
 منهج املالقي يف شرحه: الدر النثري

  د. حممد حسان الطيان
 املصدر: حبث ألقي يف املؤمتر الثالث ملكتبة االسكندرية

 مقاالت للكاتب
 هجري  23/11/1427 -ميالدي  14/12/2006 اتريخ اإلضافة:

       3086زايرة: 

 
 ملخص البحث: 

يتناول هذا البحث أثر املخطوطات الشارحة يف فن القراءات القرآنية من خالل عرض منوذج جليل هلذه املخطوطات هو 
 هـ(.705د الواحد املاَلقي)الدر النثري يف شرح كتاب التيسري لعب

وهو يبني أوال املنهج العام الذي يكاد ينتظم كل ما ألف من متون يف هذا الباب، من خالل عرضه ملنهج أيب عمرو الداين 
 هـ( يف كتاب التيسري.444)

لتيسري بكتايب: التبصرة مث يعرض ملنهج املاَلقي يف شرحه للتيسري مبينا طريقته يف شرح املنت, وما امتاز به من مقارنة كتاب ا
  هـ( ملخصا أصول هذا املنهج يف أمور مخسة هي:476هـ( والكايف البن شريح )437ملكي بن أيب طالب القيسي )

 االستقصاء والشمول. - 1  
 التعليل وتوجيه األحكام. - 2
 التعليم وحل املشكالت. - 3
 تعّقب املاتن وحتقيق املنت. -4
  العناية بعلوم اللغة. -5
 
 :[1]كتاب التيسري يف القراءات السبع-1

  * مؤلُِّفه:
ن الصرييف، اإلمام عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد، أبو عمرو األموي األندلسي القرطِبِّ مث الداين، املعروف قدمياً ابب

هـ( بقرطبة، وابتدأ يطلب العلم سنة ست ومثانني مث رحل إىل املشرق 371احلافظ احملدث شيخ مشايخ املقرئني ولد سنة )
سنة سبع وتسعني فحّج وأفاد علماً وقراءًة، ورجع إىل األندلس سنة تسع وتسعني مث سكن سرقسطة سبعة أعوام رجع بعدها 

  هـ(.417ه املقام بدانية سنة )إىل قرطبة، مث استقّر ب
كان أبو عمرو من األئمة يف علم قراءة القرآن وطرقه ورواايته وتفسريه ومعانيه وإعرابه. ومل يكن يف عصره وال بعده من 
يضاهيه يف قوة حفظه وحسن حتقيقه، ويف ذلك يقول: ))ما رأيُت شيئاً قطُّ إال كتبته، وما كتبته إال حفظته، وما حفظته 

((. وكانت َله معرفة ابحلديث وطرقه ورجاله ونَقَلتِّه. قال عنه الذهِب: ))إىل أيب عمرو املنتهى يف حترير علم [2]هفنسيت
  لم احلديث والتفسري والنحو وغري ذلك((.القراءات وعلم املصاحف مع الرباعة يف ع

أخذ أبو عمرو عن اجلمِّّ الغفري من مشايخ عصره ويف مقدمتهم أبو القاسم خلف بن إبراهيم ابن خاقان املصري اخلاقاين 
هـ( 401هـ( وأبو الفتح فارس بن أمحد الضرير )399هـ( وأبو احلسن طاهر بن عبد املنعم بن َغْلبون احللِبِّ )402)

  هـ(...399هـ( وأبو مسلم حممد بن أمحد الكاتب )412العزيز بن جعفر بن خواسيت الفارسي )وعبد 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/Articles/Author.aspx?AuthorID=100&CategoryID=45
http://www.alukah.net/Articles/authorarticles.aspx?authorid=100
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=45&ArticleID=204#_ftn1#_ftn1
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=45&ArticleID=204#_ftn2#_ftn2


هـ( وهو أجلُّ أصحابه، وأبو 496قرأ على أيب عمرو وحدث عنه خلق كثري منهم أبو داود سليمان بن جناح األموي )
هـ( وأبو 502حيىي بن مزاحم األنصاري )هـ( وأبو عبد هللا حممد بن 530القاسم أمحد بن عبد امللك بن أيب مجرة )بعد 

  هـ(...477القاسم خلف بن إبراهيم الطليطلي )
صنف أبو عمرو تواليف كثرية بلغت مئة وعشرين كتاابً جّلها يف علوم القرآن، وعلى رأسها كتاب التيسري يف القراءات 

التمهيد، واإليضاح، واملفصح، واملوضح، وله يف السبع، ومجلة من كتب القراءات كجامع البيان، وإجياز البيان، واملفردات، و 
  رسم املصحف: املقنع، ويف نقطه: احملكم...

 .[3]هـ( ودفن بدانية ومشى السلطان أمام نعشه، وشيعه خلق عظيم، رمحه هللا تعاىل444تويف أبو عمرو يف سنة )
 

  * مادة الكتاب ومنهُجه:
موضوُع كتاب التيسري هو القراءاُت القرآنية على مذاهب القراء السبعة املشهورين برواايت رواهتم املعروفني، وقد صّدر 

ني يف هذا الفن، وإمنا حذا حذوهم فكان الداين كتابه بذكرهم مرتمجاً لكلٍّّ منهم، وهو مل خيرج يف هنجه العام عن سنن املؤلف
فإنكم سألتموين أحسن هللا ))… أمنوذجاً للتأليف يف فن القراءات. بيد أنه جاء استجابًة لرغبة يف االختصار والتسهيل: 

م إرشادكم أن أصنف لكم كتاابً خمتصراً يف مذاهب القراء السبعة ابألمصار رمحهم هللا، يقرب عليكم تناوله، ويسهل عليك
))… ...((. لذلك ما رسم املؤلف لنفسه خطة يف االختصار واإلجياز واليسر جاء فيها: [4]حفظه، وخيف عليكم درسه

ك التطويل والتكرار وقربت األلفاظ وهذبت الرتاجم، ونبهت على الشيء مبا واعتمدت يف ذلك على اإلجياز واالختصار، وتر 
يؤدي عن حقيقته من غري استغراق...((. وقد رمى من هذه اخلطة إىل حتقيق الغاية اليت وضع الكتاب من أجلها ومسَّاه هبا، 

  ((.[5]وهي التيسري: ))لكي يوصل إىل ذلك يف يسر ويتحفظ يف قرب
لقد أخذ الداين نفسه مبا رسم من خطّة، إذ تبّدت ضروب االختصار واإلجياز والتيسري يف مظاهر من كتابه، ميكن تبّينها يف  

  .[6]صول، والفرشكل قسم من أقسامه الرئيسية الثالثة: اإلسناد، واأل
 
 يف اإلسناد والقّراء: - 1

... ويف كل منهما ضرب من ضروب [8]... وابب ذكر اإلسناد[7]أي يف ابب ذكر أمساء القراء والناقلني عنهم
  االختصار:

ى ذكر روايتني لكل قارئ من السبعة: ))وذكرت عن كل واحد من القراء روايتني(( على ففي األول اقتصر الداين عل -أ 
حني حفلت جلُّ كتب القراءات اليت تقدمته بتنوع الرواايت واختالفها فابن جماهد يف السبعة يذكر لكل قارئ تالمذتَُه وإن  

مث هو يعىن ببيان اخلالف بينهم ويناقش  - [9]كما يف تالمذة انفع  -كثروا فتجاوزوا اخلمسة والعشرين قارائً 
، وسبع [11]. وابن مهران يف املبسوط يستقصي يف ذكر الرواايت حىت تصل إىل تسع رواايت لقراءة عاصم[10]رواايهتم

  ، على سبيل التمثيل.[12]رواايت لقراءة أيب عمرو
ويف الثاين اختصر الداين يف ذكر األسانيد فلم يستوعب طرقه املختلفة، بل اكتفى بذكر إسناد واحد للرواية وآخر  -ب 

ت اليت اعتمدها، مث ختم الباب بقوله: ))فهذه بعض األسانيد اليت أدت إلينا الرواايت روايًة وتالوًة للتالوة لكلٍّّ من الروااي
ت ست من نشرة التيسري، على حني استغرق ذكر األسانيد يف  (( ومل يستغرق ذلك كله سوى صفحا[13]وابهلل التوفيق

كتاب املبسوط مثاًل حنواً من مثانني صفحة جاء يف ختامها: ))فهذه أسانيد القراءات اليت قرأان هبا نقاًل وأخذانها لفظاً 
  .  !  (([14]اختصرانها كراهية اإلطالة فيها.
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 يف أبواب األصول: - 2

  وهي األبواب اليت تتناول األحكام العامة املبنية على قاعدة يطرد القياس عليها. ويتعلق الكالم عليها هنا بثالثة أمور هي:
تغراق، وهذا ما جعل الكتاب أشبه ابملتون اليت تقتصر على رؤوس التنبيه على الشيء مبا يؤدي عن حقيقته من غري اس -أ

املسائل إبجيازٍّ ولكنه غري خمّل؛ إذ إنه يستوعب كل مذاهب القراء اليت اعتمدها وما تنطوي عليه من وجوه أداء خمتلفة دون 
تالصقتني يف كلمة: ))اعلم حشو أو إسهاب، بل يؤدي ذلك كله أبوجز عبارة ممكنة؛ من ذلك قوله يف ابب ذكر اهلمزتني امل

 أهنما إذا اتفقتا ابلفتح حنو}أأنَذْرهَتم{ و }أأنُتم َأعَلم{ و }أأْسُجد{ وشبهه فإن احلِّْرميني وأاب عمرو وهشاماً يسّهلون الثانية
رو يدخلوهنا منهما، وورش يبدهلا ألفاً، والقياس أن تكون بنَي بنَي، وابن كثري ال يدخل قبلها ألفاً، وقالون وهشام وأبو عم

  ((.[15]والباقون حيّققون اهلمزتني
داين أمثلًة جلملة االكتفاء غالباً بذكر مثال واحد لكل ظاهرة من أحكام األصول؛ ففي ابب اإلدغام الكبري مثاًل يذكر ال -ب

من حروف اإلدغام، وال يكاد يتجاوز املثال الواحد للحرف إال إن تطلبت احلالة تنّوعاً ما؛ كأن يسبق احلرف املدغم بساكن 
( مث هو ال يستنفد كل احلروف املدغمة وإمنا يقيس على ما ذكر: [16]مرة ومبتحرك مرة أخرى حنو: )فيه هُّدى( و )إنّه هُّو

وما كان مثله من سائر حروف املعجم حيث وقع...((. إنَّ كل مثال من هذه األمثلة اليت ذكرها الداين هنا غدا شبه ))… 
  .[17]يع نظائره يف القرآن الكرمي على وجه االستيعاب واحلصرعنوان يف الدر النثري أفاض املالقي حتته بذكر مج

ذه األصول املطردة قد ذكرانها على هذا النحو من الرتكيز واإلجياز سار الداين يف كل أبواب األصول مث ختمها ابلقول: ))فه
مشروحًة على قدر ما حيتمله هذا املختصر من تقليل اللفظ وتقريب املعىن ليقاس عليها ما يروى منها فيعمل على ما 

  ((.[18]شرحناه...
عدم العناية بتوجيه القراءات واالحتجاج هلا، شأنه يف ذلك شأن املختصرات يف هذا الفن كالعنوان والتلخيص، خالفاً  -ج 

. وينطبق هذا األمر على [19]ألكثر كتب القراءة اليت ال ختلو من توجيه واحتجاج كالسبعة والتبصرة واإلقناع والتذكرة
  فرش احلروف كما ينطبق على األصول.

