اسةُ
ِد َر َ
ــي فـي َش ْر ِح ِـه
َم ْـن َـه ِج
ِ
اإلمام أبي َع ْم ٍرو َّ
الدانِ ِّ
الـخ َ
ِ
(الــرائِ َّــيـةَ )
اإلمام َأ ِبـــي ُم َـز ِاح ٍم َ
قصيد َة ِ
ــاقــانِ ِّ
ــي َّ
د .عبد الرحمن بن �سعد ال ُـج َهنـي
الأ�ستاذ امل�شارك بكلية القر�آن الكرمي والدار�سات الإ�سالمية
باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
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الـج َهنـي
د .عبد الرحمن بن �سعد ُ

مستخلص البحث
إمام َ�أ ِب ــي ُمـزَ احِ ٍم
إمام �أبي َع ْمرٍ و ال َّدا ِنـ ِّـي فـي َ�ش ْرحِ ـ ِه ِ
 -عنوان البحثِ :د َر َق�صيد َة ال ِ
ا�س ُة َمـنْـ َه ِج ال ِ
الـخَ ــا َقــا ِنـ ِّـي (ال ـ َّرا ِئ ـ َّيـ َة).
أ�سا�سا من علوم القراءات القر�آنية ،و�أ َّو ُل َم ْن �أ َّل َف فيه
 -فكرة البحثُ :يع ُّد عِ ُلم تـجويدِ القر�آنِ عِ ْل ًما � ًالبغدادي ( 325-248هـ)؛ يف ق�صيدتِه
هلل ِبن يـحيـى الـخَ ا َقان ِّـي
بن ُعبيدِ ا ِ
إمام �أبـو ُمـزاحِ ٍم مو�سى ُ
ُّ
ال ُ
ِ
وح ْ�س ِن الأداءِ ،وقد بلغ َْت �أبياتُـها واحد ًا وخم�س َني بيت ًا ،وهي على َب ْـحرِ
ال َّرا ِئ َّي ِة التي قا َلـها يف :الق َُّراءُ ،
حكام.
و�ص َف العلما ُء
الناظم ِّ
َ
الطويلِ  ،وقد َ
بالد ِين ِ
حكام الأَ ِ
والعلم ،ومنظومتَه ب�إِ ِ
إمام احلاف ُِظ ال ُ
بن �سعيدِ ال َّدان ُِّـي (-371
ـمقرئ �أبو َع ْمرٍ و
ُ
عثمان ُ
و�شار ُِحها الأ َّو ُل -لعله الوحي ُد -هو ال ُ
الناظم بالآثا ِر الـ َم ْر ِو َّي ِة
 444هـ) ،وقد ب َّي َـن يف �ش ْرحِ ه لل َّرائِـ َّيـ ِة �أ�صولَ َمعانِيها ،م�ستدِ ّ ًل على ِ�ص َّح ِة مرا ِد
ِ
ال�شرح ُمـح َّق ٌق يف ر�سال ِة ماج�ستري ،ول ْـم ُيط َبع
املتقدم َني ،مـ َّما زا َدها ُ�شهر ًة وعِ لم ًا ،وهذا
عن الأئم ِة ِّ
ُ
بع ُد ،لكنَّه من�شو ٌر ومتا ٌح على الإنرتنت.
ٍ
موجز ٍة عن الق�صيد ِة ال َّرائِـ َّيـ ِة و�ش ْرحِ ها،
للناظم
وقد قام الباحثُ
ـخت�صرٍ
وال�شارح ،ودرا�س ٍة َ
بتعريف م َ
ِ
ِ
إمام ال َّدان ِِّـي لِق�صيد ِة الـخَ ا َقان ِِّـي (ال َّرا ِئ َّيةِ) ،مع بيانِ الأمثلةِ ،وكتاب ِة
ُث َّـم �أَ ْو َ�ض َح الـمن َه َج ال َع َّام ِ
ل�شرح ال ِ
بع�ض التعليقاتِ العلمي ِة عند احلاجةِ.
ِ
إحكام ق�صيدتِه
وخ َت َمه بـخاتـمة ،من � َأه ِّـم نتائج البحث الواردة فيهاَّ � :أن ال َ
إمام الـخاقان َّـي با َلغ يف � ِ
ي�ضاحِ ها؛ وتقريبِ َمعانِيها ،وتـهذيبِ �ألفاظِ ها ،فال تكاد تـج ُد ا�ستدراك ًا للداين على ق�صيدة
و�إِ َ
اخلاقانـي .ومنها :تق ُّد ُم الدان ِّـي يف �ش ْر ِح رائي ِة اخلاقاني ِة على غريِه؛ حيثُ ِ�إنَّـه �أ َّو ُل َ�ش ْر ٍح مكتمِ لٍ َي ِ�ص ُل
�إلينا خَ َبـ ُره وخُ ْبـ ُره .ومنها :عناي ُة الدان ِّـي ب�شرحِ ِه عناي ًة فائق ًة؛ ب ُِـح ْ�س ِن الرتتيبِ  ،وروع ِة التبويبِ  ،وتنوي ِع
العر�ض ،ود ّق ِة النقول ْ
وكثتِـها ،ونقْدِ
الن�صو�ص وتـحليلِها ،وغري ذلك.
�أ�ساليبِ
ِ
ِ
وكتاب �أخالقِ َحـمل ِة
تو�صيات ذكرها الباحثُ  ،منهـا� :إعدا ُد درا�س ٍة مقارِن ٍة بني اخلاقاني ِة
وهناك
ِ
ٌ
مذ ْال ُآج ِّريِّ على الـخاقان ِّـي ،ورواي ِته عنه هذه الق�صيد َة َم ْ�ش ُكو َل ًة
القر�آنِ لل ُآج ِّري (ت 360 :هـ)؛ لتت ْل ِ
ُم ْ�ص َل َح ًة من ناظمِ ها..
َ
بفهر�س ْ ِي :فهر�س امل�صادر واملراجع ،وفهر�س املحتويات.
وذ َّيل الباحثُ بـح َثه
َ

- -الكلمات الدالة (الـمفتاحية) :درا�سة ،منهج� ،شرح ،الداين ،ق�صيدة ،اخلاقانية ،التجويد.
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َ ِــي فـي َ�ش ْرحِ ـه ق�صِ يد َة الإما ِم َ�أبِـــي ُمـ َزاحِ ٍم
)ِ ِــي (الــ َّرائِــ َّي َـة
َ ِد َر
ِّ الـخــا َقــان
ِّ ا�س ُة َمـنْـ َه ِج الإما ِم �أبي َع ْمرٍ و الدَّان

ABSTRACT
Title: Study of the Methodology of Al- Imam Al- Hafidh Abu Amr Al-Daany (d. 444
A.H) In explaining the poem of the reciter Abu Muzahim al-Khaqaani (d. 325 A.H)
Which he said in regard to the reciters and the good Diction (known as Al-ra’iyyah).
Assistant Professor at the Faculty of the Holy Quran and Islamic Studies, Islamic
University of Madinah. Academic year 1441 AH
Research Idea: The knowledge of Tajweed is considered as one of the basic science of the Qur’anic readings, and the first to write in this regard is the reciter AlImam Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah bin Yahya al-Baghdadi; known as (Al-Khaqaani) (248- 325 A.H) In his poem(Al-ra’iyyah), which he said in regard to: the reciters
and the good Diction. His verses of Poems reached fifty-one, composed of protracted
meter (Al-bahrut taweel), Scholars have described the poet as religious and learned,
and his poem as the one that tightens the Rules. Its first commentator – perhaps he’s
the only – Al- Imam Hafidh Abu Amr uthman bin Sa’eed Al-Daany (371-444 A.H), He
explained the origins of their meanings, with his inference to the Authenticity of the
intent of the Poet and the Narrations of the previous Imams, which increased his
fame and knowledge, and this explanation is achieved in a master’s thesis, and has
not yet been published, but it’s on the Internet.
The researcher has given a brief biography of the poet and the commentator,
and a brief study on the poem, then he explained the general methodology of AlImam AL-Daany in explaining the poem (Al-ra’iyyah) of Al-Khaqaani, with examples
and some scientific commentaries where necessary.
He ended with a conclution, and the most important results of the research in
which contained: that Imam Al-Khaaqani was too accurate in his poem by explaining
it very carefully, the good order, the magnificence of the tabling, the diversification of
the methods of presentation, the accuracy and the intensity of the saying, the criticism of the texts and their analysis, and so on.
There are recommendations mentioned by the researcher, such as the preparation of a comparative study between the khaaqaniyyah and the book of moral behaviours of the memorizer of Qur’an by Al-ajurry (d. 360 A.H), because he is his
disciple.
The researcher tailed the research with two indexes: The index of sources and
references, and the index of contents.
Keywords: study, methodology, explanation, Al-Daany, poem, Al- Khaaqaniyyah,
Tajweed.
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الـج َهنـي
د .عبد الرحمن بن �سعد ُ

الـمقدمة
ّ
� َّإن احلمد هلل ،نحمده ون�ستعينه ،ون�ستهديه ونتو َّكل عليه ،و�أ�شهد � َّأل �إله ِ�إ َّل اهلل ،وحده ال �شريك له،
و� َّأن حممد ًا عبده ور�سو ُله� ،صلى اهلل عليه وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،وبع ُد:
املعروف
البغدادي الـمقرئِ ؛
خاقان
هلل ِبن يـحيـى ِبن
ِ
إمام �أبـي ُمـزاحِ ٍم مو�سى ِبن ُعبيدِ ا ِ
َ
ِّ
ف� َّإن ق�صيد َة ال ِ
علم التجويدِ  ،وهي
بالـخَ ا َقان ِّـي ( 325-248هـ)؛ التي قا َلـها يف :ال ُق َّراءُِ ،
وح ْ�س ِن الأداءِ؛ هي �أ َّو ُل ما �أُ ِّلف يف ِ
بلغت �أبياتُها واحد ًا وخم�س َني بيت ًا.
ق�صيد ٌة رائي ٌةْ ،
الناظم ،ف� َ
النا�س وعا َّمتُهم عليها :ا�ستح�سان ًا لـها ،واهتبا ًال بـها،
وقد
ا�شتهرت يف ع�صرِ
خا�ص ُة ِ
ْ
أقبل َّ
ِ
ري مِ ن علماء
ومباحث ًة ،و�إجاز ًة بـها ،ومعا َر�ض ًة لـها
وحِ فْظ ًا وتعلُّم ًا ،ومدا َر�س ًة
َ
بق�صائد ع َّدةٍ ،وت�أ َّثـر بـها كث ٌ
َ
التجويدِ والقراءاتِ يف م�صنَّفاتِـهم.
مو�سع ًا؛ ت�ض َّمنَ
فل َّما ر�أى ال ُ
إمام الدان ُّـي ( 444-371هـ) عل َّو مكان ِة هذه الق�صيد ِة �ش َرح َها �ش ْرح ًا َّ
أ�صول معانِيها ،والأدل َة على �صح ِة �أحكامِ ها ،بالأحاديثِ والآثا ِر والأقوالِ وال�س ِنن الوارد ِة عن الأئمة
بيانَ � ِ
الكتاب
أحكام التجويدِ �أ َّيـما تـحقيقٍ  ،فامتلأ
ُ
والعلماء ،ب�أ�سانيدِ ه الكثري ِة عن �شيوخِ ه ،وحقَّق القولَ يف � ِ
َ
ولطائف عزيز ٍة ال تكاد توجد يف غريِه.
بفوائد غزيرة ٍ،
َ
ال�شرح
بن ُب َن ْيدِ ٍر ال َع ْمرِ ُّي يف �إعدادِه ر�سالتَه للماج�ستري يف تـحقيقِ وتدقيقِ َن ِّ�ص هذا
وقد بذلَ د .غازي ُ
ِ
ٍ
وال�شارح و�ش ْرحِ هِ ،ول ْـم يتط َّرق
الناظم وق�صيدتِه،
درا�سات عِ لْمِ َّي ًة َر ِ�صين ًة عن
ج ْهد ًا مت َم ِّيـز ًا؛ و�أَع َّد فيها
ِ
ِ
أردت � ْأن ُ�أت َِّـم َـم ما د َر َ�س ،و�أُكْمِ َل ما َغ َر َ�س ،ب�إفراد درا�س ٍة
منهج الدان ِّـي يف �شرحِ ه لهذه الق�صيدةِ؛ ف� ُّ
لدرا�س ِة ِ
ال�شرح لِـ َمن
ال�شارح يف �شرحِ ه ،و َي�س ُه َل ف ْه ُم
خا�ص ٍة ملنهج الداين يف �شرحِ ه لرائي ِة اخلاقاين؛ لتُع َر َف طريق ُة
ِ
ِ
ق َر�أَ ُه ،و�أ�س� ُأل َ
العظيم �أَن ينفع بـما كت ْب ُت ،و�أن يتق ّب َل ما عمِ ْل ُت� ،إنَّه �سميع عليم.
اهلل ذا الف�ضلِ
ِ
أهـمية الـموضوع وأسباب اختياره
جوانب عديدةٍ؛ وهي من �أ�سباب اختيارِه ،فمنها:
تتبي �أهـمي ُة هذا املو�ضو ِع مِ ن
َّ ُ
َ
أحكام تـجويدِ ه و�أدائِه و�إِقْرائِه.
1.1تعلُّقه بالقر�آنِ الكر ِمي ،و�أخالقِ َحـ َملتِه ،و� ِ
مقرئ مـج ِّو ُدُ ،م َـح ِّدثٌ ُ�س ِّن ٌّـي� ،شاع ٌر بليغٌ ،ثق ٌة ٌ
الناظم ال ِع ْلمي ُة العالِي ُة؛ فهو ٌ
حافظ.
2.2مكان ُة
ِ
علم التجويدِ .
ُ 3.3
كون هذه الق�صيد ِة �أ َّولَ ما �أُ ِّلف يف ِ
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ِــي فـي َ�ش ْرحِ ـه ق�صِ يد َة الإما ِم َ�أبِـــي ُمـ َزاحِ ٍم َ
ِــي (الــ َّرائِــ َّي َـة ِ)
ِد َر َ
الـخــا َقــان ِّ
ا�س ُة َمـنْـ َه ِج الإما ِم �أبي َع ْمرٍ و الدَّان ِّ

ُ
بن
ـمحدثُ الـ ُم�س ِن ُد� :أبو عمرو
إمام الكب ُري
ُ
عثمان ُ
احلافظ ال�شه ُري ال ِّ
�شارح الق�صيدةِ ،وهو ال ُ
4.4عل ُّو منزل ِة ِ
�صاحب امل�ؤ َّلفات الـمتقَنة يف القراءات والتجويد ،مع التحرير املفيد والتحقيق العجيب.
�سعيدٍ الدانـي،
ُ
الناظم ،وات ُ
ال�شارح للق�صيد ِة �إىل ناظمِ ها.
ِّ�صال �سـ َما ِع
ال�شرح ،و ُقر ُبه من ع�صر
5.5تق ُّدم هذا
ِ
ِ
ِ
أ�سانيد كثري ٍة
6.6ما ت�ض َّمنَه هذا
أحكام العِلميةِ؛ مع �أَ ِد َّلتِها الـ َم ْر ِو َّية ب� َ
ُ
ال�شرح من التحقيقاتِ الفريد ِة لل ِ
واللطائف العزيز ِة التي ال تكاد توج ُد يف غريِه.
لل�شارح ،ومن الفوائدِ الغزير ِة
ِ
ِ
إدراك �أ�سل ِوبه يف
ال�شرح الـمط َّولِ بـمعرف ِة طريق ِة
تقريب اال�ستفاد ِة من هذا
ال�شارح يف �ش ْرحِ ه ،و� ِ
ُ 7.7
ِ
ِ
البيانِ عن معاين الق�صيدةِ.
الدراسات السابقة:
إمام الداين يف �ش ْرحِ ه ِل ـ َّرا ِئ ـ َّيـ ِة الـخَ ــا َقــا ِنـ ِّـي �إِ َّل:
َل ْـم �أجِ ْد -فيما �أَعلمَ -من �سبقنـي �إىل :درا�س ِة ِ
منهج ال ِ

ل�شرح الداين ِل ـ َّرا ِئ ـ َّيـ ِة الـخَ ــا َقــا ِنـ ِّـي التي �ص َّدرها بقولِه(« :املبحث الرابع:
 -درا�س َة �أ.د .ح�سني العواجي ِثالث ٍ
نقاط �أ�سا�سيةٍ؛ وهي على الرتتيب
وكانت درا�ستُه ُمـج َمل ًة يف ِ
منهج امل�ؤلف ،ومدى التزامه به)»(ْ ،)1
عنده:
وبي الدكتو ُر �أنه �ش ْر ٌح لق�صيد ِة اخلاقاين ،ث َّـم تط َّرق للثنا ِء على
1.1قال�« :أو ًال :مو�ضوع الكتاب»؛ َّ
الق�صيدةِ ،وعدد �أبياتِـها ،ورِوايتِها ،وبيانِ ط َبعاتِـها الـم�ست ِق َّل ِة عن ال�شرح.
ون�صف ،و�ص َّدره بـمق َّدمة �شرح
2.2وقال« :ثاني ًا :ذكر منهجه الذي َ�س َلكه»؛ وحت َّدث عنه يف نـح ِو �صفح ٍة
ٍ
منهج الدان ِّـي الذي �ألزَ َم نف َْ�سه بهُ ،ث َّـم �أور َد َن َّ�ص الأبياتِ ( ،)4 ،3 ،2وع َني �ش ْر ِح
الداين؛ لكي ُيب ِّيـنَ َ
فبي كثري ًا من املوا�ض ِع التي حتتاج �إىل حتقيقٍ
الداين لـهذه الأبياتِ ُ ،ث َّـم قال الدكتور« :ولقد َوفَّـى َ َّ 
اللتزام الدانـي بـمنهجِ ه يف ال�شرح؛ وهـما على الرتتيب
مو�ض َح ْي ِـن
ودِقةٍ» ،وع َّدد الدكتو ُر بع ُد مثال ِني ِّ
ِ
عنده :خاتـمة �ش ْرحه للبيت ِني ( )29ث َّـم (.)28
مزاحم اخلاقاين»؛ ون َقل �سبب ِني َن ّ�ص ًا عن امل�ؤ ِّلف من
�سبب �ش ْرحِ ه لق�صيد ِة �أبي
3.3وقال« :ثالث ًاَ :ب َّ َي َ
ٍ
َ
تو�سع الدان ُّـي يف
خم�س
مق ّدم ِة �ش ْرحِ هُ .ث َّـم �أَ ْو َ�ض َح الدكتو ُر َ�أ َّن
َ
ال�شرح ُم َـجـ َّز�أٌ على قِ�سم ِني ،وذك َر َ
م�سائل َّ
وبيان مو�ضوعا ِته العام ِة،
ع ْر ِ�ضها وحتقِيقِها ،و�أوجزَ الدكتو ُر احلديثَ عن الق�سم الثاين من ال�شرحِ ،
َ
م�سائل ل ْـم يذك ْرها اخلاقان ُّـي ،وخ ْتمِ ه �ش ْر َحه بذكرِ ق�صيد ِة �أبي
ونـ َّبه على �إيرا ِد الداين يف �ش ْرحِ ه
زادت �أ�شيا َء �أَغ َف َلها اخلاقان ُّـي.
طي؛ لكونِـها ْ
احل�س ِني الـ َم َل ِّ
((( من ر�سالته للدكتوراه ،وعنوا ُنـها�( :أبو عمرو الداين وجهوده يف علوم القراءات)�( :ص  .)471-467وقد ن َّب َه ِنـي عليها �أح ُد
الـمح ّكمني ،جزاه اهلل خري ًا.
20
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ـخت�صرةٌ؛ كما يظه ُر يف الفقرة ( .)2و�أما الدرا�س ُة يف هذا
وهذه الدرا�س ُة -مع تركيزِ ها وتـحرِ يرِ ها -م َ
البحث فلعلها ُ
ٍ
ٍ
وتف�صيالت.
بزيادات
تكمل هذه الدرا�سة،
فكانت حم�صور ًة يف �ست ِة
إمام الداين ِل ـ َّرا ِئ ـ َّيـ ِة الـخَ ــا َقــا ِنـ ِّـي
ْ
 -و�أ َّما درا�س ُة د .غازي ال َعمري ِل�شرح ال ِ
مباحثَ ؛ وهي على الرتتيب عنده« :الـمبحث الأول :تـحقيقُ عنوانِه .الـمبحث الثاين :تـحقيقُ ن ِْ�سبته
�إىل م�ؤ ِّلفه .الـمبحث الثالث :مزاياه و�أهـميته .الـمبحث الرابعَ :م ْر ِو َّيـات الداين يف �شرحه .الـمبحث
اخلام�س :و�صف ُن َ�سخ املخطوطة .الـمبحث ال�ساد�س :منهج التحقيقِ والتعليقِ »(.)1
منهج الدانـي
فظاه ٌر �أنَّ هذه الدرا�س َة- :مع تَن ّوعِ ها وتـجويدِ ها -لي�س فيها َ
مبحثٌ مف َرد عن درا�س ِة ِ
يف �شرحِ ه.

((( �شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين ،للدكتور :غازي ال َع ْمري (ق�سم الدرا�سة ). 353 - 269 ، 14 : 1
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ِــي فـي َ�ش ْرحِ ـه ق�صِ يد َة الإما ِم َ�أبِـــي ُمـ َزاحِ ٍم َ
ِــي (الــ َّرائِــ َّي َـة ِ)
ِد َر َ
الـخــا َقــان ِّ
ا�س ُة َمـنْـ َه ِج الإما ِم �أبي َع ْمرٍ و الدَّان ِّ

خطة البحث
ا�شتمل البحث على :مقدمةٍ ،وتـمهيدٍ  ،وف�صلٍ وحِ يدٍ  ،وخاتـمةٍ ،وفهر�س ِني ،على التف�صيل الآتي:
الـمق ّدمة؛ وفيها� :أهمية املو�ضوع و�أ�سباب اختياره ،والدرا�سات ال�سابقة ،وخطة البحث ،ومنهج البحث.
التـمهيد؛ وفيه مبحثانِ :
ُ
وال�شارح ،وفيه مطلبانِ :
بالناظم
ـموج ُز
الـمبحث الأول:
التعريف ال َ
ِ
ِ
ُ
بالناظم.
ـموج ُز
الـمطلب الأول:
التعريف ال َ
ِ
ُ
بال�شارح.
ـموج ُز
الـمطلب الثاين:
التعريف ال َ
ِ
موجز ٌة عن ق�صيد ِة الـخَ ا َقان ِّـي وعن َ�ش ْرحِ ها لِلدان ِّـي ،وفيه مطلبانِ :
الـمبحث الثاين :درا�س ٌة َ
موجز ٌة عن ق�صيد ِة الـخَ ا َقان ِِّـي.
الـمطلب الأول :درا�س ٌة َ
موجز ٌة عن َ�ش ْرحِ ها لِلدان ِّـي.
الـمطلب الثاين :درا�س ٌة َ
لق�صيد ِة الـخَ ا َقان ِّـي.
إمام الدان ِّـي يف َ�ش ْرحِ ِه ِ
الـف�صل الوحيد :درا�س ُة ِ
منهج ال ِ
وبع�ض التو�صياتِ .
الـخاتـمة؛ وفيها� :أه ُّم
النتائج ُ
ِ
ال ِف ْهرِ َ�سانِ ؛ وهـما:
1.1فهر�س الـم�صادر واملراجع.
2.2فهر�س املو�ضوعات.
منهج البحث:
الو�صفي ،م َّتبِع ًا الفقراتِ الآتـي َة:
املنهج
 �َ -سل ْكتُ يف درا�سة منهج الداين يف َ�ش ْرحِ ه ِلق�صيد ِة اخلاقاين َ
َّ
االلتزام بالكتاب ِة َوفْقَ القواعدِ الإمالئي ِة احلديثةِ.
1.1
ُ
2.2كتابة الآيات القر�آنية َوفق قواعد الر�سم العثمانـي ،مع عزوها يف املنت بني معقوف ِني.
ال�شارح يف �ش ْرحِ ه ،بـمثالٍ واحدٍ على ال ِّ
3.3ال ُ
أقل؛ مِ ـ َّما ي�ؤيد
منهج
مو�ضح ٍة ل
ـتمثيل عند ذكرِ �أمثل ٍة ِّ
ـمالمح ِ
ِ
ِ
ال�شارح.
كالم
ِ
ذلك مِ ن ِ
أعالم؛ اخت�صار ًا.
4.4عدم الرتجمة لل ِ
5.5التعليقُ على ما يـحتاج �إىل تعليقٍ يف مو�ضعِه.
22
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مبحثان:
التـمهيد؛ وفيه
ِ
ُ
وال�شارح ،وفيه مطلبانِ :
بالناظم
ـموج ُز
الـمبحث الأول:
التعريف ال َ
ِ
ِ
ُ
بالناظم.
ـموج ُز
الـمطلب الأول:
التعريف ال َ
ِ
ُ
بال�شارح.
ـموج ُز
الـمطلب الثاين:
التعريف ال َ
ِ
موجز ٌة عن ق�صيد ِة الـخَ ا َقان ِّـي وعن َ�ش ْرحِ ها لِلدان ِّـي ،وفيه مطلبانِ :
الـمبحث الثاين :درا�س ٌة َ
موجز ٌة عن ق�صيد ِة الـخَ ا َقان ِِّـي.
الـمطلب الأول :درا�س ٌة َ
موجز ٌة عن َ�ش ْرحِ ها لِلدان ِّـي.
الـمطلب الثاين :درا�س ٌة َ
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ِــي فـي َ�ش ْرحِ ـه ق�صِ يد َة الإما ِم َ�أبِـــي ُمـ َزاحِ ٍم َ
ِــي (الــ َّرائِــ َّي َـة ِ)
ِد َر َ
الـخــا َقــان ِّ
ا�س ُة َمـنْـ َه ِج الإما ِم �أبي َع ْمرٍ و الدَّان ِّ

الـمبحث األول
والشارح
بالناظم
ـموجزُ
ُ
التعريف ال َ
ِ
ِ
مطلبان:
وفيه
ِ
بالناظم.
الـمطلب األول:
ـموجزُ
ُ
التعريف ال َ
ِ
بالشارح.
الـمطلب الثاني:
ـموجزُ
ُ
التعريف ال َ
ِ
بالناظم
الـمطلب األول:
ـموجزُ
ُ
التعريف ال َ
ِ

()1

إمام ال ُ
ـمحدثُ
بن ُع َبيدِ ا ِ
هلل ِبن يـحيـى ِبن الن�ضرِ
َ
هو� :أبو ُمزاحِ ٍم مو�سى ُ
ـمقرئ ،ال ِّ
(خاقان)( ،)2ال ُ
ُ
ُ
ـمعروف بالـخاقانـي 325-248( ،هـ) ،وتويف بـبـغداد .و� ُآل خا َق َان مِ ـ َّمن
البغدادي ،ال
احلافظ ،ال َـحن َبل ُِّـي
ُّ
هلل الوزي ُر
العبا�س ،وا�شتغلوا
تو َّلـ ُوا الوزار َة خللفا ِء بنـي
�شيوخ �أبي ُمزاحِ ٍم :وال ُده ُع َب ْي ُد ا ِ
ِ
ِ
بالدواوين ،فمن ِ
أحمد ِبن حنبلٍ  ،وغ ُريهم ،ومن تالميذِ ه:
الرحمن ،و�
الكب ُري ،وع ُّمه عب ُد
ِ
إبراهيم احلربي ،وعب ُد اهلل ُ
بن � َ
ُ
�أحمد بن ن�صر ال�شَّ ذَ ائي ،و�أبو الفرج ال�شَّ َن ُبوذِ ي ،و�أبو بكرٍ ال ُآجـ ِّري ،وغيـ ُرهم.
زاحم مقرئ ًا مـج ِّود ًاُ ،م َـح ِّدث ًا
زاحم عد ٌد من العلماءِ؛ فقالوا :كان �أبو ُم ٍ
إمام �أبي ُم ٍ
وقد َ�أ ْثنَـى على ال ِ
ؤلفات عديدةٌ ،منها :ق�صيدتُه
ُ�س ِّنـ ّي ًا ،ثق ًة حافظ ًا ،راوِي ًة م�أْمون ًا ،عالِـم ًا بالعربيةِ� ،شاعر ًا بلِيغ ًا .وله م� ٌ
الرائي ُة يف ال ُق َّراءِ؛ وهي �أ َّو ُل َما ُ�ص ِّن َف يف التجويدِ بال ٍ
خالف( ،)3وله �أي�ض ًا :ق�صيد ٌة يف الفقهاءِ ،وثالث ٌة :يف
كتاب� :أخبار الثقالءِ ،مفقو ٌد �أي�ض ًا،
ال�س ـ َّن ـةِ؛ فالأوىل :مطبوع ٌة ،والثانية :من�شورةٌ ،والثالث ُة :مفقودةٌ ،وله ُ
ُّ
وغ ُري ذلك.

((( م�صادر ترجمته :معجم ال�شعراء للمر ُزباين ( ،)291-290معرفة الق َّراء للذهبي ( ،)275-274 :1غاية النهاية البن اجلزري
( ،)321 :2الدرا�سة الـمقدَّمة مع تـحقيق �شرح الداين لرائية اخلاقاين؛ ر�سالة ماج�ستري ،للدكتور :غازي ُبنيدر ال َع ْمري (:1
أو�س ُع و�أ�شـم ُل ،و�أح َك ُم و�أف�ض ُل.
)150-47؛ وهي � َ
َّ
اللقب لل َّن ْ�ض ِر .وخاقانُ  :ا�س ٌم ُي�س َّمى به َمنْ ت َُـخـ ِّقـ ُنه ال ُّتـ ْر ُك على �أن ُف ِ�سهم»؛ � ْأيَ :م َّل ُكوه و َر�أ ُ�سوه .انظر :ذيل تاريخ بغداد البن
((( هذا ُ
النجار ( ،)158-157 :17تهذيب اللغة للأزهري ( ،)35 :7القامو�س للفريوز�آبادي (.)1541
((( َن َّ�ص على ذلك :ابنُ اجلزري يف ترجم ِته للخاقانـي يف غاية النهاية (.)321 :2
24
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د .عبد الرحمن بن �سعد ُ

بالشارح
الـمطلب الثاني:
ـموجزُ
ُ
التعريف ال َ
ِ
ُ
إمام ال ُ
ـمحدثُ
عثمان ِبن �سعيدٍ  ،الأُ َم ِو ُّي
بن �سعيدِ ِبن
احلافظ� :أبو عمرٍ و
ُ
َ
عثمان ُ
ـمقرئ ،ال ِّ
هو :ال ُ
ُ
املعروف بعد ذلك
ال�ص ْ َي ِف)،
موالهم،
القرطبي مولد ًا ون�ش�أةً 444-371( ،هـ) ،ال�شه ُري يف زما ِنه ب ِ
ـ(ابن َّ
ُّ
بــ(ال َّد ِ ّ
ان)؛ ن�سب ًة �إىل مدين ِة (داني َة) لأنه ا�ستق َّر بها طوي ًال ،حتى تو ِّفـي بـها.
()1

العلم مبكر ًا بقرطب َة ،ث َّـم رحل �إىل بلدان الأندل�س ،ثـم رحل �إىل �إفريقية
وبد�أ ال ُ
إمام �أبو عمرٍ و َ
طلب ِ
(تون�س) والقريوان وطرابل�س وم�صر ومكة املكرمة ،و�سـمِ ع و َكتَب الكث َري يف القر�آنِ واحلديث والفقه
وال�س َيـر واللغة وغريها ،حتى �صار �إمام ًا يف �سائر العلوم.
ِّ
ُ
إمام �أبي عمرٍ و
أحمد الـحِ م�صي ثم الـم�صري (-333
َ
فار�س ُ
بن � َ
الفتح ُ
كثريون( ،)2منهم� :أبو ِ
و�شيوخ ال ِ
بن غلبونٍ احل َلبي ثم امل�صري ( 399هـ) ،وعنهما َر َوى الدان ُّـي
بن عبدِ
املنعم ُ
 401هـ) ،و�أبو احل�سن طاه ُر ُ
ِ
حزم الـ ُم َكت ُِّب (ت 405هـ) ،و�أبو حممدٍ �إ�سماعي ُل
رائي َة اخلاقاين( ،)3و�أبو
مروان ُعبي ُد ا ِ
هلل ُ
َ
بن َ�س َلم َة ِبن ٍ
ابن رجا ِء ِبن �سعيدٍ الع�سقالن ُّـي (ت 423هـ) ،وعنهما َر َوى الدان ُّـي رائي َة الـ َم َلطِ ي()4؛ التي عا َر َ�ض بـها
ُ
ُ
احل�سن
ـجاح ،و�أبو
كثريون �أي�ض ًا ،منهم :ول ُده �أبو العبا�س �أحم ُد ،و�أبو داود
وتالميذه
اخلاقاني َة.
ُ
ِ
�سليمان ُ
َ
بن َن ٍ
علي بن عبد الرحمن بن ال ُّد ّ�ش.
ترج َم له؛ قال الذهبي(�« :)5إىل �أبي عمرٍ و الـمنت َهى يف
إمام �أبي عمرٍ و كثيـ ٌر مِ ـ َّم ْن َ
وقد �أَ ْثنَـى على ال ِ
ِـقون بن ْقلِه يف القراءات ،والر�سم ،والتجويد ،والوقف
ِون لت�صانيفِه ،واث َ
�إتقان القراءات ،والق َّرا ُء خا�ضع َ
فات كثري ٌة متقنَة»ٌ()6؛ قال الذهبي(« :)7و ُك ُت ُبه يف غاي ِة ال ُـح ْ�س ِن والإتقانِ »،
واالبتداء ،وغ ِري ذلك .وله م�ؤ َّل ٌ
ومنها يف علم القراءات( :التي�سري يف القراءات ال�سبع) ،ويف علم التجويد( :التحديد حلقيقة الإتقان
والتجويد) ،ويف ر�سم امل�صحف( :الـ ُم ْقنِع) ،ويف احلديث( :ال�سنن الواردة يف الفنت) ،وله منظوم ٌة طويل ٌة؛
الديانات بالتحديد
وعقُود ِّ
عنوانـها( :الأرجوزة الـم َن ِّبهة على �أ�سماء الق َّراء والرواة و�أ�صول القِراءات ُ
الناظم على ق�سم ِني؛ يف �أ َّولِـهما� :أ�سـما ُء القُـ َّرا ِء وال ُّر َوا ِة و� ُ
أ�صول
وال ّدالالت)؛ وهي يف ( )65باب ًا ،جعلها
ُ
العقيدةِ ،ويف ثانِيهماُ � :
أ�صول الأدا ِء وقواع ُد التجويدِ .
((( م�صاد ِر ترجـم ِته :معجم الأدباء لياقوت احلموي (� ،)1605-1603 :4سري �أعالم النبالء للذهبي ( )83-77 :18معرفة الق َّراء
إمام الدان ِّـي �أي�ض ًا :ك ُّل َمنْ حقَّقَ كتاب ًا
للذهبي ( ،)275-274 :1غاية النهاية البن اجلزري ( .)505-503 :1وقد َ
ترجم لل ِ
للداين ،منهم :د .غازي ال َعمري يف درا�سته وحتقي ِقه� :ش ْر َح اخلاقاني َة (.)231-151 :1
((( �أ َّلف َّ
عمرو الداين) ،وطبع عام 1421هـ.
�شيوخ
ِ
احلافظ �أبي ٍ
العلم ُة د.عبد الهادي َحـمِ يتُّو َ
كتاب (معجم ِ
((( �شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)9 :2
((( �شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)541 :2
((( يف� :سري �أعالم النبالء للذهبي (.)80-77 :18
((( �أ َّلف َّ
عمرو الداين) ،وطبع عام 1421هـ.
ؤلفات
ِ
كتاب (معجم م� ِ
احلافظ �أبي ٍ
العلم ُة د .عبد الهادي َحـمِ يتُّو َ
((( معرفة الق َّراء للذهبي (� ،)408 :1سري �أعالم النبالء للذهبي ( ،)80 :18وانظر :غاية النهاية البن اجلزري (.)504 :1
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ِــي فـي َ�ش ْرحِ ـه ق�صِ يد َة الإما ِم َ�أبِـــي ُمـ َزاحِ ٍم َ
ِــي (الــ َّرائِــ َّي َـة ِ)
ِد َر َ
الـخــا َقــان ِّ
ا�س ُة َمـنْـ َه ِج الإما ِم �أبي َع ْمرٍ و الدَّان ِّ

الـمبحث الثاني
دراسةٌ
قصيدة الـخَ اق َِان ّـي وعن شَ ْر ِحها ِللدان ِّـي،
موجزةٌ عن
ِ
َ
مطلبان:
وفيه
ِ
الـمطلب األول :دراسةٌ
قصيدة الـخَ اق َِان ِّـي.
موجزةٌ عن
ِ
َ
الـمطلب الثاني :دراسةٌ
موجزةٌ عن شَ ْر ِحها ِللدان ِّـي.
َ
الـمطلب األول :دراسةٌ
قصيدة الـخَ اق َِان ِّـي
موجزةٌ عن
ِ
َ
عنوا ُنـها :ل ْـم ُي َ�س ِّم
خون يف عنوانِـها ،وت ُُ�ص ِّرف يف
معيٍ ،ولذا اخ َت َلف امل�ؤ ِّر َ
ِا�س ٍم َّ
ُ
الناظم ق�صيدتَه ب ْ
أقدم ٍ
و�صف �صادقٍ عليها ،هو ما ذ َك َره الدان ُّـي يف �أول �ش ْرحه لـها ،وهو:
بو�صفها ،و� ُ
فهار�س املكتبات ْ
ُو�ص ُف الق�صيدةُ :بال َّرائيةِ؛
«(ق�صيدةُ �أبـي
مزاحم اخلاقاين التي قا َلـها فِـي ا ْلـقُـ َّرا ِء(ُ )1
وح ْ�س ِن الأداءِ)» .وت َ
ٍ
تَـ ْمييز ًا لها عن مِ ـيمِ َّيـ ِة الفقها ِء له.
الناظم يف :البيت رقم ( )18من الرائيةِ ،ويف الأبيات
ن�ص على ذلك
ُ
 -عد ُد �أبياتِـها :بلغ َْت )51( :بيت ًاَّ ،اخلم�سة الآتية؛ التي قالها اخلاقاين يف مدح ق�صيدته.
(امل�صباح)
ال�شهرزوري يف كتابِه
إمام
 -عِ ناي ُةُّ
إي�ضاح َمعانِيها :ذك َر ال ُ
ِ
إحكام ق�صيدتِه و� ِ
ِ
الناظم ب� ِ
البغدادي (ت  360هـ)؛
إمام �أبي بكرٍ حممد بن احل�س ِني ال ُآج ِّر ِّي
ِّ
روايتَه للق�صيد ِة ب�سندِ ه؛ مِ ن طريقِ ال ِ
وهو -كما تق َّدم ذِ ْك ُره -مِ ن تالميذِ
ن�سخَ ق�صيد َة َ�ش ْيخِ ه الـخاقان ِّـي
الناظم الـخاقان ِّـي ،-و� َّأن ال ُآج ِّر َّي َ
ِ
َ
َ
مزاحم ،وقال له« :ت ََد ُعها عندِ ي حتى �أ�شْ ُك َل َها
الرائِي َةُ ،ث َّـم جا َء �إىل اخلاقان ِّـي ،ف�أخَ ذَ ها مِ نه �أبو
ٍ
و�أُ ْ�صل َِح َها»َ ،
ففعل ،فرج َع �إليه ال ُآج ِّر ُّي جمل�س ًا ثاني ًا وقد َ�ش َك َل َها و�أَ ْ�ص َل َحـ َها بيدِ ه .ث َّـم � َ
أن�ش َده الـخاقان ُّـي يف
ف�ضلِ هذه الأبياتِ الرائي ِة �أبيات ًا خـم�س ًة هِ ـبـ ًة ،فقال:
ْ
()2

