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  ّيـ المقدسبارةـُج ابن
  )هـ٧٢٨ – ٦٤٨(

  ) في شرح القصيدالمفيد (وكتابه

  ريفّ الشاهللا خير. أ

  مهـْلِياته وعـح –ًأوال 
 :اسمه ونشأته - ١

ُأمحد بن حممد بن عبد الويل بن جبارة،  الدين أبو العباسشهاب هو
)١( 

املقدسي امل
َ
  . الصاحلي احلنبلي)٢(داويْر
  بدمشق يف املنطقة املسماةسيونقا يف سفح جبل )هـ٦٤٨( سنة ولد

ً صغريا يف الرابعة من عمره ُوأحضرًبالصاحلية اليت اختارها املقادسة مكانا لسكناهم، 
م يف إمساع البن إسحاق » السرية النبوية «فسمعالصغار دروس العلم،  على عاد

  . الدائم، وابن أيب عمرعبدماين، وابن ْرَدا، ومسع على الكْرَعلى خطيب م

  :هأسرت - ٢
  : بالعلم من أسرتهاشتهر
 ،ُ حممد بن عبد الويل بن جبارة املقدسي،تقي الدين أبو عبد اهللا: والده - 

 ودفن ،)هـ٦٨٣(نة ـ مسع بدمشق وبغداد، وتويف س،ن الصاحلـ الفاضل املتقيهـالفق

                                                 
ُ نص ابن قاضي شهبة عند ترمجته البن جبارة يف )١(  -  ٢٠٠/  الورقة- » طبقات النحاة واللغويني«ُ

  ). بضم اجليم: (بالضم، فقال) ُجبارة( على ضبط كلمة – من خمطوط الظاهرية ٢٠١
  ).٥/١٠٤» معجم البلدان«(ُُ، قرية قرب نابـلس »َْمردا«نسبة إىل ) ٢(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٣٢  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  .)١(قاسيونبسفح 
 ماماإل ،ُ عبد اهللا بن عبد الويل بن جبارة املقدسي،تقي الدين أبو حممد: عمه - 
  .)٢(واملدفون بسفح قاسيون )هـ٦٧٩(د الثبت، املتوىف سنة ِالفقيه املسن
 بن عبد الرمحن بن حممد بن أمحد ،العباس شهاب الدين أبو : ِّ من بين عمه-

ر َّمعمـد الِاملسن، )٣(يريزعروف باجلـدسي املـُهللا بن عبد الويل بن جبارة، املقاعبد 
  .)هـ٧٥٨ -٦٦٣(

مسع منه ابن احملب، وأمحد بن يوسف الصاحلي : ُ بن جبارة)٤(عبد الويل:  جده- 
بن االطيار، وعبد اهللا بن عبد الرمحن القانوين، وحممد بن أيب الزهر اهلكاري، وعبد الرمحن 

  .إبراهيم املقدسي
ُ بن جبـارة املرداوي الصاحلي، الفقيه احلنبلي املتوىف جببل )٥(عبيد اهللا:  أخو جـده- 

   (. ه٦٤٣(قاسيون سـنة 

 :صفاته - ٣
ً جبارة يف صالح ودين وزهد، وكان رجال مباركاابن نشأ ً  فيه صدق ،ُ

 الرئاسة واللباس، تعلوه السكينة عن  وخشونة عيش، وانقطاع وفراغوقناعة وتعفف
  . األخيارالصاحلني يف العلماء ّدَعُ يـ، الفضائلَّوالوقار، وكان جم

ً إىل ذلك إماما مفتيا وفقيهاوكان ً ً وعالمة مقرئا ،ً مناظرااصوليً متقنا، وأً
                                                 

  .٢/٤١٦» القالئد اجلوهرية«، ٧/٦٧١» شذرات الذهب«:  يفترمجته) ١(
  .٢/٤٢٤» القالئد اجلوهرية «، ٢/٤١» ِاملقصد األرشد« : يفترمجته) ٢(
  .٨/٣١٨» شذرات الذهب«، ٢/٤١٨» القالئد اجلوهرية«:  ومصادره يفترمجته) ٣(
  .١/٢٣للصفدي » أعيان العصر« -  ٥٠٤، ٢٠٨، ١٧٩، ١/١٥٣البن رافع » َالوفيات« )٤(
  .  ه٦٥٠ – ٦٤١حوادث ووفيات : للذهيب» سالمتاريخ اإل« )٥(