 
 يف فرش احلروف: -3

 -يف التيسري  -وهو ما اختلف فيه القراء من حروف متفرقة التؤول إىل قاعدة تنتظمها أو أصل جيمعها، والكالم عليه 
  ظني أيضاً:يتعلق مبلح

اإلشارة إىل مذاهب القراء واختالف رواايهتم أبوجز عبارة ممكنة؛ إذ ينص الداين على اسم القارئ أواًل )أو جمموعة منهم  -أ
( ويتبعه بقراءته، مث يذكر قراءة الباقني دون النص على أمسائهم معتمداً مفهوم [20]خمتزاًل على طريقته اليت بّينها يف املقدمة

(( وقوله يف فرش [21]املخالفة. من ذلك قوله يف فرش سورة البقرة: ))انفع }حىّت يقوُل{ برفع الالم، والباقون بنصبها
((. ومن متام إجياز الداين يف عبارته أنه يسقط [22]سورة املؤمن: ))الكوفيون وانفع }يوَم ال ينفُع{ ابلياء، والباقون ابلتاء

  منها كلمة )قرأ( اليت تعّد شبه الزمة يف فرش احلروف يف معظم كتب القراءات.
فذكر نظائره يف القرآن الكرمي   -مما ال يندرج حتت أصل من األصول  -عمد الداين إىل ما َله نظائر يف فرش احلروف  -ب

يطاق حصره، كقوله يف فرش سورة البقرة: ))ابن عامر }فيكون{ هنا، ويف آل عمران  كله لدى أول ذكر له إن كان مما
}فيكون ونعّلمه{ ويف النحل، ومرمي، ويس، وغافر، يف الستة بنصب النون، واتبعه الكسائي يف النحل ويس فقط. والباقون 

((. وإن كان من الكثرة مبكان اكتفى بذكر املثال مشفوعاً بعبارة ))حيث وقع(( كقوله يف فرش سورة آل [23]ابلرفع
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 عمران: ))أبو بكر }ورضوان{ بضم الراء حيث وقع ما خال احلرف الثاين من املائدة وهو قوله: }من اتّبع رضوانه{ والباقون
  ((.[24]بكسر الراء

اليت    أما احلروف اليت تندرج حتت أصل من األصول فال يذكرها الداين يف فرش احلروف البتة خالفاً لبعض كتب القراءات
ذكر بعض احلروف يف الفرش أو ذكر أحكامها مع أهنا تندرج حتت أصل من أصول القراءات، ككتاب أعاد مؤلفوها 

  .[26]، وكتاب العنوان، وكتاب التلخيص[25]التذكرة
 
 الدر النثري والعذب النمري يف شرح كتاب التيسري: - 2

 ترمجة املؤلف:
باهلي والبائع. َعَلٌم حفلت عبد الواحد بن حممد بن علي بن أيب السَّداد, أبو حممد, األندلسي األموي املالقي الشهري ابل

-   Malagaولد مباَلقة )بفتح الالم(  [27]مصادر الرتاجم بذكره منذ القرن الثامن اهلجري )الرابع عشر امليالدي(
ساحلية تقع على الشاطئ اجلنويب الشرقي من األندلس, كانت أايم دولة بين األمحر العاصمة الثانية بعد وهي مدينة  

ورافقت نشأته قيام مملكة غرانطة يف النصف األول من القرن السابع اهلجري )الثالث عشر امليالدي( وهو  - غرانطة
الشيخ األجل أبو عبد هللا حممد بن علي, وخاله الويل ينتسب إىل أسرة أوتيت حظاً غري قليل من العلم والفضل فأبوه 

 الصاحل أبو حممد عبد العظيم بن أيب احلجاج.
تلقى املالقي القراءات والتجويد والعربية عن جّلة علماء عصره يف بلده مالقة كالشيخ احلسني بن عبد العزيز األحوص 

( واملقرئ الراوية عبد الرمحن ابن عبد هللا بن حوط هـ690هـ( والقاضي قاسم بن حممد احلجري السكوت )699الفهري )
هللا األنصاري. مث رحل إىل غرانطة ومسع على رواهتا وكتب له بعضهم ابإلجازة العامة كاملقرئ الراوية إمساعيل بن حيىي العطار 

قد برع يف علوم شىت على رأسها الغرانطي, واإلمام املؤرخ أمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفي وغريهم كثري. مث عاد إىل مالقة و 
القراءات والتجويد والنحو والفقه واألصول, مما خوله أن يكون خطيب مسجد مالقة األعظم وأستاذ العامة واخلاصة من 

 أبنائها.
هـ( والقاضي يوسف بن 741أمَّه الطلبة من كل مكان, وختّرج به الكثريون, كالقاضي حممد بن حيىي األشعري املالقي )

 هـ( وسواهم.750جلذامي, والقاضي حممد بن عبد هللا القيسي املالقي )موسى ا
خلَّف املالقي مصنفات عديدة يف الفقه وعلوم القرآن أجّلها الدر النثري موضوع هذا البحث, وله كتاب األصول اخلمسة 

هـ( مبالقة, وكان احلفل يف جنازته 705تويف سنة ) وغريها. [28]اليت بين اإلسالم عليها واملنتخب يف فضائل القرآن
 عظيماً.

 
 * موضوع الكتاب وحمتواه:

ق أنه ليس يف ما بني أيدينا البد لنا قبل الشروع يف دراسة الكتاب من حتديد زمن أتليفه ملا لذلك من أمهية يف دراسته، واحل
من تراجم مؤلفه ما حيدد هذا التاريخ أو قريباً منه، بيد أن نسخة من نسخ الكتاب املخطوطة املعتمدة يف التحقيق قّيدت 

ذلك، وهي نسخة مكتبة كوبريلي؛ إذ جاء يف ختامها: ))قال املؤلف رمحه هللا: وكان الفراغ من أتليفه يوم اجلمعة متام ثالثني 
شهر ربيع الثاين من عام سبعة وتسعني وستمئة، واحلمد هلل رب العاملني. انتهى تعليق هذه النسخة املباركة يف يوم السبت ل

  اثلث عشر من شهر رمضان سنة مخس وأربعني وألف((.
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قي وضع كتابه هـ( إذ يدل على أن املَالَ 705هـ( يف قربه الشديد من اتريخ وفاة املؤلف )697وتتجلى أمهية هذا التاريخ )
هذا يف أخرايت حياته بعد أن اكتمل حتصيله ونضج علمه واستحصد أمره واستوى فهمه، وأفاد من عمره املديد الذي قضاه 

  عاملاً ومعلماً، قارائً ومقرائً، واستمدَّ من تراثٍّ غينٍّّ وعريق يف القراءات وما إليها من علوم العربية. 
قرآنية؛ إذ شرح فيه املَاَلقي كتاب التيسري للداين أشهر كتب القراءات آنذاك، ومضى أما موضوع الكتاب فهو القراءات ال

على َسَننِّه متتبعاً ترتيب أبوابه وفصوله، بيد أنه ألزم نفسه عرض ما فيها من أحكام على كتايَب التبصرة ملكي والكايف البن 
َصها، وشرَحْت ما غمض من مصطلحاهتا، وال حاجة يب هنا شريح وأضاف إليها فصواًل وفقراتٍّ َقدََّمْت هلا، واستدرَكْت نق

سأقتصر على ما مل ، وإمنا [29]إىل استعراض أقسام الكتاب وذكر أبوابه وفصوله ألن فيما عرضته من أبواب التيسري غنية
  يرد هناك مما زاده املَاَلقي على أبواب التيسري فأذكره تباعاً فيما يلي: 

  .[30]اإلسناد: وقد ذكر فيه املَاَلقي أسانيده إىل أصحاب الكتب الثالثة: الدَّاين ومكي وابن شريح -1  
  .[31]القسم األول يف متهيد قواعد وتقرير أصول من ابب اإلدغام الكبري: وهو سبعة فصول سيأيت احلديث عنها -2  
املد بسبب احلرف الساكن ومد حروف التهجي: وهو كالم طويل زاده املَاَلقي على ابب املد والقصر مشرياً إىل أنَّ  -3  

  .[32]الدَّاين مل يذكره
  : وردت إثر ذكر أحكام النون والتنوين.[33]مسألة يف توجيه أحكام النون الساكنة والتنوين األربعة -4  
  : وقد أورده يف ختام أبواب األصول قبل الشروع يف فرش احلروف.[34]فصل يف هتذيب ترتيب التبويب - 5  

  إن هذه الفصول ابإلضافة إىل ما تقدم من أبواب التيسري وفصوله متثل جممل حمتوى الكتاب.
 

 يف عرض املادة:* طريقته 
  سلك املَاَلقي يف عرض مادة شرحه طريقة واحدة مل يكد يتعداها، تتلخص يف النقاط التالية:

يستهّل املَاَلقي معظم أبواب الكتاب بتمهيد يشرح فيه مصطلحات الباب، وهو متهيد يقصر أو يطول تبعاً حلجم  - 1
، ومثال الثاين ما صنعه يف ابب اإلدغام [35]ستعاذة والبسملةالباب وطبيعة مادته، فمثال األول ما صنعه يف ابيَب اال

. وسيأيت الكالم عليها يف مسات [36]الكبري حيث مهد للباب بذكر قواعد وتقرير أصول كسرها على سبعة فصول
  ((.[38]ما ينهي املَاَلقي متهيده للباب بقوله: ))وَأرجُع اآلن إىل كالمه يف التيسري . وكثرياً [37]املنهج
))قال احلافظ رمحه هللا(( وهي عبارات تطول وتقصر تبعاً ملا  يقتطع من كالم الدَّاين يف التيسري عبارات يصدُِّرها بقوله: -2

ما يبغي شرحه السطر اقتصر ، إال أهنا ال تتجاوز يف األعم األغلب السطَر الواحد، فإن جتاوز [39]تنطوي عليه من أحكام
. وإذا احنصَرْت بغيُتُه يف [40]منه على كلمات وأشار إىل طوله بقوله: ))إىل آخره(( أو ))إىل آخر كالمه(( أو ))الفصل((

مراد الدَّاين من كلمة أو عبارة قصرية، فإنه يذكرها مصدَّرًة بقوله: ))وقول احلافظ(( أو ))وقوله(( مث يبني املراد منها  تبيني
وهو يف تتّبعِّه كالَم الدَّاين يكاد يستغرق كل ما جاء يف التيسري خال مواضع يسرية َأعرض  [41]مصدَّراً بكلمة ))يريد((

عنها لوضوحها وعدم تعّلق أّي إشكال هبا، على أنه مل يدع أن يشري إىل ذلك وما أشبهه مبثل قوله ))وكالمه إىل آخر الباب 
ٌ وقد مّر بيان مقتضاه   ((.[42]َبنيِّّ

وعلى أنه أيضاً كان يتجاوز ما يرد يف األصل من األمثلة دفعاً ملا يقع من تكرار هلا عند الشرح إال إذا كان املثال نفسه مادة 
  للشرح كما يف أمثلة اإلدغام الكبري.

يف شرح عبارة الدَّاين مستهِّاًل ذلك غالباً بكلمة ))اعلم(( حىت غدت هذه الكلمة هي الفاصل بني كالم املاتن يشرع  - 3
وكالمه، وهو يرمي من شرحه إىل توضيح مقاصد الدَّاين يف كالمه، وحلِّّ ما فيه من إشكال، واستقصاء األمثلة القرآنية اليت 

مما سيأيت بسط الكالم عليه، وكثرياً ما يعرِّج على كتب الدَّاين األخرى  يستوعبها ما ذكره من أحكام... إىل غري ذلك
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َية يف الكتاب، وهو ال يقتصر  يستكمل منها نقصاً أو يسدُّ خلاًل أو يشرح مسألة أو يبسط مشكلة، وأمثلة ذلك كثرية متفشِّّ
  اع والكشف والتذكرة وسواها.على مؤلفات الدَّاين وإمنا يستعني بغريها من مصادر القراءات املشهورة كاإلقن

خيتم شرحه للعبارة ببيان قول الشيخ )أي: مكي بن أيب طالب(، واإلمام )أي: ابن شريح( يف احلكم املذكور أو املسألة  – 4
املطروحة إّما اشتملت على حكم من األحكام، وذلك يف كتابيهما التبصرة والكايف سواء وافقا الدَّاين أو خالفاه، وقد يعرض 

 ه أحياانً أن ينبِّه على أمر أو يثري مسألة فيفرد لذلك فقرة مستقلة حتت عنوان "تنبيه" أو "مسألة". لَ 
 

 * أبرز مسات منهجه:
لنمري، َأمْجََل املَاَلقيُّ يف مقدمة كتابه الكالَم على منهجه يف الدر النثري بقوله: ))فدونك زِّاّيً من الدر النثري، وَراّيً من العذب ا

شكالت وقيد مهمالت وحل مقفالت اشتمل عليها كتاب التيسري متبعاً ابملوافقة واملخالفة على األسلوب الكايف يف شرح م
  ((.[43]فيما بينه وبني كتاب التبصرة والكتاب الكايف، إىل كالم من غريمها دعت إليه ضرورة التفسري

وهو هبذا اإلمجال يفصح عن غايته من الشرح أواًل؛ وهي شرح مشكالت التيسري مث يبنيِّّ شيئاً من طريقته وأسلوبه يف هذا 
  القراءات..  الشرح؛ وهو تتبُّع ما بني التيسري والتبصرة والكايف من موافقة وخمالفة، واالستعانة بغريمها من كتب

هذا ما أمجله املَاَلقي يف مقدمته، لكن الدارس املستأين لكتابه يقف على مساتٍّ مُميِّزة ملنهج الرجل فيه، نستطيع حْصَرها مبا 
يلي: االستقصاء والشمول، والتعليل وتوجيه األحكام، والتعليم وحل املشكالت، وتعّقب املاتن وحتقيق املنت، والعناية بعلوم 

  وهذا بيان القول يف كل منها:اللغة. 
 
 االستقصاء والشمول: - 1

جعل املَاَلقي من التيسري أساساً ومنطلقاً خلوضه يف مباحث القراءات املختلفة يستويف الكالم على أحكامها، ويستقي من 
عاتُُه إىل كالمٍّ مستفيضٍّ مصادرها املتنوعة، ويستقصي أمثلتها كاملًة من القرآن الكرمي، وهكذا تتحول إشارات الدَّاين وإملا

، وتنقلب بالغُة اإلجياز إىل بالغةِّ اإلطناب.   وشرح مستطيلٍّ
  إن مسة االستقصاء والشمول يف الدر النثري تتجلى يف مظاهر عدة ميكن أن نذكر منها: 

 
 الشواهد واألمثلة:  -أ 

ت القرآن الكرمي لدى ذكر أي حكم من أحكام مل يكثر املَاَلقيُّ يف كتابه من شيءٍّ إكثارَه من االستشهاد والتمثيل آباي
القراءات، فقد غدا مثال الدَّاين الذي ميثل به حلكم من أحكام األصول عنواانً يضم حتته كل ما كان على شاكلته يف القرآن 

فرش على سبيل احلصر واالستقصاء ال التمثيل واالستدالل، وبذا حتولت أحكام األصول اليت يطَّرد فيها القياس إىل 
حييد يستوعب كلَّ ما انطبق عليه هذا القياس منسوقاً على ُسَورِّهِّ ابتداًء ابلفاحتة وانتهاًء ابلناس، واملَاَلقي يلتزم يف هذا هنجاً ال 

عنه؛ فهو يذكر أواًل مجلة ما يف القرآن من مواضع ينطبق عليها احلكم املذكور، مث يبني ما جاء منها يف كل سورة مراعياً عدة 
كل سورة جامعاً النظري إىل النظري، فما كان من السور مشتماًل على موضع واحد ذكره أواًل مث ما اشتمل على موضعني   ما يف

وهكذا.. إىل أن يستنفد األمثلة، وهو يف كل ذلك يتَّبع ترتيَب السور يف املصحف الشريف، ولتوضيح هذا منثل مبا ذكره 
م اهلاء يف مثلها إذ قال: ))قال احلافظ رمحه هللا: حنو قولِّه تعاىل }فيه هد{(( وشرََع املَاَلقي يف ابب اإلدغام الكبري عن إدغا

يشرُح أحكام إدغام اهلاء يف مثلها منتهياً إىل أن مجلَتُه يف القرآن أربعة وتسعون حرفاً، مث أخذ يذكر هذه احلروف مبتدائً مبا 
((، مث ثىّن مبا جاء منها [44]الث وعشرين سورة...جاء منها حرف واحد يف سور القرآن: ))منها حرف حرف يف ث
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(( فثالثة: ))ومنها ثالثة ثالثة يف سبع سور(( فأربعة.. فخمسة... [45]حرفان: ))ومنها حرفان حرفان يف عشر سور
  رة يلتزم ترتيب السور كما تقدمت اإلشارة.... وهو يف كل م[46]فستة

تكاد متيزه من سائر كتب القراءات األخرى على اختالف أنواعها  -يف الدر النثري  -إن مسَة االستقصاء يف األمثلة هذه 
ات السبع وأحجامها، ذلك ألن كتاابً منها مل يستقصِّ استقصاَءه، وال أدلَّ على ذلك من موازنته بكتايَب اإلقناع يف القراء

  البن الباذش والنشر يف القراءات العشر البن اجلزري.
أما األول فيقول مؤلفه يف متهيده لباب اإلدغام: ))ونشرح أصول اإلدغام الكبري على حروف املعجم شرحاً شافياً يغين 

(( ومع ذلك فهو يقول يف إدغام الالم مثاًل: ))يدغمها يف [47]الواقف عليه من النظر يف فرش اإلدغام إن شاء هللا تعاىل
مثلها، حترك أو سكن ما قبلها حنو }جيعل لكم{ و}جيعل لك{ و}األمثال للناس{ ومجلة ذلك مئتا موضعٍّ ومخسَة عشَر 

((. فيقتصر على ذكر هذه املواضع اخلمسة [48]البقرة }وإذا قيل هلم{ وآخرها يف الشمس }فقال هلم{موضعاً أوهلا يف 
  مغفاًل من ورائها مئتني وعشرة مواضع.

املعروف بتوسعه وتعدد طرقه واستقصاء مؤلفه، فإن مؤلفه يقول يف املوضع نفسه أي إدغام الالم: ))والالم وأما الثاين وهو 
(( دون [49]...  )  حنو )ال قبل هلم، جعل لك( ومجلته مئتان وعشرون حرفاً، واختلف منها عنه يف )خيل لكم( و)آل لوط

ًً القول يف  أن ينص على املواضع حتديدًا وكذلك صنيُعه يف كل موضع تكثر أمثلته؛ إذ جيتزئ عنها مبثالني أو أكثر مفّصاَل
  …مواضع االختالف وتعدد الطرق

، وهذا ديدنه يف سائر [50]موضعاً موضعاً دون أن خيلَّ حبرفٍّ منهاعلى حني ذكر املَاَلقي مواضع إدغام الالم املشار إليها 
  حروف اإلدغام الكبري، بل يف كل أبواب الكتاب.

تبعه املاَلقي يف استقصاء األمثلة مكَّن َله يف إطالق أحكام ما كانت لتصدر إال عن بقي أن أشري إىل أن هذا املنهج الذي ا
. من ذلك قوله يف ابب اهلمزتني املتالصقتني يف كلمة: ))وليس يف القرآن مهزاتن ملتقيتان يف كلمة إال  استقراء اتمٍّ وتتّبع دقيقٍّ

((. ومن ذلك نفيه اجتماع بعض [51]ألول يف براءة..يف لفظة واحدة وهي )أئمة( وقعت يف القرآن يف مخسة مواضع، ا
((، وقوله: ))وأما الضاد [52]حروف العربية يف القرآن الكرمي، كقولِّه: ))وليس يف القرآن الم بعدها شني يف كلمة واحدة

فيدغم فيه سبعة أحرف وهي الطاء والتاء والدال والظاء والذال والثاء والالم، حنو: أمط ضريه، واحفظ ضأنك، وانبذ 
[ و}العادايت ضبحًا{ ]العادايت 108ن منها شيء، ووجدت البواقي حنو: }قد ضل{ ]البقرة ضغنك، ومل يقع يف القرآ

  ((.[53][28[ و}بل ضلوا{ ]األحقاف 42[ و}حديث ضيف إبراهيم{ ]الذارايت 1
ومن هذه البابة أيضاً حكمه بعدم تكرر بعض الكلمات أو الرتاكيب يف القرآن الكرمي، فمن الكلمات }مشارب{ يف ]يس 

[ ))إذ ليس يف القرآن }عني آنية{ 5( ومن الرتاكيب: }من عني آنية{ يف ]الغاشية ([54][ ))إذ ليس يف القرآن غريه37
  .[55]غريه(( وكأنه يصدر عن معجم مفهرس ينتظم ألفاظ القرآن وتراكيبه

 
 التمهيد لألبواب: - ب

درج املَاَلقي على أن يقدم بني يدي كل ابب من أبواب كتابه بتمهيد يتناول أحكام الباب ويشرح بعض مصطلحاته قبل أن 
وميكن القول إن مادة الكالم يف معظم هذه التمهيدات مستقاة  -كما سلفت اإلشارة   -يشرع يف شرح عبارات الدَّاين فيه 

  صرف كما سيأيت بيانه فيما بعد.من اللغة والنحو وال
واحلقُّ أن متهيداته هذه تتفاوت يف طوهلا وبسط الكالم عليها، على أن أطوهلا وأكثرها إسهاابً واستقصاًء تلك الفصول 

السبعة اليت مهَّد فيها لباب اإلدغام الكبري، فبسط الكالم على معىن اإلدغام لغة واصطالحاً، وعدد أنواعه، مث أتى على 
خمارج احلروف وصفاهتا متوسعاً يف الكالم على الصفات تعلياًل وتوجيهاً، مث انتقل إىل أنواع احلروف من حيث االختالف  ذكر
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والتقارب، ومن حيث القوة والضعف، وختم ذلك كله ابلكالم على أضرب احلروف من حيث قبول اإلدغام 
  .[56]وامتناعه

وال تقتصر متهيداُت املَاَلقي على األبواب فحسب، بل تتناول أحيااًن عبارة من عبارات املنت تنطوي على حكم مل يسبق 
احلافظ: فإن احلرميني وأاب عمرو  التعرض له أو شرح مصطلحاته. من ذلك ما صنعه بني يدي شرحه عبارة الدَّاين ))قال

ق (( حيث مّهد ابلكالم على التسهيل ونوَعْيه املطلق واملقيد، فأوضح أن املراد ابملطل[57]وهشاماً يسهلون الثانية منهما
جعل اهلمزة بني بني، وأورد ما يقال فيه من تسهيل وتليني وتسهيل على مذاق اهلمزة ومهزة بني بني، مث أوضح أن التقييد 

ينصرف إىل املعىن الذي يقتضيه، فيقال تسهيل ابلبدل وابلنقل وابحلذف، وختم ابلقول: ))فهذه مجيع ألقاب التسهيل، وهذا  
فتسهيلها أبداً ابلبدل حنو )كاس وبري ومومن( تبدل حرفاً من جنس حركة ما قبلها، وسيأيت  كلُُّه يف املتحركة، فأما الساكنة

ذلك كله عاد إىل عبارة احلافظ السابقة ليستأنف ما كان (( وبعد [58]ذلك كله مفصاًل يف مواضعه حبول هللا العلي العظيم
 ((.[59]بصدده من شرحها بقوله: ))فإذا تقرر هذا فقول احلافظ: يسهلون...

 
 التيسري:استكمال ما ليس يف  -ج 

مل يقف املَاَلقي عند حدود شرح ما يف التيسري بل حرص على استكمال ما ليس فيه واستدراك نقصه، سواء كان ذلك مما 
  أشار إليه الدَّاين إشارًة، أو مما سَكَت عنه.

حيث وما كان مثله من سائر حروف املعجم ))… فمن األول قول الدَّاين بعد أن ذكر جلَّ ما يدغم من احلروف: 
(( فكان أن استكمل املَاَلقي ذكر هذه احلروف وهي: الغني والقاف والثاء والواو، شافعاً كلَّ واحد مبا ورد له [60]وقع...