َ 1ق ْ��د ُق ْل��تُ َق�� ْو ًال َم��ا ُ�س�� ِب ْقتُ بِـمِ ـ ْثـ ِلـ�� ِه
� 2أَ ْو َ�ض ْح ُتـ�� ُه َع ْم��دً ا؛ ِلـ�� َي ْ�س ُه َل ِحف ُْظ�� ُه

��ف ِح ْ��ذ ِق ِقـ�� َرا َء ِة ا ْلـ�� ُق ْر� ِآن
ِفـ��ي َو ْ�ص ِ
ِلـ ُم ِريـ ِ��د ِه ،و َي ِ�سـيـ�� َر ِفـ��ي ا ْل ـ ُبـ ْل ـ َ��د ِان

ال ْقـ َراءِ)».
((( لكنْ و�ص َفها يف � ِآخ ِر ِ
�شرحه ( )540 :2بلفظِ (« :فـي ْ إِ
((( انظر :امل�صباح الزاهر (.)746-737 ،729 :2
26
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َ 3ف ْاعـ ِ��ر ْف َم َعا ِنـ َيـ�� ُه َيـ ِبـ��نْ َل َك َف ْـ�ضـ ُلـ�� ُه
��يد ٍة َمـ ْبـ ُثـو َثـ�� ٍة
� 4أَ ْعـ ِنـ��ي َمـ�� َق َال َق ِ�صـ َ
� 5أَ ْب ـ َيا ُتـ�� َها ِ�إ ْح َ��دى َو َخـ�� ْم ُ�سونَ ْاع َتـ�� َل ْت

َو ْاح َف ْظ�� ُه
�أَ ْح َكـ ْمـ ُتـ�� َها
َف�� ْو َق

ا�س َت ْعـ��مِ ْل ُه
َو ْ

��ان
ِب ْ ِإ
التْـ َقـ ِ

ِبـ ـ�إِ َعـا َنـ�� ِة

ال َّر ْحـ َمـ ِ��ن

ا ْلـ َق َ�صـا ِئـ ِ��د؛

َف ْه َي ِل ْل َخا َقـا ِنـ��ي

أبيات اخلم�س َة ورواها ب�إ�سنادِه عن ناظمِ ها ،و�س َردها يف خاتـم ِة �ش ْرحِ ه(.)1
روى الدان ُّـي هذه ال َ
وقد َ
بع�ض منهجِ ِه يف ق�صيدتِه الرائيةِ :فمن ذلك:
وقد �أ�شار
الناظم يف هذه الأبياتِ الـخم�س ِة �إىل ِ
ُ

تعليم الراغب َني الو�صولَ �إىل م�ستوى الـ َمهار ِة والـحِ ذْ قِ يف تالو ِة
 -تـحدي ُده هدفَه مِ ن هذه الق�صيدةِ؛ وهوُ :القر� ِآن ت�أَ ُّدب ًا و َت َعلُّم ًا.
ألفاظ يف الق�صيدةِ؛ ل َي�س ُه َل حِ ف ُْظها لِـ َم ْن �أراد ذلك.
إي�ضاح الـ َمعاين وتـح�س َني ال ِ
 -ومنها :تَع ُّم ُده � َحسب تاري ِـخها:
ومن أَ ْش َه ِرها
للرائية ال
رات
ـخاقانيةِ ،
ِ
ِ
طبعاتُـهاَ :ص َد َر ْت ِع َّد ُة نَشَ ٍ
َ

َ 1.1خـت ََم الدان ُّـي كتا َبه (�إيـجاز البيان عن �أ�صول قراءة نافع بن عبد الرحمن) ب�أبياتِ رائي ِة الـخاقان ِّـي،
لزم حِ ف ُْظها ومعرفتُها ،و(�آداب ًا حِ �سان ًا)؛ َيـجِ ُب
وع َّل َل ذلك بقولِه« :لِت�ض ُّمنِها:
َ
(فوائد جـ َّم ًة)؛ َي ُ
ا�ستعما ُلـها ورعايتُها»(.)2
باب التجويدِ
(الباب الثاين ع�ش َر)؛ مِ ن كتابه
ِ
�2.2أَ ْد َر َجها �أبو ال َك َرم ال�شَّ ْه َرزُور ُِّي (ت  550هـ) يف �آخِ رِ ِ
الناظمُ ،ث َّـم قال مع ِّل ًال ذِ ْك َره لـها
«امل�صباح ال َّزاهر يف القراءات الع�شر البواهر» ،كامل ًة ،ب�سندِ ه �إىل
ِ
الباب ،مع ذِ ْكرِ نا
تكون خامت ًة لهذا ِ
كامل ًةَ « :ف ْل ُن َب ِّ ْي ال َآن �أربع َة ف�صولٍ مِ ـ َّما يتع َّلقُ
ِ
باللحن اخلفيُ ،
()3
ق�صيد َة اخلاقاين؛ ف�إنَّـها ُم َب ِّي َن ٌة لِـ َما ذ َك ْرنا ُه ،و َي ْ�س ُه ُل حِ ف ُْظ َها ،واهلل املوفقُ »  ،وبعد ذكره الف�صولَ
باب التجويدِ � ،سر َد الق�صيدةَُ ،ث َّـم قال« :هذا �آخِ ُر الق�صيدةِ .وهي �شاهِ د ٌة لِـ َما َبـ َّيـنَّا ُه
الأربع َة يف �آخِ ر ِ
ٌ َ ()4
وما ذ َك ْرنا ُهُ ،م َب ِّي َنة لهُ» .
َ 3.3ن َ�شرها الـم�ست�شرق بوني�شي ( :)Boneschi.p.عام  1938م ،يف مـجمع لن�شاي ال ِع ْلمي يف �إيطاليا(.)5
�شيخه فار�س ،عن جعفر بن حممد عن اخلاقاين.
((( �شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين ()539 :2؛ عن ِ
((( انظر� :إيـجاز البيان (.)202
((( انظر :امل�صباح الزاهر (.)729 :2
((( انظر :امل�صباح الزاهر (.)746-737 :2
((( انظر ،)62-57( :تاريخ الأدب العربي لربوكلمان (.)5 :4
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ِــي فـي َ�ش ْرحِ ـه ق�صِ يد َة الإما ِم َ�أبِـــي ُمـ َزاحِ ٍم َ
ِــي (الــ َّرائِــ َّي َـة ِ)
ِد َر َ
الـخــا َقــان ِّ
ا�س ُة َمـنْـ َه ِج الإما ِم �أبي َع ْمرٍ و الدَّان ِّ

4.4كت ََب �أ.د .غامن َق ُّدوري ال َـح َمد :عام  1400هـ ،جملة كلية ال�شريعة ،بجامعة بغداد ،مقا ًال بعنوان« :علم
أبيات اخلاقانيةِ( :العدد .)1()6ث َّـم �أعاد نَ�شْ َر البحثِ مع
التجويد :ن�ش�أته ،ومعالِـ ُمه الأوىل» ،و�سر َد فيه � َ
�ضمن كتابِه�« :أبـحاثٌ يف علم التجويد»(.)2
الق�صيد ِة عام 1422هـ يف دار عـ َّمار بالأردن؛ َ
5.5حقَّقها ون�شرها د .عبدالعزيز القارئ :عام  1402هـ ،بعنوان« :جمموعة التجويد» :ق�صيدتانِ يف
ال�سخَ اوي» ،يف مكتبة الدار باملدينة املنورة(.)3
تـجويد القر�آن :لأبي
مزاحم اخلاقاين ،ولعلم الدين َّ
ٍ
َ 6.6
ال�س َلفية وجملة
ن�شرها الـمحقِّق :حممد ُعزَ ير �شـم�س :بني عام  1402و  1404هـ ،يف جملة اجلامعة َّ
املجمع العلمي الهنديُ .)107-103( :ث َّـم �أعا َد ن�شْ َرها :عام  1412هـ؛ ومعها ق�صيد ُة �أبي احل�س ِني
كتاب بعنوان« :روائع الرتاث :جمموعة ت�ض ُّم نوادر
ال�س َلفية يف بـمباي (ط ،)1يف ٍ
الـ َم َلطي؛ بالدار َّ
الرتاث العربي»(.)4
�ضمن ب ٍ
ـحث بعنوان( :الق�صيدة اخلاقانية يف
َ 7.7ن َ�ش َرها �أ.د .علي بن ح�سني الب َّواب :عام  1405هـ؛ َ
ٍ
مقتطفات من �شرح �أبي عمرو الداين للق�صيدة) ،يف بغداد بـمجلة الـ َم ْورِد
القراءة وح�سن الأداء ،مع
()5
العراقية( :املجلد  ،14العدد الأول) .
نافع عند املغاربةِ»(.)6
�8.8أوردها د .عبدالهادي حميتو :عام  1424هـ ،كامل ًة يف مو�سوعته« :قراءة الإمام ٍ
9.9اعتنَـى ب�إخراجِ ها د .حازم بن �سعيد حيدر ال�سعيد :عام  1436هـ ،بال ِّ
ـخط احلا�سوبي لكاتبِ م�صاحف
املدينة النبوية :د .عـثمان طه ،ون�ش َرتْـها م�ؤ�س�سة �ألف الم ميم للتقنية باملدينة املنورةُ ،
بعت يف دار
وط ْ
ع َّمار بالأردن(.)7
اخلط ُ
أ�ستاذ َّ
اط� :أحمد بن طاهر الدين بن عبا�س ا ُ
1010ال ُ
خل َ�ضري؛ �ضمن جمموع بعنوان( :متون
حتفة ا ُ
اجلزَ ري ،و ُ
ال�سخَ اوي ،ومق دمة َ
جل ْمزوري ،و ُن ِّ�ش َر
التجويد)؛ ورائية اخلاقاين �أ َّولهُ ،ويليهاُ :نونية َّ
هذا املجمو ُع باملكتبة الأَ َ�س ِّدية مبكة املكرمة ،عام  1436هـ.
((( انظر.)23-18( :
((( انظر.)75-70( :
((( انظر.)29-17( :
((( انظر.)112-79( :
((( انظر.)128-115( :
((( انظر.)366-362 :6( :
((( انظر.)20-16( :
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الـمطلب الثاني :دراسةٌ
موجزةٌ عن شَ ْر ِحها ِللدان ِّـي
َ
معيٍ ،بل ت َر َكه بال عنوانٍ ،
ِا�س ٍم َّ
عنوانُـه :ل ْـم ُي َ�س ِّم �أبو َع ْمرٍ و الداين �ش ْر َحه لق�صيد ِة الـخاقان ِّـي ب ْ
مزاحم مو�سى ِبن ُعبيد اهلل بن
فقال يف مقدِّمةِ �شرْحِه« :هذا كتابٌ ق�صَدْنا فيه �إىل �شرْحِ ق�صيدةِ �أبـي
ٍ
()2
()1
البغدادي الـمقرئِ
وح ْ�س ِن الأداءِ» .
خاقان
يـحيـى بن
ِ
َ
ِّ
املعروف بالـخاقانـي؛ التي قالـها يف ال ُق َّراءِ ُ
للكتاب وم�صاد ُر الرتجم ِة متفق ٌة على � َّأن �أ َّولَ كلم ٍة منه هيَ :
«�ش ْر ُح»؛ وذلك بح�سب ما
والن َُّ�سخُ اخلطي ُة
ِ
مزاحم
حمققُ ال�شرحِ :د .غازي العَمْرِيُّ ،الذي ارْتَ�ضـى لل�شرحِ هذا العنوانَ�(« :شرْحُ ق�صيدةِ �أبـي
ذكره ِّ
ٍ
()3
يب» .
الـخاقان ِّـي التي قا َلـها يف القُـ َّرا ِء ُ
وح ْ�س ِن الأداءِ)» ،قال« :والأم ُر يف ذلك قرِ ٌ
متخ�ص ٍ�ص على الإنرتنت ر�سالته املاج�ستري
موقع
ِّ
طبعاتُـهَ :ن َ�شر د .غازي بنيدر العمري يف ٍ
إمام احلاف ِِظ
بعنوان�« :شرْحُ ق�صيدةِ �أبـي
مزاحم الـخاقان ِّـي التي قا َلـها يف القُـ َّرا ِء ُ
ٍ
وح ْ�س ِن الأداءِ :لل ِ
جملدين؛ الأول :الدرا�سة والفهار�س ،والثاين:
عثمان ِبن �سعيدٍ الدانـي؛ درا�سة وتـحقيق ،يف
�أبي عمرٍ و
ِ
َ
الكتاب الـمحقَّق.
ال�شرح غ َريها.
ول ْـم �أَق ِْف على طبع ٍة لهذا
ِ
ِ�شرح الدان ِّـي ب ِع َّد ِة �أمورٍ ،منها:
 -قِيمتُه ال ِع ْلم َّيـة( :)4ت َْظ َه ُر القِيم ُة ال ِع ْلمي ُة ل ِعلم التجويدِ ؛ �أعني :ق�صيد َة الـخاقان ِّـي الرائي َة.
�1.1أنَّه �أ َّو ُل َ�ش ْر ٍح لأَ َّولِ َن ْظ ٍم يف ِ
2.2كرث ُة ما فيه من الفوائدِ ال ِع ْلمية والتحقيقاتِ ال�سديدةِ ،مِ ـ َّما ال تكاد توج ُد يف غريِه.
وحـ َملتِه والتجويدِ والقراءاتِ وما
َ 3.3وفْر ُة ما فيه مِ ن الأحاديثِ والآثا ِر والأقوالِ يف � ِ
آداب القر�آنِ َ
�إىل ذلكَ ،م ْر ِو ّيـ ًا بالأ�سانيدِ  ،وال يق ُّل عد ُدها عن )312( :رواي ًة.
تراجم للقرا ِء ال�سبع ِة و�شيوخِ هم و ُرواتِـهم ُ
وط ُرقِهم مِ ن ِّ
كل م�صرٍ من
4.4ما ُجـمِ َع فيه مِ ن
َ
ـجموع ُه ماد ًة طيب ًة عن( :طبقات ال ُق َّرا ِء
الأم�صا ِر امل�شهورةِ ،يف ٍ
ترتيب ٍ
ح�سن ،بـحيثُ يك ِّو ُن م ُ
اجلزري يف غايتِه.
ابن
والـمقرئ َني)ُ ،
وبع�ضهم َل ْـم ُيتـ ْرجِ ْم لهم ُ
ُّ
ال ْقـ َراءِ)».
بلفظِ (« :فـي ِْ إ
�شرحه (ِ )540 :2
((( لكنْ يف � ِآخ ِر ِ
((( �شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)7 :2
((( �شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)272-271 :1
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)281-275 :1
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ِــي فـي َ�ش ْرحِ ـه ق�صِ يد َة الإما ِم َ�أبِـــي ُمـ َزاحِ ٍم َ
ِــي (الــ َّرائِــ َّي َـة ِ)
ِد َر َ
الـخــا َقــان ِّ
ا�س ُة َمـنْـ َه ِج الإما ِم �أبي َع ْمرٍ و الدَّان ِّ

ٍ
بع�ضها؛ كق�صيد ِة الـ َملطي.
َّ �5.5أن فيه ن�صو�ص ًا
وروايات مِ ن ٍ
كتب مفقودةٍ؛ قد انفرد الدان ُّـي بذ ْكرِ ِ
وبيان ذلك:
َّ �6.6أن الدان َّـي َجـ َمع يف هذا
علوم قر�آنية؛ ُ
ِ
ال�شرح خال�ص َة ما �أ َّلفَه يف عد ِة ٍ
1)1عِ ْلم تراجِ م ال ُق َّراء ال�سبعة و ُرواتـهم يف الأم�صار ،من كتابِه« :طبقات ال ُق َّراء»()1؛ وذكر طرف ًا
مِ ن ذلك يف� :شرحه للأبيات (.)11-8
عد الآي والأع�شار والأخما�س ،و�أ َّل َف فيه كتا َبه« :البيان يف َع ِّد �آي القر�آنِ »؛ وهو مطبو ٌع.
2)2عِ ْلم ِّ
وذكر طرف ًا مِ ن م�سائلِه يف� :شرحه للبيت (.)27
ا�ستوع َب
3)3عِ ْلم التجويد ،و�أ َّل َف فيه كتا َبه« :الـتحديد يف الإتقان والتجويد»؛ وهو مطبو ٌع .وقد
َ
َ
م�سائل التجويدِ يف� :شرحه للأبيات (.)49-40 ،38-28
واالبتداءِ»؛ وهو مطبو ٌع .وذكر
الوقف
4)4عِ ْلم الوقف واالبتداء ،و�أ َّل َف فيه كتا َبه« :الـ ُم ْكتفَى يف
ِ
َ
طرف ًا مِ ن م�سائلِه يف� :شرحه للبيت (.)39
م�صاحف �أهلِ الأم�صارِ»؛
مر�سوم
5)5عِ ْلم ر�سم امل�صحف ،و�أ َّل َف فيه كتا َبه« :الـ ُمقنع يف معرف ِة
ِ
ِ
وهو مطبو ٌع .وذكر طرف ًا مِ ن م�سائلِه يف� :آخِ رِ �شرحه للبيت (.)39
كتب ،منها« :جامع البيان يف
6)6بع�ض م�سائل �أ�صول القراءات وفر�ش احلروف ،و�أ َّل َف فيه عد َة ٍ
الكتاب يف �ش ْرحِ ه( ،)2و�أ�شار �إىل ٍ
القراءات ال�سبع»؛ وهو مطبو ٌع .وقد ذك َر هذا
طرف مِ ن �أ�صولِ
َ
القراءاتِ وف ْر ِ�ش حروفِها يف ثنايا� :شرحه للبيت ِني ( ،)35 ،30ون َّبه على ذلك يف املقدمة عند:
�شرحِ ه للأبيات (.)4-2
بع�ض ذلك يف مقدمة منظومته« :الأرجوزة الـمن ِّبهة»،
7)7ف�صو ٌل يف � ِ
آداب حـ َملة القر�آنِ  ،و�أ�شا َر �إىل ِ
و�أ َّكد عليه يف� :شرحه للأبيات (.)50-49 ،27-19 ،17-12 ،8-1

بع�ض ِه وحقَّقه م�ؤخَّ ر ًا د .جمال عزون ،ولـم ُي َ
ن�ش ْر بعدُ .انظر :جملة اجلامعة الإ�سالمية ،العدد �( 188ص .)240
((( و َقف على ِ
((( �شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين ( )385 :2عند �شرح البيت (.)35
30

