عليهما، أو يقول          
، فهذا حيتاج   )حممد مكي  أبو(أو  ) مكي: (وعلى هذا فال إشكال، ولكن اإلشكال عندما يقول       

وهو مما حنيله إىل من توافقه مهته على حتقيق هـذا           إىل استقراء املواضع كلها ومراجعة كتابيه،       
  . الكتاب العظيم

  :التذكرة أليب العالء اهلمداين) ١٢

أبـو العـالء    (، أو   )أبـو العـالء   (، أو   )اهلمداين: (وهو إما أن يقول يف اإلحالة إليه      
  ).اهلمداين

  :الكايف حملمد بن شريح بن أمحد بن شريح أيب عبد اهللا اإلشبيلي) ١٣
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:  وتارة يقول  ،)الكايف: (لفت عبارة املصنف أيضاً يف اإلحالة إليه، فمرة يقول        وقد اخت 
  ).ابن شريح يف كافيه(أو ) شريح ابن(

  : املخارج البن سينا) ١٤

  . نص عليه بالعنوان واسم املؤلف، ونقل منه مرة واحدة فقط

  :التجريد لعبد الرمحن بن عتيق بن خلف ابن الفحام) ١٥

أحال عليها كثرياً، وهو يف العادة حييل إىل اسم الكتاب، وقـد            وهو من الكتب اليت     
  ). ابن الفحام: (حييل أحياناً إىل اسم املؤلف فيقول

  :اهلداية ألمحد بن عمار بن أيب العباس، أيب العباس املهدوي) ١٦

  . )اهلداية(، أو باسم الكتاب )املهدوي(وهو يف نقله منه إما أن يذكره باسم املؤلف 

  :  أيب عبد اهللا الشريازيكتاب) ١٧

  . ومل أعرف اسم الكتاب، وقد نقل منه مرتني

  : كتاب ابن شريح والذي نعته بأستاذ التجويد) ١٨

ومل أعرف اسم الكتاب، وقد نقل عنه أكثر من مرة، وهو غري ابن شريح الـسابق ؛                 
  . ألن ابن شريح هذا ينقل عن أيب شامة واجلعربي

اهللا بـن    أليب عبـد  " األلف بعد احلروف املفخمة     الرد على من رقق     " كتاب  ) ١٩
  : بضحان

  .ونقل منه نصاً واحداً

  : املبسوط البن مهران) ٢٠

وقد أحال إليه يف أكثر من مخسني موضعاً، ويف موضع آخر أشار إىل أن القراءة اليت                
  . ذكرها كانت انفرادة

  : الرعاية ملكي بن أيب طالب) ٢١

  .وقد نقل منه يف موضع واحد
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  : السبعة البن جماهد) ٢٢

وقد نقل منه يف مواطن عديدة، وهو يف اإلحالة إليه إما أن يذكر اسم الكتـاب، أو                 
  .اسم املؤلف

  : كتاب ابن املنادى) ٢٣

  . ومل أعرف اسم الكتاب، ونقل منه مرة واحدة

الروضة يف القراءات اإلحدى عشرة وهي قراءات العشرة املـشهورة وقـراءة      ) ٢٤
  .  بن حممد بن إبراهيم أيب علي املالكي البغدادياألعمش، للحسن

الروضة ملوسى بن احلسني بن إمساعيل الشريف احلسيين أيب إمساعيل املعـروف            ) ٢٥
  . باملعدل

  . الروضة، ألمحد بن حممد بن عبد اهللا بن لب، أيب عمر الطلمنكي) ٢٦

ل إذا أحال املصنف    ، ويف اإلحالة إليها إشكا    )الروضة(هذه ثالثة كتب مساها مؤلفوها      
  . إىل اسم الكتاب

، )أبو علي املالكي  : (وهو يف اإلحالة إىل روضة املالكي قد يذكر اسم املصنف فيقول          
أبـو علـي    : (وكذلك يف اإلحالة إىل روضة أيب علي البغـدادي فيقـول          . فقط) املالكي(أو  

  ).البغدادي

  : علل الوقوف للسجاوندي) ٢٧

  . وقد أحال إليه مرتني

  : ب أيب الفضل اخلزاعيكتا) ٢٨

  . وهو يف اإلحالة إليه إما أن يذكره بنسبته أو كنيته

املبهج يف القراءات الثمان وقراءة ابن حميـصن واألعمـش واختيـار خلـف              ) ٢٩
  :واليزيدي، لعبد اهللا بن علي بن أمحد أيب حممد املعروف بسبط اخلياط البغدادي احلنبلي

، )صاحب املبـهج (أو ) املبهج(م الكتاب خمتصراً   وهو يف اإلحالة إليه إما أن يذكر اس       
املبهج لسبط ( أو )أبو حممد يف املبهج: (أو يذكر املؤلف بكنيته مع ذكر اسم الكتاب معه فيقول      
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  . األخرى فيشكل مع كتبه) السبط(، ولكن قد يقول أحياناً )اخلياط

  : كتاب ابن سعدان) ٣٠

  . ونقل منه يف موضع واحد

قراءات العشر ألمحد بن علي بن عبيد اهللا بن عمر بن سـوار أيب              املستنري يف ال  ) ٣١
  : طاهر البغدادي

، أو  )أبـو طـاهر   (وقد أحال إليه كثرياً، وهو عند اإلحالة إليه إما أن يذكره بكنيته             
صـاحب  (، أو   )املستنري: (، أو حييل إىل الكتاب فيقول     )ابن سوار : (ينسبه إىل جد جده فيقول    

  ). املستنري البن سوار: ( يقول، ونادراً ما)املستنري

  :الوجيز، للحسن بن علي بن إبراهيم، أيب علي األهوازي) ٣٢

، أو حييل   )األهوازي(وهو كثرياً ما حييل إليه، وعند اإلحالة إليه إما أن يذكره بنسبته             
  ).الوجيز(إىل اسم الكتاب 

 أيب معـشر    التلخيص يف القراءات الثمان لعبد الكرمي بن عبد الصمد بن حممد          ) ٣٣
  :الطربي الشافعي

وهو أيضاً من الكتب اليت أحال إليها كثرياً، وغالباً ما يذكر الكتاب مقرونـاً باسـم         
  ). أبو معشر الطربي(أو ) أبو معشر: (، وقد يقول)تلخيص أيب معشر: (املؤلف فيقول

  : اجلامع للحلواين) ٣٤

  . وقد أحال إليه ثالث مرات تقريباً

  :الباذش اءات السبع، ألمحد بن علي بن أمحد، أيب جعفر ابناإلقناع يف القر) ٣٥

  . وهو يف اإلحالة إليه إما أن يذكر اسم الكتاب، أو اسم املؤلف، أو االثنني معاً

  :الكفاية يف القراءات الست لسبط اخلياط) ٣٦

وقد أحال إليه يف مواضع عديدة من كتابه، وأحياناً يشرك معه كفاية أيب العز بلفـظ                
  ). الكفايتان(فيقول واحد 

  .غاية االختصار للحسن بن أمحد بن احلسن أبو العالء اهلمداين) ٣٧
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  :تلخيص العبارات للحسن بن خلف بن عبد اهللا بن بليمة) ٣٨

تلخـيص  (أو  ) تلخيص ابن بليمة  (أو  ) ابن بليمة : (وهو يف اإلحالة إليه إما أن يقول      
  ). العبارات

صـاحب  (أو  ) التلخـيص (حال يف مواطن عـدة إىل       ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أنه أ      
 ال  ،، وقد تبني يل والعلم عند اهللا أنه إذا أطلق هذا إمنا يريد تلخيص ابن بليمة هـذا                 )التلخيص

  . تلخيص أيب معشر الذي سبق ذكره، واهللا أعلم

احلسن ابـن    التذكرة يف القراءات الثمان لطاهر بن عبد املنعم بن عبيد اهللا أيب           ) ٣٩
  : احلليبغلبون 

طـاهر  (، أو إىل املصنف     )التذكرة(وهو يف اإلحالة إليه، إما أن حييل إىل اسم الكتاب           
أبـو احلـسن    (أو  ) أبو احلسن طاهر بن غلبون    (، أو   )أبو احلسن يف التذكرة   (، أو   )بن غلبون 

شيخ الداين  (، وقد يقول أحياناً     )تذكرة ابن غلبون  (أو  ) ابن غلبون يف تذكرته   ( أو   )غلبون ابن
  .وهو مقصوده) طاهر

  :اإلرشاد، لعبد املنعم بن عبيد اهللا بن غلبون، أيب الطيب احلليب) ٤٠

وهذان الكتابان من األصول املعتمدة لصاحب النشر، واملصنف يف اإلحالة إىل هذين            
: الكتابني إما أن حييل إىل عنوان الكتاب، أو إىل املؤلف، ولكنه قد حييل إىل الكتابني معاً بقولـه                 

  . فيوقع يف لبس أيهما يريد) ابن غلبون(، ومما يشكل على القارئ أنه قد حييل إىل )نا غلبونواب(

العنوان إلمساعيل بن خلف بن سعيد بن عمران أيب طاهر األنصاري األندلـسي             ) ٤١
  :املصري