  .[61]مي كما فعل أبشياعها مما نصَّ عليه الدَّاينمن األمثلة يف القرآن الكر 
دة يف املّد. يقول: ))والذي املّد الالزم الذي عرّب عنه أبنه السبب الثاين املوجب للزاي -ومن الثاين أي مما سكت عنه الدَّاين 

يوجب ذلك شيئان: أحدمها اهلمزة، والثاين احلرف الساكن إذا وقع كل واحد منهما بعد حرف من أحرف املد، وتكلم 
احلافظ يف هذا الباب على اهلمزة دون الساكن، وذَكَر الساكن واهلمزة يف غري هذا الكتاب من سائر تواليفه كجامع البيان 

اآلن الكالم على اهلمزة مرتباً على كالم احلافظ، مث أُتبعه ابلكالم على الساكن حبول من ال حول وال قوة إال به  وغريه. وأقدِّمُ 
اَلقي بذكره وإمنا ُيردفه بذكر ما يلحق به وهو مّد حروف التهجي اليت يف أوائل ((. وال يكتفي املَ [62]وهو العلي العظيم

مّدها، وما يرتتب عليها من إدغامٍّ وحتركٍّ  ، فيذكر أشكاهلا، وأصوهلا، وأقسامها من حيث تركيبها، وأحكام[63]السور
  .[64]ألواخرها حبركة عارضة، واختالف القّراء يف كل ذلك

ّا مل  يذكره الدَّاين يف التيسري، وهي غالباً ما تكون مستقاًة من كتب الدَّاين األخرى، ومما يدخل يف هذا الباب إفراُدُه مسائَل ممِّ
واملَاَلقي يصنع فيها صنيَعُه يف عبارات التيسري من حيث الشرُح واملعارضُة أبقوال مكي وابن شريح واالحتكاُم إىل كتب 

  الدَّاين األخرى... 
ذكرها يف ابب املد والقصر وهذا نصُّها: ))مسألة: قال احلافظ يف وخري مثال ميكن أن يساق على ذلك املسألُة اليت 

[ و}ال تؤاخذان{ ]البقرة 225املفردات مانصه: "وكلهم مل يزد يف متكني األلف يف قوله تعاىل: }ال يؤاخذكم{ ]البقرة 
[. فلم يزيدوا 50[. و}عاداً األوىل{ يف ]والنجم 91، 51[ واببه، وزاد بعضهم }آآلن{ يف املوضعني من يونس ]286

يف متكني األلف والواو فيهنَّ". وافق اإلمام على ترك الزايدة يف هذه األلفاظ وكذلك الشيخ إال يف }آآلن{ يف املوضعني فلم 
أَر للشيخ فيه شيئاً. واعلم أن األلف اليت تقصر من }آآلن{ هي اليت بعد الالم دون اليت بعد اهلمزة. نّص عليه اإلمام يف 

((. مث يتابع احلديَث عن املدِّ فيذكر مدَّ األلف املبدلة من التنوين يف الوقف وقول احلافظ فيها يف )جامع [65])الكايف(
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بعه ابلوقف على )رأى( فيذكر قول احلافظ فيها يف إجياز البيان والتمهيد وغريمها البيان( معارضاً بقول الشيخ واإلمام. ويت
  .[66]وقول الشيخ فيها يف الكشف

لتدليَل على أمرين اثنني: األول حرص املَاَلقي على استكمال ما مل أيتِّ عليه الدَّاين أردُت من عرض هذه املسألة وما بعدها ا
يف التيسري، والثاين تكّثره من املصادر واملراجع حىت بلغت كتب الدَّاين وحده اثين عشَر كتاابً بـَْلَه ما رجع إليه من كتب غريه. 

اين على اختالفها وتنوع موضوعاهتا، ألجل هذا ما تنوعت موارده وكأمنا أراد لكتابه أن يكون جامعاً ملا حوته كتب الدَّ 
ومصادره وكان لكل فن منها نصيب عنده، فهو يستعني يف حبث اإلمالة ابملوضِّح يف الفتح واإلمالة، ويف رواية ورش إبجياز 

ستعني ابلتفصيل واملفصح، ويف البيان والتلخيص، ويف قراءة انفع ابلتمهيد، ويف اهلمزتني ابإليضاح، ويف اإلدغام الكبري ي
الرسم القرآين ابلتحبري واملقنع، ويف تفصيل القول على القراءات عموماً يستعني ابملفردات وجامع البيان، إىل كالم من غريها 

  دعت إليه ضرورة الشرح والتفسري، حىت ليصدق فيه قوهلم "كلُّ الصيد يف جوف الَفرا".
 
 املوازنة:  -د 

ذ به نفسه من عرض ما يف التيسري على ما يف التبصرة والكايف وتتبع ما فيهما من املوافقة واملخالفة ملا يف وأعين هبا ما أخ
التيسري من مذاهب القّراء وأحكام األداء؛ إذ مل يدع أن خيتم كل مسألة يعرضها من كتاب التيسري بذكر قول الشيخ واإلمام 

  ذلك فاشية يف الكتاب ال تكاد ورقة ختلو منها.  وأمثلة -ومها صاحبا التبصرة والكايف  -فيها 
 
 اإلسناد: -هـ 

وهو، وإن مل يكن من صميم املوضوع، فإن املصنف حنا فيه حنو اإلسهاب واالستقصاء إذ ذكر مثانية عشر سنداً لرواية كتبه 
 تها على مخسني شيخاً.الثالثة املعتمدة التيسري والتبصرة والكايف ويف بعضها أكثر من طريق، وقد اشتملت يف مجل

 
 التعليل وتوجيه األحكام: -2

يتمتع املَاَلقي بذهنية علمية متوقدة ال تقعد عن طلب العلة والسبب يف جلِّّ ما يعرض هلا من أحكام، فهو َكلٌِّف ابلتعليل، 
كر العلة وسلوك حريٌص على توجيه كثري من مسائل القراءة ووجوه األداء، حىت ال يكاد فصل من فصول الكتاب خيلو من ذ 

، [67]مسالكها، وقد يفضي به األمر إىل تطلب ما وراء العلة مما أطلق عليه علماء أصول النحو علة العلة أو العلل الثواين
ما ذكره من العلل خلرج بنا األمر عن مقصده، وإمنا هي اإلشارة العجلى والبيان املوجز واملثال املومئ إىل ما ولو رحنا نتتبع 

  وراءه، لذا سأقتصر فيما يلي على ذكر املظاهر اليت جتلى فيها التعليل عنده:
 

 تعليل وجوه القراءات:  - أ
هلا، وذلك إما ابالستناد إىل قاعدة مشهورة يف العربية، أو  وهو ما اصطلح عليه ابالحتجاج للقراءات أي التماس الدليل

ابالعتماد على القياس وحشد النظائر وموازنة املثيل ابملثيل، وقد يساق لالحتجاج والتوجيه اآلايت القرآنية واألحاديث 
. وكتب القراءات متباينة يف تناول هذا [68]النبوية والشعر العريب واألمثال ولغات العرب وهلجاهتا وأقوال أئمة العربية

املوضوع، منها ما مل يذكره البتة كالتيسري والعنوان، ومنها ما أمَلّ به على قلة كالسبعة والتبصرة، ومنها ما أكثر من ذكره  
، ومنها ما ختصص فيه وأفرد له كاحلجة والكشف. أما الدر النثري فتوسَّط بني ذلك كله؛ إذ مل خيُل ابب من [69]إلقناعكا

تتنازعه كل أنواع  -شأنه عند جل من صنف يف هذا الفن  -هلا، والتعليل عند املَاَلقي أبوابه من توجيه القراءات والتعليل 
 -أي احلمل على التوهم  -املعارف اللغوية من حنو وصرف ولغة وصوت، فمن التعليل النحوي قوله: ))ومن هذا النوع 
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زم أكن محاًل على موضع الفاء؛ ألنه لو مل [ جب10قراءة اجلماعة غري أيب عمرو: }فأّصدَق وأكْن من الصاحلني{ ]املنافقون 
[ بسكون الياء كأنه نوى 162تثبت الفاء جلزم }أصدق{ وعلى هذا تتخرج قراءة انفع رمحه هللا: }وحمياْي{ ]األنعام 

  ((.[70]الوقف عليها وإن مل يقف...
ومن التعليل اللغوي تضعيفه قراءة حتقيق اهلمزتني اعتماداً على قول سيبويه يف ابب اهلمز: ))فليس يف كالم العرب أن تلتقي 

  ((.[71]مهزاتن فتحققا
ومن التعليل الصويت لوجوه القراءات ما قاله يف توجيه قراءة ترك صلة هاء الكناية: ))وجه قراءة اجلماعة برتك الصلة إذا 
سكن ما قبل اهلاء أن اهلاء عندهم لضعفها ووهنها يف حكم العدم فلو وصلوها لكانوا كأهنم قد مجعوا بني ساكنني، فرتكوا 

  ((.[72]لصلة لذلك...ا
واحلقُّ أن التعليل الصويت هو واسطُة العقد يف الدر النثري، فيه تكمن أصالة الكتاب ويبدو إبداع مؤلفه، وبه يتميز الدر النثري 

ن سائر كتب القراءات، وهو ينتظم كل أبواب الكتاب وفصوله ألنه يتعلق أساساً بظواهر األداء املختلفة من إدغام ومد م
وهي اليت تؤلف مادة الكتاب األساسية ألجل ذلك ما أفردُت له فقراتٍّ يف دراسيت املوسعة عن … ومهز وتسهيل وإمالة

  هذا الكتاب.
مل يكن يتكلف فيه أو يلتزمه يف كل ما يطرأ  -على حفاوته وعنايته بتوجيه القراءات  -َلقي وحيسن أن أشري هنا إىل أن املَا

من أحكام مما جيعله أمراً ال مفرَّ منه وال حميد عنه، بل هو على النقيض من ذلك يتناول املسألة مبا فيه مقنع من تعليالهتا، وال 
ده ينبِّه على عدم اطراد التعليل يف كل املسائل حيث يقول إثر تعليله إمالة يعدُّ التعليَل ملزماً لسواها من املسائل، وإمنا جن

الفتحة واأللف يف )عامل وعابد(: ))وينبغي للطالب أن يعلم أنه مىت حصل توجيه مسألة يف هذا العلم بوجه مناسب كفى، فإن 
يطرد ذلك وحصل االختالف بني النظائر فال اتفق مع ذلك اطراد التوجيه يف سائر النظائر واستمرار التعليل فحسن، وإن مل 

اعرتاض؛ ألن القوانني يف علم العربية إمنا هي أكثرية ال كلِّّّية ألن موضوع هذا العلم األلفاظ، وهو أمر وضعي، وإمنا يلزم 
  ((.[73]االطراد ويقدح االنكسار يف العلوم العقلية

 
 تعليل أوجه اخلالف: -ب 

مل يدع املَاَلقي أن يعلل ما ألزم نفسه تتبعه من أوجه اخلالف بني التيسري والتبصرة والكايف يف أحكام القراءات، من ذلك قوله 
فاجلواب أنه ميكن اجلمع بينهما أبن الرواية خالف : ))…[73يف تعليل خالفهم حول إدغام: }واألرض شيئًا{ ]النحل 

التالوة، كما تقرر يف ابب البسملة أو بلغ أحدمها ما مل يبلغ اآلخر، وهذا التوجيه الثاين أظهر لقول احلافظ: وال فرق بينهما 
  ((.[74]إال إرادة اجلمع بني اللغتني. فظهر أن احلافظ مل يبلغه ما بلغ اإلمام وهللا أعلم

للخالف بني الرواية واألداء، على أنه مل يقع يف ابب البسملة كما نص هنا  -الذي أشار إليه هنا  -ومن هذا القبيل تعليله 
  . [75]وإمنا يف ابب االستعاذة

  .[76]ومنه أيضا تعليله اخلالف يف ضم ميم اجلمع عند قالون
 
 تعليل ترتيب أبواب التيسري وفصوله: -ج 

َ املَاَلقي إىل ذلك كله بتعليل إيراد الدَّاين ألبواب كتابه وفصوله على هذا النحو من الرتتيب، وأفرد لذلك فصاًل بتمامه يف  ُعينِّ
(( وعرض فيه ألبواب التيسري ابابً ابابً مبيِّنا احلكمة من [77]ختام أبواب األصول دعاه: ))فصل يف هتذيب ترتيب التبويب

د: أما تقدمي اخلطبة ترتيب احلافظ له، ملتمساً املعاذير ملا قد يرد على هذا الرتتيب، وكان مما جاء يف مستهله: ))قال العب
ٌّ عن إبداء التعليل، فأما تقدمي ذكر أمساء القّراء الناقلني فألن جمموع ما اشتمل عليه الكتاب منسوب إليهم، مث  والصدر فغينِّ
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أتبَعه بذكر اتصال قراءهتم برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألنه لوال ذلك مل يصح االعتماد عليهم، ولزم تقدمي هذا الباب 
اتصال قرائه ابألئمة ألمرين...(( وراح يبدي الوجوه والتعليالت ملا فعله احلافظ يف هذا الرتتيب متتبِّعاً أبواب األصول  على

  .[78]يف الكتاب ابابً إثر ابب إىل أن فرغ منها
وليس هذا هو املوضع الوحيد الذي توىلَّ فيه املَاَلقي تعليَل ترتيب كالم الدَّاين، بل كان يعمد إىل هذا يف أثناء الشرح وضمن 
بعض األبواب، وال َأَدلَّ على ذلك من قوله يف سورة أم القرآن: ))تنبيه: ذكر عن محزة )عليهم ولديهم وإليهم( بضم اهلاء يف 

الني أواًل، مث ذكر عن ابن كثري وقالون خبالف عنه صلة امليم، مث أتبع مبذهب ورش، مث رجع إىل مذهب محزة والكسائي. احل
((. ومثل ذلك أيضاً تعليُله أتخرَي [79]وهذا العمل له وجه من الرتتيب حسن، وإن مل يكن ابدايً من أول وهلة، وبيانه...