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

الـج َهنـي
د .عبد الرحمن بن �سعد ُ

الـفصل الوحيد
دراسةُ
يدة اخلاقانـي
منهج
لقص ِ
اإلمام الدان ِّـي يف شَ ْر ِح ِه ِ
ِ
ِ
لقصيدة الـخاقان ِّـي
شر ِح ِه
منهج
ِ
ِ
اإلمام الدان ِّـي يف ْ
بيان
إمام الدان ُّـي يف م�صنَّفاتِـه بالإتقانِ وال ُـح ْ�س ِن ،كما تق َّدم نق ُْل عبار ِة الذهبي عنه( ،)1و�سبقَ ُ
تَـ َميـَّـزَ ال ُ
عناي ِة الـخاقاين بق�صيدتِه؛ �إِ ْ�صالح ًا لِـ َمعانيها ،و�إِ ْحكام ًا لألفاظِ ها(.)2
أليف قو ُله يف مقدم ِة �شرحِ ه« :ونـحن ن�ستغف ُر َ
أدب الت� ِ
اهلل مِ ن زللٍ
ومِ ن توا�ض ِع الدان ِّـي هلل  وا�ستعمالِه � َ
و�صالحنا،
كان مِ نّا ،ومِ ن تق�ص ٍري َلـحِ قَنا ،ون�س�أ ُله التوفيقَ لنا ،وال�سالم َة لِدِ يـنِنا ،والهداي َة لِـ َما فيه ر�ش ُدنا
ُ
ُ
ِيب»(.)3
وح�س ُبنا اهلل و ِن ْعم
الوكيل ،وهو ر ُّبـنا و�إليه �أُن ُ
ف�إنَّـما نحن به ولهْ ،
قت يف ثنايا ال�شرح عد ُة
وقد َذك َر الدان ُّـي يف مقدم ِة �ش ْرحِ ه َ
ال�س َماتِ العام ِة لـمنهجِ ه يف ال�شرح ،وتف َّر ْ
بع�ض ِّ
ـمنهج الدان ِّـي فيه ،فلخَّ ْ�ص ُت ذلك يف النقاط التالية:
جوانب ت ُْظهِ ُر
َ
َ
مالمح بارز ًة ل ِ
ِ 1)1ر َواية الدانـي لق�صيدة الـخاقانـي:
َر َوى الدان ُّـي هذه الق�صيدةَ ،و�أن َْ�ش َد ُه ِ�إ َّياها ثالث ٌة مِ ن �شيوخِ ه رواي ًة �إىل ناظمِ ها الـخاقانـي؛ فـ َب َد�أَ
ال�شرح:
مقدمة
باثن ِني منهم ،فقال يف ِّ
ِ
أحمد،
فار�س ُ
بن � َ
أ«�أن�ش َدنا �أبو ِالفتح ُ
بن َغ ْلبونٍ ،
 بو�أبوِ
احل�سن طاه ُر ُ
البغدادي،
بن حممدِ ِبن الف�ضلِ
الـمقرئانِ قا َل� :أن�ش َدنا جعف ُر ُ
ُّ
خاقان؛ لِنفْ�سِ ه يف (القُـ َّراءِ).
بن ُع َبيد اهلل ِبن يـحيى بن
َ
ـزاحم مو�سى ُ
قال� :أن�شدَنا �أبو م ٍ
ُث َّـم ذك َر الدان ُّـي �شيخَ ه الثالثَ فقال:
بن عبدِ الواحدِ
البغدادي،
 جو�أن�شدَناها �أبو عبدِ اهلل حمم ُد ُُّ
إبراهيم ال�شَّ َن ُبوذِ ُّي ال ُ
ـمقرئ،
بن �
الفرج حمم ُد ُ
َ
قال� :أن�ش َدناها �أبو ِ
مزاحم .)4(»
ق ــال� :أن�شـدَناها �أبو
ٍ
((( انظر :املطلب الثاين من املبحث الأول (ال�صفحة.)9 :
((( انظر :املطلب الأول من املبحث الثاين (ال�صفحة.)11 :
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)9 :2
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)9 :2
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ِــي فـي َ�ش ْرحِ ـه ق�صِ يد َة الإما ِم َ�أبِـــي ُمـ َزاحِ ٍم َ
ِــي (الــ َّرائِــ َّي َـة ِ)
ِد َر َ
الـخــا َقــان ِّ
ا�س ُة َمـنْـ َه ِج الإما ِم �أبي َع ْمرٍ و الدَّان ِّ

2)2ترتيب ال�شرح:
إمام الداين �أَ ْن ي�س َري
اقت ْ
َ�ضت طريق ُة ِ
نظم الـخاقاين للمعاين وترتيبِه للم�سائلِ يف الق�صيد ِة على ال ِ
على مِ نوا ِل ِه يف الرتتيب ،لذلك تاب َع الدان ُّـي اخلاقان َّـي بيت ًا بيت ًا يف ال�شرح والتعليق ،فاحلديثُ عن
منهج الداين يف ال�شرح مرتت ٌِّب على كيفية ترتيب اخلاقاين للأحكام التجويدية ،التي �أ�شا َر �إليها
�صاحب الق�صيدةِ.
ُ
3)3تبويب ال�شرح:
زءين؛ بـح�سبِ ترتيبِ الـخاقان ِّـي للـ َمعانـي
إمام الدان ُّـي �ش ْر َح ُه لق�صيد ِة الـخاقان ِّـي �إىل ُج ِ
ق�س َم ال ُ
َ
إمام الدان ُّـي يف خاتـم ِة �ش ْرحِ ه لق�صيد ِة الـخاقان ِّـي:
العا َّم ِة يف ق�صيد ِتهِ؛ قال ال ُ
ـمتقدم ِة عِ ْل ٌم كثيـ ٌر:
“فِيما �ش َر ْحنا ُه مِ ن َمعانـي الق�صيد ِة ال ِّ
أدب،
أمِ ن :عِ ْل ِم ال ِ بومِ ن :عِ ْل ِم القراءةِ.َ
ون �إىل معرف ِة َ
ذلك ،وال َي َ�س ُع �أحد ًا منهم َج ْه ُلهُ»(.)1
وجـمي ُع �أهلِ القر�آنِ
م�ضطـ ُّر َ
إمام الدان ُّـي -قبل َ
ذلك -يف �آخِ رِ �ش ْرحِ ه للبيتِ رقم ( )27مِ ن ق�صيد ِة الـخاقان ِّـي:
وقال ال ُ
“وقد َذ َك ْر َنـا يف هذا ال ُـج ْز ِء(:)2
آداب ما يـجِ ُب على ال ُق َّرا ِء ا�ستعما ُلـها ،و َيلز ُمهم رِعايتُها.
مِ ن الأخبا ِر وال ِ
بعد هذه الأبياتِ �إىل �آخِ رِ الق�صيدةِ:
وما َ
ح�سبِ الطاق ِة
(ح ْ�س ِن ا َلأ َداءِ) ،ون ُ
ف� َّإنـما �أَوْمَ�أَ فيه �أبو مُزَاحِمٍ � إىل ُ
ـحن نَ�شْ َر ُح ذلك على حِ َد ٍة -على َ
()3
وانتها ِء الق ُْد َرةِ -يف( :ال ُـج ْز ِء الثانـي) ،وباللـ ِه التوفيقُ » .
جزءين؛ مِ ن حيثُ الـ َم ْعنَـى العا ُّم للأبياتِ :
و�شرح الدان ِّـي كالهما ينق�سِ مانِ �إىل
ِ
فالق�صيد ُة ُ
ِ
فالـجز ُء ال ُ
ـجب على الق َُّراء والـمقرئ َني ا�ستعما ُله
أول�َ :ش ْر ٌح للأبيات ( )27-1فقط،
ُ
ومو�ضوعه :ما َي ُ
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)547 :2
((( يع ِنـي :يف اجلز ِء الأ َّو ِل؛ وهو� :ش ْر ُحه الأبياتَ ()27-1؛ بتق�سيم الدانـي نف ِْ�سه.
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)281 :2
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الـج َهنـي
د .عبد الرحمن بن �سعد ُ

تراجم الق َّراء
آداب؛ مقرون ًا بالأخبا ِر الـ َم ْر ِّوي ِة بالأ�سانيدِ  ،مع
وما يلزمهم رعايتُه :من الأخالقِ وال ِ
ِ
ال�سبع ِة ورواتِـهم؛ طبق ًة بعد طبقةٍ.
والرتبوي.
ـخي
ُّ
ف َغ َل َب على هذا اجلز ِء الأولِ  :ال ُ
ـجانب الن ََّظرِ ُّي ،والتاري ُّ
ومو�ضوعه :ما ال َي َ�س ُع � َ
أهل القر�آنِ َج ْه ُله مِ ن:
و�أ َّما الـجز ُء الثانـي :فهو �ش ْر ٌح لباقي الأبيات (،)51-28
ُ
�سن الأداءِ ،وم�سائلِ التجويدِ  ،مع التـحقيقِ والتدقيقِ فيها.
وح ِ
أحكام القراءةُِ ،
� ِ
أ�صيلي.
ـجانب
ف َغ َل َب على هذا اجلز ِء الثانـي :ال ُ
التعليمي الت� ُّ
ُّ
4)4ا�ستيفاء �شرح جميع �أبيات الق�صيدة:
�شرح جمي ِع �أبياتِ الق�صيدةِ ،مع ٍ
ال�شرح؛
تفاوت يف مقدا ِر
ومِ ن منهجِ ه كذلك يف ال�شرح� :أنَّه
َ
ا�ستوع َب َ
ِ
طناب �أو االخت�صارِ.
ـمقام من البيانِ من الإِ ِ
بـح�سبِ ما يتط َّلبه ال ُ
5)5ت�صدير ال�شرح بالبيت:
ومِ ن منهجِ ه يف ال�شرح :تقدي ُـم َن ِّ�ص البيتِ الـمرا ِد َ�ش ْر ُح ُه قبل �أَ ْن َي ْب َد�أَ
أكان الـمرا ُد
بال�شرح� ،سوا ٌء � َ
ِ
َ�ش ْر ُح ُه �أربع َة � ٍ
أبيات(� ،)1أم ثالث ًة(� ،)2أم َبـ ْيـتَـ ْي ِـن(� ،)3أم بيت ًا واحد ًا ،وهو الأك ُرث(.)4
�6)6ض ْبط �ألفاظ الق�صيدة وو ْزنـها:
اختالف
ألفاظ �أبياتِ الق�صيد ِة وو ْزنِـ َها ،وال يف
ِ
إمام الدان ِّـي يف �ش ْرحِ ه بـ�ض ْب ِط � ِ
َل ْـم َّ ْ
تتبي لـي عناي ُة ال ِ
الختالف الن َُّ�س ِخ؛ مع �أه ِّـم َّي ِة ذلك يف ِّ
ال�سبب يف ذلك:
خا�ص ًة .ولعل
ِ
رواياتِ الأبياتِ
ال�ش ْعرِ
َ
التعليمي َّ
ِّ
اكتفا�ؤُه بالن�سخة ِ ،التي رواها عن �شيخَ يه �أبي الفتح فار�س بن �أحمد و�أبي احل�سن طاهر بن غلبون،
�صححها مِ ن ِّ
خط �شيخِ هما جعفر بن حممد البغدادي(.)5
وقد َّ
آجري؛ فلـم
وتق َّدمتِ الإ�شار ُة �إىل عناي ِة الـخاقان ِّـي ب َت�شْ كِ يلِ ق�صيدتِه و�إ�صالحِ ها بنف�سِ ه لتلميذِ ه ال ِّ
((( وهو مو�ض ٌع وحيدٌ :الأبيات ( .)47-44انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)486 :2
((( وقد تك َّر َر يف مو�ضع ِني :الأبيات ( .)19-17( ،)4-2انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)193 ،15 :2
((( وقد تك َّر َر يف خـم�س ِة موا�ض َع :الأبيات ( .)51-50( ،)43-42( ،)33-32( ،)26-25( ،)24-23انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم
اخلاقاين للإمام الداين ()532 ،472 ،362 ،246 ،225 :2؛ على التوا ِلـي.
((( وقد تك َّر َر ذلك :يف الأبيات الباقي ِة ،وعددُها ( )31بيت ًا.
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)9 :2
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ِــي فـي َ�ش ْرحِ ـه ق�صِ يد َة الإما ِم َ�أبِـــي ُمـ َزاحِ ٍم َ
ِــي (الــ َّرائِــ َّي َـة ِ)
ِد َر َ
الـخــا َقــان ِّ
ا�س ُة َمـنْـ َه ِج الإما ِم �أبي َع ْمرٍ و الدَّان ِّ

�صلحها عنه ،بل �أ�ش َكلها و�أ�ص َلحها بنف�سِ ه ،ولذلك فهذه �-أعني :رواي َة الق�صيد ِة
َيـجع ْله اخلاقان ُّـي ُي ُ
()1
مِ ن طريقِ ال ُآج ِّر ِّي عن الناظم؛ التي ذكرها
ُعتب مِ ن �أوثقِ الن َُّ�س ِخ .
ُّ
ال�شهرزوري -ت َ ُ
7)7طريقة ال�شارح يف ال�شرح:
بعد
ي�صه الـ َمعان َِـي الإِ ْجـمالِي َة للبيتِ الـمرا ِد �ش ْر ُحه ،وت�أخ ُري ذلك َ
ومِ ن منهجِ ه كذلك يف ال�شرح :تلخِ ُ
أحكام ال ِعلْمِ ية،
�إيرادِه َن َّ�ص البيتِ مبا�شرةً ،وذلك :بالتنبي ِه على حقائقِ ال ِ
آداب الـ َم ْرعِ يةِ ،و�أ�صولِ ال ِ
وبالك�شف عن غوامِ ِ�ضها وخَ ِف ِّيها.
ِ
ـ�صنا ال َ
وف�س ْرنا َمعان َيها ،ون َّبـ ْهنا على
قال يف ِّ
مقدمة �ش ْرحِ ه« :ول َّـخ ْ
أ�صول التي �أَ ْو َم َ�أ �إليها فيهاَّ ،
ذلك« :ف�أَ ْلزَ ْمنا َ
بعد َ
البيان عن
لذلك �أنف َُ�سنا الإبان َة عن َجـلِـ ِّيها ،وتَك َّلفْنا
َ
حقائقِها»(ُ .)2ث َّـم قال َ
خَ ـفِـ ِّيـها»(.)3
8)8االخت�صار يف ال�شرح:
ومِ ن منهجِ ه يف ال�شرح :االخت�صا ُر ُ
البيت
وترك الإكثا ِر من ال�شرح؛ خ�صو�ص ًا � َإذا كان الـمرا ُد من ِ
إ�سهاب بـق َْدرٍ.
بي ذلك ِّ
معلوم ًا ،ف� ْإن كان الـ َمعنَـى تَـخْ فَـى حقيقتُه ف ُي ِّ ُ
ويو�ض ُحه؛ ويلز ُمه لأجلِ ذلك ال ُ
وال�سبب يف ذلك َ�أنَّه ل ْـم ُي�ؤ ِّلف �ش ْر َحه للمبتدئ َني ،بل لعله ل َِـحف ََظ ِة القر�آنِ الراغ ِب َني يف بلوغ الـ َمهار ِة
ُ
وو�ضوح يف الإ�شارةِ.
والـحِ ذْ قِ يف قراء ِة القر�آنِ ؛ مع �إيـجازٍ يف العبار ِة
ٍ
«وذ َه ْبنا يف جمي ِع َ
قال الدان ُّـيَ :
رون فيه �إىل حقيقة
ذلك �إىل االخت�صارِ ،وت ْر ِك الإكثارِِ ،ل َي ِ�ص َل الناظِ َ
ـح�ص َل للمتناول َني حِ ف َْظه يف ُي ْ�سرٍ ؛ �إن �شاء اهلل تعاىل»(.)4
املراد يف ُق ْر ٍب ،و َي ُ
ُ
�شرح الأبياتِ الثالث ِة (:)5()4-2
ومثال ذلك :قو ُله يف ِ
«ثُــمَّ ق ــال �أبو ُمزَ احِ ـ ٍـم :

�أُ َعـ ِّل ُـم ِفـي ا ْل َق ْو ِل الت َِّـل َو َة َعا ِئ ــذ ًا

ِبـ َم ْو َل َي ِمنْ َ�ش ـ ِّر ا ْلـ ُم َباهَ ـا ِة َوا ْلفَـخْ ـ ِـر

((( انظر :املطلب الأول من املبحث الثاين( :ال�صفحة.)11 :
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)7 :2
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)9 :2
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)8 :2
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)15 :2
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َو�أَ ْ�سـ َ�أ ُل ـ ُه َع ْو ِنـي َع َلى َما َنـ َو ْيـ ُت ـ ـ ُه
َو�أَ ْ�سـ َ�أ ُل ـ ُه َعـ ِّنـي الت ََّجــا ُو َز ِفـي َغـ ـ ٍـد

َو ِحف ِْظ َي ِفـي ِديـ ِنــي ِ�إ َلـى ُم ْن َت َهى ُعـ ْم ِـري
َف َما َز َال َذا َعـ ْفـ ـ ٍو َجـمِ ي ٍـل َو َذا ِ�س ـ ْتـ ِـر»

الثالث �إِنَّـما هو تنبي ٌه على ما يريد ذِ ْكـ َره ،و ُي َ�ض ِّم ُنه
قال
ِ
بن �سعيدٍ « :ك ُّل ما يف هذه الأبياتِ
ُ
عثمان ُ
�شرح �شيءٍ
مف�سر ًا م�شروح ًا بع ُد ،ورغب ٌة و�س�ؤا ٌل وثنا ٌء على اهلل  ،ول ْـم َن ِ
ق�صد �إىل ِ
�شِ ْع َره ،مـ َّما ي�أتي َّ
()1
زب معرفتُه وتَـخفَى حقيقتُه ،مِ ن �أ�صول
�شرح ما َت ْع ُ
من هذا؛ �إِذْ هو معلو ٌم ،و�إنـما َ
ق�ص ْدنا �إىل ِ
وحث عليه ،ال َغ ْيـ ُر،
القراء ِة ومِ ن مذاهبِ القراءاتِ � ،إىل ت ْب ِي ِني ما ُيـحتاج �إىل عِ ْلمه ،كـما َن َد َب �إليهَّ ،
وباللـ ِه التوفيقُ ».
ببع�ض:
9)9ر ْبط �أجزاء ال�شرح ِ
بع�ضه ٍ
ٌ
ارتباط بني
كان هناك
ومِ ن منهجِ ه يف ال�شرح :الإحال ُة �إىل ما �سبق ذك ُره من
قواعد و�أحكام؛ ف�إن َ
َ
َ
أحكام،
يكون
ال�شرح للأبياتِ
�ش ْرحِ ه للبيتِ وبني َمعانِـي البيتِ ال�سابقِ ف�إنَّه ِّ
يو�ض ُح ذلك ،حتى َ
ُ
مت�صل ال ِ
إحكام ،مرتاب َِط الأركانِ َ ،ح َ�س َن ال ُبنْيانِ .
َّ
قوي ال ِ
�شرح البيتِ الراب َع ع�ش َر(:)2
ومثال ذلك قو ُله يف ِ
«ثُــمَّ ق ــال �أبو ُمــزَ احِ ـ ٍـم :

ـ�ص
َو ِ�إن َّمـا َح َـد ْر َنـا َد ْر َ�سـ ـ َنـا َف ُم َر َّخ ٌ

َلـ َنـا ِفـيـ ِه؛ ِ�إ ْذ ِديـنُ ا ْلـ ِعـ َبـا ِد ِ�إ َلـى ا ْلـ ُي ْـ�س ِـر»

قال عثما ُن ب ُن �سعيدٍ« :قد ذك ْرنا ما ُرو َِي يف ف�ضل الرتتيل ،وما ُيفِيد من التف ُّهم لـمراد اهلل 
ـحد ُر والـ َهذْ َر َم ُة فال ب�أ�س �أَن ي�ستعمِ َلهما َمن �أرا َد د ْر َ�س القر�آنِ ْ ،
وكث َة الـخَ ْت ِم؛
املندوبِ �إليه ،ف�أمَّا ال ْ
لكي تك ُثـ َر ح�سناتُـه�ِ ،إذْ كان له ِّ
ٍ
بكل ٍ
ختم القر�آنِ  ،غيـ َر
حرف ع�ش ُر
ح�سنات ،ولنزولِ الرحم ِة عند ِ
باحلروف على هيئتها».
ألفاظ ،والإتيانِ
ِ
�أنـهما ال ُي�ستع َمالنِ �إال بـما ق َّد ْمناه مِ ن تقوي ِـم ال ِ
ي�شرحه.
وكذلك :الإحال ُة على موا�ض َع الحِ ق ٍة لـها ات�صا ٌل يف معنـى البيت الذي ُ
أحكام النونِ
الثامن
ومثال ذلك :قو ُله يف �آخِ رِ �شرحه للبيتِ
والع�شرين« :وقد َبق َِي لنا مِ ن هذا ِ
ِ
َ
البابُ � :
()3
والتنوين؛ فنذك ُره يف مو�ضعِه ُمـج َّرد ًا ِب ِع َل ِلهِ؛ �إن �شاء اهلل» .
ال�ساكن ِة
ِ
الزاي و�ض ُّمها يف امل�ضار ِع .انظر :القامو�س للفريوز�آبادي (�ص.)147
ُوب :ال َغيب ُة
ُ
((( ال ُعز ُ
والذهاب ،وي�ص ُّح ك�س ُر ِ
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)150 :2
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)307 :2
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ِــي فـي َ�ش ْرحِ ـه ق�صِ يد َة الإما ِم َ�أبِـــي ُمـ َزاحِ ٍم َ
ِــي (الــ َّرائِــ َّي َـة ِ)
ِد َر َ
الـخــا َقــان ِّ
ا�س ُة َمـنْـ َه ِج الإما ِم �أبي َع ْمرٍ و الدَّان ِّ