وهو من الكتب اليت كان له عناية كبرية ا وأحال عليها كثرياً، وهو يف اإلحالة عليه                
أبو : ( أو إىل اسم املؤلف فيقول     )صاحب العنوان (أو  ) العنوان: (ري إىل الكتاب فيقول   إما أن يش  

  ). طاهر بن خلف

  :اهلادي، حملمد بن سفيان، أيب عبد اهللا القريواين) ٤٢

، أو إىل املـصنف     )اهلـادي (وهو يف اإلحالة إليه إما أن حييـل إىل اسـم الكتـاب              
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  ). سفيان ابن(

  : املفيد) ٤٣

  . هو مؤلفه، وقد أحال إليه ست مرات تقريباًومل أعرف من 

الفتح  التذكار يف القراءات العشر لعبد الواحد بن احلسني بن أمحد بن شيطا أيب            ) ٤٤
  :البغدادي

) شيطا ابن(، أو   )أبو الفتح ابن شيطا   (وهو يف اإلحالة إليه غالباً ما يذكر اسم املؤلف          
  ).  التذكار: (وقد حييل إىل الكتاب فيقول

االستبصار يف القراءات العشر حملمد بن إسرائيل بن أيب بكر السلمي القـصاع             ) ٤٥
  :الدمشقي

أبو عبد اهللا بـن القـصاع       : (وهو يف اإلحالة إليه غالباً ما يذكر اسم املؤلف فيقول         
  ). أبو عبد اهللا القصاع(، أو )الدمشقي

  .روضة أيب علي البنداري) ٤٦

 بن عبد امللك بن احلسن بن خريون أيب منصور          املفتاح يف القراءات العشر حملمد    ) ٤٧
  . البغدادي

  :املوضح يف القراءات العشر أليب منصور ابن خريون السابق) ٤٨

ابـن خـريون يف     (أو  ) ابن خريون : (وقد نقل منه يف عدة مواضع، وهو إما أن يقول         
  ). املوضح: (، وقد يقول)كتابيه

الكـرم   بن فتحان بن منـصور أيب     املصباح ملبارك بن احلسن بن أمحد بن علي         ) ٤٩
  :الشهرزوري البغدادي

أبـو  (، أو إىل كنيـة املؤلـف   )املصباح(وهو يف اإلحالة إليه إما أن حييل إىل الكتاب     
  ). الكرم

  .كتاب الواسطي) ٥٠

  .نزهة الربرة للجعربي) ٥١
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  :املطلوب يف رواية يعقوب أليب حيان) ٥٢

  . أحال إليه مرة واحدة

  :  لألهوازيمفردة ابن عامر) ٥٣

  . وأحال إليه مرة واحدة

  : جامع الطربي) ٥٤

  . وأحال إليه مرتني

   :اإلشارة يف القراءات العشر، ملنصور بن أمحد أيب نصر العراقي شيخ اهلذيل) ٥٥

  . وقد أحال إليه يف ثالثة مواضع

  :البشارة لعبد احلميد بن أيب نصر العراقي) ٥٦

  . وأحال إليه مرتني

  : فخر اجلاجاينكتاب أيب ال) ٥٧

  . ومل أعرف اسم الكتاب، وأحال إليه مرة واحدة

  :اتىب لعبد اجلبار بن أمحد بن عمر بن احلسن أيب القاسم الطرسوسي) ٥٨

أو ) الطرسوسـي (أو املؤلف   ) اتىب(وهو يف اإلحالة إليه إما أن يذكر اسم الكتاب          
) شيخ صـاحب العنـوان    ( فيقول   ، وكثرياً ما يذكر كونه شيخ صاحب العنوان       )عبد اجلبار (

  . وصاحب العنوان هو أبو طاهر إمساعيل بن خلف، وقد سبق

اجلامع يف القراءات العشر وقراءة األعمش، لعلي بن حممد بن علي بن فـارس              ) ٥٩
  :احلسن اخلياط البغدادي أيب

ابن : (وقد أحال إليه يف مواضع شىت، وغالباً ما يذكر اسم املؤلف عند اإلحالة فيقول             
  ). ابن فارس يف جامعه(أو ) جامع ابن فارس(، وقد يذكر اسم الكتاب فيقول )فارس

   .اإلعالن لعبد الرمحن بن عبد ايد بن إمساعيل أيب القاسم الصفراوي) ٦٠

  . تلخيص أيب جعفر) ٦١
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  : القصيدة الرائية للحصري) ٦٢

  . أحال إليها أربع مرات، ويف املرة اخلامسة نقل منها بيتني

  : كتاب أيب علي اهلراس) ٦٣

  .ومل أعرف اسم الكتاب، ونقل منه مرة واحدة

  : كتاب لعبد الواحد) ٦٤

  ). عبد الواحد يف كالمه على التيسري: (نقل منه مرة واحدة وقال

  . القاصد لعبد الرمحن بن احلسن بن سعيد، أيب القاسم اخلزرجي القرطيب) ٦٥

  . ن أمحد أيب احلسني الفارسي الشريازياجلامع يف العشر لنصر بن عبد العزيز ب) ٦٦

  : كتاب ابن ذكوان للحسن بن حبيب صاحب األخفش) ٦٧

، )يف كتابه العـام   : (وقد نقل منه يف عدة مواضع، تارة حييل ذا العنوان، وتارة يقول           
  ). كتابه اخلاص(، أو )كتابه الكبري(أو 

 ينربي لدراسة هـذا     هذه هي مصادر النويري من كتب القراءات يف كتابه، ولعل من          
الكتاب وحتقيقه تفيده هذه العجالة اليت وضعت فيها بعض الفوائد اليت استفدا مـن خـالل                
مطالعيت للكتاب، علماً بأن معرفة مصادره على وجه الدقة ال يتحقـق إال بتحقيـق الكتـاب                 

عليـه  والنظر فيه نظر تأمل طويل، وهذه مين عجالة لعلها تفيـد الطالـب، واهللا املـستعان و                
  . التكالن

  املبحث الثاني
  املصادر األخرى

  :كتب التفسري

  : وقد أحال يف كتابه هذا إىل ستة تفاسري، أذكرها مرتبة حسب ورودها

  . وقد أحال إليه يف موضعني: تفسري الرازي) ١

  . وأحال إليه يف موضعني، ولعله تفسري ابن عرفة: تفسري التونسي) ٢
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  . مرة واحدةوأحال إليه : تفسري الكواشي) ٣

  . وأحال إليه مرة واحدة: تفسري ابن عطية) ٤

  .وأحال إليه ثالث مرات: جماز القرآن أليب عبيدة) ٥

  . وأحال إليه مرة واحدة: والكشاف للزخمشري) ٦

  . ونقل عنه مرة واحدة: تفسري املاوردي) ٧

  . ونقل عنه مرة واحدة: أحكام القرآن البن العريب) ٨

  :كتب احلديث

وقد أحصيت سبعة أحاديث، ونص على أنه نقل مـن هـذا            :  البخاري صحيح) ١
  . الكتاب مرتني

 يف  :نقل منه مثانية أحاديث، نص على ذلك أربع مرات، وقال مرة          : صحيح مسلم ) ٢
  . الصحيح، وقصده بذلك صحيح مسلم

   .نقل منه تسعة أحاديث، ونص على ذلك ست مرات: سنن أيب داود) ٣

صيت ما يقرب من ثالثة عشر حديثاً نقلـها مـن سـنن             وقد أح : سنن الترمذي ) ٤
  . الترمذي، نص يف تسعة مواضع على أنه نقل من هذا الكتاب

  . مرة واحدة، ونص عليه: سنن النسائي) ٥

  . نقل منه مخسة أحاديث، نص على أربعة منها: سنن ابن ماجه) ٦

لـك ثـالث    نقل منه مثانية أحاديث، ونص على ذ      : مسند اإلمام أمحد بن حنبل    ) ٧
  . مرات

  . نقل منه مرة واحدة ونص عليه: سنن الدارمي) ٨

نقل عنه مرتني، ونص عليهما، ونقل يف الثانية تصحيح احلاكم          : املستدرك للحاكم ) ٩
  . للحديث

نقل منه مخسة أحاديث، ونص عليه ثالث مرات، ومرة         : املعجم الكبري للطرباين  ) ١٠
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  .  أي كتاب هو وكان احلديث يف معجمه الكبريرابعة عزى احلديث للطرباين ومل يبني يف