  ((.[80]فصلِّ النون الساكنة والتنوين عّما يدغم مما سكونه عارض، حيث وصف ترتيب احلافظ مَثَّة أبنه ))أكمل وأنبل
 
 التعليم وحل املشكالت:  -3

ينحو املَاَلقي يف شرحه حنو التعليم، ويلبس لبوس املعلمني يف تذليله للكثري من الصعوابت وحلِّّه للمشكالت، وال ريب أن 
ه النَّزعة، فقد كان كما تقدم يف ترمجته ))مويل النعمة على مَتَرَُّسُه ابإلقراء واخلطابة والتعليم ُعَمَرُه كان َله أكرب األثر يف هذ

الطلبة من أهل بلده، أستاذاً حافاًل متفنناً مضطلعاً، إماماً يف القراءات، مقسوم األزمنة على العلم وأهله.. أقرأ عمره وخطب 
َ التعليَم يف كتابه كلَّ عناية، وأن [81]ابملسجد اجلامع من َمالَقة، وأخذ عنه الكثري من أهل األندلس (( فال غرَو بعد أن يويلِّ

م املوضوعات إىل فروع وأجزاء، ويفرتُِّض امل سائَل املشكلة يتوجَّه فيه إىل الطالب يزيل حريهتم، وينّبه على أخطائهم، ويقسِّّ
  اليت قد ترد على ألسنتهم ليضَع هلا اجلواَب املناسب.

  إن هذه العناية ابلتعليم وحل املشكالت تبدَّت يف عدة مظاهر أمهها:
 
 التوّجه إىل الطالب: -أ 

القارئ هبا، وال وأبرز مظهر من مظاهر هذا التوجه كلمته اليت يبدأ هبا كل فقرة من شرحه وهي ))اعلم(( فهو ما َيينِّ خياطب 
  حاجة إىل التمثيل عليها ألهنا تطالع القارئ يف كل صفحة من صفحات الكتاب.

ومن مظاهر هذا التوجه التنبيه على ما قد يقع فيه الطالب من أخطاء يف التالوة أو يف فهم عبارة التيسري كقوله لدى تنبيهه 
رة حتدث على الطالب حرية إذا مل يكن قوي الذِّْكرِّ أللفاظ القرآن، على تكرر عبارة ))وشبهه(( عند الدَّاين: ))لكن هذه العبا

فقد يطلب نظرياً ملا ذكر احلافظ إذا وجده يقول: وما أشبهه، فال جيده، فريمي نفسه ابلتقصري، فلهذا مهما أجْد عبارة 
  ...((.[82]زيَل حرية الطالباحلافظ يف مثل هذا وأعرْف أنه ليس ملا ذكر نظري أنبِّْه عليه إن أهلمين هللا تعاىل أل

ومن هذا التوجه تنبيهه الطالب على عدم اطراد التعليل يف كل املسائل: ))وينبغي للطالب أن يعلم أنه مىت حصل توجيه 
  .[84]..(( وقد تقدم النص على متام العبارة قريباً [83] هذا العلم بوجه مناسب كفىمسألة يف

وقد يذهب املؤلف إىل أبعد من ذلك فينبه املعلم على أخطاء تعرض للطالب يف تالوهتم كقوله يف فرش سورة امللك لدى 
نه كثرياً ما خيلُّ الكالم على تسهيل مهزة }أأمنتم{: ))قال العبد: وينبغي للمعلم أن يتفقد لفظ الطالب املتعلم يف مثل هذا، فإ

  ((.[85]بلفظ اهلمزة امللينة يف ذلك وهللا أعلم
 

 العناية ابلتقسيم:  -ب 
لفهمها وأدعى حلفظها وهي عناية ال تكاد تتخلف عن ابب من  أي تقسيم املسألة إىل أقسام بغية جتزئتها ليكون ذلك أيسر

  أبواب الكتاب، فأمثلتها فاشية يف كل ابب.
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. [86]من ذلك كالمه على االستعاذة إذ قسمها إىل أربع مسائل: يف لفظها، وكيفية اللفظ هبا، وحمل استعماهلا، وحكمها
ومنه تقسيمه املواضع ابعتبار البسملة يف مذهب احلافظ إىل أربعة: موضع ترتك فيه ابتفاق، وموضع تثبت فيه ابتفاق، 

. ومن ذلك أيضاً تقسيمه هاء الكناية من حيث اتفاق القّراء على الصلة [87]وموضع خُيرّي فيه ابتفاق، وموضع فيه خالف
. ومنه [88]وتركها إىل ثالثة أقسام: قسم اتفق القّراء على صلة حركته، وقسم اتفقوا على تركها، وقسم اختلفوا فيه

تقسيمه الساكن الذي يسبق اهلمزة املتبوعة إىل ثالثة أقسام: أحدها أن يكون حرفاً صحيحاً، والثاين أن يكون حرف مدٍّ 
  ومثله كثري.… [89]ولني، والثالث أن يكون حرف لني

ومما يتصل هبذه الّنزعة إىل التقسيم إعادة عرضه بعض األحكام ملّخصة وجمزأة على حنو يقرِّهُبا من األفهام، كما صنع يف 
من الكالم على سورة أم القرآن حيث قسم هذه احلاالت إىل أربع: حالة حترك فيها عرض حاالت ميم اجلمع بعد أن فرغ 

دائر بني  [90]ابلضم وتوصل ضمتها بواو ابالتفاق، وحالة حترك فيها من غري صلة، وحالة تسكن فيها، وحالة فيها خالف
  اإلسكان والتحريك مع الصلة.

وقد يصنع العكس فيستهل الباب مبثل هذه األحكام املقسمة كما جند يف ابب ذكر اهلمزة املفردة حيث قدم له بتقسيم 
  .[91]مذاهب القّراء يف اهلمزة املفردة إىل أربعة أقسام

 
 إاثرة االنتباه بوضع عناوين جانبية: -ج 

  وهي ذات صيغ خمتلفة أبرزها: ))تنبيه(( و))مسألة(( و))تنقري((.
صنيعه يف تنبيهه على اخلالف يف ضم ميم اجلمع وغالباً ما تنطوي التنبيهات على إشكال يثريه املَاَلقي مث يبادر إىل حّله، ك

عند قالون، حيث عرض عبارتني للحافظ األوىل يف التيسري والثانية يف املفردات مث قال: ))وبني العبارتني بـَْوٌن يعرض منه 
(( وقد يكون املراد من التنبيه عرض حكم بصورة جمزَّأة ومقسَّمة وفق ما مر بنا [92]للناظر إشكال، ووجه البيان يف ذلك

يف الفقرة السابقة من تنبيهه على حاالت ميم اجلمع. أو يكون غرضه منه تعليل ترتيب كالم الدَّاين يف مسألة من املسائل  
 من توجيهه لرتتيب الدَّاين الكالَم على مذاهب القّراء يف )عليهم ولديهم وإليهم( يف سورة أم كالذي مّر بنا قريباً 

دقيق من األحكام هو مظنَّة اخلفاء، كتنبيهه على أن اهلمزة . وقد يكون الغرض من التنبيه الكالم على حكم [93]القرآن
املتطرفة املتحركة يف الوصل إذا سكنت يف الوقف فهي حمّققة يف قراءة أيب عمرو سواء قرئت برواية التحقيق أم برواية 

سري لكان التسهيل. وقد اعتمد يف هذا احلكم على كالم للحافظ يف املفردات، مث قال: ))ولو نبه عليه يف التي
  ((.[94]حسناً 

وأما املسائل فهي تنطوي على كالم للداين من التيسري خيتاره املَاَلقي بغية شرحه دون سائر ما حوله، كاملسائل اليت أوردها يف 
  .[95]فتتح الكتاب يشرح فيها عبارات وردت يف مقدمة التيسري وابب ذكر اإلسنادم

  .[96]وقد حيصر الباب كله يف مسائل كما صنع يف ابب االستعاذة حيث حصرها يف أربع مسائل
يف املسألة املأخوذة من كتاب املفردات حول متكني ألف املد وقد يسوق املسألة يضمنها كالماً ليس يف التيسري، كما مرَّ بنا 

  .[97]يف بعض الكلمات
  اًل. وأما التنقريات فهي مواضع يتعقب فيها املاتن وسيأيت الكالم عليها مفص

ومما يلحق هبذه العناوين قوله: ))تتميم(( إثر فصل ما يدغم مما سكونه عارض حيث ذكر الصيغ اليت يعرض فيها تسكني 
  .[98]احلروف وقسمها ثالثة أقسام

 
 إاثرة املشكالت بغية حلها: -د 
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مل يكن املَاَلقي يتغافل عن مسألة عويصة أو شائكة، بل كثرياً ما كان يبادر إىل إاثرة مثل هذه املسائل وافرتاضها بغية حلِّّها 
ولكن  وتذليل صعبها، وال يعنيين هنا الكالم على شرح املشكل من كتاب التيسري، فالكتاب إمنا يقوم من أساسه على ذلك،

، وأدار الكالم فيها على صورة حوار جديل يبدؤه بقوله: ))فإن  الذي يعنيين تلك املواضع اليت أاثر فيها املَاَلقي مشكالتٍّ
قيل(( ويتبعه بقوله: ))فاجلواب(( على طريقة املناطقة، وهي كثرية فاشية يف الكتاب، أذكر منها التساؤل الذي أاثره يف ابب 

، وما أاثره [100]. وما أاثره حول حذف النون من )يكون( للجزم[99]ناع اإلدغام يف )أنت(اإلدغام الكبري عن امت
حول كون التشديد  . وما أاثره يف ابب هاء الكناية[101]حول اخلالف يف إظهار حرف النحل: }األرض شيئًا{ وإدغامه

. وما أاثره بعد ذلك حول الرجوع إىل األصل يف كالم [102]عارضاً يف قوله تعاىل: }عنه تَّلّهى{ على قراءة البزي
  .[104]. ومثله كثري[103]العرب

 
 شرح املعضالت: التفنن يف -هـ 

وهي صفة من الصفات املميزة لبعض ,ولعل خري مثال على هذا التفنن ما صنعه املالقي يف إيضاحه املقصود بصفة اإلطباق
أصوات العربية؛ إذ ال تكاد توجد يف غريها من أصوات اللغات األخرى، وقد اضطربت عبارات املتقدمني يف التعبري عنها، 

سيبويه فيها وقصَّرت عن جالء حقيقتها وَتعّرف كنهها، على حني َأوفْت عبارُة املاَلقي على الغاية  واختلفْت تفسرياهتم لعبارة
يف التعبري عن ظاهرة اإلطباق، ومَتّيزْت مما سواها خباصيةٍّ انفردْت هبا، وهي الربُط بني خمارج حروف اإلطباق ورمسها. وسأعمد 