الوقف على
ومث ُله �أي�ض ًا :قو ُله يف �آخِ رِ �شرحه للبيتِ
ف�سر ًا يف باب ِ
ِ
الثامن والثالث َني« :و�سي�أتي ذلك ُم َّ
�أواخِ رِ ال َكل ِِم؛ �إن �شاء اهلل»(.)1
أوهام يف معنَـى � ٍ
أبيات:
1010ت�صحيح � ٍ
أفهام الـمغلوط ِة ل ٍ
ألفاظ يف بع�ض الأبياتِ  ،وهذا من
ومِ ن منهجِ ه يف ال�شرح :التنبي ُه على ِ
بع�ض ال ِ
الأمور الـمفيد ِة لقارئِ
أفهام اخلاطئ ِة والـمرتوكةِ.
ِ
ال�شرح يف االبتعا ِد عن ال ِ
ومِ ن ذلكَ :ر ُّد ُه لِـ َما تَـ�أَ َّو َل ُه َجـماع ٌة مِ ن الـ ُم ْنتَحِ ِل َني لـمذاهبِ القراء ِة يف معنى البيت الواحد والأربعني(:)2
«ثُــمَّ ق ــال �أبو ُمــزَ احِ ـ ٍـم :

َو َ�ض ُّم َك َق ْب َل ا ْل َوا ِو ُكنْ ُم ْ�ش ِب ًعـ ــا َل ـ ُه

َك َما �أَ ْ�ش َب ُعـوا�ِ ( :إ َّيـ َ
ـاك َن ْع ُبدُ) ِفـي ا ْلـ َمـ ـ ِّر

«قال عثمانُ بنُ �سعي ٍدُ « :ق َ
رئ َ�ش ْك ُل هذا البيتِ على جـماع ٍة الـ ُمنتحِ ِل َني لـمذاهبِ القراءةِ ،حتى ت�أَ َّو َله
واحتج به على �أُغلوطتِه ،و َو َه ِن رِوايتِه ،»... ،ور َّد على ت�أويلِهم الباطلِ للبيتِ
بع�ضهم على غ ِري وجهِ ه،
ُ
َّ
اللحن ،وقبيح ِ
ال�ض ْبط ،وقلة املعرف ِة بالأداءِ ،وبحقائقِ
و�سو ِء َّ
عظيم ِ
اللفظُ ،
بعد ذلك فقال« :وهذا مِ ن ِ
ال�صواب يف امل�س�ألةِ ،م�ستدِ ًّل على ذلك بال�شواهد ال�شعرية عن
مو�ضح ًا
ال ِ
ألفاظ ،».. ،و�أطالَ يف ذلكِّ ،
َ
()3
العرب ،و�أقوال العلماء والأ�سانيد والآثار .
1111اال�ستدالل بالآثار على الـم�سائل:
ُ
حث عليها الـخاقان ُّـي وندب �إليها
منهج الدانـي يف �ش ْرحِ ه:
�صح ِة الـ َمعانـي التي َّ
اال�ستدالل على َّ
ومن ِ
بعد ِّ
كل م�س�أل ٍة �أَ ْو َ�ض َحها �أَ ْو قاعد ٍة
بالأحاديثِ النبوي ِة والآثا ِر والأقوالِ الـمروي ِة عن الأئم ِة ال�سابق َني َ
آداب الظاهر َة
بعد بيانِه الـمعنَـى الإجمال َّـي للبيتِ  ،وتقريرِ ه
َ
قـ َّررها ،وي�ؤخِّ ُر ذلك َ
القواعد العا َّم َة وال َ
ـحن نذك ُر مِ ن الأخبـا ِر ما ي ُد ُّل على �صح ِة ما ق ْلناه؛ �إن �شاء اهلل تعاىل» .وذكر ذلك يف
منهِ ،
بلفظ« :ون ُ
وندب �إليه مِ ن ا�ستعمالِ ما َيـجِ ُب على �أهلِ
�صح ِة مرادِه فيما َح َّث عليه َ
�أ َّولِ �ش ْرحِ ه فقال« :ود َّل ْلنا على َّ
القر�آنِ ا�ستعما ُله ،و�أَلزَ َمهم رعايتَه؛ بالآثا ِر املروي ِة عن الأئم ِة الـما�ض َني ،وال�س ِنن الوارد ِة عن العلما ِء
املتقدمنيَ»(.)4
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)420 :2
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)471-462 :2
بع�ض ال ُق َّرا ِء لـ َمع َنـى البيت التا�سع والأربعني .انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام
((( وكذلكَ :ردُّه للف ْه ِم
اخلاطئ عند ِ
ِ
الداين (.)507-505 :2
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)7 :2
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وح ْ�س ِن ت�أليفِه ،وقد
وهذا الأم ُر مِ ن �أك ِرث ما تـ َم َّيزَ به �ش ْر ُحه
النفي�س؛ لتق ُّد ِم ع�صرِ هِ ،و ُوفُو ِر عِ لْمِ هُ ،
ُ
قا َر َب عددُها ( )312رواي ًة(.)1
ُ
ِ�شرين(:)2
�شرح البيتِ الثانـي والع َ
ومثال ذلك قو ُله يف ِ
“ ثُــمَّ ق ــال �أبو ُمزَ احِ ـ ٍـم :

ِ�إ َذا َما َتـ َـل الـ َّتــا ِلـي �أَ َر َّق ِل َ�ســا َنـ ُه

ـ�صـ ْـد ِر
َو�أَ ْذهَ َب ِب ْ إ
ـال ْد َم ِان َع ْن ُه أ�َ َذى ال َّ

قال عثمانُ بنُ �سعيدٍ :معنَـى قولِه هذا� :أَن َّ
القارئ � َإذا �أَ ْد َم َن ال َّد ْر َ�س للقر�آنِ و� َ َ
َ
وع ْر َ�ضه �أَ َرقَّ
أكث تالوتَه َ
�صدرِه مِ ن الأذى.
ذلك ل�سا َنه ،و�أَزالَ غِ َل َظه وخَ َ�شا َنـتَه ،و�أَذْ َه َب عنه ما يتو َّل ُد يف ْ
بع�ض الآثارِ� :أَ َّن قراء َة القر�آنِ َتق َْط ُع ال َب ْلغ ََم؛ كما ُقرِ َئ على �شيخِ نا �أبي القا�سم خلف
وقد رُوِيَ يف ِ
حدثَني حممد بن حامد :حد َثنا �إبراهيم بن
بن القا�سم عن عبد اهلل بن حممد بن الـمف�سِّـر ،قالَّ :
جُنَيد :حدثنا عبد اهلل بن حممد بن علي بن نفيل :حدثنا زهري :حدثنا �شي ٌخ بالب�صرةِ ،عن ابن
ال�س َو ُ
وال�صيام ،وقراء ُة القر�آنِ » .قال
اك،
ال�سـ َّنةِ؛ ُ
ُ
وه َّن َدوا ٌء مِ َن ال َب ْلغ َِمِّ :
�سريين قال« :ثالثٌ مِ ن ُّ
بع�ض ما ح�ض َر َنـا؛ �إن �شاء اهلل».
عثمانُ بنُ �سعيدٍ :والآثا ُر باال�ست�شفا ِء بالقر�آنِ كـثيـرةٌ ،و ْلنذ ُك ْر منها َ
ُث َّـم َ�س َرد َثـمان َـي مرو َّي ٍ
الباب بعد ذلك.
ـات يف هذا ِ
1212التعليق الـمفيد على الآثار َب ْع َدها:
ٍ
تو�ضيح
ني على
منهج الدانـي يف �ش ْرحِ ه :ت ْعقِي ُبه على الآثا ِر التي يروِيها
بتعليقات نافع ٍة نفي�سةٍ؛ ُت ِع ُ
ِ
ومن ِ
ما َغ ُم َ�ض منها.
ال�ساد�س(:)3
ومن الأمثل ِة على ذلك ما جاء يف ثنايا �ش ْرحِ ه للبيتِ
ِ

ـاب ُي ـ ِقي ُمـ ُه
َف َما ُك ـ ُّل َمنْ َي ـ ْت ـ ُلو ا ْل ِـكـ َتـ َ

ا�س ُي ـ ْقـ ِـر ُئ ُه ْم ُمـق ِْـري
َو َل ُك ـ ُّل َمنْ ِفــي ال َّن ِ

حيثُ َروَى الدانـيُّ ب�إ�سنادِه �إىل احل�سن بن �صالح �أنَّه قال« :ربـما قر�أَ
ُ
عا�صم؛ فيقول :ما
الرجل على
ٍ
قر� َأت حرف ًا».
خا�ص بعنوان( :مرو َّيات الداين يف �شرح اخلاقانية)؛ �ضمنَ ق�سم
ري يف
ٍ
((( وقد �أَ ْف َردَها بال َـج ْم ِع والدرا�س ِة د .غازي ال َع ْم ُّ
مبحث ٍّ
ال�شرح .انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)332-282 :1
درا�س ِته لهذا
ِ
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)219-218 :2
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)40 :2
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ِــي فـي َ�ش ْرحِ ـه ق�صِ يد َة الإما ِم َ�أبِـــي ُمـ َزاحِ ٍم َ
ِــي (الــ َّرائِــ َّي َـة ِ)
ِد َر َ
الـخــا َقــان ِّ
ا�س ُة َمـنْـ َه ِج الإما ِم �أبي َع ْمرٍ و الدَّان ِّ

َ
احلروف َحقَّها،
ُث َّـم قال الدان ُّـي مع ِّلق ًا على ذلك« :يريد �أنك ل ْـم ُتق ِِم القراء َة على َح ِّدها ،و َل ْـم ُت َو ِّف
العلم بالأداءِ».
وال احتذَ ْي َت
َ
منهاج الأئم ِة مِ ن القُـ َّراءِ ،وال �سل ْك َت طريقَ �أهلِ ِ
ومن الأمثل ِة على ذلك ما جاء يف ثنايا �ش ْرحِ ه للبيتِ ال�ساب ِع والع�شرينَ ( )1ب�إ�سنادِه �إىل �أبي عبد الرحمن
ال�سلَمِيِّ قال« :ح َّدثِنـي الذينَ كانوا ُيقرِ ُئونَنا :عثمانُ بنُ عفانَ وعبدُ اهللِ بنُ م�سعودٍ و�أُبَـي ُّ بنُ كعبٍ �أَنَّ َ
هلل 
ر�سول ا ِ
ُّ
كان ُي ِقر ُئهم ال َع ْ�ش َر ،وال ُيـجا ِو ُزو َنـها �إىل َع ْ�ش ٍر �أخرى حتى يتع َّل ُموا ما فيها مِ ن العملِ ؛ فتع َّل ْمنا القر�آنَ والعم َل جـميع ًا»،
وروى بع َده ب�إ�سنادِه �إليه �أي�ض ًا قو َلهُ « :ك َّنا ِ�إ َذا تع َّل ْمنا َع ْ�ش َر �آياتٍ مِ ن القر�آنِ َل ْـم نتع َّل ِم ال َع ْ�ش َر التي بع َدها حتى َن ْع ِر َف
حال َلـها وحرا َمها ،و�أَ ْم َرها و َنـ ْه َي َها».
ُثـمَّ قال �أبو عمرٍو الدانـي ُّ ُمع ِّلق ًا على ما تقدَّم:
وجـمل َة عد ِد � ِآي
و�س ،وال ُع ُ�شو َرُ ،
ؤو�س ال ِآي ،والـخُ ُم َ
«يف هذينِ الـخَبَـرينِ �إِيذَانٌ بِ�أَن َّ عددَ �آيِ القر�آنِ  ،ور� َ
ِّ
كل �سور ٍة عن النبي  ،ومِ ن تعليمِ ه.
امل�صاحف وال ما َّد َة له».
النا�س �أَ َّن ذلك �إنـما �أُخِ ذَ مِ ن
ِ
ب ِ
ـخالف ما يزع ُمه ُ
بع�ض ِ
ومن الأمثل ِة على ذلك ما جاء يف ثنايا �ش ْرحِ ه للبيتِ ال�ساب ِع
ابن
والع�شرين( )2ب�إ�سنادِه �إىل عبد اهلل ِ
َ
م�سعودٍ  قال:
َ
قلت� :أَ ْق َر�أُ َ
وعليك �أُ ْنزِ لَ ؟! ،قال�« :إنـي �أُحِ ُّب �أَ ْن �أَ ْ�سـ َم َعه مِ ْن
عليك،
«قال ر�سول اهلل « :ا ْق َر�أْ َع َل َّي»ُ ،
َغ ْيـرِ ي» ،قال :فافتت َْح ُت �سور َة الن�ساءِ ،فل َّما بلغ ُْت﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
«ح ْ�س ُب َك».
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾ [الآية]41 :؛ فر�أَ ْيتُه َ
وع ْينَا ُه تَذْ ِرفَانِ  ،فقال لـيَ :
ثُـمَّ قال �أبو عمرٍو الدانـي ُّ مُع ِّلقاً على ما تقدَّم:
ال�صحيح(�ُ )3س َ ٌ
«ويف هذا الـخَ َبـرِ الثابتِ الـ ُمخَ َّر ِج يف
ن كثيـر ٌة يـجِ ُب على �أهلِ القر�آنِ ا�ستعما ُلـها،
ِ
و َيلز ُمهم رعايتُها ،منها:
1.1ينبـغي للقـارئ �أَ ْن ال َيـ ْفتَـت َِـح الـقـراء َة على الأ�ستاذِ حتى َي ْ�أ ُم َره َ
بذلك.
2.2ومنها� :أَ ْن ال َيق َْط َع �-أي�ض ًا -حتى َيق َْط َع عليه.

يكون ُم ْرتَـقِب ًا لإ�شاراتِ الأ�ستاذِ وما ي�أخُ ُذ عليه ،وال ُيــزِ ُيل َب َ�ص َر ُه عنه».
3.3ومنها� :أَ ْن َ

((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)265-264 :2
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)274-272 :2
((( انظر� :صحيح البخاري ( 1673 :4ح  1925 :4 ،4306ح � ،)4763صحيح م�سلم ( ،551 :1ح.)800
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4.4ومنها� :أَ َّن ال َ
«ح ْ�س ُبنَا» ،كما قال  لعبدِ اهللِ ،وال
«ح ْ�س ُب َك»� ،أَ ْوَ :
أ�ستاذ َي ْلزَ ُمه � َإذا �أَرا َد الق َْط َع �أَ ْن يقولَ َ :
عند القط ِع علىعند ذلك ما ي�ستعمِ ُله غيـ ُر واحدٍ مِ ن َج َهل ِة الـ ُمقْرِ ئ َني مِ ن قولِـهم َ
َيـجو ُز له �أَ ْن َي�ستعمِ َل َ
القارئِ َ ( :-ب ٌّ�س)( ،)1وَ « :ب ُّ�س َك» ،و�شب ِه َ
ذلك.
ُو�س ُع ُ�شو ٍر وال
5.5ويف هذا الـخَ َبـرِ �ِ :إيذَ ا ٌن بـ ِ�إجاز َة القط ِع على الـموا�ض ِع الكافي ِة الـمفهومةِ؛ و ِ�إ ْن َل ْـم َت ُك ْن ُر�ؤ َ
و�س.
خُ ـ ُم ٍ
رين َ�أ ْن ي� ُ
أخذوا على �أ�صحابِـهم ما َ�شا�ؤُوا مِ ن نـح ِو :الـخم�سِ َني
6.6وفيه �-أي�ض ًا� :-إِطالقُ الإبـاح ِة
للمت�صد َ
ِّ
ؤو�س الأجزا ِء وغريِها مِ ن الفوا�صلِ .
�آي ًة؛ و ُق ْر َبـها ،و�أَ ْن َيق َْط ُعوا عليهم حيثُ َ�أ َح ُّبوا مِ ن ر� ِ
7.7وفيه� :أَ َّن ال َ
إن�صات له ،و ِ�إ ْع َم ُال َف ْهمِ ِه فيما َي ْت ُلوه عليه
ـمقرئ َي ْلزَ ُمه الإ�صغا ُء وا ِلإدام ُة �إىل القارئِ وال ُ
و َي َتد َّب ُره».
1313الآثار الـمبثوثة يف ال�شرح بني الغَزار ِة وال ِق َّلة:
فبع�ض
ومِ ن منهجِ ه يف ال�شرحَّ � :أن مروياتِه قد تَبا َي َن عد ُدها واخ َت َلف قل ًة وكرث ًة يف �ش ْرحِ ه للأبياتِ ؛ ُ
وبع�ض الأبياتِ �أور َد
الأبياتِ ل ْـم ُيو ِر ْد يف �شرحه لـها �شيئ ًا من املرويات ،مثل :الأبيات (ُ ،)29 ،4 ،3 ،2
أبيات �أَ ْو َر َد عند
عند �ش ْرحه لـها �أثر ًا واحد ًا �أو اثن ِني فقط؛ مثل :الأبيات ( ،)28 ،11 ،10 ،9وهناك � ٌ
ٍ
�ش ْرحها
مرويات كثريةً؛ مثل� :شرحه البيت رقم ()14؛ فقد ذ َك َر فيه ( )53رواي ًة(.)2
الن�صيب الأك َرب من املرويات؛ حيث بلغ عددها فيه:
وتبي لـي � َّأن اجلز َء الأولَ من ال�شرح حا َز
َّ َ
َ
فكانت مف َّرق ًة يف ثنايا اجلزء الثاين فقط.
(� ،)263أ َّما املرويات املتبقية -وعد ُدها ( )49رواي ًة-
ْ
1414تعريف امل�صطلحات العلمية:
ومِ ن منهجِ ه يف ال�شرح :بيا ُنه للم�صطلحاتِ العلمي ِة الوارد ِة يف الأبياتِ ُ ،
ومثال ذلك :بيا ُنه لـمعنى
اللفظ يف القر�آنِ يف �سورتَي الفرقان
البيت الثالثَ ع�ش َر ،وذِ ْك ُره لـورود هذا ِ
(الرتتيلِ ) عند �ش ْرحِ ه َ
()3
ال�سلف ال�صال ِـح .
[الآية ،]32 :واملزمل [الآية ،]4 :والآثا ِر عن
ِ
إدغام،
وا�سـ ُمه َعند الـخاقان ِِّـي :ال َب َي ُان ،-وال ُ
وكذلكُ :
�شرحه معان َـي م�صطلحاتِ التجويدِ  :الإظها ُر ْ
ُدعى به الإب ُل وغ ُريها للح ْل ِب �أو الزَ ْج ِر�َ ،أ ْو :ا�س ٌم ِل ْلـهِ ِّر
((( ( َب ّْ�س) -ت َُ�ش َّد ُد ال�س ُ
ا�سم ف ْع ٍل؛ بـمع َنـىَ :ح ْ�س ُب .وهو� :صوتٌ ت َ
ني وت َُـخف َُّفُ :-
ولي�س لل ُف ْر ِ�س
الأهلي ِة ِّ
(ال�س َّن ْورِ) .وهذه الكلم ُة :لفْظ ٌة فار ِِ�س َّي ٌة تقو ُلـ َها ال َعا َّم ُة ،وت ََ�ص َّر ُفوا فيها ،فقالواَ ( :ب ُّ�س َك) و( َب ِّ�سي)� ،إِلـخَ ،
َ
َ
ً
ْ
َ
َ
ً
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َّ
ْ
(ح ْ�س ُب ،و َب َـجل ،وقط ُ -مـخففة ،-و�أ ْم ِ�سك ،واكفف ،ون ِاهيك ،وكا ِفيكَ ،ومهَْ ،وم ْهل ،واقط ْع،
َك ِل َم ٌة بـ َم ْع َناهَ ا ِ�سوَاهَ ا ،ولل َع َر ِبَ :
للعاملي ( ،)81-80 :1تاج العرو�س لل َّز ِبيدي (ب �س �س).
وا ْكت َِف) .انظر :الك�شكول ِ
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)178-150 :2
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين ( .)137 :2وانظر� :شرحه للبيت الأول �أي�ض ًا.)14-9 :2( :
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ِــي فـي َ�ش ْرحِ ـه ق�صِ يد َة الإما ِم َ�أبِـــي ُمـ َزاحِ ٍم َ
ِــي (الــ َّرائِــ َّي َـة ِ)
ِد َر َ
الـخــا َقــان ِّ
ا�س ُة َمـنْـ َه ِج الإما ِم �أبي َع ْمرٍ و الدَّان ِّ