  . نقل منه مرتني، نص فيهما على أنه نقل احلديث من البيهقي: البيهقي) ١١

  . نقل منه مرة واحدة ونص على ذلك: ابن أيب شيبة) ١٢

  . نقل منه مرة واحدة، ومل ينص عليه: تاريخ ابن عساكر) ١٣

  . ومل ينص عليهنقل منه مرة واحدة، : الكامل البن عدي) ١٤

  . نقل منه مرة واحدة، ونص عليه: مسند أيب يعلى الكبري) ١٥

  . نقل منه مرة واحدة، ومل ينص عليه: مسند البزار) ١٦

  . نقل منه مرة واحدة، ونص على املؤلف: سنن سعيد بن منصور) ١٧

  . نقل منه مرة واحدة، ونص على املؤلف: صحيح ابن خزمية) ١٨

  . نقل منه مرة واحدة، ونص عليه: صحيح ابن حبان) ١٩

  . نقل منه مرة واحدة، ومل ينص عليه: مسند الفردوس للديلمي) ٢٠

  . نقل منه مرتني، ونص عليه: أبو عبيد) ٢١

  : الفقه وأصوله والفتاوى

  . نقل عنه مرتني: التمهيد البن عبد الرب) ١

  . نقل عنه مرة واحدة: التبيان للنووي) ٢

  . نقل عنه مرتني: فتاوى ابن الصالح) ٣

  . نقل عنه مرة واحدة: مجع اجلوامع للسبكي) ٤

  .نقل عنه مرة واحدة: جامع املختصرات للنشائي) ٥

  . نقل عنه مرة واحدة: فتوى وردت من بالد العجم البن احلاجب) ٦

  . نقل عنه مرة واحدة: أصول السرخسي) ٧

  . ونقل عنها مرة واحدة: املدونة) ٨

  . ل عنها مرة واحدةنق: الروضة للنووي) ٩
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  . نقل عنه مرة واحدة: التحقيق للنووي) ١٠

  . نقل عنه مرة واحدة: البحر للروياين) ١١

  . نقل عنه مرة واحدة بواسطة الزركشي: فتاوى اجلزري) ١٢

ومل أعـرف   . نقل عنه مرة واحدة   : الشيخ العالمة احملقق سعد الدين ابن الديري      ) ١٣
  .كتابه

  .ومل أعرف من أي كتاب نقل.  مرة واحدةنقل عنه: ابن قتيبة) ١٤

  . ونقل منه أكثر من مخس مرات: ابن احلاجب) ١٥

  . ونقل منه مرة واحدة: الباقالين) ١٦

  . نقل عنه مرة واحدة: القبس أليب بكر ابن العريب) ١٧

  . نقل عنه مرة واحدة: السرية البن حزم) ١٨

  . ونقل عنه مرة واحدة: ابن تيمية) ١٩

  .  ونقل عنه مرة واحدة:الذهيب) ٢٠

  . ونقل عنه أكثر من مخس مرات: أبو الفضل الرازي) ٢١

  . ونقل عنه مرة واحدة: اإلمام نصر) ٢٢

  . ونقل عنه مرة واحدة: صاحب اهلداية من احلنفية) ٢٣

وهؤالء الذين ذكرت أمساءهم مل أعرف مـن أي         . نقل عنه مرة واحدة   : القتيب) ٢٤
  .كتب من كتبهم نقل

  . ونقل عنه مرة واحدة: اقيت أليب عمرو الزاهداليو) ٢٥

  . ونقل عنه مرة واحدة: أبو حامت السجستاين) ٢٦

  . ونقل عنه يف موضع واحد: ويل اهللا النووي) ٢٧
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  :اللغة

وهو عندما حييل إىل اللغة أكثر ما حييل إىل أمساء املؤلفني ال إىل الكتب، وحنـن هنـا                  
  : لذين أحال إليهم حسب ورودهم يف كتابهنذكر أمساء أو ألقاب علماء اللغة ا

  . وقد أحال إليه يف مثانية مواضع تقريباً: اخلليل بن أمحد الفراهيدي) ١

: وأحال إليه يف أكثر من ثالثني موضعاً، وأحال مـرة إىل كتابـه فقـال              : سيبويه) ٢
  ). سيبويه يف كتابه(

  . وأحال إليه مرة واحدة: قطرب) ٣

  .  أكثر من عشرة مواضعوأحال إليه يف: الفراء) ٤

  . وأحال إليه مرة واحدة: اجلرمي) ٥

  . وأحال إليه مرة واحدة: ابن خروف) ٦

  . وأحال إليه يف موضعني: الرماين) ٧

  . وأحال إليه مرة واحدة: أبو احلسن املربد) ٨

  . وأحال إليه ثالث مرات: ثعلب) ٩

  . وأحال إليه مرة واحدة: املطرز) ١٠

ال إليه ثالث مرات، نص يف واحد منها على أن مرجعـه هـو              وأح: ابن مالك ) ١١
  . كتاب التسهيل

  . وأحال إليه يف موضعني: الزجاج) ١٢

  . وأحال إليه مرة واحدة: العكربي) ١٣

  . وأحال إليه ست مرات: األخفش) ١٤

  . وأحال إليه ست مرات: أبو علي الفارسي) ١٥

  . وأحال إليه مرة واحدة: صاحب احملكم) ١٦

  . وأحال إليه مرة واحدة: الزخمشري يف املفصل) ١٧
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عمرو البصري   وأحال إليه ثالث مرات، ومن املعلوم أن أبا       : أبو عمرو البصري  ) ١٨

  . قد أحرق كتبه كلها ومل ينقل إلينا شيئٌ منها، فيكون نقله عنه بواسطة

 نقل عنه ثالث مرات، نص يف واحدة منها أن مرجعه هـو          : أبو حيان األندلسي  ) ١٩
  ). ارتشاف الضرب(

  . ونقل عنه أربع مرات: الكسائي) ٢٠

  . ونقل عنه مرة واحدة: ابن كيسان) ٢١

  . نقل عنه مرة واحدة، ومل يعني من أي الشروح نقل: شارح كتاب سيبويه) ٢٢

  . نقل عنه مرة واحدة: أبو زكريا) ٢٣

  . نقل عنه مرتني: ابن جين يف اخلصائص) ٢٤

  . نينقل عنه مرت: اجلوهري) ٢٤

  :الشواهد الشعرية

لقد طعم الناظم شرحه بكثري من الشواهد الشعرية، وقد بلغ عدد شواهده يف كتابـه    
   :شاهداً شعرياً، أما أصحاب تلك األبيات فهم على النحو التايل) ٢٩(

  ]. ٢/٢: [ بيت لطرفة بن العبد– ١

  ]. ٢/٢١: [ وبيتان جلعفر بن حممد– ٢

  ]. ٢/٦١: [ وبيتان لعكرمة– ٤  ]. ٢/٥٧: [ وبيت للبيد– ٣

  ]. ٢/٦٤: [ بيت لزهري– ٥

  ]. ٢/١٣٥: [ بيت ليعلى األحول األزدي– ٦

  ]. ٢/١٤١: [ بيت لعمرو اجلنيب– ٧

  ]. ٢/١٥٣: [ بيت لعمرو بن كلثوم– ٨

  ]. ٢/٢٢٠: [ بيت لألعشى– ٩

  ]. ٢/٢٥٠: [ بيت لعائذ بن حمصن املعروف باملثقب العبدي– ١٠
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  ]. ٢/٢٥٧ [: بيت لذي الرمة– ١١

  ]. ٢/٣١٨: [ بيت جلرير– ١٢

  ]. ٣/٢١٤: [ بيت للفرزدق– ١٣

  . من مقصورته] ٣/٢٤١: [ بيت البن دريد– ١٤

  ]. ٣/٣٠٤[ بيت لقيس بن زهري العبسي – ١٥

  ]. ٣/٣٠٦[ بيت لرؤبة بن العجاج – ١٦

، ]٢/٦١[،  ]١/٢٨٨[،  ]١/٢٣٥: [ أحد عشر بيتـاً مل أعـرف قائلـها         – ١٧
   .]٣/٣٠٦[، ]٣/٢٩٧ [،بيتان] ٣/٢٣٢[، ]٢/٢٥٠[، ]٢/١٨٨[بيتان، ] ٢/١٣٦[

  
  الفصل الثالث

  تعقبات على املؤلف
احلق الذي يقال أن النويري إمام من أئمة القراءات، وأنه قد بذل يف كتابه هذا جهداً                
واضحاً نتج عنه هذا العمل الضخم املمتع، ولكن قلّما ينجو جواد من كبوة، وقلّمـا ينجـو                 

  . قراع من نبوةحسام يف ال

وإنين يف هذا الفصل ألذكر بعض األمور اليت أرى أن فيها شيئاً من الوهم أو الغلـط                 
  .وقع فيه املؤلف يف تصنيفه، وهي حبمد اهللا ليست كثرية

  : ذكر أبياتاً البن كثري القارئ الثاين يف ذم نفسه وهي] ١/١٩٢[يف ) ١

ــؤوم  ــول ن ــِثٍري أكُ ــي كَ بن 
ــثري يعلِّــ  ــين ك ــاًب  م علم

ــذُّنوب ــِثري ال ــثري كَ  بــين كَ
ــان  تاثْن ــه تهــِثٍري د ــين ك ب 

  

 ــه ــاف رب ــن خ ــذِلك م ــيس ك  ول
          ـهكَلْب ـزمـن ج وفالـص ـوزأع لقد 
هفَِفــي اِحلــلِّ والبــلِّ مــن كــان ســب 
   ــهقَلْب ــاِلطْنخي ــبجعريــاٌء و 

  
ثري أحد شيوخ احلديث كما نص علـى  والصواب أا ليست له، وإمنا هي حملمد بن ك 
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  . )٢(ذلك ابن اجلزري

، ومل أقف على    )عبد اهللا بن أيب رباح    : (ذكر من شيوخ أيب عمرو    ] ١/١٩٦[يف  ) ٢
، ولعل حتريف االسم حصل     )٣()عطاء بن أيب رباح   (أحد من شيوخ أيب عمرو ذا االسم، ولعله         