  هذه الظاهرة ليسهل موازنته مبا جاء عند املاَلقي.فيما يلي إىل استعراض جلِّّ ما وقفُت عليه يف 
قال سيبويه: ))وهذه احلروف األربعة إذا وضعَت لسانك يف مواضعهن انطبق لساُنك يف مواضعهن إىل ما حاذى احلنَك 

األعلى من اللسان ترفعه إىل احلنك فإذا وضعت لسانك فالصوت حمصور بني اللسان واحلنك إىل موضع 
  ((.[105]احلروف

هذه هي عبارة سيبويه وقد تلقَّفها خالفوه، إال أن عباراتِّ كثريٍّ منهم قصَّرت عن أتدية املعىن املراد، فأومَهْت أن اإلطباَق 
كله على احلنك دون ختصيص جزء منه، من ذلك قول الّرّماين: ))واملْطبقة أحرٌف ينطبق اللسان فيها يكون ابنطباق اللسان  

((. وقول ابن احلاجب: ))املْطبق ما ينطبق معه احلنك على [106]على احلنك وهي أربعة: الطاء والظاء والصاد والضاد
االلتصاق، مُسَّيْت حروُفه ((. وقول زكراي بن حممد األنصاري يف شرحه للمقدمة اجلزرية: ))واالنطباق لغًة [107]اللسان

  ((.[108]مْطبقة النطباق طائفة من اللسان هبا على احلنك األعلى عند النطق هبا
وتوفيقاً يف شرح معىن اإلطباق إذ خصصته بظهر اللسان، أو شّبهته ابلطبق، إال بيد أن مثة عباراتٍّ أخرى كانت أكثَر دّقة 

أهنا دون شك مل تبلغ درجة عبارة املاَلقي يف ذلك، منها قول ابن السراج: ))وهذه األربعة األحرف إذا وضعَت لساَنك يف 
إىل احلنك، فإذا وضعت لسانك  مواضعهن انطبق لسانك من مواضعهن إىل ما حاذى احلنك األعلى من اللسان، ترفعه

((. ومنها قول ابن جين: ))واإلطباق أن َترفَع ظهر [109]فالصوت حمصور فيما بني اللسان واحلنك إىل موضع احلروف
. وقول الرضي يف شرح [111]ومثله قول ابن عصفور يف املمتع…((. [110]احلنك األعلى مطبقاً له لسانك إىل

عبارة ابن احلاجب السالفة: ))... ألنك ترفع اللسان إليه فيصري احلنك كالطََّبق على اللسان، فتكون احلروف اليت خترج 
((. ولعل عبارة الرضي هذه أوضح العبارات السابقة لتشبيهها وضع احلنك على اللسان [112]بينهما مطبقاً عليها

ابلطََّبق، والطََّبق إمنا تنطبق أطرافه بعضها علىبعض ال هو ذاته، وهذا ما جعل عبارة املاَلقي أكثر بياانً إذ هي تنص على 
لطرفني وذلك قوله: ))فاألحرُف املْطبقة: الطاء والظاء والصاد والضاد، مُسّيت بذلك النطباق ظهر اللسان مع اتصال ا

احلنك األعلى عند النطق هبا، وهلذا ُكتَِّب كلُّ واحدٍّ منها يف خطَّنْي متوازيني متصَلي الطرفني إشعاراً مبخرجها، واملنفتحُة ما 
  ((. [113]واحلنك األعلى عند النطق هبا عداها، النفراج ما بني ظهر اللسان
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احلنك فاملاَلقي هنا ينص على أن املنطبق هو ظهر اللسان، أي آخره، وهو ينطبق مع احلنك األعلى، واملقصود ابألعلى: 
اللني ألن احلنك ينقسم إىل قسمني: األول احلنك الصُّلب وهو اجلزء العظمي األمامي من اجلدار الفاصل بني األنف والفم 
ويتخذ شكل قبة أوهلا اللثة وآخرها احلنك اللني، والثاين احلنك اللني وهو اجلزء العضلي املتحرك من احلاجز الفاصل بني 

م والبلعوم من جهة أخرى، ويتصل ابحلنك الصُّلب من أمام، وابجلدران اجلانبية للبلعوم من األنف والفم من جهة وبني الف
مقدمته، واملخرج هو احلَْبَسة الناجتة من اتصال  ، وملا كان خمرج هذه احلروف من طرف اللسان، أي[114]اجلانبني

عضوين من أعضاء النطق، فقد تكوَّن جتويف يف الفم بني هذا املخرج يف أول اللسان وذلك االنطباق يف آخره، فهو جتويف 
إلشارة إىل بني قبة احلنك الصُّلب من األعلى وتقعر اللسان من األسفل، وطرفاه مسدودان، وهذا ما عرّب عنه املاَلقي اب

  العالقة بني رسم هذه احلروف ونطقها؛ فهي ترسم يف خطني متوازيني متصلي الطرفني إيذاانً مبخرجها.
 
 تعّقب املاتن وحتقيق املنت: - 4

حظي الدَّاين مبكانة رفيعة عند أيب حممد، يتجلى ذلك يف كل نقل نقله عنه سواء كان من كتاب التيسري أو من سواه، إذ ال 
ره إال مقروانً بعبارة الرتحم والتبجيل، وهي العبارة الدائرة يف كالمه لدى كل نقل ))قال احلافظ رمحه هللا(( وحسبك يكاد يذك

ابلتصّدي لشرح الكتاب إعجاابً بصاحبه، فإذا أضفنا إىل ذلك تعويله الكثري على كتبه املختلفة، ورواية هذه الكتب أبسانيد 
   أّي مكانة احتلها الدَّاين يف نفس املَاَلقي.متعددة عن صاحبها الدَّاين قدَّران

ه كالمه أبخّف عبارة وألطفِّها، وكيف كان يلتمس املعاذير لتقدمياته وأتخرياته، بل يعقد فصاًل كامالً  وقد مّر بنا كيف كان يوجِّّ
  .[115]لبيان وجه ترتيب أبواب التيسري

بيد أن هذا كله مل يصرفه عن تتبع عثراته والتنبيه على زالته كلما استدعى األمر ذلك، ولكن عبارته مل خترج عن حدود 
ه عبارة ال ويلتمس له  -موضع النقد والتنقري  -دَّاين التقدير والتبجيل الذي يكنُّه له يف كل ما انتقده به بل إنه كثرياً ما يوجِّّ

  فيها املعاذير.
هذا وإن معظم تعقيبات املَاَلقي وانتقاداته تنحو حنو تقييد عبارة الدَّاين، ودفع ما قد يُتوهَّم من إطالقها، من ذلك تعقيبه على 

يقتضي أّن يف القرآن من هذا املعتل  - كما يقول  -قول احلافظ: ))وشبهه(( إبثر قوله: }وإن يك كاذاًب{ بقولِّهِّ: ))إذ هو 
فعلى هذا يبقى قوله "وشبهه" ال حيرز … املختلف فيه زايدة على هذه املواضع الثالثة اليت ذكرها الدَّاين وليس األمر كذلك

((. مث يشري املَاَلقي يف هذا الصدد إىل أنه سُيعىَن بتقييد كلِّّ ما كان على هذه الشاكلة من كالم الدَّاين، ألن [116]شيئاً 
فلهذا مهما أجْد عبارَة احلافظ يف مثل هذا وأعرف أنه ليس ملا ذَكَر … احلافظ ))قلَّما يرتك هذه العبارة يف أكثر املسائل

عليه إن أهلمين هللا تعاىل ألزيل حتري الطالب، وقد أبديت عذر احلافظ ومقصوده يف ذلك رمحه هللا ورضي عنه، وهللا  نظرٌي أنبِّهْ 
  ((.[117]جل جالله أعلم

  .[118]عه يف غري ما موضع من كتابهوهذا ما صن
ي يئسن( حيث وقد يرد تقييُد املَاَلقي لعبارة الدَّاين على صورة أسئلة، كما جاء يف تعقيبه على منع احلافظ اإلدغام يف )والال

َ كيف يصنع القارئ هبذا احلرف على قراءة أيب عمرو والبزي؟ هل يفصل بسكت  قال: ))وكان ينبغي للحافظ أن يبنيِّّ
خفيف؟ أو يشبع مدَّ الصوت؟ أو كيف يكون وجه العمل مع ما فيه من التقاء الساكنني يف الوصل إذ قبل الياء 

  ((.[119]ألف؟
أو يرد هذا التقييُد على صورة اقرتاحٍّ يتمِّم فيه عبارَة الدَّاين، كما صنع يف آخر ابب ذكر اهلمزة املفردة لدى قول احلافظ: 

ن الوجه أن يقول إبثر قوله: يف ذلك كله. إال ما نذكره من مذهب "والباقون حيققون اهلمزة يف ذلك كله" حيث قال: ))فكا
  ((. [120]أيب عمرو ومحزة. وهللا تعاىل أعلم
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الباب نفسه: ))ومل يذكر يف هذا املوضع }بعذاب بئيس{ الذي يف آخر ]األعراف  ومن هذا القبيل قوله يف الفصل التايل من
  …((.[121][ وسيذكره يف فرش احلروف مبا فيه من اخلالف، ولو نبَّه عليه أنه سيذكره يف موضعه لكان حسناً 165

يف أول ، جاء [122]وقد درج املَاَلقي يف عدد من هذه التعقيبات على أن يـَُعْنوَِّن هلا بكلمة ))تنقري(( وهوالتفتيش والبحث
تنقري له يف ابب ذكر مذهب محزة وهشام يف الوقف على اهلمز: ))تنقري: قوله رمحه هللا يف هذا الفصل: "أبدالها واواً يف 

حال حتريكها وسكوهنا" كالٌم خرج غرَي معتىًن بتصحيحه، إذ ليس يف القرآن مهزة متطرفة ساكنة بعد ضمة، وكذا نّص هو 
كالمه تنافر، لكن يتخرج كالمه على أنه ُأطلق حبسب ما يقتضيه القياس يف الساكنة لو عليه إبثر هذا الكالم فظهر يف  

ُوجدت بعد ضمة، ولو أسَقَط التقييَد بقوله: يف حال حتريكها وسكوهنا وأتى ابملُُثل متصلة بقوله: أبدالها واواً. مث أتبعه بقوله: 
  ((.[123]ومل أيت يف القرآن ساكنة لكان حسناً صحيحاً. وهللا أعلم

وقد تطول بعض تنقرياته فتشتمل على حبث يف الصرف كما صنع يف تنقريه عن قول الدَّاين: ))إذا كان الساكن أصلياً غري 
ال تكون أصاًل يف نفسها ال يف األمساء وال يف األفعال، وإمنا تكون أبداً إما زائدة وإما بداًل من حرف  ألف(( إذ بنيَّ أن األلف

أصلي، وراح يشرح املراد من ذلك مستشهداً بكالم سيبويه، مث عاد ليخرِّج كالَم الدَّاين على عادته يف التماس املعاذير له 
  .[124]وتوجيه كالمه التوجيَه املناسب

وال نَعدم الوقوَع على مواضع من تعقيبات املَاَلقي خلْت من التماس املعاذير له، وجاءت فيها عبارته أشدَّ وقعاً من غريها، 
الدَّاين مذهَِب التسهيل والتحقيق حلمزة يف ما يتوسط من اهلمزات بدخول الزوائد عليهن:  من حنو قوله تعقيباً على جتويز

))واعلم أن هذا القول مستغرب من احلافظ كيف يطلق القول بتجويز املذهبني وقد قال يف أول الفصل: إن محزة يراعي يف 
  ((.[125]ط املصحف إال إذا حققت اهلمزة؟التسهيل خط املصحف؟ أليس أكثر أمثلة هذا الفصل ال ميكن موافقتها خل

تؤذن أبن ورشاً وحيسن أن أشري هنا إىل مالحظة الحظها املَاَلقي على الدَّاين يف ابب اإلمالة، وذلك أن ظاهر عبارة التيسري 
ال مييل )هداي وحمياي ومثواي( على حني صرح الدَّاين يف كتبه األخرى )إجياز البيان والتمهيد والتلخيص واملوضح( إبمالتها 
بني اللفظني لورش، يقول املَاَلقي خامتاً القول فيها: ))فظهر من مجيع ما تقدم أنه اختلف قوله يف هذه الكلمات، وأن مذهبه 

((. وقد تلقَّف هذه املالحظَة ابُن اجلزري وأفرد هلا تنبيهاً يف [126]فتحها لورش كما تفتح حلمزة. وهللا أعلم يف التيسري
 هذه مث قال: ))وقد نصَّ يف ابقي كتبه على خالف ذلك وصرَّح به نصاً يف كتاب النشر أشار فيه إىل ظاهر عبارة التيسري

وكأنه يغمز بذلك من مقولة املَاَلقي السالفة  …(([127]اإلمالة، وهو الصواب خالفاً ملن تعلق بظاهر عبارته يف التيسري
  دون أن يصرِّح ابمسه.