  
   خري اهللا الشريف–ابن جبارة املقدسي 

 

٣٣  

 وأتقنه واشتهر فيهًا بارعا، عين بفن القراءات فربز لغويً ماهرا، وا، وحنويًّمتفنـنا
 ، الرأيمبعرفةبذلك، فهاجر الناس إليه، ووقع االختيار من الطلبة عليه، واشتهر 

س، وكان  إلقراء القراءات والعربية، وانتهت إليه مشيخة بيت املقدُ وقصدرّوتصد
  . متتمة يف لسانه ذا هذه املهارةمع

  :)١( رحلته- ٤
 القاهرة، لطلب العلم إىل -   ه٦٨٠ بعد سنة :قيل و-   ه٦٧٣ سنة رحل

فصحب الشيخ حسن الراشدي، وأخذ عنه القراءات السبع والنحو إىل أن مات 
  .ان ن محدرايف، والفقه عن ابَاس، واألصول عن القّ، وأخذ العربية عن ابن النح ه٦٨٥سنة 

، فأقرأ القراءات،  ه٦٩٣ وعاد إىل صاحلية دمشق سنة ، وجاور مبكةحج مث
 فاشتغل عليه ابن ،ل إىل حلبّ عليه الناس، مث حتوواشتغل، )٢(وأخذ عنه الذهيب

ا مدة، مث )٣(الوردي ْ، فقرأ عليه الربزايل إىل دمشقعاد، وأقرأ  ِ
، مث استوطن بيت )٤(

  .عربية، وهاجر الناس إليه فتصدر لإلقراء وال،املقدس
                                                 

ْ نقال عن الربزايل ٤/٣١٨» الذيل على طبقات احلنابلة«ذكر تارخيها األول ابن رجب يف ) ١( ِ ً
معرفة القراء «، و ٣/١٢٧٢» طبقات القراء«، وذكر الثـاين الذهيب يف »ارخيهـت«يف 

شذرات «ابن العماد يف ، و١/٨٠» قات املفسرينـطب«، والداوودي يف ٢/٧٤٦» الكبار
  .٨/١٥١» الذهب

قدم دمشق سنة ثالث وتسعني، فجلست : (٣/١٢٧٣» طبقات القراء«قال الذهيب يف ) ٢(
  ).إليه، ومسعت حبوثه، وأخذت عنه جملس البطاقة

أقام رمحه اهللا مبصر : (٢/٢٧٥» تتمة املختصر يف أخبار البشر«قال ابن الوردي يف ) ٣(
ا مدة، مث أقام حبلب واشتغلنا عليه، مث وجاور مبكة، مث قًدهرا،  دم دمشق واشتغل الناس عليه 
  ).بالقدس

ْ قول الربزايل يف ١/٨١» طبقات املفسرين«نقل الداوودي يف ) ٤( قرأت عليه بدمشق : (»تارخيه«ِ
ْ، وقد تكون قراءة الربزايل عليه بعد عودته األوىل إىل دمشق سنة )والقدس عدة أجزاء   . ه٦٩٣ِ



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٣٤  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  : شيوخهمن - ٥
ُُ بن إمساعيل املقدسي النابـلسي احلنبلي، الشيخ اإلمام حممد ،أبو عبد اهللا - 

داْرَ خطيب ماملسندالفقيه 
حضر عليه يف دمشق يف الرابعة : )هـ٦٥٦- ٥٦٦(، )١(

  .)٢(»جزء البطاقة«البن إسحاق، ومسع منه » السرية النبوية«من عمره 
 ، بن عبد الدائم بن نعمة املقدسي الصاحليأمحد ،بو العباس زين الدين أ- 

أخذ عنه احلديث يف : )هـ٦٦٨ - ٥٧٥(، )٣(رَّ املعماحملدثالكاتب اخلطيب 
  .دمشق

 عمر حممد بن أيب عبد الرمحن بن ، مشس الدين أبو الفرج وأبو حممد- 
 احلنبلي، شيخ اإلسالم وبقية الصاحليدامة املقدسي ُأمحد بن حممد بن ق

  .أخذ عنه احلديث يف دمشق: )هـ٦٨٢- ٥٩٧(، )٤(األعالم
ْالكرمايند ـعر بن حممد بن أيب سـبدر الدين عم -   التاجر الواعظ ،َ