  . من النساخ

: ، وكان لزاماً عليه أن يقول     )بغدادموضع بقرب   : الدوري: (قال] ١/١٩٧[يف  ) ٣
  . نسبة إىل الدور، موضع بقرب بغداد، ولعل هناك سقط من النساخ: الدوري

: ، والـصواب  )سنة مائتني وست وعـشرين    (جعل وفاة الدوري    ] ١/١٩٧[يف  ) ٤
  . )٤()وست وأربعني(

:  والـصواب  ،)تويف ابن ذكوان يف شوال سنة اثنني ومائتني       : (قال] ١/١٩٩[يف  ) ٥
  . ولعله سهو من النساخ. اثنتني وأربعني ومائتني

بـن   عراك بن خالد  : (، والصواب )عراك بن يزيد بن خالد    : (قال] ١/١٩٨[يف  ) ٦
  . )٥()يزيد

قرأ على أيب املنذر بن أيب سليمان املـدين         : (يف ترمجة يعقوب قال   ] ١/٢١٣[يف  ) ٧
ويشتبه به رجل يف طبقته ضعيف      (: )٦(، قال الذهيب يف ترمجة سالم بن سليمان       )موالهم الطويل 

 وال مييـز بينـه      ،وهو سالم الطويل، املدائين، املعروف باخلراساين، سعدي، يكْنى أبا سليمان         ، 
 فيكون على هذا ما ذكره النويري عن شيخ يعقوب خطأ فإنه لـيس              ،)وبني القارئ إال احلذاق   

  . )٧(بالطويل

 ومل حتوها   ، منظومة ابن اجلزري   ذكر أن من األشياء اليت تضمنتها     ] ١/٢٦٤[يف  ) ٨
 أن الشاطيب ذكر التجويد يف آخـر        – رمحه اهللا    –الشاطبية ؛ نبذة يف علم التجويد، وقد غفل         

  . منظومته، فذكره ِلباِب التجويد ضمن ما ذكر ليس له وجه

هو أصح حديث يف    : ويكفي يف ترجيح األول قول الترمذي     ]: (٢/١٢[قال يف   ) ٩
وحديث أيب سعيد أشهر حـديث يف هـذا         : (مذي ليست كذلك، بل هي    ، وعبارة التر  )الباب
  . )٨()الباب

التماثل، وهو االتفاق يف املخرج     : وسببه(عن اإلدغام الكبري    ] ٢/٧٣[قال يف   ) ١٠
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 متمـاثلني، واألوىل أن     } يف يوسـف  {  و }آمنـوا وعملـوا     { ويلزم منه أن يكون     . والصفة
  ). تاً أو اندرجا يف االسممها اللذان احتدا ذا: املتماثالن: يقال

وكالمه فيه نظر ؛ ألن اجتماع احلرفني يف اآليتني اللتني ذكر ليس من باب اجتمـاع                
املثلني، فاحلرف األول يف كلتيهما إمنا هو حرف مد، وقد تقرر يف باب املخارج أن حروف املد                 

ج الـواو مـن     خمرجها من اجلوف، فيما أن احلرفني اآلخرين مها حرفان صحيحان، فيكون خمر           
  .الشفتني، وخمرج الياء من وسط اللسان

  . وعلى هذا فال يكون احلرفان يف اآليتني املذكورتني قد اتفقا خمرجاً وصفة كما بينا

نعم، قد يكون هذا على مذهب من أسقط خمرج اجلوف، واعترب خمرج الواو املدية هو               
 إن قصد هذا أن ينبه على أنـه         خمرج الواو الصحيحة وكذلك الياء، وكان لزاماً على النويري        

  . أراد مذهب هؤالء ؛ ألنه خمالف ملذهب هذه القصيدة، واهللا أعلم

 تعليالً عن اجلعربي وصاغه بأسـلوبه       – رمحه اهللا    –نقل املصنف   ] ٢/٧٨[يف  ) ١١
فوقع يف خطأ من ناحية صياغته للكالم مل يتنبه إليه، وهو أنه ذكر األمثلة الثالثة اليت حذف فيها                  

 }ومـن يبتـغِ غـري       { : الن بعد هذا احلذف وهي    ـــ العلة أو النون للجزم والتقى املث      حرف
 على هذا الترتيب، مث علل بأن سبب االختالف يف هذه           }إن يك كاذبـاً     {  و }خيلُ لكم   { و

خيـلُ  { ، وظاهر العبارة أنه أراد      )ال سيما الوسط  : (اآليات أن احملذوف فيها كاملوجود، مث قال      
  . املثال املتوسط بني أمثلته ألنه }لكم 

 ألنه اختلف عن أخويه يف أن احملذوف منـه    }وإن يك كاذباً    { ولكن احلق أنه أراد     
النون وليس حرف العلة، وعبارة اجلعربي اليت نقل منها كان قد وضع ترتيب األمثلـة علـى                 

 خيـلُ  { هو الوسط عنده ال }وإن يك كاذباً    { : اطيب فكان قوله تعاىل   ــحسب ترتيب الش  
  .}لكم 

  . )٩(واهللا أعلم) ال سيما األخري: (فحق العبارة عند النويري أن يقول

 إدغـام الكـاف يف      }ربك تتمـارى    { جعل قراءة يعقوب يف     ] ٢/١١٩[يف  ) ١٢
  . إدغام التاء يف التاء: التاء، وهو خطأ، والصواب

ـ         }ثم تتفكـروا    { وكذلك جعل قراءة رويس       ،أ بإدغام امليم يف التـاء، وهـو خط
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  . )١٠(إدغام التاء يف التاء أيضاً: والصواب

  . )١١(}شيء { أسقط الكالم عن محزة يف حديثه عن ] ٢/١٩١[يف ) ١٣

سـهل اهلمـزتني    : (قـال ) ثانيهما سـهل  : (عند قول الناظم  ] ٢/٢٢٤[يف  ) ١٤
سـهل  : (، ومل يبد يل وجهة نظر الشارح يف هذا، وكان الواجب عليه أن يقول مثالً              )املتقدمتني

  . )١٢(ألنه املوافق للنظم) ين اهلمزتني من كلمةثا

، ومل  }وزرك   {: والرابعـة : (قـال ) وزر وحذركم : (عند شرح قول الناظم   ) ١٥
   .)١٣( رغم أن الناظم نص عليها}مراء { ، وكذلك أسقط }وزر أخرى { يذكر 

فهذه مخس عشرة تعقيبة على كالم املصنف، أسأل اهللا أن يعصمين ومجيع املـسلمني              
  . لزلل واخلطل، واهللا ويل التوفيقمن ا

  

  الفصل الرابع
  الفروقات بني ضبط الزعبي والنويري ملنت الطيبة 

 فقـد   ،وقد ذكرت هذا الفصل من باب تتميم الفائدة لطالب العلم، وهلذا البحـث            
الحظت أن هناك عدة فروق بني ضبط النويري ألبيات الطيبة، وبني ضبط الشيخ حممد الزعيب               

الذي حققه، والذي هو متداول يف أيدي طلبة العلم، فأحببت أن أنبه علـى تلـك                ملنت الطيبة   
  .الفروق على وجه االختصار

  : فمن هذه الفروق

، وقال النـويري يف     )مهٍز(ضبطها الشيخ الزعيب بتنوين     ) ومهز مد ] (٥٠[البيت  ) ١
  ). كما حذف تنوين مهٍز للضرورة]: (١/٢٤٩[شرحه 

 النويري وأشار إىل ذلك الزعيب، ولكن هذا البيت         ساقط من شرح  ] ٥٤[البيت  ) ٢
  ].١/٢٦٢[مع شرحه موجود يف بعض نسخ النويري كما أشار إىل ذلك احملقق 

النـون  ]: (١/٢٨١[، وقال النويري    )والنونُ(ضبطه الزعيب بضم    ] ٦٧[البيت  ) ٣
  ). مفعول
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ويتعني (]: ١/٣١٩[بفتح العني، قال النويري     ) نعم(ضبط الزعيب   ] ٩٤[البيت  ) ٤
 وهو مقابلة الضمة بالفتحـة، وأمـا        ،هنا كسر عني نعم لئال يلزمه سناد التوجيه اتمع عليه         

  ). مقابلتها بالكسرة ففيه خلف

]: ١/٣٣٢[هكـذا، وضـبطه النـويري       ) وجب(ضبط الزعيب   ] ٩٩[البيت  ) ٥
  ). جيب(

]: ٣٣٣ – ١/٣٣٢[بالنصب، وقال النويري    ) غري(ضبط الزعيب   ] ٩٩[البيت  ) ٦
  ). وغري جيوز نصب رائها على االسثتناء، وجرها على اإلتباع(

بالضم ] ٢/٥٠[بالفتح، وضبطه النويري    ) اخللف: (ضبط الزعيب ] ١١٥[البيت  ) ٧
  .ألنه جعله مبتدأ

بإثبات الياء، وهو أمر من الوفاء، وقد       ) زحزح يف : (ضبطه الزعيب ] ١٣٦[البيت  ) ٨
  . حتقيق باسلوم] ١/٣٤٣[حبذف الياء ) ِف(ضبطه النويري 