تصحيُحُه بعَض ما وقع يف نسخ التيسري من  -أعينِّ تعقيبات املَاَلقي واستدراكاته  -ومما ميكن أن يندرج يف هذه السبيل 
ذا يدّل على استعانته بنسخ أمّت وأقوم أخطاء، وموازنته بني هذه النسخ، وإيراده عباراتٍّ للحافظ ليست يف نشرة التيسري، وه

وسأمثل لكل من هذه الظواهر -فهو قد مجع إىل عنايته ابلشرح حتقيَق النص  -من النسخ اليت نشر عنها كتاب التيسري 
  الثالث مبثال.

": ))وقد يقع يف [128]أما األوىل فمثاهلا قوله يف ابب اإلدغام منبهاً على تصحيف يف عبارة احلافظ: "وال فرق بني البابني
(( وما ذكره [129]بعض النسخ: وال فرق بني اليائني. تثنية ايء اليت ابثنني من أسفل، وهو تصحيف وهللا جل جالله أعلم

  املَاَلقي هنا من التصحيف هو ما وقع يف نشرة التيسري.
لتيسري إبثر فمثاهلا قوله يف مستهل شرحه: ))مسألة: يثبت يف كثري من نسخ ا -وهي املوازنة بني نسخ التيسري  -وأما الثانية 

البسملة والتصلية: "قال أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان" والذي رويُتُه ترُك ذلك، وإثباُت اخلطبة إبثر البسملة 
((. وما أشار إليه املَاَلقي هنا هو ما أثبَـتَـْتُه نشرُة التيسري [130]والتصلية، وهو قوله: احلمد هلل املنفرد ابلدوام
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، فدلَّ على مطابقة روايةِّ مؤلفِّه ابنِّ اجلزري لروايةِّ [132]، على حني خلت منه نشرُة حتبري التيسري[131]أيضاً 
  .[133]املَاَلقي

فمثاهلا قوُلُه يف آخر ابب اإلدغام: ))قال احلافظ رمحه هللا: فأما قول  -وهي الزايدة على ما يف نشرة التيسري  -وأما الثالثة 
{ و}إىل الطيِّب من اليزيدي: إمنا أدغم من أجل كسرة الذال فال يصّح، إذ كان قد أظهر: }ُضرِّب مثٌل{ و}ُكذِّب موسى

(( مث راح يشرح هذه العبارة كما جرى يف غريها مما بىن عليه كتابه، على أين مل أقف على [134]القول{ و}من شرب منه{
ها يف مطبو  وال حتبريه، فلعلها من ُنسخٍّ أخرى كانت حبوزة املَاَلقي رمحه هللا،  -الذي بني يدي  -ع التيسري وال خمطوطه نصِّّ

  .[135]واجلدير ابلذكر أنه أرَدَفها بنظائَر هلا يف الباب ينطبق عليها األمر نفسه
إن تعقيباتِّ املَاَلقي واستدراكاته على الدَّاين تومُئ إىل سعة علم، ودقةِّ مالحظةٍّ، وحترٍّ للصواب، وفرطِّ إحساسٍّ بداللة 

أو تْنزلَق به يف األلفاظ والرتاكيب، وشدةِّ حرصٍّ على فْهمِّ الطالب خشيَة أن تلتوَي به ظاهُر العبارة إىل ظلمات الَوْهمِّ 
مهاوي اخلطل والسُّْقم. فإذا أضفنا إىل ذلك كله حتقيقاته وعنايته بُنسخ املنت الذي تصدَّى لشرحه علمنا أّي عامل كان وأّي 

  حمقق !.
 
 العناية بعلوم اللغة: - 5

، وقد  أفاد مصنفه من ثقافته اللغوية، يف الدر النثري علم غزير، وعناية ملحوظة ابلعربية وعلومها من حنوٍّ وصرفٍّ ولغةٍّ وصوتٍّ
  فكانت مورداً من املوارد اليت رفدته يف أتليف الكتاب.

ولو رحت أتتبع مظاهر هذه العناية ملا وسعتين هذه العجالة, ففي كل صفحة من صفحات الكتاب أثر واضح يدل على 
  مبلغ هذه العناية.

 
 اخلامتة:

استقرائه واستيعابه، وتعليمه وتذليله للصعوابت، وعنايته بعلوم اللغة عامة والنحو إّن ما ذكرتُُه من دّقة املَاَلقي وتعليله، و 
والصرف خاصة... إىل غري ذلك من خصائصِّ منهجه يدل داللة ال ريب فيها أن املصنف مل يقتصر على شرح املنت يف كتابه 

ه يف بعض األحيان, وهي ترقى ابلكتاب هذا, بل أضاف إضافات علمية ال تقل أمهية عما يف املنت نفسه إن مل ترُب علي
ليكون أمنوذجاً حيتذى يف كتب الشروح عموما ويف هذا الفّن خصوصا، ال َدَرك عليه بل له الدََّرك والسَّبق الذي ال ُيداََن وال 

 يدَرك.
أحصاها شرحاً وحالًّ ومتثياًل وال غرَو فقد أوىف صاحُبه على الغرض من أتليفه فلم َيدَْع صغريًة وال كبريًة يف كتاب التيسري إال 

 وتعلياًل وتعليماً وتتميماً. 
 

 ثبت املراجع
 املخطوطة: –أ 
 هـ(، مصورة عن نسخة األخ األستاذ حممد اليعقويب.444، أبو عمرو الداين )التيسري يف القراءات السبع - 

 (، مخس نسخ خطية :هـ705، عبد الواحد املالقي )الدر النثري والعذب النمري يف شرح كتاب التيسري -
 نسخة جممع اللغة العربية بدمشق. -1
 ( قراءات.260نسخة املكتبة األزهرية ابلقاهرة رقم ) -2
 (.153نسخة متحف طوبقبو سراي ابصطنبول رقم ) -3
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 (.11نسخة مكتبة إمسيخان سلطان يف مكتبة السليمانية ابصطنبول رقم ) -4
  (.16نسخة مكتبة كوبريلي ابصطنبول رقم ) -5
هـ(، مصورة عن نسخة مكتبة فيض هللا ابصطنبول رقم 384، أبو احلسن علي بن عيسى الرماين )شرح كتاب سيبويه -
(1987.) 

هـ(، مصورة عن نسخة املكتبة الظاهرية املوجودة يف مكتبة 705، عبد الواحد املالقي )عمدة النحرير يف اإلدغام الكبري -
 (.5964األسد الوطنية بدمشق رقم )

 املطبوعة: -ب
هـ(، حتقيق حممد عبد هللا عنان، مكتبة اخلاجني ابلقاهرة، 776، لسان الدين بن اخلطيب )اإلحاطة يف أخبار غرانطة -
 م. 1973-هـ1393، 2ط
  1982-هـ1402هـ(، حتقيق عبد الرحيم حممود، دار املعرفة، بريوت، 538، الزخمشري )أساس البالغة -
، 1هـ(، حتقيق د. عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط316لسراج )، أبو بكر ااألصول يف النحو - 

 م. 1985-هـ1405
 م. 1980، 5هـ(، دار العلم للماليني، بريوت، ط1396، خري الدين الزركلي )األعالم -
ادة، القاهرة، هـ(، حتقيق أمحد حممد قاسم، مطبعة دار السع911، عبد الرمحن السيوطي )االقرتاح يف علم أصول النحو -
 م. 1976-هـ1396، 1ط
هـ(، حتقيق د. عبد اجمليد قطامش، مركز البحث 540، أبوجعفر بن الباذش األنصاري )اإلقناع يف القراءات السبع -

 هـ.1403العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، مكة املكرمة، 
نصور، الدار العربية للكتاب، ليبيا تونس، هـ(، حتقيق عبد احلفيظ م730، القاسم بن يوسف التجيِب )_ برانمج التجيِب

 م. 1981
، 3هـ(، حتقيق حممد حمفوظ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط749، حممد بن جابر الوادي آشي )برانمج الوادي آشي -

 م.1982
 -ل إبراهيمهـ(، حتقيق حممد أبوالفض911، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي )بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة -

-1965هـ(، حتقيق عبد الستار فراج ومجاعة، وزارة اإلعالم، الكويت، 1205، حممدمرتضى الزَّبيدي )اتج العروس
 م. 1989

هـ(، حتقيق د. حميي الدين رمضان، منشورات معهد 437، مكي بن أيب طالب القيسي )التبصرة يف القراءات -
م. نشرة اهلند بتحقيق د. حممد غوث الندوي، حيدرأابد،  1985-هـ1405، 1املخطوطات العربية، الكويت، ط

 م. 1979
  1404، 1هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، ط833، ابن اجلزري )حتبري التيسري يف قراءات األئمة العشرة -
عالم العريب، هـ(، حتقيق د. عبد الفتاح إبراهيم، الزهراء لإل399، طاهر بن عبد املنعم بن غلبون )التذكرة يف القراءات -

 م. 1990-هـ1410، 1القاهرة، ط
هـ(، بعناية أوتوبرتزل، مصورة دار الكتاب العريب 444، أبو عمر عثمان بن سعيد الداين )التيسري يف القراءات السبع -

 م. 1985-هـ1406، 3ببريوت، ط
دار املصرية للتأليف والرتمجة، هـ(، ال488، احلميدي حممد بن أيب نصر األزدي )جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس -

 م. 1966
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هـ(، حتقيق بدرالدين قهوجي وبشري جوجيايت، دار 377، أبو علي احلسن بن عبد الغفار الفارسي )احلجة للقراء السبعة -
  م. 1984-هـ1404، 1املأمون للرتاث، دمشق، ط

  م. 1980-هـ1400، د. سعد مصلوح، عامل الكتب، القاهرة، دراسة السمع والكالم -
هـ(، حتقيق د.حممد حسان الطيان )قيد 705، عبد الواحد املالقي )الدر النثري والعذب النمري يف شرح كتاب التيسري -

 الطبع يف جممع اللغة العربية بدمشق(.
أبو  هـ(، حتقيق د. حممد األمحدي1025، أمحد بن حممد املكناسي الشهري اببن القاضي )درَّة احلَجَّال يف أمساء الرجال -

  م. 1970-هـ1390، 1النور، املكتبة العتيقة بتونس، ودار الرتاث ابلقاهرة، ط
هـ(، حتقيق د. نسيب نشاوي، 926) ، زكراي بن حممد األنصاريالدقائق احملكمة يف شرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويد -

 م. 1980-هـ1400دمشق، 
هـ(، حتقيق د. حممد األمحدي أبو النور، دار 796ابن فرحون املالكي ) ،الديباج املُْذَهب يف معرفة أعيان علماء املذهب -

 الرتاث، القاهرة.
  1400، 2هـ(، حتقيق د. شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة، ط324، ابن جماهد )السبعة يف القراءات -
مطبعة مصطفى البايب هـ(، حتقيق مصطفى السقا وزمالئه، اجلزء األول، 392، عثمان بن جين )سر صناعة اإلعراب -

، 1م. نسخة اثنية دراسة وحتقيق د. حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط 1954-هـ1374، 1احللِب، ط
 م. 1985-هـ1405