  .أخذ عنه احلديث يف دمشق: )هـ٦٦٨- ٥٧٠(، )٥(رَّاملعم
شيخ العربية واآلداب  ،اس احلليبّ حمـمد بن إبراهيم ابن النحالدينهاء ـب - 

                                                 
  .٧/٤٨٩» شذرات الذهب«، ٢٣/٣٢٥»  أعالم النبالءسري«) ١(
جمموعة مشهورة يف احلديث الشريف، منها نسخة خطية يف مكتبة األسد  :جزء البطاقة) ٢(

موع    .)٧٨- ٦٤(، واألوراق )٥٢(بدمشق ضمن ا
  .٧/٥٦٧» شذرات الذهب«، ٤/٢٩٧»  األمحداملنهج«) ٣(
  .٧/٦٥٧» هبشذرات الذ«، ١٨/٢٤٠» َ بالوفياتالوايف«) ٤(
  .٧/٥٧٠» شذرات الذهب«، ٢٧٩ص»  بوفيات األعالماإلعالم«) ٥(
  



  
   خري اهللا الشريف–ابن جبارة املقدسي 

 

٣٥  

  . ه٦٨٠ عنه العربية يف القاهرة بعد سنة أخذ: )هـ٦٩٨- (، )١(رـمبص
اشّالر يان،ِْحيَ وبن حسن بن عبد اهللا ، أبو علينبيه الدين - 

ساين، ْمِلِّدي التِ
ً كان بصريا بالقراءات وعللها، عارفا الرببر،األستاذ املقرئ، من بين راشد قبيلة من  ً

أخذ : )هـ٦٨٥- (، )٢( بنفسهواشتغالالص ـبالعربية، صاحب عبادة وزهد وإخ
  . ه٦٨٠عنه القراءات والنحو والتصوف يف القاهرة بعد سنة 

هاجي املصري ْنُّ الصايفَرَ أمحد بن إدريس الق، الدين أبو العباسشهاب - 
  . ه٦٨٠أخذ عنه أصول الفقه يف القاهرة بعد سنة : )هـ٦٨٤- (، )٣(العالمة اإلمام ،املالكي

اين ّريي احلرَماب، النُّّث أمحد بن محدان بن و، اهللاعبدجنم الدين أبو  - 
تفقه عليه يف املذهب احلنبلي : )هـ٦٩٥- ٦٠٣(، )٤(األصويل  القاضي،احلنبلي

  . ه٦٨٠يف القاهرة بعد سنة 

  : تالمذتهمن - ٦
ْ بن حممد بن يوسف بن حممد الربزايل الشافعيالقاسم علم الدين -  ِ، 

 ،)٥(»برياملعجم الك«و » التاريخ« الشام، صاحب حمدثاحلافظ، مؤرخ العصر، 
 )هـ٦٩٣(أخذ عنه أجزاء حديثية يف دمشق مث يف القدس سنة : )هـ٧٣٩- ٦٦٣(

  .وبعدها
مة ِْع بن عبد الرمحن بن عبد املنعم بن نأمحد ،شهاب الدين أبو العباس - 

                                                 
  .١/١٣» غية الوعاةُب«، ٢/٧٢٩»  القراء الكبارمعرفة«) ١(
  .٧/٦٨١» شذرات الذهب«، ٢/٧٠١»  القراء الكبارمعرفة«) ٢(
 املالديباج«) ٣(

ُ
  .١/٢٣٦» بَهْذ

  .٧/٧٤٨» شذرات الذهب«، ٢٩ص»  شيوخ الذهيبمعجم«) ٤(
  .٢/١٣٠» َفوات الوفيات«، ٢/٣٦٩هبة ُالبن قاضي ش»  الشافعيةطبقات«) ٥(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٣٦  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

تال عليه يف دمشق بعض اخلتمة : )هـ٦٩٧- ٦٢٨(، )١( الفقيه العابراإلمامُُالنابـلسي، 
  . وبعدها ه٦٩٣البن عامر سنة 

 بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب حممد ، مشس الدين أبو عبد اهللا- 
   نةـعنه سذ ـأخ: )هـ٧٤٨- ٦٧٣( ،)٢(ث العصرّ احلافظ حمداإلمامماين، ُكْرُّالتـ
  .، وجلس إليه، ومسع حبوثه، وروى عنه»جملس البطاقة«وبعدها يف دمشق  )هـ٦٩٣(