، )ِصـف ]: (٣/٧٤[، ويف النـويري     )صـن : (يف حتقيق الزعيب  ] ٢٩٣[البيت  ) ٩
  . ونسخة الزعيب هي املوافقة ملا يف شرح ابن الناظم

  الفصل اخلامس
  مالحظات على حتقيق أبي سنة، وحتقيق باسلوم هلذا الكتاب

ني، املرة األوىل حققه    على حد علمي أن شرح النويري هذا على الطيبة قد حقق مرت           
عبد الفتاح السيد سليمان أبو سنة، واملرة الثانية حققه باسلوم، ولكـن يف حتقيـق أيب سـنة                  

، ومل أعرف ما قصده بذلك، فهـل       )ويف النسخة احملققة  ): (٥(قال يف احلاشية رقم     ] ١/١٠٣[
 أي موضع آخر من هناك نسخة حمققة قبل حتقيقه هو، ومل أره ينص عليها يف مقدمة حتقيقه أو يف          

  :  وأنا اآلن هنا أذكر بعض املالحظات على هذين التحقيقني،كتابه، واهللا أعلم

  : حتقيق أيب سنة: أوالً
من املالحظ على حتقيقه أن أغلب اآليات املذكورة يف الشرح مل يعزها إىل أماكنها              ) ١

  . يف القرآن العزيز
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ألحاديث من الكتب الـيت عزاهـا       ومن املالحظ عليه أيضاً أنه ال يخرج بعض ا        ) ٢

عزا النويري احلديث إىل البيهقي، ومل خيرجه منه بل من الفتح     ] ١/٩٠[املصنف إليها، فمثالً يف     
  . الكبري يف ضم الزيادة إىل اجلامع الصغري

  . عزى النويري احلديث إىل ابن أيب شيبة، ومل خيرجه احملقق منه] ١/٩٦[ويف 

م يف األقوال اليت ذكرها النويري ونقلها، ال يعزو شـيئاً           كما أن احملقق بشكل عا    ) ٣
  . من هذه األقوال إىل الكتب اليت أخذت منها، وهي كثرية جداً يف هذا الكتاب

، ] ١/٩٠[قوالن للسلمي وابن مـسعود يف       : ومن ذلك على سبيل املثال ال احلصر      
ول ابن اجلـزري    ، وق ]١/١٠٨[، وقول القاضي عياض     ]١/١٠٤[وأثر عن زيد بن ثابت يف       

  . ، وغريها كثري]٢/٣٤٢[، وقول لسفيان الثوري يف ]١/١٣١[

 ،كثرة األخطاء اإلمالئية والطباعية بشكل واضح وكبري ال خيفى علـى القـارئ            ) ٤
وهي يف كثري من األماكن فيها إشكال وتغيري للمعىن، وقد رأيت سرد أهم هذه األخطـاء ألن                 

ساحة الورق سأذكر اخلطأ والصواب دون أن أبـني وجـه           بعضها قد يغري املعىن، واختصاراً مل     
  : اخلطأ ألن من يراجع الكتاب سيتبني له مباشرة وجه اخلطأ، وهذه األخطاء على النحو التايل

وكان لزاماً عليه أن يكتبها بـدون مهـز،         ) األخرى: (يف ضبط البيت قال   ] ١/٩٣[
ن البيت إال مع نقل حركة مهزة       وال يتز : (حىت إن النويري نص على ذلك يف الشرح حيث قال         

  ). األخرى

وقيل لـه    (:، قال ابن اجلزري   )إىل العطر (والصحيح  ) نسبته إىل القطر  ] (١/١٩١[
   .)١٤()الداري ألنه كان عطاراً، والعطار تسميه العرب دارياً

  ). احلضرمي: (، والصواب)وقرأ عبد اهللا احلصري] (١/١٩٦[

  ). وزيدوأيب،: (والصواب) وأيب زيد] (١/١٩٧[

  . )١٥()زياد بن عبد اهللا: (والصواب) صاحل بن زياد عبد اهللا السوسي] (١/١٩٧[

  . )١٦()بن عمار: (والصواب) هشام بن عماد] (١/١٩٨[

فـالواو تابعـة    ) وأبو عمرو عبد اهللا   : (والصواب) وأبو عمر وعبد اهللا   ] (١/١٩٨[
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  . )١٧(وليست حرفاً عاطفاً) عمرو(لـ

  . )١٨()أيب عمرو حيىي: (والصواب) ىيعلى أيب عمرو وحي] (١/١٩٨[

  . )١٩()املزين: (، والصواب)بن أيب سليمان املدين] (١/٢١٣[

   .)٢٠()مخس ومائتني: (، والصواب)تويف سنة مخسني ومائتني] (١/٢١٥[

أسقط بعض طرق ابن وردان من األصل وأثبتها يف احلاشية، وهناك بعض            ] ١/٢٣٠[
وأمـا  : (صل وال يف احلاشية، وصواب الكالم أن يقـال        الطرق اليت سقطت ومل تثبت ال يف األ       

. فمن طريقي الفضل بن شاذان، وهبة اهللا بن جعفر عـن أصـحابه عنـه              : عيسى بن وردان  
من طريقي احلنبلي، واحلمامي    : وهبة اهللا . من طريقي ابن شبيب وابن هارون عنه فعنه       : فالفضل

  ). عنه

  ). أقصى اللسان: (، والصواب)مضى اللسان] (١/٢٧٦[

  . بالظاء) ظرف: (، والصواب)وإذ ويل حافة اللسان طرف] (١/٢٧٨[

  ). والصفري مستكن: (والصواب) والضمري مستكن] (١/٢٨٢[

: وهنا سقط، واملفروض أن يأيت مبثـال للبـاء مث يقـول           ) كباء مل خيرج  ] (١/٢٩٤[
  ). واجليم مل خيرج(

  . )٢١()واملدين: (والصواب) وللمدن] (١/٢٤٤[

  . )٢٢()شامهم: (والصواب) ميهمشا] (١/٢٤٥[

 :يف نسبة التحقيق إىل األئمة سقط واضـح، والعبـارة الـسائغة هـي             ] ١/٢٩٩[
والتحقيق هو مذهب محزة وورش من غري طريق األصبهاين عنـه، وقتيبـة عـن الكـسائي،      (

واألعشى عن أيب بكر، وبعض طرق األشناين عن حفص، وبعض املصريني عن احللـواين عـن                
   .)٢٣()رق العراقيني عن األخفش عن ابن ذكوانهشام، وأكثر ط

  ). آتى: (والصواب) حنو أتى] (١/٣١٢[

  ). بصلها: (والصواب) يصالها] (١/٣١٣[

حكى ابن حبش عـن     : (، والصواب )وكذلك حكى عن أمحد بن صاحل     ] (١/٣١٥[
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ود ، وضمري اجلمع ال يع    )مرادهم: (، والدليل على ذلك أن املؤلف قال بعد ذلك        )أمحد بن صاحل  

 فال ميكن أن    – الساقط   –على أقل من اثنني بأي حال، وإن مل يعد هنا على اهلذيل وابن حبش               
، وإمنا هذا يكـون     )مرادهم إظهار صفة االستعالء   (يعود على القراء ألنه ال ميكن أن يقول إن          

  . مراد النقلة، واهللا أعلم

  ). نبه: (والصواب) وإمنا فيه] (١/٣١٩[

  ). وكانا مثلني: (والصواب) أو جنسنيوكانا فعلني ] (١/٣١٩[

  . باملهملة) والعني: (، والصواب)والغني يف أفرغ علينا] (١/٣٢٠[

  ). تقدير أن: (، والصواب)فيلزم تقدير إن] (٢/٢٠[

  . )٢٤()وابنا غلبون: (والصواب) وابن غلبون (٧سطر ] ٢/٢٢[

ـ   : (، والصواب )والوجيز وبه قرأ على الفارسي    ] (٢/٢٢[ و أحـد   والـوجيز، وه
  . )٢٥()الوجهني يف جامع البيان للداين، وبه قرأ على الفارسي

لـن يـؤتيهم     {: وا على ضم امليم بعد مضموم، سواء كان ياًء حنـو          ـوأمجع] (٢/٥٨[
  وقد نقل احملقق اختالفات النسخ يف ذلك، وصواب         )}عليهم القتـال    { : ، أو هاء حنو   }ا ،

لـن  { : م بعد مضموم، سواء كان هاًء حنـو       ــوا على ضم املي   ــوأمجع: (الكالم أن يقال  
 عليكم القتال{ : ، أو كافاً حنو}يؤتيهم ا { .(  

  ). والصفة: (، والصواب)االتفاق يف املخرج أو الصفة] (٢/٧٣[

  ).يف إبدال اهلمزة ياء ساكنة: (والصواب) يف إبدال اهلاء ياًء ساكنة] (٢/٨٤[

  .الصحيح ضبطها بالفتحضبط الالم بالضم، و) فيقولُ رِب] (٢/٨٨[

  . على القراءة األخرى) كاد تزيغ: (والصواب) كاد يزيغ] (٢/٩٢[

  ).  األوىل}ذكراً { : (والصواب) ذكر األوىل متفق] (٢/١١٨[

  ). وحكاه: (والصواب) أو حكاه الشاطيب] (٢/١٢٥[

  ). وهو قصد: (والصواب) وهو قصر املبالغة] (٢/١٧٤[

  ). يظهر أن يف قول: (صوابوال) يظهران يف قول] (٢/١٩٥[
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  .بالباء املوحدة) فيشبع: (بالياء، والصواب) فيشيع] (٢/١٩٦[