هـ(، حتقيق الشيخ شعيب األرنؤوط وزمالئه، مؤسسة الرسالة، بريوت، 748، مشس الدين الذهِب )سري أعالم النبالء -
  م. 1988-1981-هـ1409-1401، 1ط
، رضي الدين حممد بن احلسن االسرتاابذي، حتقيق حممد نور احلسن والزفزاف وعبد احلميد، دار شرح شافية ابن احلاجب -

 م. 1975-هـ1395الكتب العلمية، بريوت، 
 م. 1966هـ(، الدار املصرية للتأليف والرتمجة، 578، ابن بشكوال )الصلة -
 هـ(، بعناية ج. برجسرتاسر، مكتبة املتنِب، القاهرة.833)، ابن اجلزري غاية النهاية يف طبقات القراء -
  1986، 1هـ(، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط816، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآابدي )القاموس احمليط -
هـ(، مطبعة دار 476، )هبامش كتاب املكرر لسراج الدين األنصاري(، حممد بن شريح الرعيين )الكايف يف القراءات -
  هـ.1326كتب العربية الكربى مبصر، ال
هـ(، حتقيق عبد السالم هارون، عامل الكتب، بريوت، 180، أبو بشر عمرو بن عثان بن قنرب )كتاب سيبويه  -

 م. 1966-هـ1385
هـ(، دار الفكر، 1017، مصطفى بن عبد هللا الرومي املعروف حباجي خليفة)كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  -

 م. 1982-هـ1402بريوت، 
 هـ(، دار صادر، بريوت.711، ابن منظور )لسان العرب -
هـ(، حتقيق سبيع حاكمي، مطبوعات جممع اللغة العربية، 381، ابن مهران األصبهاين )املبسوط يف القراءات العشر -

 م.1986-هـ1407دمشق، 
 هـ(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.626، ايقوت احلموي )معجم األدابء -
 م. 1957-هـ1376، عمر رضا كحالة، مكتبة املثىن ودار إحياء الرتاث العريب، بريوت، معجم املؤلفني -
  1987-هـ1407، حممد فؤاد عبد الباقي، دار احلديث، القاهرة، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي -
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(، حتقيق بشار عواد وشعيب األرنؤوط وصاحل هـ748، مشس الدين الذهِب )معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار -
  م. 1984 -هـ1404، 1عباس، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

، 4هـ(، حتقيق د. فخر الدين قباوة، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط669، ابن عصفور اإلشبيلي )املمتع يف التصريف -
 م. 1979-هـ1399

 هـ(.1409اح السيد عجمي املرصفي )، عبد الفتهداية القاري إىل جتويد كالم الباري -
 م.1982(، دار الفكر، بريوت، 1339، إمساعيل ابشا البغدادي )هدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني -

 ــــــــــــــــــــــــــ
يسمى أيضاً كتاب التيسري حلفظ القراءات السبع، أو حلفظ مذاهب القراء السبعة. انظر مقدمة التيسري صفحة )ح(.   [1]

 .27وحكي أنه يسمى أيضاً الكتاب امليّسر. انظر الدر النثري 
 .18/80السري   [2]
القراء الكبار ، ومعرفة 12/121، ومعجم األدابء 407-2/405، والصلة 305جذوة املقتبس   [3]
، وهدية 9، وحتبري التيسري 505-1/503، وغاية النهاية 83-18/77، وسري أعالم النبالء 1/406-409

، ومقدمة 6/254، ومعجم املؤلفني 4/206، واألعالم  Bro. 516. SI : 719، و 1/653العارفني 
 ح.-مطبوع التيسري صفحة د

 .2التيسري   [4]
 .3-2التيسري   [5]
 ليس من وراء هذه األقسام إال املقدمة واخلامتة.  [6]
 .7-4التيسري   [7]
 .16-10التيسري   [8]
 .64-63السبعة   [9]
. وانظر ما كتبه حمققه الدكتور شوقي ضيف حتت عنوان 346و  172من ذلك مثاًل ما جاء يف السبعة   [10]

 .34-27جماهد ألصحاب القراءات السبعة ورواهتم" السبعة "مناقشة ابن 
 .57-41املبسوط   [11]
 .35-28املبسوط   [12]
ات أفردت يف كتاب على حدة كما يف كتاب قراءات . وجتدر اإلشارة إىل أن أسانيد بعض كتب القراء16التيسري    [13]

  صفحة(. 167القراء املعروفني برواايت الرواة املشهورين )
 .85-8. وانظر ذكر األسانيد 85املبسوط   [14]
. ومثل هذه العبارات اليت حتوي أحكاماً متعددة أبوجز ما ميكن كثرية ميور هبا الكتاب، من 32-31التيسري    [15]

هلمزتني من كلمتني: "واملكسورة املضموم ما قبلها تسهل على وجهني؛ تبدل واواً مكسورة ذلك قوله أيضاً يف ابب ذكر ا
على حركة ما قبلها، وجتعل بني اهلمزة والياء على حركتها واألول مذهب القراء وهو آثـَُر، والثاين مذهب النحويني وهو 

 .34أقيس." التيسري 
 .20التيسري   [16]
 من الدر النثري. 105-102هدى" ص  الكالم على "فيه -على سبيل املثال  -انظر   [17]
 .71التيسري   [18]
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، 357-1/350، واإلقناع 537-2/536، والتذكرة 108-107انظر على سبيل التمثيل السبعة   [19]
 .135-133والتبصرة 

وهي يف قوله: ".. فإذا اختلفت عنهم ذكرت الراوي ابمسه وأضربت عن اسم اإلمام، وإذا اتفقت ذكرت اإلمام   [20]
ابمسه، وإذا اتفق انفع وابن كثري قلت احلِّْرميان، وإذا اتفق عاصم ومحزة والكسائي قلت: قرأ الكوفيون طلباً للتقريب على 

 .3التيسري الطالبني ورغبة يف التيسري على املبتدئني." 
 .80التيسري   [21]
 .192التيسري   [22]
 .83، ومن ذلك ذكره لتاءات البزِّي 76التيسري   [23]
 .86التيسري   [24]
 2/549اإلمالة يف قوله تعاىل: }سكارى{ التذكرة من ذلك مثاًل كالم مؤلفه يف فرش سورة احلج على أحكام   [25]

لكوهنا سبقت يف  156على حني أغفل الداين ذكر هذه األحكام فيها عندما عرض هلا يف فرش سورة احلج، التيسري 
 األصول.

مع أنه ذكرها يف ابب اإلمالة ص  210من ذلك كالم مؤلفه على إمالة }ابرئكم{ يف مكاهنا من سورة البقرة ص   [26]
179. 

وبرانمج ’, 147ـ  146وبرانمج الوادي آشي ’, 554ـ  3/553ة يف أخبار غرانطة البن اخلطيب اإلحاط  [27]
وغاية ’, 138ـ  3/137ودرة احلجال البن القاضي ’, 2/63والديباج املذهب البن فرحون ’, 102التنجيِب 

ـ  1/359لداوودي وطبقات املفسرين ل’. 122ـ  2/121وبغية الوعاة للسيوطي ’, 1/477النهاية البن اجلزري 
 ’.... وغريها360

هذا وقد ظفران له برسالة خمطوطة ’, 636ـ  1/635هدية العارفني ’, 520ـ  1/114كشف الظنون   [28]
 لنحرير يف اإلدغام الكبري" يف مكتبة األسد الوطنية بدمشق وحصلنا على مصورة عنها.عنواهنا "عمدة ا

 .6-3انظر ما مضى ص   [29]
 .20-7الدر النثري   [30]
 .90-63الدر النثري   [31]
 .227-221الدر النثري   [32]
 .381-376الدر النثري   [33]
 .633-630الدر النثري   [34]
 .44و 35الدر النثري    [35]
 .90-63الدر النثري   [36]
 .13انظر ما سيأيت ص   [37]
 .296ثري انظر على سبيل املثال الدر الن  [38]
 .241، وانظر مثاالً على العبارات القصرية 275انظر مثااًل على العبارات الطويلة   [39]
 .211، 199، 193انظر على سبيل التمثيل الدر النثري [40]
 .243على سبيل التمثيل الدر النثري  انظر  [41]
 .273الدر النثري   [42]
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 .5-4الدر النثري   [43]
 .102الدر النثري   [44]
 .103الدر النثري   [45]
 .105-104الدر النثري   [46]
 .1/197اإلقناع   [47]
 .223 /1اإلقناع   [48]
 .281 /1النشر   [49]
 .112-107انظر الدر النثري   [50]
 .239الدر النثري   [51]
 .82الدر النثري   [52]
 .83الدر النثري   [53]
 .484الدر النثري   [54]
 .495( و)عني 378انظر املعجم املفهرس )مشارب(   [55]
 .90-63الدر النثري   [56]
 .242الدر النثري   [57]
 .243الدر النثري   [58]
 .243الدر النثري   [59]
 .126الدر النثري   [60]
 .128-126الدر النثري   [61]
 .211الدر النثري   [62]
وهو ما يسميه أهل التجويد املد الالزم احلريف، على حني يسمون األول املد الالزم الكلمي. انظر هداية القاري   [63]

 .80-79وما بعدها، وحق التالوة  341
 .227-221الدر النثري   [64]
 .236-235الدر النثري   [65]
 .236الدر النثري   [66]
 .118انظر االقرتاح للسيوطي   [67]
 .15-1/14عن مقدمة حتقيق احلجة للفارسي   [68]
 .1/29اإلقناع   [69]
 .289الدر النثري   [70]
 .245الدر النثري   [71]
 .206الدر النثري   [72]
 .489الدر النثري [73]
 .162الدر النثري [74]
 .41-40الدر النثري   [75]
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 .60الدر النثري [76]
 .630الدر النثري   [77]
 .633-630الدر النثري   [78]
 .61-60الدر النثري   [79]
 .356الدر النثري   [80]
 .3/553اإلحاطة   [81]
 .138-137الدر النثري   [82]
 .489الدر النثري   [83]
 .17انظر ما مضى ص  [84]
 .708الدر النثري   [85]
 .43-35الدر النثري   [86]
 .45الدر النثري   [87]
 .199الدر النثري   [88]
 .233الدر النثري   [89]
 .62-61الدر النثري   [90]
 .274الدر النثري   [91]
 .60الدر النثري   [92]
 .269وانظر ما تقدم  61-60الدر النثري   [93]
 .303الدر النثري   [94]
 .34-27الدر النثري   [95]
 .35الدر النثري   [96]
 .235در النثري ال  [97]
 .361-360الدر النثري   [98]
 .133-132الدر النثري   [99]
 .135الدر النثري   [100]
 .162الدر النثري   [101]
 .203-202الدر النثري   [102]
 .205-204الدر النثري   [103]
 .232، 230لدر النثري ا  [104]
 (.2/406) 4/436الكتاب   [105]
 أ./161شرح الكتاب ورقة   [106]
 .3/262الشافية، والنص مأخوذ من شرحها   [107]
 .40الدقائق احملكمة   [108]
 .3/404ل األصو   [109]
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 .1/70سر الصناعة   [110]
 .2/674املمتع يف التصريف   [111]
 .3/262شرح الشافية   [112]
 .74الدر النثري   [113]
 .152-151دراسة السمع والكالم   [114]
 .18انظر ما مضى ص   [115]
 .138الدر النثري   [116]
 .138-137الدر النثري   [117]
 .278، 169، 144انظر على سبيل املثال الدر النثري   [118]
 .146الدر النثري   [119]
 .279الدر النثري   [120]
 .280ر النثري الد  [121]
جاء يف األساس: نـََقْرُت عن اخلرب ونّقرت عنه: حبثت. وهو من اجملاز. انظر أساس البالغة، واللسان، والقاموس،   [122]

 قر(.والتاج: )ن
 .307الدر النثري   [123]
 .315-313الدر النثري   [124]
 .340الدر النثري   [125]
 .442الدر النثري   [126]
 .2/50النشر   [127]
 .21هي يف التيسري   [128]
 .143الدر النثري   [129]
 .21الدر النثري   [130]
 .2انظر التيسري   [131]
 .12انظر حتبري التيسري   [132]
 .1حاشية  21أشرت إىل ذلك يف حواشي التحقيق انظر الدر النثري   [133]
 .191الدر النثري   [134]
 .196-195الدر النثري   [135]
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