الثامن
البيت
والع�شرين(.)1
َ
َ
والإخفا ُء ،وذلكَ :
عند �ش ْرحِ ه َ
علم �أحد ًا َب َّينَه َق ْبلِـي هذا
إدغام والإخفا ِء م�شروح ًا ،وال �أَ ُ
وقال بعد ذلك« :فهذا معنَى الإظها ِر وال ِ
التلخي�ص»(.)2
البيان ،وال لـخَّ َ�صه هذا
َ
َ
للكتاب.
وذلك مـ َّما يزي ُد القيم َة العلمي َة
ِ
1515ال�شواهد ال�شعرية يف ال�شرح:
ُ
واال�ستدالل بها على معاين الكلمات
ال�شرح،
ال�شواهد ال�شعري َة يف ثنايا
ومِ ن منهجِ ه يف ال�شرح� :إيرا ُده
َ
ِ
�شرحه.
الغريبة يف الأبيات ،وقد جا َو ْ
زت ع�شرينَ بيت ًا �شعري ًا يف ِ
�شرح البيتِ الأولِ (:)3
ومثال ذلك قو ُله يف ِ
ق ــال �أبو ُمزَ احِ ـ ٍـم :

�أَ ُق ُ
ـول َم َقـا ًال ُم ْع ِجب ًا ِ ألُو ِلـي ا ْل ِـح ْج ِر

َو َل فَخْ ـ َر �إِنَّ ا ْلفَخْ ـ َر َي ْد ُعو �إِ َلـى ا ْل ِكـ ْب ِـر

ـمعنى واحدٍ  .قال اهلل ﴿ ﭝ ﭞ ﭟ
قال
ُ
عثمان ُ
بن �سعيدٍ  :الـحِ ْج ُر والـحِ َجى وال َعق ُْل واللُّ ُّب وال ُّن َهى كلُّه ب ً
ﭠ ﭡ ﭢ ﴾ [الفجر.]٥ :

ـهى.
قيل يف التف�سري :لذي َعقْلٍ  ،ولذي ُل ٍّب ،ولذي ُن ً
بن ثعلب َة ال َـج ْنب ُِّـي ال ْبنِه يف اجلاهليةِ:
قال احلارثُ ُ

ـوب؛ َو ِ�إ َّن ـ َما
َو َك ْي َف َر َجا ِئـي �أَنْ َت ـ ُتـ َ

ُي ـ َر َّجى ِمنَ ا ْل ِف ْت َي ِان َمنْ َكانَ َذا ِح ْـجـ ِـر

بن �سعيدٍ  :و(ا ْلـحِ ْج ُر) يت�ص َّر ُف على ت�سع ِة َ�أ ْو ُجهٍ :
قال
ُ
عثمان ُ
ال َع ْق ُل -كما تق َّدم يف الآيةِ ويف البيتِ ،-وال َـح َرا ُم ،والـحائ ُل بني ال�شيئنيِ ،وحِ ْج ُر ثـمو َد ،وحِ ْج ُر البيتِ
وح ْج ُر اليمام ِة -وهو َمنزِ ٌل بـها،-
العتيقِ ،وحِ ْج ُر الإن�سانِ -ويقال :بالفتحِ �أي�ض ًا ،-والفر� ُس الأنثىَ ،
وال َق َرا َب ُة».
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)289 ،285 :2
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)294 :2
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين ()13-9 :2؛ باخت�صارٍ.
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الـج َهنـي
د .عبد الرحمن بن �سعد ُ

ال�ساد�س والثالثني( ،)1و�ش ْرحِ ه للبيت
�شواهد �شعري ٍة يف ثنايا �ش ْرحِ ه للبيت
ومث ُله �أي�ض ًا :ما �أور َده من
ِ
َ
الواحد والأربعني(.)2
�1616إعراب الأبيات:
ألفاظ الأبياتِ لفظ ًة لفظ ًة ِ�إ َّل يف � ٍ
ـحتاج �إىل
إعراب � ِ
أيت -اهتمام ًا ب� ِ
و َل ْـم ُي ْظهِ رِ الدان ُّـي -فيما ر� ُ
ألفاظ ُي ُ
()3
إعراب .
�إعرابِـها ،و َي ْغ ُم ُ�ض الـ َمعنَـى ب ْرتكِ ها بال � ٍ
ومِ ن هذه املوا�ض ِع قو ُله يف �أول �شرح البيت
اخلام�س ع�ش َر(:)4
َ
ثُــمَّ ق ــال �أبو ُمــزَ احِ ـ ٍـم :

ـاحـ َف ُظوا َو ْ�ص ِفي َلـ ُك ْم َما اخْ ـت ََ�ص ْر ُتـ ُه
�أَ َل َف ْ

ِلـ َي ْـدرِي ِبـه َمنْ َل ْـم َي ُكنْ ِم ْن ُك ُم َي ْدرِي

و�ص َلـتُها َما
ناق�ص؛ بـمعنَـى( :الذي)ِ ،
(ما) يف قولهَ :
قال عثمانُ بنُ �سعيدٍَ :
(ما اخْ ـت ََ�ص ْرتُـهُ) :ا�س ٌم ٌ
بعدها ،والـها ُء عائِد ٌة عليها ،وفيها وجهانِ :
َ
َـاحـف َُظوا َما
تكون يف مو�ض ِع ٍ
أيـحتمل �أن َن�صب؛ بد ًال مِ ن قولِهَ ( :و ْ�صفِي َلـ ُك ْم) ،والتقدي ُر� :أَ َل ف ْ
اخْ ـت ََ�ص ْرتُـ ُه َلـ ُك ْم؛ �أي :الذي اخْ ـت ََ�ص ْرتُـهُ.
ِـمبتد ٍ�إ م�ض َمرٍ  ،والتقدي ُر :هو َما اخْ ـت ََ�ص ْرتُـهُ؛
 بويـحتمل �أن َرفع؛ على �أنَّـها خَ َبـ ٌر ل َ
تكون يف مو�ض ِع ٍ
�أي :هو الذي اخْ ـت ََ�ص ْرتُـ ُه َلـ ُك ْم.
ف�أ َّما َمن َظ َّن �أنـها نافي ٌة؛ و�أنه �أرا َد -بـما ذ َك َره يف هذه الق�صيد ِة و�أَ ْو َم َ�أ �إليه فيها من الآثار والأ�صول
للعلم يف غ ِري
وغ ِري ذلك؛ مـ َّما �ض َّمنه �إياها� -إفاد َة َم ْن َعل َِم ال ِع ْل َم دون َمن ال َي ْع َل ُمهُ؛ �إِذْ كان ذلك َو ْ�ضع ًا ِ
العلم يف غ ِري �أهلِه كـ ُم َق ِّلدِ
�أهلِه ،وقد ُر ِو َي ْت يف ذلك �آثا ٌر َجـ َّم ٌة؛ منها قو ُله �صلى اهلل عليه و�سلمِ :
«وا�ض ُع ِ
لذلك  -فقد َغل َِط َّ
الظا ُّن َ
اخلنازيرِ اجلوه َر والل�ؤل�ؤَ» يف نظائ َر َ
لذلك والـمت�أ ِّو ُل له َغ َلط ًا فاحِ �ش ًا؛ �إِذْ
وال�س َّنةِ :قال اهلل  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ما ظنَّـه وت�أ َّو َله مِ ن ذلك مردو ٌد
ِ
بالكتاب ُّ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ

((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)397-396 :2
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)468-466 :2
َ
ً
َّ
َ
َ
إمام هنا :فيه �إ�شار ٌة �إىل �أنَّ العلماء ال يكتبونَ �شيئ ًا من ال ِع ْل ِم �إال عند ظهو ِر احلاج ِة �إليه ،وفيه �أي�ضا� :أنَّ الطلبة ال�سائ ِل َني
((( َ�ص ِني ُع ال ِ
الطالب غالب ًاَّ ،
فدل ذلك على �أَنَّ م�ستوى ِع ْل ِم ال�سائ ِل َني
ـحتاجه الـمبتدئونَ من
حمتاج َني لهذا
لـ َمعا ِنيها غ ُري
ِ
ِ
ِ
التف�صيل الذي ي ُ
لـ َمعا ِنيها َ
فوق الـمبتدئِ  ،واهلل �أعلم.
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)180-178 :2
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ِــي فـي َ�ش ْرحِ ـه ق�صِ يد َة الإما ِم َ�أبِـــي ُمـ َزاحِ ٍم َ
ِــي (الــ َّرائِــ َّي َـة ِ)
ِد َر َ
الـخــا َقــان ِّ
ا�س ُة َمـنْـ َه ِج الإما ِم �أبي َع ْمرٍ و الدَّان ِّ

ﭦ ﴾ [�آل عمران ،]187 :وقال تعاىل﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [الأحزاب ،]34 :قال بكر بن العالء القا�ضي وغيـ ُره:

هن مِ ن ذلك؛ لِيتع َّل ُمو ُه»،
النبي � أَ ْن َيذْ ُك ْر َن ِ
عند َّ
للنا�س ما َ
«(ا ْلـحِ ْك َمة) هنا :ال ِع ْل ُم؛ �أَ َم َر � َ
أزواج ِّ
وجاء عنه � أنه قال« :مَنْ عَلِمَ عِلْماً فكَتَمَهُ �ألْـجَمَهُ اهللُ يومَ القيامةِ بلِجَامٍ مِن نَـارٍ» ،يف �أ�شبا ٍه لـهذا
بع�ض ما ح�ض َر َنـا منها ب�أ�سانيدِ ها بع ُد؛ �إن �شاء اهلل تعاىل.
كثريةٍ� ،سنذك ُر َ
العلم يف غ ِري �أهلِه كـ ُم َق ِّلدِ اخلنازيرِ اجلوه َر والل�ؤل�ؤَ” و�شب َه ذلك؛ ل َّأن غيـ َر
و�إنـما قال ِ :
«وا�ض ُع ِ
ببع�ض ،ويتغا َلطون به ،ويت�أ َّو ُلونه على غري وجهِ ه،
بع�ضه ٍ
�أهلِه هم الذين ال يعملون به وال َي ـ َّتبِعونه ،و َي�ضرِ بون َ
أ�شباههم
ويعارِ�ضونه بر�أيهم وعقولِـهم؛ ك�أهلِ الأهوا ِء والبد ِع ،وكالـم�ستخِ ِّف َني به مِ ن غريِهم ،فه�ؤالء و� ُ
اال�ستخفاف به ،وا ِلإزرا ِء عليه ،مع َجاللة قدرِه،
�سبب �إىل
ِ
ال ُي َ
و�ض ُع َ
عندهم ال ِع ْل ُم وال ُي َع َّلمونه؛ ل َّأن ذلك ٌ
وج�سِ ِيم َ
خطرِ ه».
َ
ُث َّـم �أ َّكد الدا ُّ
ال�صحيح يف �صد ِر �شرحه للبيت الذي يليه (البيت  )16بقو ِله« :هذا
إعراب
ين هذا ال َ
َ
البيتُ َر َف َع ال َ
(ما)(� )1أ َّنـهـا بـمعنـى( :الذي) ،و�أ َّنـها ال تكون نافي ًة؛ ِ�إ ْذ ح َكى �أَ َّنه لو تـ َم َّكن له
إ�شكال يف مع َنـىَ :
�أو ا�ستطا َع َ�أنْ يكون جمي ُع ما حواه من ال ِع ْل ِم ورواه منه ما ًء ف َي ْج َم َعه لهم يف َ�ش ْر َب ٍة و َي ْ�س ِق َيه �إِيـَّـاهم يف َج ْر َع ٍة
البيت ِب َع ْي ِنه َن ْر ِويه
ق�صدَ ه يف هذا ِ
لَفَعَلَ ذلك؛ لِرغبتِه يف تعلِيمِهم ما جَهِلوه مِن ذلك .وهذا الـمَعنَـى الذي َ
قول
عن ه�شامٍ الدَّ�سْتوائي وعن حممدِ بن �إدري�س ال�شافع ِّي -رحم ُة ا ِ
هلل عليهماِ ،-ومن قو ِلـهما � َأخ َذه �أَ ْو ِمن ِ
أحدهـما»(.)2
� ِ
أغاليط القُـ َّرا ِء يف الإِقْراءِ:
1717تـحذي ُره يف
ال�شرح مِ ن � ِ
ِ
ومن منهجِ ه يف �ش ْرحِ ه :حِ كايتُه -كما يف ثنايا �ش ْرحِ ه للبيتِ
ِيط ع َّم ْن ت�ص َّد َر
بع�ض الأغال ِ
ِ
ال�ساد�س(َ -)3
أحرف وهم غ ُري م� َّؤه ِل َني َ
لذلك ،ب�أ�سانيدِ ه عن �أ�صحابِـها ،وقا َر َب عد ُدها ()20
للإقرا ِء ورواي ِة ال ِ
()4
حكاي ًة مِ ْن �أهلِ ع�صرِ ه وغريِهم .
أنطاكي
بن
َ
أحمد َ
ومِن هذه احلِكاياتِ قولُ الدانـيِّ�« :سـمعْتُ بع�ضَ �أ�صحابِنا يقول� :سـمعْتُ � َ
�سليمان ال َّ
النا�س ،ووافق ُْت
ت
ال�شام ف�أَ َ�ص ْب ُت يف ِ
الـمقر َئ بـمك َة يقول :قدِ ْم ُ
َ
بع�ض َمدائِنها َرج ًال له َه ْي َب ٌة ُيقْرِ ُئ َ
الك�سائي على قولِه:
بع�ضَ �أ�صحابِه يَقر�أُ عليه بـحرفِ الك�سائ ِّي ،فجل�سْتُ �إليه ،وقلتُ له :كيف يَقِفُ
ُّ
ـاحـ َف ُظوا َو ْ�ص ِفي َلـ ُك ْم َما اخْ ـت ََ�ص ْرتُـهُ).
((( ِمن قو ِله يف البيت ال�سابق (رقم �( :)15أَ َل َف ْ
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)189 :2

((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)54-43 :2
((( وقد َّبي الدا ُّ
�سبب �س ْر ِده َ
و�ص َفتُه”.
بع�ضها يف
ال�شرح بقو ِله (« :)55 :2و�إنـما ذك ْرنا ِمن ذلك َط َرف ًا؛ تـحذِ ير ًا مـ َّمن تلك حا ُله ِ
ين َ
ِ
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﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ [البقرةُ - ]30 :يرِ ي ُد منه� :إمال َة ها ِء
عن �أَ ِّي �شيءٍ �س�أ ْلتُه ،ف َعـ َّرفْـ ُت ُه َ
فقام مِ ن َم ْـجلِ�سِ ه ،وقال لـي:
الت�أنيثِ وما َق ْب َلها(-)1؛ ف َل ْم َي ْـد ِر ْ
بذلكَ ،
أنت َ�أ ْو َلـى َ
بذلك مِ ِّنـي� ،أو كما قال».
ُق ْمْ ،اجل ِْ�س َمكانِـي؛ ف� َ
ثُـمَّ قال الدانـي ُّ مع ِّلقاً على ذلك« :وهذا �شيءٌ معدو ٌم يف ع�صرِ نا هذا؛ �أَ ْعنِـي :ال َ
إذعان
إن�صاف وال َ
للحقِّ »(.)2

للبع�ض ،فقال ما َن ُّ�صه:
ون َّب َه الدان ُّـي بعد �س ْر ِد ِه هذه احلكاياتِ ل ُِـ�ش ْب َه ٍة قد َت ْعرِ ُ�ض ِ
�شاهدنا وب َلغَنا مِ ن هذا و�شِ ْبهِ ه ما َي ُطول ذِ ْك ُره؛ فرت ْكناه َ
لذلك( ،)3مع كراهتِنا �أَ ْن َنـخْ ُر َج
«وقد
ْ
بـ�إح�صائِه وتدوينِ جَـمْعِه مِنْ حَـدِّ الـجِد ِّ �إىل حَد ِّ الـهُزْءِ؛ فنَدخُلَ بذلكَ يف ُجـ ْم َل ِة اجلاهل َني؛ �إِذِ :
بن�ص قولِه ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ
(الـم�ستهزِ ُئ جاهِ ٌل)؛ ِّ
ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﴾ [البقرة.»]67 :
1818الـ َمعانـي الـمحت َملة للأبيات:
ومِ ن منهجِ ه يف ال�شرح :تنبي ُهه على االحتماالت يف معنى البيت ،والتف�سريات الـمق َّدرة ،ومِ ن ذلك :ما
ن�ص عليه يف معنى البيت ِني :ال�ساد�س والثالثني()4؛ والثاين والأربعني(.)5
َّ
ومن ذلك :ما �أ�شا َر الدا ُّ
ين يف �شرحه للبيتِ ال�ساب ِع والثالث َني �إىل �أَ َّن معناه يـحتمل وجه ِني؛ فذك َرهـما،
م�ستقيم وال
ُث َّـم قال عن الأولُ « :م َـح َّ�ص ٌل م�ستقي ٌم»ُ ،ث َّـم ذك َر االحتمالَ الثان َـي ،وقال عنه« :غ ُري
ٍ
�شرح وت ْبينيٍ»(.)6
ِّ
متح�صلٍ  ،وي ُ
ـحتاج �إىل ٍ
1919الأ�سلوب التعليمي يف ال�شرح:
ومِ ن منهجِ ه يف ال�شرح :ا�ستخدا ُمه لأ�سلوب تعليمي فيه �إثار ٌة النتباه القارئ؛ وهو� :أ�سلوب ال َف ْنقَلةِ،
ومثال ذلك :ما �أور َده يف �شرحه معنى البيتِ الواحدِ والأربع َني:
كالم الدان ِّـي؛ �أ ْد َرجها يف هذا ال ِأثر؛ تو�ضيح ًا.
((( �أيُ :ي ِري ُد ال ِ
أنطاك ُّـي ِمن هذا الـ ُم ْقرئِ  ،...:وهذه الـجمل ُة من ِ
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)47-46 :2
((( �أيَ :
ال�شرح.
خوف الإطال ِة على قارئِ
ِ
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)398 :2
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)475 :2
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)400-399 :2
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ِــي فـي َ�ش ْرحِ ـه ق�صِ يد َة الإما ِم َ�أبِـــي ُمـ َزاحِ ٍم َ
ِــي (الــ َّرائِــ َّي َـة ِ)
ِد َر َ
الـخــا َقــان ِّ
ا�س ُة َمـنْـ َه ِج الإما ِم �أبي َع ْمرٍ و الدَّان ِّ

َك َما �أَ ْ�ش َب ُعـوا�ِ ( :إ َّيـ َ
ـاك َن ْع ُبدُ) ِفـي ا ْلـ َمـ ـ ِّر

َو َ�ض ُّم َك َق ْب َل ا ْل َوا ِو ُكنْ ُم ْ�ش ِب ًعـ ــا َل ـ ُه

ـم�صري -على َجاللته
�صالح ال
أحمد َ
قال الدانـي يف ثنايا �ش ْرحِ ه لهذا البيتِ « :ف ِ�إن قيل�ِ :إ َّن � َ
َّ
بن ٍ
ا�ضطِ العِ ه ومعرفتِه -قد َر َوى عن َو ْر ٍ�ش عن َنـاف ٍِع�ِ :إ�شْ َبا َع َ�ض َّم ِة ال َّدالِ مِ ْن﴿ :ﭞ
وح ْ�س ِن ْ
و�إِ َمامته ُ

اف مِ ْن ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [الفاتـحة]4 :؟ ،قيل :معنى
ﭟ ﭠ ﴾ [الفاتـحة ،]4 :و َك ْ�سر َة ال َك ِ
قدمناه ،وكذلك قر�أْنا ذلك مِ ن طريقِه على َمن ُي ْـح َت ُّج ِب َن ْقلِهُ ،
ب�صح ِة خَ َبِه ،فـ َم ِن
ويقال َّ
الإ�شبا ِع ما ْ
ا َّد َعى عليه َ
خالف ذلك فهو غال ٌِط يف رِوا َيـتِهَ ،واهِ ٌم يف حِ كايتِه»(.)1