   .ألن املراد هذه القراءة) الالي: (، والصواب)الالئي(السطر األخري، ] ٢/٢٠٠[

  ). إال أن ورشاً: (والصواب) اآلن ورشاً] (٢/٢٠١[

   .اخلمسةأي املواضع ) فيها: (والصواب) فلم يطرد فيهما] (٢/٢٤١[

فـروى  ... عـدم الفـصل   : (والصواب) فروى الفعل ... عدم الفعل ] (٢/٢٤٤[
  ). الفصل

   ).ابن سفيان واملهدوي: (والصواب) ابن سفيان املهدوي] (٢/٢٥٦[

بالقـاف ال  ) بتحقيق اهلمز: (، والصواب)بتخفيف اهلمز (السطر األخري،   ] ٢/٢٨٢[
  . بالفاء

واضح يفهم من البيت حيث     ) فبأي.. العلى إبد : (هناك سقط عند قوله   ] ٢/٢٨٦[
  . }فبأي { ، واختص األصبهاين بـ}�اشئة {  و}ملئت { اتفقا على إبدال 

  ). جتريده: (والصواب) جتويده] (٢/٣٢٩[

  ). أول الباب: (، والصواب)أول الياء] (٢/٣٥٧[

  ). التاء والثاء والسني: (، والصواب)التاء والسني] (٣/١٦[

  . بدون واو) ابن مهران: (، والصواب)لون وابن مهرانمن رواية قا] (٣/٢٩[

  ). الشاطيب: (، والصواب)وتبعه الشامي] (٣/١٢٨[

  : سقط بيت كامل من أبيات النظم وهو قوله] ٣/١٣٧[

  مينع ما ميال للكسر وعن   وليس إدغام ووقف إن سكن

  . مع بقاء الشرح

ما كان لزاماً عليه أن يثبتـه يف    ومما ينتقد على أيب سنة أيضاً أنه أثبت يف احلواشي           ) ٥
األصل، وقد يقول قائل إن هذه طريقة من طرق التحقيق حيث يثبت النسخة األم يف األصـل                 

  . وإن كان فيها خطأ، مث يثبت الصحيح يف احلاشية ويشري إىل النسخة اليت ذكر فيها



  ١١٣          أمحد املقري        . د/ ) شرح طيبة النشر يف القراءات العشر(                دراسة لكتاب 

 
 حـىت مل    وهذا الكالم وإن كان مقبوالً إال أن طريقة احملقق جرت على خالفه، بل إنه             

يسر على منهج معني يف التحقيق، فتارة يثبت األصل يف املنت وإن كان حمرفاً، ويثبت الصحيح                
يف اهلامش وينبه على أنه الصحيح، وتارة يثبت الصحيح يف املنت وإن كان من النسخ األخـرى    

ـ                ة وينبه على ذلك، لذلك انتقدت عليه هذا، وقد أثبت هنا بعض املواضع اليت سأذكرها كأمثل
  :  وهي،على هذا االنتقاد

  . وهو الصحيح) مما يتنوع: (مما سوغ النطق به، ويف احلاشية: (يف األصل] ١/١٦٦[

  . ، وهو الصحيح)بعد التابعني: (، ويف احلاشية)بعد أربعني: (يف األصل] ١/١٨٦[

   .)٢٦(، وهو الصواب)كم تقرأ: (، ويف احلاشية)ِلم تقرأ: (يف األصل] ١/١٨٧[

وقرأ نـصر    (:، ويف احلاشية  )وحيىي بن يعمر على أيب األسود     : ( األصل يف] ١/١٩٦[
  . )٢٧(وهو الصواب) بن عاصم وحيىي بن يعمر

وهو ) تسع أو مثان  : (، ويف احلاشية  )وسليم سنة سبع أو مثان    : (يف األصل ] ١/٢٠٧[
، ، والعجب من احملقق أنه جعل ما يف األصل هو الصواب          )٢٨(الصواب كما يف الطبقات والغاية    

  . واهللا أعلم

وهـو  ) من تابعي التابعني  : (، ويف احلاشية  )من كبار التابعني  : (يف األصل ] ١/٢٠٨[
  . الصحيح ؛ ألن الكسائي مل يدرك أحداً من الصحابة

وهو املوافـق ملـا يف      ) وأوحدهم: (، ويف احلاشية  )وأجودهم: (يف األصل ] ١/٢٠٨[
  . )٢٩(الغاية

  . )٣٠(وهو املوافق ملا يف الغاية) أصدق: (ية، ويف احلاش)أحذق: (يف األصل] ١/٢٠٨[

  . )٣١(وهو الصواب) نفسه: (، ويف احلاشية)سنة: (يف األصل] ١/٢١٤[

ساقطة من بعض   ) عيسى(، ويف احلاشية أن     )عاصم بن عيسى  : (يف األصل ] ١/٢١٥[
  . )٣٢(النسخ، وهو الصواب

ب إثباا  أسقط من األصل بعض طرق هشام وأثبتها يف احلاشية، والصوا         ] ١/٢٢٤[
  . يف األصل
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  . وهو الصحيح) قرشت: (، ويف احلاشية)قريشان: (يف األصل] ١/٢٣٨[

   .وهو الصحيح) مرتبة: (، ويف احلاشية)مترتبة: (يف األصل] ١/٢٧٣[

  . وهو الصحيح) سقفه: (، ويف احلاشية)وهو سطحه: (يف األصل] ١/٢٨٢[

 وهو الصحيح ؛ ألنه يريد      )والصرب: (، ويف احلاشية  )والبصر: (يف األصل ] ١/٣١٤[
  . مثاالً للباء الساكنة

وهو الصحيح ؛ ألنه يريد     ) يدرأون: (، ويف احلاشية  )ويذرون: (يف األصل ] ١/٣١٤[
  .مثاالً حلرف مقلقل

  . وهو الصحيح) األدائي: (، ويف احلاشية)األوىل: (يف األصل] ١/٣٣٧[

وهـو  )  جعفـر  عـن أيب  : (، ويف احلاشـية   )وروى أبو جعفر  : (يف األصل ] ٢/١٣[
  . الصحيح

 وهـو   )الثقيـل دون األثقـل    : (ويف احلاشية ) ختفيف الثقيل : (يف األصل ] ٢/٧٢[
  . الصحيح

 وهـو   )دفعـة : (، ويف احلاشـية   )وارتفع اللسان ما رفعـة    : (يف األصل ] ٢/٧٣[
  . الصحيح

 والعجـب أن    ،وهو الصحيح ) بقاء: (، ويف احلاشية  )بتاء لقد : (يف األصل ] ٢/٨٣[
  . ل الصحيح تصحيفاً، واخلطأ صواباًاحملقق جع

  . وهو الصحيح) القراء: (، ويف احلاشية)الفراء: (يف األصل] ٢/١١٥[

كان عليه  ) ٤(بيان تفريع اخلالف عن هشام وأيب جعفر يف احلاشية رقم           ] ٢/١٣١[
  . أن يذكره يف األصل ؛ ألن هذا جرى على سنن الشارح يف شرحه

وهـو  ) اإلسكان: (، ويف احلاشية  )االختالس (:السطر األخري يف األصل   ] ٢/١٤٠[
  . الصحيح

وكالمها ) اآلخر(أو  ) األول: (، ويف احلاشية  )للمعىن األخري : (يف األصل ] ٢/١٥٢[
  . أصح من األصل
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  .  وال بد منها)املتصل(، ويف احلاشية زيادة )مع اهلمز املتأخر: (يف األصل] ٢/١٥٧[

  . وهو الصواب) أيب معشر: ( احلاشية، ويف)عبارة أيب جعفر: (يف األصل] ٢/١٦٢[

  . وهو الصواب) الثالثة: (، ويف احلاشية)عند من قدر الثالثة: (يف األصل] ٢/١٦٦[

  . وهو الصواب) حرف املد: (، ويف احلاشية)مع حذف املد: (يف األصل] ٢/١٨٤[

  .وهو الصواب) فإن سكونه: (ويف احلاشية) فإذا سكونه: (يف األصل] ٢/١٩٠[

وهـو الـصواب ؛ ألن      ) تأمروين: (، ويف احلاشية  )تأمرونين: ( يف األصل  ]٢/١٩٣[
  . املراد قراءة من يدغم

  . وهو املوافق للنظم) فاقصر: (، ويف احلاشية)فاقتصر: (يف األصل] ٢/٢١٠[

  . وهو الصحيح) منفصل: (، ويف احلاشية)املد متصل:  (يف األصل] ٢/٢٦١[

  . وهو الصحيح) لذا نقلو: (، ويف احلاشية)وكذا نقل] (٢/٢١٠[

وهو الصحيح ؛ ألن املـراد      ) الكتابني: (، ويف احلاشية  )باتباع الكفايتني ]: (٣/٢٠٣[
  . ما التيسري والشاطبية

ومما ينتقد على احملقق أيضاً أنه مأل احلواشي بفروقات بني النـسخ كـان ميكنـه               ) ٦
 فمن ذلك على سبيل املثـال يف        االستغناء عنها والتقليل من حجم احلواشي، ومن ثَم الكتاب،        

رمحـه اهللا   : (، وما بني القوسني هو    )ما بني القوسني مل يرد يف س      : (قال يف احلاشية  ] ١/١٣٢[
  . ، ومثله كثري)تعاىل

ومما ينتقد عليه أنه ال يبني اية ما ينقله النويري عن غريه، ال بأقواس وال بنقـاط                 ) ٧
التفريق بني كالم النويري وغريه، وهي من مساوئ        وال غري ذلك، مما يوقع القارئ يف لبس يف          

  . هذا التحقيق، وله أمثلة كثرية

  : وقوعه يف بعض األخطاء العلمية واملنهجية وهي) ٨

 رغم أن   ،بضبط القراءة الصحيحة  } تَلِقُو�ـه   { أنه ضبط القراءة الشاذة     ] ١/١٢٦[
  . املصنف أراد القراءة الشاذة

ه املصنف على أساس أنه مغوش، ومغوش هذا        ترجم للتونسي الذي ذكر   ] ١/١٢١[
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  .هـ، فكيف يكون النويري قد نقل عنه٨٥٧هـ، والنويري تويف سنة ٩٤٧تويف سنة 

ألا موجـودة يف النـسخ   ] أيب [ أضاف ) إسحاق] أيب [ يعقوب بن   ] (١/٢١٣[
النسخ ، وكونه اعتمد إضافتها لكثرة      )٣٣(هذه خاطئة ) أيب(الثالث غري األصل، واحلق أن إضافة       

اليت ذكرت ذلك خطأ علمي واضح، وكان عليه لزاماً أن يرجع إىل كتب التراجم ويتأكد من                
  . ذلك

بني معىن احلروف الشجرية يف احلاشية، فيما أن الشارح ذكـر           ] ٢٧٩ – ١/٢٧٨[
  . معناها، وهذا إطالة ال حاجة إليه

 عنـد كلمـة     ]١/١٥٣[ومما ينتقد عليه إمهاله لكثري من غريب اللغة، كما يف           ) ٩
  . مل يبني معناها) أضاة(

أنه يف كثري من األماكن يضع زيادات على األصل بني عارضتني مـن النـسخ               ) ١٠
: األخرى، ويكون كالم األصل مستغنياً عنه، والكالم متـسق بـه وبدونـه، ومـن ذلـك                

، ولو أنه جعل األمر قاعدةً مطردة عنده لساغ ذلك، ولكنه مل يتبع             ]٢/٢٠٧[، و ]٢/٢٠٢[
  .  ذلك قاعدة معينةيف

  . حتقيق باسلوم: ثانياً
وهو الدكتور جمدي حممد سرور سعد باسلوم، والكتاب من نشر دار الكتب العلمية             

  . يف بريوت

وهو التحقيق اآلخر الذي أعرفه هلذا الكتاب القيم، وهذا التحقيق وإن كان أفـضل              
  . ق أيب سنةمن سابقه إال أن املالحظة الكربى عليه هي أنه قد اعتمد حتقي

غري أنه قد نسخ الكتاب بطريقة حديثة بواسطة أجهزة احلاسب اآليل، وصحح الكثري             
من األخطاء اإلمالئية والطباعية اليت وقع فيها احملقق اآلخر، ولكننا نذكر هنا أن ما سبق مـن                 

 باسـلوم،   انتقادنا على أيب سنة يف مسألة األخطاء اإلمالئية والطباعية هلا نظائر كثرية يف حتقيق             
  : منها على سبيل املثال ما وقع يف الصفحات التالية

]٣١٥/ ١] (٢/٥٨[،   )١/٢٥٩] (١/٣٢٠[،   )٣٤()١/٢٥٦] (١/٣١٥( ،
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]٢/١٢٥[،   )٣٣٧/ ١] (٢/٩٢[،   )١/٣٣٤] (٢/٨٨[،   )١/٣٣٠] (٢/٨٤ [
  .، وغري ذلك)١/٣٥٧(

يذكره وكذلك ما انتقدناه على أيب سنة من ذكره يف احلواشي ما كان جيب عليه أن                
  : يف األصل، ومن ذلك على سبيل املثال

  .، وغري ذلك)١/٣٨٠] (٢/١٦٢[احلواشي ) ١/٣٦٧] (٢/١٤٠[

  : ومما ينتقد عليه

  . أن حواشيه طويلة جداً ضاعفت من حجم الكتاب) ١

أنه يف تراجم األعالم أطال جداً ؛ حىت إنه قد يذكر يف بعض التراجم ما يقـارب                 ) ٢
  . سطرمن الثمانية أو التسعة أ

أن أكثر املسائل اليت علق عليها ليست يف جمال هذا الفن، فنجد تعليقاته تتعلـق               ) ٣
بالتراجم، وبيان بعض األمور اللغوية، وبعض املسائل الفقهية، ومسائل عروضـية، وعقديـة،             
وفيما عدا هذا ال جند أن احملقق له اللمسات اليت ألهل التخصص على كتب القراءات، فليس                

  . تعلق ذا الفن إال يف القليل النادر، واهللا املستعانله تعليق ي

ولكن هلذا احملقق ملسات ال بأس ا يف عدة أماكن من الكتاب، خاصة من ناحية عزو                
  . اآليات وختريج األحاديث وغري ذلك

ويل كلمة أخرية يف ختام هذا املبحث، وهي أن كال التحقيقني مل يرقيا إىل املـستوى                
ذا الكتاب اجلليل، فلعل اهللا أن يقيض هلذا الكتاب من يعطيه من وقته وعمـره          املأمول خلدمة ه  

  . وماله وجهده ما خيدمه به اخلدمة الالئقة به، واهللا املستعان وعليه التكالن
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  اخلامتة، وفيها النتائج والتوصيات
 احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه،                

  . وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

إن هذه الدراسة ليست إال وسيلة      : ويف ختام هذه الدراسة هلذا الكتاب، أود أن أقول        
يتوصل ا من يدفعه طموحه لتحقيق هذا الكتاب العظيم ؛ وقد وضعت فيها بعض الفوائد اليت                

  . ى املؤلف واحملققنياستفدا من خالل قراءيت هلذا الكتاب، وبعض التنبيهات واملالحظات عل

إن هذه الدراسة ليست دراسة متكاملة هلذا الكتـاب، بـل إن            : وإنين ال أزال أقول   
الدراسة احلقة هلذا العمل العظيم ال ميكن أن تكون إال بعد حتقيقه، وال ميكن أن تقدم الدراسة                 

  .اجليدة إال من حمقق الكتاب نفسه

 : استخلصتها من هذه الدراسة وهيويف األسطر القادمة أذكر بعض النتائج اليت 

إن من أراد أن يفهم نظـم       : نستطيع أن نقول وبدون أن يكون هناك مبالغة        .١
الطيبة، وحيل تراكيبها، وكيفية استخراج القراءات من النظم، فال أظن أن هناك أفضل من              

 . هذا الشرح القيم

 الكثري  أَن هذا الكتاب هو واسطة العقد بني النظم وأصله، فقد أخذ املؤلف            .٢
من عبارات النشر ومجله ووضعها يف أماكنها املناسبة عند شرح البيت، فجاء كتابه جامعاً              
للنظم وأصله، رغم أنه ترك الشيء الكثري من األصل الذي هو النشر، حىت ال يطول األمر                

 . على القارئ

إنه ميكن االكتفاء بالنشر عن هذا      : أن كثرة نقوله من النشر ال تعين أن يقال         .٣
لكتاب ؛ ألن هذا الكتاب يعترب هو اخليط الذي خاط به النظم مع األصل فجاء يف قمـة                  ا

الترتيب واإلتقان، ألن الناظم عندما نظم الكتاب مل يراِع أن يذكر كل ما ذكر يف النشر،                
كما أنه مل يراِع الترتيب املوجود يف النشر متاماً، بل إنه يف كثري من األماكن قـدم وأخـر                   

 . يبوأعاد الترت
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  : وأما التوصيات

فإين أوصي إحدى مراكز التحقيق املعتربة بأن تقوم بإعادة حتقيق كتاب النشر، رغم أن               .١
 ؛ إال أن الكتاب ينقصه الكثري       – أقصد الضباع والسامل     –حمققيه من أهل العلم األفاضل      

 . حيتاج إىل حتقيق أكادميي جديد: من التصحيح والتخريج والعزو وغري ذلك، أي

ا إين أوصي أيضاً بتحقيق هذا الكتاب الذي هو شرح الطيبة للنويري، وإين ال أظـن                كم .٢
 . أن خيرج هذا الكتاب يف حلة زاهية إال باعتماد حتقيقه على حتقيق جيد لكتاب النشر

كما أنين أوصي بأن يقوم علماء القراءات بإخراج كتاب يدرسون فيه منـاهج كتـب                .٣
ة والطيبة والتيسري والتجريد والعنوان وغري ذلك مـن        القراءات، وما الفرق بني الشاطبي    