2020هلِ ا�ستد َر َك الدان ُّـي على الـخاقان ِّـي؟
ٍ
ا�ستدراك للدانـي يف �ش ْرحِ ه على اخلاقانـي يف ق�صيدتِه ،وال مـخا َلف ٍة له يف معانيها
َل ْـم �أَق ِْف على
و�أحكامِ ه ،وال يف تراكيبِها وال �ألفاظِ ها.
وذلك :ت�أكي ٌد لكالمِ ه الذي َم َدح فيه الق�صيد َة يف مقدم ِة �ش ْرحِ ه ،و�إبرا ٌز لـمكانتِها بني الق�صائدِ ،
وقدرِها عنده وعند غريه ،وتق َّدم احلديثُ عن ذلك.
ْ
وفيه �أي�ض ًا� :إ�شعا ٌر بعناي ِة اخلاقاين بق�صيدتِه الرائي ِة كثري ًا ،و�سبقت الإ�شار ُة لذلك.
أحكام؛
بن �سعيدٍ « :للنونِ ال�ساكن ِة
ِ�إ َّل َ�أ َّن الدان َّـي قال يف خاتـم ِة ال�شرح :قال
ِ
ُ
عثمان ُ
والتنوين �أربع ُة � ٍ
على َما َبـ َّيـنَّا ُه َق ْب ُل:
فذَ َك َر �أبو مزاحِ ٍم منها :ال ُـح ْك َم الواحِ َد؛ وهوَ :ما ُب ـ ِّي ـنَا عِ ن َْد ُه.
َ
أحكامَ :ما ُب ـ ِّي ـنَا عِ ن َْد ُهَ ،وما ت ُْد َغ َمانِ َ ،وما تُـخْ َف َيانِ .
وذ َك َر �أبو احل�س ِني ثالث َة � ٍ
و َبق َِي ال ُـح ْك ُم الراب ُع؛ وهو :ما تُـ ْق َلـ َبانِ عِ ن َْد ُه.
فقلت �أَ َنـا في ِه َب ْيـت ًا؛ و�أَ ْد َر ْجـ ُت ُه مع قولِ �أبـي احل�س ِني؛ ِل َت ْك ُم َل َ
والتنوين؛ وهو َق ْولِـي:
أحكام النونِ
ِ
ُ
بذلك � ُ
َوتُـ ْبدَ ُل

ِع ْندَ

ا ْلـ َبـا ِء

ِميم ًا؛

ِ ألَ َّن ـ َها

ال�س ـ ِّر َوا ْل َـجـ ْه ِـر
ال�ص ْو ِت ِفـي ِّ
ُم�ؤَ ِاخ ـ َي ـ ٌة ِفـي َّ

فذَ َك ْر ُت :ال َب َدلَ  ،وال ِع َّل َة فيهِ»(.)21
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)469 :2
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)547 :2
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َّ
ُ
ا�ستدراك الدانـي هنا على رائي ِة اخلاقاين؛ وعلى
الوحيد الذي َظ َهر لـي فيه
فلعل ذلك هو املو�ض َع
َ
طي �-أي�ض ًا.-
رائي ِة الـ َم َل ِّ
ـجاب عن َ
ذلك مِ ن جهت ِني:
وقد ُي ُ
الأول� :أَ َّن اخلاقان َّـي �أرا َد االخت�صا َر؛ حيث قال يف البيت (:)15

ـاحـ َف ُظوا َو ْ�ص ِفي َلـ ُك ْم َما اخْ ـت ََ�ص ْر ُتـ ُه
�أَ َل َف ْ

ِلـ َي ْـدرِي ِبـه َمنْ َل ْـم َي ُكنْ ِم ْن ُك ُم َي ْدرِي

العلم -مع
أحكام الإقرا ِء وم�سائلِ الأداءِ ،و�أحالَ َ
طالب ِ
الثانـيَّ � :أن اخلاقان َّـي اع َتذَ َر َعن �إكمالِ بقي ِة � ِ
ُلزُومِ ه ال�ص َرب� :-إىل ال َّت َلقِّي عن الأئم ِة الـمقرئ َني الـمتقِن َني للقراءةِ ،فقال يف البيت (:)49

َو َق ْد َب ِق َيـ ـ ـ ْـت �أَ ْ�شـ َيـ ـ ـ ــا ُء َب ْع ـ ُد َل ِط ْي َف ـ ـ ـ ـ ـ ٌة

ـاغ ْي ال َّت َعلُّ ـ ـ ِـم ِبال�ص ْب ـ ـ ـ ـ ِـر
ُي َل َّق ـ ُن َه ـ ـ ــا َبـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ

ألفاظ مـ َّمن �س َبقه من ال�شعراء والعلماء:
2121اقتبا�س الـخاقانـي للـ َمعانـي وال ِ
وقد وجدتُّ الدان َّـي �أ�شا َر �إىل ذلك يف مو�ضع ِني من ال�شرح ،وهـما:
ال�ساد�س:
للبيت
 -املو�ضع الأول :يف �شرحه ِِ
البيت
قال الدانـي يف �آخر �شرحه للبيت (« :)6وهذا املعنى الذي ق�صَدَه �أبو
مزاحم يف هذا ِ
ٍ
َ
ـميِ ،ومن هناك �أ َ
خذه ،وعلى
علي بنُ ال َـج ْه ِم الها�ش ُّ
مِـمَّا قد دلَّلْنا على �صحَّتِه -قد �سبَقه �إليه ُّوح ْ�س ِن الأداءِ):
َع ُر ِ
و�ض تلك الق�صيد ِة وقافي ِتها عمِ َل ق�صيدتَه هذه (يف الق َّرا ِء ُ
()1
ـمي :
علي بنُ ال َـج ْه ِم الها�ش ُّ
قال ُّ
َو َل ُك ُّل َمنْ �أَ ْج َرى ُي َق ُال َلـ ُه ُم ْـج ِري
َف َما ُك ُّل َمنْ َقـا َد ا ْل ِـج َيا َد َي ُ�س ْو ُ�س َهـا
مزاحم الـخاقان ُّـي:
وقال �أبو
ٍ
ـاب ُي ـ ِقي ُمـ ُه
َف َما ُك ـ ُّل َمنْ َي ـ ْت ـ ُلو ا ْل ِـكـ َتـ َ

ا�س ُي ـ ْقـ ِـر ُئ ُه ْم ُمـق ِْـري
َو َل ُك ـ ُّل َمنْ ِفــي ال َّن ِ

َف َل َع ْم ِري؛ لقد �صا َغ اللف َْظ ب َع ْي ِنه ،وا�ستو َفـى الـمع َنـى ب�أَ ْ�س ِره"(.)2
ال�ساد�س ع�ش َر:
للبيت
 -الـمو�ضع الثانـي :يف �شرحه َِ

((( من ق�صيدته (ال ُّر َ�صا ِفية)؛ يف ديوانه (�ص.)164
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين ( ،)56-55 :2 ،153 :1درا�سة ق�صيدة اخلاقاين للدكتور حازم
ال�سعيد (.)204
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ِــي فـي َ�ش ْرحِ ـه ق�صِ يد َة الإما ِم َ�أبِـــي ُمـ َزاحِ ٍم َ
ِــي (الــ َّرائِــ َّي َـة ِ)
ِد َر َ
الـخــا َقــان ِّ
ا�س ُة َمـنْـ َه ِج الإما ِم �أبي َع ْمرٍ و الدَّان ِّ

َو َل ْـم �أُخْ ِـف َع ْن ُك ْم َذ ِل َك ا ْلـ ِع ْل َم ِب َّ
ـالذخْ ـ ِـر
َف ِفي َ�ش ْر َبـ ٍة َل ْو َكانَ ِع ْلمِ ي َ�سـ َقـ ْيـتُـ ُك ْـم
العلم
قال الدانـي يف �أول �شرحه لهذا ِ
البيت ..« :ح َكى �أنه لو تـ َم َّكن له �أو ا�ستطا َع �أَنْ يكون جمي ُع ما حواه من ِ
ورواه منه ما ًء ف َي ْج َم َعه لهم يف َ�ش ْر َب ٍة و َي ْ�س ِق َيه ِ�إيـَّـاهم يف َج ْر َع ٍة َل َف َع َل ذلك؛ ِلرغب ِته يف تعلِيمِ هم ما َجهِ لوه
ِمن ذلك.
ق�صدَه يف هذا البيتِ ِب َع ْينِه َن ْروِيه عن ه�شامٍ الدَّ�سْتوائي وعن حممدِ بن �إدري�س ال�شافع ِّي
وهذا الـ َمعنَـى الذي َ
أحدهـما(:)1
قول � ِ
رحم ُة ا ِهلل عليهماِ ،-ومن قو ِلـهما � َأخ َذه �أَ ْو ِمن ِ
 -ف�أمَّا ه�شامٌ :فكان يقولُ لأ�صحابِ احلديثِ( :ودِد ُّت �أَن َّ هذا احلديثَ ماءٌ ف�أَ ْ�س ِقي ُك ُمو ُه(.))2هلل لو َق ِدرتُ �أَنْ �أُ ْط ِع َمك ال ِع ْل َم
 -و�أمَّا ال�شافعيُّ فكان يقولُ لتلميذِه الربيعِ بنِ �سليمانَ( :يـَـا َر ِبـي ُع؛ وا ِلأَطْعَمْتُكَ �إ َّيا ُه).»3
�ضات الـخاقانية:
2222معا َر ُ
جع ْل ُـت احلديثَ عن معا َر�ض ِة الـ َم َلطِ ي لق�صيد ِة الـخاقان ِّـي بق�صيد ٍة مِ ْثلِها يف �سِ ِّت ٍ
نقاط:
�سبب معا َر�ض ِة الـ َم َلطِ ي لرائي ِة الـخاقان ِـي فقال يف �آخِ رِ �شرحِ ه للخاقاني ِة(« :)4لـ َّما
َ �1.1
أو�ض َح الدان ُّـي َ
طي ال َ
ـمقرئ ُ
أحمد ِبن عبدِ
قول �أبي مزاحِ ٍم يف الإقرا ِء
َب َل َغ �أبا احل�س ِني
ِ
حممد َ
بن � َ
َ
الرحمن الـ َم َل َّ
و�ض َ
تلك وقافِيتِها ومعانِيها ،وزا َد
وح ْ�س ِن الأداءِ؛ عا َر َ�ضه بق�صيد ٍة َعمِ َلها يف هذا الـ َم ْعنَـى على َع ُر ِ
ُ
علي ِه �أ�شيا َء َ�أغْ َف َلها ،و�أُ ُ�صو ًال �أَ ْ�ض َر َب عنها».
بي الدان ُّـي ف َْ�ض َل اخلاقاني ِة على الـ َم َلطِ ي ِة()5؛ فقال:
ُ 2.2ث َّـم َّ َ
َ
ف�ض َل ق�صيد ِة �أبـي مزاحِ ٍم يف:
«غ ْيـ َر �أَ َّن ْ
1)1الإتقانِ وال َـج ْودةِ،
ألفاظ،
2)2وتـهذيبِ ال ِ
3)3وتقريبِ الـ َمعانِـي؛
َين اخت�صار ًا.
هذين القول ِني �إىل ه�شام وال�شافعي ،وحذ ْفتُ الإ�سناد ِ
((( �أ�سند الدان ُّـي ِ
َ
لل�شرح" :ف�أ ْ�س َق ْي ُت ُك ُموه".
((( يف ن�سخ ٍة خطي ٍة
ِ
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)190-189 :2
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)540 :2
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)540 :2
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أن�شد ِّ
ف�ض ًال على
ال�ش ْع َر ْي ِن؛ مِ ـ َّم ْن له �أد َنـى ف ْه ٍم و�أق ُّل تـ ْميِيزٍ ْ ،
ال َيـخْ فَى على َم ْن ت�أ َّم َل الق�صيدت ِني و� َ
�ص مِ ن َ
بن�صيب كاملٍ ».
ذلك ب َـح ٍّظ وافــرٍ  ،و ُم َّن عليه مِ ْن ُه
ٍ
َم ْن خُ َّ
ُث َّـم ا�ستطرد الدان ُّـي بذكرِ �سببِ �إيرادِه ق�صيد َة الـ َم َلطِ ِّي يف �آخِ رِ �شرحِ ه للخاقاني ِة فقال(« :)1وقد
ر�أَ ْينا �أَ ْن نكت َُب يف �آخِ رِ كتابِنا هذا ق�صيد َة �أبـي احل�س ِني ،ونـخ ِت َمه بِـها:
عند َم ْن ُي َ�شا ُر �إليه بالت�صديرِ  ،و ُي ْع َر ُف بالإقراءِ».
ل َغ َرا َبتِها ،و ِق َّل ِة ُو ُجودِها َ
ـملطي؛ فقال« :مع َم َـح ِّل قائلِها
إمام ال ِّ
3.3وخت ََم الدان ُّـي بيا َنه قبل �س ْردِه لـها بالثنا ِء على ناظمِ ها ال ِ
هلل عليه ور�ضوا ُنه».
ومو�ضعِه مِ ن ال ِع ْل ِم ،رحم ُة ا ِ
الد ِينِ ،
مِ ن ِّ
�ص ق�صيد ِة معا َر�ض ِة الـ َم َلطِ ي للخاقاني ِة ذك َر الدان ُّـي �إ�سنا َده فيها �إىل ناظمِ ها؛
4.4وقبل �أَ ْن ُيو ِر َد َن َّ
الناظم الـ َم َلطِ ِّي ،وهـمـا(:)2
وروايتَه لـها عن اثن ِني مِ ن �شيوخِ ه عن �شيخِ هما
ِ
حزم؛ َلفْظ ًا مِ ن كتابِه،
�1)1أبو
َ
مروان الـ ُم َكت ُِّب (ت 405هـ)ُ :عبيد اهلل بن َ�س َلمة بن ٍ
2)2و�أبو حممدٍ الع�سقالن ُّـي (ت 423هـ)� :إ�سماعيل بن رجاء بن �سعيد؛ بـم�ص َر؛ مِ ن حِ فْظه.
5.5وبعد �أَ ْن نق َلها كامل ًة (ب�أبياتِـها الت�س ِع والـخم�س َني) قال الدان ُّـي:
أحكام؛ على َما َبـ َّيـنَّا ُه َق ْب ُل:
بن �سعيدٍ  :للنونِ ال�ساكن ِة
«قال
ِ
ُ
عثمان ُ
والتنوين �أربع ُة � ٍ
فذَ َك َر �أبو مزاحِ ٍم منها :ال ُـح ْك َم الواحِ َد؛ وهوَ :ما ُب ـ ِّي ـنَا عِ ن َْد ُه.
َ
أحكامَ :ما ُب ـ ِّي ـنَا عِ ن َْد ُهَ ،وما ت ُْد َغ َمانِ َ ،وما تُـخْ َف َيانِ .
وذ َك َر �أبو احل�س ِني ثالث َة � ٍ
فقلت �أَ َنـا في ِه َب ْيـت ًا؛ و�أَ ْد َر ْجـ ُت ُه مع قولِ �أبـي احل�س ِني؛
و َبق َِي ال ُـح ْك ُم الراب ُع؛ وهو :ما تُـ ْق َلـ َبانِ عِ ن َْد ُه؛ ُ
ِل َت ْك ُم َل َ
والتنوين؛ وهو َق ْولِـي:
أحكام النونِ
ِ
بذلك � ُ

َو ُتـ ْب َد ُل ِع ْن َد ا ْلـ َبـا ِء ِميم ًا؛ ِ ألَ َّن ـ َها

ال�س ـ ِّر َوا ْل َـجـ ْه ِـر
ال�ص ْو ِت ِفـي ِّ
ُم�ؤَ ِاخ ـ َي ـ ٌة ِفـي َّ

فذَ َك ْر ُت :ال َب َدلَ  ،وال ِع َّل َة فيهِ»(.)3
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)540 :2
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)541 :2
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)547 :2
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ِــي فـي َ�ش ْرحِ ـه ق�صِ يد َة الإما ِم َ�أبِـــي ُمـ َزاحِ ٍم َ
ِــي (الــ َّرائِــ َّي َـة ِ)
ِد َر َ
الـخــا َقــان ِّ
ا�س ُة َمـنْـ َه ِج الإما ِم �أبي َع ْمرٍ و الدَّان ِّ

2323الـم�سائل اخلالفية يف التجويد:
وترجيحه لأحدِ ها بالأدلة،
ومِ ن منهجِ ه يف ال�شرح :الإ�شار ُة �إىل خالف العلما ِء يف الأحكام التجويدية،
ُ
لبع�ضها مع بيانِ ال�سببِ .
وت�ضعيفُه ِ
ن�ص عليه يف معنى البيتِ الثامن والع�شرين( ،)1ويف البيتِ الثالث والأربعني( ،)2ويف
ومِ ن ذلك :ما َّ
البيتِ التا�سع والأربعني(.)3
�شرح �سابقٍ للخاقانيةِ:
2424عدم اعتما ِد الدان ِّـي على ٍ
�شرح للخاقاني ِة �-إن وجدَ -ق ْب َله �أو يف َع ْ�صرِ ه؛ حيثُ
ومِ ن منهجِ ه يف ال�شرحُ :
عدم اعتماد الداين على ٍ
النفي�س ،ومكانتِه العلميةِ ،فيما
ال�شرح
�شرح للخاقانيةِ ،ولعله الوحيد ،وهذا مِ ن مزايا هذا
ِ
ِ�إنَّه �أول ٍ
ِ
�أعلم.
إدغام والإخفا ِء
الثامن
البيت
َ
َ
وت�أ َّم ْل قو َله يف ثنايا �ش ْرحِ ه َ
والع�شرين« :فهذا معنَى الإظها ِر وال ِ
التلخي�ص»(.)4
البيان ،وال لـخَّ َ�صه هذا
علم �أحد ًا َب َّينَه َق ْبلِـي هذا َ
م�شروح ًا ،وال �أَ ُ
َ
أدب الالئقِ ب�أهل القر�آنِ :
2525امتثاله لل ِ
أخريين
ال�شرح :التطبيقُ ال َع َمل ُِّي لِـ َما َو َّج َه به الـخاقان ُّـي
ومِ ن منهجِ ه يف
العلم يف البيت ِني ال ِ
َ
ِ
طالب ِ
الـخم�س َني والواحدِ والـخم�س ِني من الدعا ِء لـ َمن تع َّل َم منهم� ،أو تع َّل ُموا منه بقولِه:

ع َلى ا َّل ِذيَف ِل ْب ِن ُع َب ْي ِد ا ِ
و�سى َ
هلل ُم َ
�أَ َجــا َبـ َـك ِفـ ـيـ ـ َنــا َر ُّبـ ـ َنــاَ ،و�أَ َجـا َبـ ـ َنـا

ُي َع ِّل ُم ُه ا ْل َـخ ْيـ َر :-ال ُّد َعا ُء َل َدى ا ْلـ َف ْجـ ِـر
�أَ ِخيِ -ف َـ�صـ ِـر
يك ِبا ْلـ ُغـفْـ َر ِان ِمـ ْنـ ُه َو ِبـال َّن ْ

بن �سعيدٍ :
هذين البيت ِني« :قال
فقال الدان ُّـي تعلِيق ًا على ِ
ُ
عثمان ُ
واجب على ِّ
متعلم�َ :أن يدع َو لِـ َمن تع َّلم منه.
ٌ
كل ٍ
وكذلك َيـجب على العلماءِ� :أَ ْن يدعوا لـ َمن تع َّلم منهم.
(((
(((
(((
(((

انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)294-291 :2
انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)485-484 :2
انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)507-504 :2
انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)294 :2
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لبع�ض يف الدعا ِء بظهرِ الغيبِ ِ ،ب ِن َّي ٍات �صحيح ٍة
وكذا َيـجب على جمي ِع امل�سلم َني� :أَن َيـجتهد ُ
بع�ضهم ٍ
إ�صالح �ش�أنِـهم ،ويف جمي ِع
خال�صةٍٍ ،
وقلوب �سليم ٍة طاهرةٍ ،ويرغبوا �إىل موالهم الكر ِمي يف ت ْثبِيتهم و� ِ
ما يعو ُد عليهم مِ نه �صال ٌح ون ْف ٌع من �أَ ْمرِ ُدنياهم و�أُخراهم»(.)1
فنقول :رحِ َم ُ
ُ
اهلل جـمي َع َ�س َلفِنا
ن�صح َة الـخاقان ِّـي« :قال �أبو َع ْمرٍ و:
ُث َّـم قال يف �آخِ رِ كالمِ ه مـمتث ًال ِ
ومتقدمِ يناَ ،وم ْن َكت ْبنا عنهَ ،وم ْن َكتَب عنَّاَ ،ومن قر�أْنا عليهَ ،وم ْن قر�أ عليناَ ،وم ْن تع َّل ْمنا منه ،و َرحِ م
ِّ
ُ
وح َ�ش َرنا معهم ويف
اهلل �سائ َر �أئم ِة امل�سلم َني ،وج َع َلنا مِ ن الـمقْتدِ َ
ـمتم�سك َني ب�آثارِهمَ ،
ين بـهم ،وال ِّ
ز ُْم َرتِـهم ،وال َع َدل بنا عنهم ،وال خا َل َف بنا طريقَهم»(.)2

نافع للإمام الولـي النووي -رحمه اهلل -من كتابه (التبيان يف �آداب َحـ َمل ِة
و�أختـم بدعاءٍ ٍ
ال�شارح؛ رحمهم اهلل وجزاهـم خري ًا:
الناظم؛ و�إكما ًال لدعا ِء
أو�صى به
ُ
القر�آن)()3؛ اقتدا ًء بـما � َ
ِ
حممد
و�س ِّل ْم على �سيدنا
ٍ
احلم ُد ِ
هلل ِّ
رب العامل َني َحـ ْمد ًا ُيوا ِفـي ِن َع َمه ،و ُيكا ِف ُئ َم ِز َيده .اللهم َ�ص ِّل َ
حممد
حممد وعلى �آل
حممد؛ كما �ص َّل ْي َت على �إبراهيم وعلى �آل �إبراهيم ،وبار ِْك على
وعلى �آل
ٍ
ٍ
ٍ
أ�صلح قلو َبنا،
كما بار ْك َت على �إبراهيم وعلى �آل �إبراهيم يف العالـم َني �إنك حميد جميد .اللهم � ْ
و�أز ِْل عيو َبنا ،وتو َّلنا بال ُـح�س َنـى ،وز ِّينا بالتقوى ،واجـم ْع لنا خيـ َر الآخر ِة والأُو َلـى ،وارزقنا طاعتَك
و�سيئات �أعما ِلنا،
أنف�سنا،
ِ
ي�س ْرنا للي�سرى ،وج ِّن ْبنا الع�سرى ،و� ِأع ْذنا ِمن �شرو ِر � ِ
ما �أبقيتَنا ،اللهم ِّ
امل�سيح ال َّد َّج ِال ،اللهم �إنا ن�س�ألك
ات وفتن ِة
عذاب النا ِر
وعذاب الق ِرب وفتن ِة الـ َم ْح َيا والـ َم َم ِ
ِ
و� ِأع ْذنا من ِ
ِ
أنف�سنا
الهدى وال ُّت َقى وال َعفاف وال ِغ َنـى .اللهم �إنا ن�ستودعك �أديا َننا و�أبدا َننا
َ
وخواتيم �أعما ِلنا و� َ
أنعمت علينا وعليهم ِمن �أمور الآخرة والدنيا .اللهم �إنا
و�أه ِلينا و�أحبا َبنا و�سائ َر امل�سلم َني وجمي َع ما � َ
ن�س�ألك العف َو والعافي َة يف الدين والدنيا والآخرة ،واجـم ْع بيننا وبني �أحبا ِبنا يف دار كرام ِتك بف�ض ِلك
إح�سان �إليهم وال�شفق ِة عليهم
للعدل يف رعاياهم وال ِ
أ�صلح وال َة امل�سلمني وو ِّفقْهم ِ
ورحم ِتك .اللهم � ْ
ل�صراطك
والرفق بهم واالعتناء مب�صاحلهم ،وح ِّب ْبهم �إىل الرعي ِة وح ِّب ِب الرعي َة �إليهم ،وو ِّفقْهم
ِ
ِ
بوظائف دي ِنك القو ِمي ،اللهم ا ْل ُط ْف بـهم ،وو ِّفقْهم لـم�صال ِـح الدنيا والآخرة،
والعمل
امل�ستقيم،
ِ
ِ
ِ
َ
ِّ
ـمحا�سن
رات و�إظها ِر ال
اللهم ان�ص ْرهم على �أعدا ِء الدِّ ِين
و�سائر الـمخا ِلفني ،ووفقْهم لإزال ِة الـمنك ِ
ِ
ِ
أ�صلح � َ
أحوال
و�أنوا ِع
ِ
اخلريات ،و ِز ِد ال َ
إ�سالم ب�سب ِبهم ظهور ًا ،و� ِأعزَّهم ورع َّيتَهم �إعزاز ًا باهر ًا .اللهم � ْ
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)532 :2
((( انظر� :شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين للإمام الداين (.)539 :2
((( انظر :التبيان للنووي (.)162-160
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اف مر�ضاهم ،وان�ص ْر
وع ِ
امل�سلمني ،و�أ ْر ِخ ْ�ص �أ�سعا َرهم ،و� ِآم ْنهم يف �أوطا ِنـهم ،وا ْق ِ�ض ديو َنـهمَ ،
وا�ش ِف �صدو َرهم ،و�أَ ْذ ِه ْب َ
َ
و�س ِّلم ُغـ َّيـا َبـهم ،و ُف َّك �أَ ْ�س َراهمْ ،
غيظ قلو ِبـهم ،و�أَ ِّل ْف بينهم،
جيو�شهمَ ،
ْ
واجعل يف قلوبـهم الإيـمانَ واحلكم َة ،وث ِّبتْهم على مل ِة ر�سو ِلك �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أَ ْوز ِْعهم �أَنْ
بعهدك الذي عاهدتَّـهم عليه ،وان�ص ْرهم على عد ِّوك وعد ِّوهم؛ �إل َه الـحقِّ  ،واجعلنا منهم.
ُيو ُفوا ِ
ناه َني عن الـمن َك ِر مـجت ِن ِب َني له ،مـحا ِف ِظني على حدو ِدك،
اللهم اجع ْلهم � ِآم ِرينَ
فاع ِل َني بهِ ،
باملعروف ِ
ِ
متنا�ص ِحنيَ .اللهم ُ�ص ْن ُهم يف �أقوالهم و�أفعالهم ،وبار ِْك لهم يف
متنا�ص ِف َني
قائمِ َني على طاع ِتك،
ِ
ِ
و�س ِّل ْم على
جميع �أحوالهم .احلم ُد ِ
هلل ِّ
رب العامل َني َحـ ْمد ًا ُيوا ِفـي ِن َع َمه ،و ُيكا ِف ُئ َم ِز َيده .اللهم َ�ص ِّل َ
حممد وعلى
حممد؛ كما �ص َّل ْي َت على �إبراهيم وعلى �آل �إبراهيم ،وبار ِْك على
حممد وعلى �آل
�سيدنا
ٍ
ٍ
ٍ
حممد كما بار ْك َت على �إبراهيم وعلى �آل �إبراهيم يف العالـم َني �إنك حميد جميد .اللهم؛ � ِآمنيَ ،يا
�آل ٍ
ذا اجلالل والإكرام.
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الـخاتـمة؛ وفيها أهم النتائج وبعض التوصيات
نتائج ،مِ ن � َأه ِّـمها:
· ْ
ظهرت يف ثنايا هذا البحثِ ُ
�سن �س ْبكِ ها ،وتقريبِ
إحكام ق�صيدتِه و ِ�إ َ
وح ِ
ي�ضاحِ ها؛ ب�إتقانِ �صناعتِهاُ ،
َّ �1.1أن ال َ
إمام الـخاقان َّـي با َلغ يف � ِ
ق�صيدتَه بخـم�س ِة � ٍ
أن�شدها تلميذَ ه ال ُآج ِّر َّي ،ورواها الدان ُّـي
مد َح ِ
أبيات � َ
َمعانِيها ،وتـهذيبِ �ألفاظِ ها ،وقد َ
الناظم ،و�أثنـى عليها ،وال تكاد تـج ُد ا�ستدراك ًا للداين على ق�صيدة
يف �آخِ رِ �ش ْرحِ ه �أي�ض ًا ب�سنِدِ ه �إىل
ِ
اخلاقانـي.
نزاع.
إمام الـخاقان ِّـي غ َريه يف الت� ِ
أليف يف هذا ال ِع ْل ِم؛ فهو �أ َّو ُل م�صن ٍَّف يف التجويدِ بال ٍ
�َ 2.2س ْبقُ ال ِ
وبعده ،وتـم َّث َل ب�أمو ٍر كثريةٍ؛ منها :ا�ستح�سان
3.3برو ُز االهتمام بالق�صيد ِة الـخاقاني ِة يف ع�صرِ
الناظم َ
ِ
بع�ض
خوا�ص ِ
أنطاكي َ
ِّ
النا�س ،وعا َّمتهم لها ،و�أخْ ذِ هم �أنف َُ�سهم بـحِ فْظِ ها ،والبحث عن َمعانِيها ،و�ش ْر ُح ال ِّ
�أبياتِـها ،و�ش ْر ُح الدان ِـي لـها كامل ًة ،وظهو ُر ُمعا َر�ضاتِـها ِّ
ال�ش ْعري ِة يف ع�صرِ ه وب َعده.
4.4تق ُّد ُم الدان ِّـي يف �ش ْر ِح رائي ِة اخلاقانيةِ؛ حيثُ �إِنَّـه �أ َّو ُل َ�ش ْر ٍح مكتمِ لٍ َي ِ�ص ُل �إلينا خَ َبـ ُره وخُ ْبـ ُره.
ال�شرح �إىل جز� ِأين :الأول:
فق�سم
�َ 5.5سا َر الدان ُّـي يف ترتيبِ �شرحِ ه موافِق ًا لرتتيبِ الـخاقاين يف ق�صيدتِه؛ َ
َ
وح�سن الأداء.
يف ال ُق َّرا ِء وتراجمهم و�آدابِـهم ،وما �إىل ذلك ،والثاين :يف �إتقان التالوة ُ
العر�ض ،ود ّق ِة
6.6عناي ُة الدان ِّـي ب�شرحِ ِه عناي ًة فائق ًة؛ ب ُِـح ْ�س ِن الرتتيبِ  ،وروع ِة التبويبِ  ،وتنوي ِع �أ�ساليبِ
ِ
النقول ْ
وكثتِـها ،ونقْدِ
أوهام،
أحكام،
وت�صحيح ال ِ
ِ
ِ
أغالط وال ِ
الن�صو�ص وتـحليلِها ،وحتقيقِ امل�سائلِ وال ِ
وعد الآي،
والر�سم العثمانـي،
العلوم؛ ك�أ�صولِ القراءاتِ ،
ِ
وال�ضبط القر�آنـيِّ ،
ِ
وكرث ِة امل�صاد ِر مِ ن �شتى ِ
القارئ وال َ
َ
ـمقرئ َج ْه ُلها.
أحكام التي ال َي َ�س ُع
وتراجم ال ُق َّراءِ ،وال ِ
ِ
آداب وال ِ
بع�ض �أبياتِ اخلاقاني ِة مـ َّما ُذكِ َر
أفهام الـمغلوط ِة لـ َمعاين ِ
يحه ِ
�شرح الدان ِّـي ت َْ�صحِ ُ
َ 7.7و َر َد يف ثنايا ِ
لبع�ض ال ِ
بع�ض الـ ُمنتَحِ ِل َني للقراء ِة يف ع�صرِ الداين ،و َر ُّده لـها بالدليل ال�صحيح والتعليل الوجِ يه.
عن ِ
تو�صيات �أَ ْر ُجو �أن ُيـنـتَـ َف َع بـها ،منها:
·وهناك
ٌ
وكتاب �أخالقِ َحـمل ِة القر�آنِ لل ُآج ِّري؛ لأنَّه تلمي ٌذ له.
�1.1إعدا ُد درا�س ٍة مقارِن ٍة بني اخلاقاني ِة ِ
ٍ
أحكام فيها.
�2.2إعدا ُد
درا�سات مقارِن ٍة بني اخلاقاني ِة ومعا َر�ضاتِـها ال�شعري ِة من حيثُ موازَن ُة ال ِ
و�شرحها؛
أبيات الـخاقانية و�ض ْب ُطها؛ بـمقا َبل ِتها بال ُّن َ�سخ الـمخطوطة والـمطبوعة؛ للق�صيد ِة
ِ
3.3تـحقيقُ � ِ
لمي.
منهج ِع ٍّ
َوفق ٍ
رب العامل َني ،و�ص َّلى ُ
اهلل و�س َّلم على َنـبِـ ِّيـنَا حممدٍ  ،وعلى �آلِه و�صحبِه �أجمع َني.
واحلم ُد ِ
هلل ِّ
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ِــي (الــ َّرائِــ َّي َـة ِ)
ِد َر َ
الـخــا َقــان ِّ
ا�س ُة َمـنْـ َه ِج الإما ِم �أبي َع ْمرٍ و الدَّان ِّ

فهرس املصادر واملراجع
- -الـمصادر الـمطبوعة:

�1.1إيـجاز البيان عن �أ�صول قراءة نافع بن عبد الرحمن (الق�سم الأخري اخلا�ص بعلوم القر�آن)� :أبو
عمرو عثمان بن �سعيد الداين (ت  444هـ) ،حتقيق� :أ.د .غامن َق ُّدوري احلمد ،جمعية املحا َفظة على
القر�آن الكرمي ،الأردن( ،ط 1440 ،)1هـ..
�2.2أبحاث يف علم التجويد� :أ.د .غامن َق ُّدوري احلمد ،دار عمار ،الأردن( ،ط 1422 ،)1هـ.
3.3تاج العرو�س من جواهر القامو�س :حم ّمد بن حم ّمد ال َّزبِيدِ ي (ت1205 :هـ) ،تـحقيق :علي �شريي ،دار
الفكر ،بريوت 1414 ،هـ.
4.4تاريخ الأدب العربي :كارل بروكلمان (ت  1956م) ،نقله �إىل العربية :ال�سيد يعقوب بكر والدكتور :رم�ضان
عبد التواب ،دار املعارف ،القاهرة( ،ط1983 ،)3م.
5.5تاريخ بغداد� :أبو بكر �أحمد بن علي اخلطيب البغدادي (ت  463هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت( ،بدون
تاريخ).
6.6تهذيب اللغة� :أبو من�صور حممد بن �أحمد الأزهري الهروي (ت  370هـ) ،حتقيق :عبد ال�سالم هارون
و�آخرين ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،ومكتبة اخلاجني ،القاهرة 1396-1384 ،هـ.
و�سنَنه و�أيامه � -صحيح البخاري� :أبو عبد اهلل حممد
7.7اجلامع الـم�سنَد ال َ
ـمخت�صر مِ ن �أمور ر�سول اهلل ُ 
ابن �إ�سماعيل البخاري (ت 256 :هـ) ،حتقيق :د .زهري بن نا�صر النا�صر 1422 ،هـ ،وهي م�ص َّور ُة الطبعة
الأمريية (طبعة ُبوالق).
8.8ذيل تاريخ بغداد البن النجار (ت  643هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت( ،بدون تاريخ).
�9.9سِ َيـر �أعالم النبالء :الذهبي (ت748 :هـ)� ،أ�شرف على حتقيقه� :شعيب الأرن�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة (ط)3
1405هـ.
�1010صحيح م�سلم� :أبو احل�سني ُم ْ�سلِم بن ال َـح َّجاج القُ�شَ ْيي (ت 261 :هـ) ،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي،
دار الرتاث العربي ،بريوت.
1111غاية النهاية يف �أ�سماء رجال القراءات �أويل الرواية والدراية� :أبو اخلري حممد بن ال َـجزَ ري (ت 833 :هـ)،
تـحقيق :علي حممد عمر ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة( ،ط 1431 ،)1هـ.
النجار ،املجل�س
1212القامو�س املحيط :حممد بن يعقوب الفريوز �آبادي (ت 817 :هـ) ،تـحقيق :حممد علي َّ
الأعلى لل�شئون الإ�سالمية ،القاهرة 1416 ،هـ.
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1313الك�شكول :بهاء الدين حممد بن ح�سني العاملي الهمذاين (ت 1031هـ) ،تـحقيق :حممد عبد الكرمي
النمري ،دار الكتب العلمية ،بريوت( ،ط1418 ،)1هـ.
1414امل�صباح الزاهر يف القراءات الع�شر البواهر� :أبو الكرم املبارك بن احل�سن البغدادي ال�شهرزوري (ت
550هـ) ،حتقيق� :أ.د� .إبراهيم بن �سعيد الدو�سري ،دار احل�ضارة ،الريا�ض 1435 ،هـ.
1515معجم الأدباء (�إر�شاد الأريب �إىل معرفة الأديب) :ياقوت بن عبد اهلل ال َـح َموي (ت  626هـ) ،حتقيق :د.
�إح�سان عبا�س (ت  1423هـ) ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت( ،ط1414 ،)1هـ.
1616معجم ال�شعراء� :أبو ُعبيد اهلل حممد بن عمران الـمرزباين (ت  384هـ) ،ت�صحيح وتعليق :د .ف .كرنكو،
مكتبة القد�سي ،دار الكتب العلمية ،بريوت( ،ط 1402 ،)2هـ.
(جـ ْمع ونقْد لِـ َما وقع يف تراجمهم من
�شيوخ
ِ
1717معجم ِ
احلافظ �أبي عمرٍ و الداين �إمام ال ُق َّراء باملغرب والأندل�س َ
�أخطاء امل�ؤلفني واملحققني) :د.عبد الـهادي َحـمِ يتُّو ،ن�شر اجلمعية املغربية لأ�ساتذة الرتبية الإ�سالمية ،فرع
�آ�سفي ،املغرب ،مطبعة الوفاء( ،ط1421 ،)1هـ.
احلافظ �أبي عمرٍ و الداين �إمام ال ُق َّراء بالأندل�س واملغرب (وبيان املوجود منها واملفقود):
ِ
1818معجم م�ؤلفاتِ
د.عبد الـهادي َحـمِ يتُّو ،ن�شر اجلمعية املغربية لأ�ساتذة الرتبية الإ�سالمية ،فرع �آ�سفي ،املغرب ،مطبعة
الوفاء( ،ط1421 ،)1هـ.
1919معرفة الق َّراء الكبار على الطبقات والأع�صار :الذهبي (ت 748 :هـ) ،تـحقيق :د .ط َّيار �آلتي قوالج( .ط،)1
ا�سطنبول :مركز البحوث والدرا�سات الإ�سالمية 1416 ،هـ.
 -الرسائل ِالـعلم ّية:
�2020شرح ق�صيدة �أبي مزاحم اخلاقاين� :أبو عمرو عثمان بن �سعيد الداين (ت  444هـ) ،حتقيق ودرا�سة:
�شرت يف موقع
د.غازي بنيدر العمري ،ر�سالة ماج�ستري يف جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة 1418 ،هـ .و ُن ْ
متخ�ص�ص ب اإلنرتنت ،عام  1433هـ.
 -البـحوث الـمح ّكمة:إمام �أبي
ال�سعيد؛ بـحثٌ
مزاحم اخلاقاين يف ُح ِ
�سن الأداءِ� :إعداد :د .حازم �سعيد حيدر َّ
ٍ
2121درا�سة ق�صيد ِة ال ِ
من�شو ٌر يف جملة البحوث والدرا�سات القر�آنية بـمجمع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�شريف باملدينة املنورة
(العدد  ،19ال�سنة  ،11ال�صفحات.)247-161 :
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ِــي فـي َ�ش ْرحِ ـه ق�صِ يد َة الإما ِم َ�أبِـــي ُمـ َزاحِ ٍم َ
ِــي (الــ َّرائِــ َّي َـة ِ)
ِد َر َ
الـخــا َقــان ِّ
ا�س ُة َمـنْـ َه ِج الإما ِم �أبي َع ْمرٍ و الدَّان ِّ
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