الكتب، حىت يكون طالب العلم على بينة واضحة من معامل هذا الفن، بعد مـا كـادت                 
 . آثاره أن تدرس، ومعامله أن تمحى

كما أنين أوصي طلبة هذا الفن باالعتناء بعلم أسانيد القرآن والقراءات ؛ فقد قل فهـم                 .٤
تواجههم املشاكل والصعوبات يف استيعاب الطرق والروايـات        الطالب هلا، وأصبحت    

 . وسبب وجود التحريرات، وغريها من األمور املشكلة املتعلقة باألسانيد

كما أنين أوصي طلبة هذا الفن بأن ينربي بعضهم إىل الطرق األدائية والنصية الواردة يف                .٥
ال وإمنا علـى سـبيل      كتاب النشر ويفصلها عن بعض، ويبني ذلك، ال على سبيل اإلمج          

 . التفصيل يف كل حرف وقراءة

 ،هذا واهللا أسأل أن مين علينا باملغفرة والرمحة، وأن يوفقنا ملا فيه خريي الدنيا واآلخـرة                .٦
وأن يسدد خطانا ملا فيه اخلري والصالح، إنه مسيع قريب، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب                

  . العاملني
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  اهلوامش والتعليقات
  . وهو نوع من أنواع الزحافات املزدوجة) ١(

  . ١/٤٤٤غاية النهاية : انظر) ٢(

 ترمجـة رقـم     ١/٢٨٩، وغاية النهايـة     )٣٩( ترمجة رقم    ١/١٠١معرفة القراء الكبار    : انظر) ٣(
)١٢٨٣ .(  

 ترمجـة رقـم     ١/٢٥٧، وغاية النهايـة     )٨٧( ترمجة رقم    ١/١٩٢معرفة القراء الكبار    : انظر) ٤(
)١١٥٩ .(  

 ترمجـة رقـم     ١/٥١١، وغاية النهايـة     )٦٠(رقم   ترمجة   ١/١٥٠معرفة القراء الكبار    : انظر) ٥(
)٢١١٣ .(  

 ١/٧٢٣تعليق السامل على النشر     : ، وانظر )٤٩( ترمجة رقم    ١/١٣٣معرفة القراء الكبار    : انظر) ٦(
  ). ٤(احلاشية رقم 

  . وقد وقع يف نفس اخلطأ حمقق الكتاب أبو سنة حيث ترجم هلذا احملدث، واهللا أعلم) ٧(

  . ٢٤٢ب الصالة، باب ما يقول عند افتتاح الصالة، بعد حسنن الترمذي، أبوا) ٨(

  .نبه على هذا احملقق أبو سنة) ٩(

  .وقد علق على هذا اخلطأ أحد النساخ، كما بني ذلك أبو سنة) ١٠(

  . ٧٥شرح ابن الناظم ص: انظر) ١١(

  . ٧٧شرح ابن الناظم ص: انظر) ١٢(

  . ٥٤منت طيبة النشر ص) ١٣(

  ). ١٨٥٢( ترمجة رقم ١/٤٤٣غاية النهاية : انظر) ١٤(
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 ترمجـة رقـم   ١/٣٣٢، وغاية النهايـة  )٨٨( ترمجة رقم  ١/١٩٣معرفة القراء الكبار    : انظر) ١٥(

)١٤٤٦ .(  

 ترمجـة رقـم   ١/٣٥٤، وغاية النهايـة  )٩١( ترمجة رقم  ١/١٩٥معرفة القراء الكبار    : انظر) ١٦(
)٣٧٨٧ .(  

 ترمجـة رقـم   ١/٤٠٤وغاية النهايـة  ، )٩٢( ترمجة رقم  ١/١٩٨معرفة القراء الكبار    : انظر) ١٧(
)١٧٢٠ .(  

  .  حتقيق السامل حث نبه احملقق على خطأ مماثل وقع يف النشر املطبوع١/٦٣٦النشر : انظر) ١٨(

 ترمجـة رقـم   ١/٣٠٩، وغاية النهايـة  )٤٩( ترمجة رقم  ١/١٣٢معرفة القراء الكبار    : انظر) ١٩(
  .  حتقيق السامل١/٧٢٣، والنشر )١٣٠٦(

  .  حتقيق السامل١/٧٢٥، والنشر )٣٨٩١( ترمجة رقم ٢/٣٨٩ة النهاية غاي: انظر) ٢٠(

  . ٣٤طيبة النشر بتحقيق الزعيب ص: انظر) ٢١(

  . ٣٤طيبة النشر ص: انظر) ٢٢(

  .  حتقيق الضباع١/٢٠٦النشر : انظر) ٢٣(

  .  حتقيق الضباع١/٢٦٠النشر : انظر) ٢٤(

  .  حتقيق الضباع١/٢٦٠النشر : انظر) ٢٥(

  .  حتقيق السامل١/١٥٦٨، والنشر )٢٥٠٩( ترمجة رقم ١/٦١٥النهاية غاية : انظر) ٢٦(

  . حتقيق السامل١/٦١٣النشر : انظر) ٢٧(

  ). ١٣٩٧( ترمجة رقم ١/٣١٧، وغاية النهاية )٥١( ترمجة رقم ١/١٣٨طبقات القراء : انظر) ٢٨(
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 رقـم    ترمجـة  ١/١٢٣، ويف طبقات القراء     )٢٢١٢( ترمجة رقم    ١/٥٣٨غاية النهاية   : انظر) ٢٩(

  . وواحدهم يف الغريب): ٤٥(

  ).  ٢٢١٢( ترمجة رقم ١/٥٣٨غاية النهاية : انظر) ٣٠(

  .  حتقيق السامل١/٧٢٤النشر : انظر) ٣١(

  . ١/٧٢٥، والنشر حتقيق السامل )١٤٩٨( ترمجة رقم ١/٣٤٩غاية النهاية : انظر) ٣٢(

  ). ٣٨٩١( ترمجة رقم ٢/٣٨٦، وغاية النهاية )٦٥( ترمجة رقم ١/١٥٧طبقات القراء : انظر) ٣٣(

  . ما بني املعكوفتني إشارة إىل صفحات أيب سنة، وما بني اهلاللني إشارة إىل صفحات باسلوم) ٣٤(
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  املصادر واملراجع
 – ٣٠٩( وهو سنن الترمذي، أليب عيسى حممد بن عيسى بن سـورة             –اجلامع الصحيح    .١

 . لبنان– بريوت أمحد حممد شاكر، دار الكتب العلمية،: ، بتحقيق وشرح)هـ٣٧٩

بن حممد بن حممد بن علـي   أيب القاسم حممد: شرح طيبة النشر يف القراءات العشر، تأليف  .٢
الدكتور جمدي حممد سرور سعد باسـلوم، دار   : ، تقدمي وحتقيق  )هـ٨٥٧املتوىف  (النويري  

 . هـ١٤٢٤ –م ٢٠٠٣ لبنان، الطبعة األوىل، –الكتب العلمية، بريوت 

اإلمام شهاب الدين أيب بكر أمحد بن حممـد         : قراءات العشر، تأليف  شرح طيبة النشر يف ال     .٣
الشيخ أنس  : ، ضبطه وعلّق عليه   )هـ٨٣٥املتوىف حنو سنة    (بن حممد بن اجلزري الدمشقي      

 . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ لبنان، الطبعة األوىل، –مهرة، دار الكتب العلمية، بريوت 

اظ وشيخ القراء حممد بن حممد بن حممد        إمام احلف : طيبة النشر يف القراءات العشر، تأليف      .٤
، ضبطه وصححه   )هـ٨٣٣ – ٧٥١(بن علي بن يوسف املعروف بابن اجلزري رمحه اهللا          

   .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤حممد متيم الزعيب، مكتبة دار اهلدى، املدينة، : وراجعه

ىف املتـو (غاية النهاية يف طبقات القراء، لشمس الدين أيب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري                .٥
برجستراسر، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة،       . ج: ، عىن بنشره  )هـ٨٣٣سنة  

 . م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢

اإلمام مشس الدين أيب عبد اهللا حممد       : معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، تأليف       .٦
 بشار عواد : ، حققه وقيد نصه وعلق عليه     )هـ٧٤٨ – ٦٧٣(بن أمحد بن عثمان الذهيب      

معروف، شعيب األرناؤوط، صاحل مهدي عباس، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية،           
 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

: مع حتقيق قسم األصول، رسالة دكتوراه، إعـداد       " النشر  " منهج ابن اجلزري يف كتابه       .٧
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إبراهيم بن سعيد بـن محـد       : السامل حممد حممود أمحد الشنقيطي، إشراف فضيلة الدكتور       
ي، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أصول الـدين، قـسم القـرآن               الدوسر

 . هـ١٤٢١وعلومه، الرياض، 

النشر يف القراءات العشر، للحافظ أيب اخلري حممد بن حممد الدمشقي الشهري بابن اجلزري               .٨
حضرة صـاحب   : ، أشرف على تصحيحه ومراجعته للمرة األخرية      )هـ٨٣٣املتوىف سنة   (

ستاذ اجلليل علي حممد الضباع شيخ عموم املقارئ بالديار املصرية، دار الكتب            الفضيلة األ 
  . لبنان–العلمية، بريوت 