 احلليب الشافعي، إمام يّ بن مظفر ابن الوردي، املعرعمر ، زين الدين- 
أخذ عنه يف حلب : )هـ٧٤٩-   (،)٣(التصانيف  واألدب، ذووالنحواللغة والفقه 

  . وبعدها)هـ٦٩٣(مث يف القدس سنة 
 ،)٤(ان، املقرئّّب بن أمحد بن علي ابن اللحممد ، مشس الدين أبو املعايل- 

زة إىل أثناء أفرد عليه قراءة نافع، مث أيب عمرو، مث عاصم، مث مح: )هـ٧٧٦- ٧١٠(
  .للداين» التيسري«، ومسع منه »َُّالزمر«سورة 

لةَْمد بن حيىي بن حنـ بن حممدـأح ،أبو العباس - 
ط ـُُ النابـلسي، سب)٥(

  .قرأ عليه بعض القراءات يف دمشق: )هـ٧٣٢- ٦٨٧ (،)٦(وسُعْلَّالس

                                                 
  .٧/٧٦٤» شذرات الذهب«، ٢/٣٣٦»  على طبقات احلنابلةالذيل«) ١(
طبقات الشافعية «، ٢/١٦٣» َ بالوفياتالوايف«، ٧٥ص » معجم شيوخ الذهيب«) ٢(

  .٩/١٠٠» الكربى
  . ١٠/٣٧٣» لكربىطبقات الشافعية ا«، ٣/١٥٧» َ الوفياتفوات«) ٣(
  .٨/٤٢٠» شذرات الذهب«، ٢/٧٢»  النهايةغاية«) ٤(
  .١/١٣٣»  النهايةغاية«) ٥(
هو مشس الدين، حممد بن عثمان التنوخي الدمشقي، الوزير الكامل التاجر الكاتب، تويف ) ٦(

  .٧/٧٤١» شذرات الذهب«:  ، ترمجته ومصادره يف  ه٦٩٣سنة 



  
   خري اهللا الشريف–ابن جبارة املقدسي 

 

٣٧  

أبو إسحاق، إبراهيم بن أمحد بن عبد الواحد بن علوان الشامي  - 
  .ُأجازه ابن جبارة: )هـ٨٠٠ - ٧٠٩(، )١( القاهرةاجلريري، نزيل

كي ْرَزي الكْفِّ الرمحن بن أيب بكر بن أيب العباس أمحد بن علي النـعبد - 
  . ه٦٩٣تال عليه بالروايات يف دمشق سنة : )هـ٧٧٢-٧٠٠قبل ( ،)٢(الشافعي

- ٦٦٠بعد  (،مي الصويفَرَ بن عثمان القأمحد ،شرف الدين أبو العباس - 
  .)هـ٦٩٥( عليه بالروايات يف دمشق  سنة تال: )هـ٧٣١

ُسيذكر يف وصف النسخة :  فخر الدين عثمان بن إسحاق الدمشقي-
  ).ب(

ُ عبد اهللا بن سليمان املراكشي-  ََّ
ة ـتال عليه بالروايات يف دمشق سن: )٣(

   .)هـ٦٩٣(

 :مؤلفاته - ٧
  : في علوم القرآن- أ

  .» في شرح القصيدالمفيد« - 1
  :»الشاطبية شرح فيالقدسية   المكية والفتوحات« - 2

، وهو الشرح الثاين للشاطبية الذي )٤(نعت الذهيب هذا الكتاب باجلودة
ُ، يؤخذ هذا من قول ابن جبارة يف مقدمة »املفيد«ُألفه ابن جبارة بعد كتابه 

  :ب/١ الورقة - » الفتوحات«
                                                 

  .١/٦٣» رالنش«، ٨ - ١/٧» غاية النهاية«) ١(
  .١/٣٦٦»  النهايةغاية«) ٢(
  .١/١٢٢» غاية النهاية«، ١/٣٨٩» ذيل التقييد«، ٣/١٢٧٣» طبقات القراء«) ٣(
  .٣/١٢٧٢» طبقات القراء«) ٤(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٣٨  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

الفتوحات املكية «، مث أضفت إليه »املفيد يف شرح القصيد«ومسيته (
  ).»سية يف شرح الشاطبيةوالقد

ويتضح من خالل املقارنة بني خمطوطي الكتابني أن الكتاب الثاين 
ً يف عبارته كثريا مع احلذف، - » املفيد« أي كتاب - يوافق األول » الفتوحات«

  .واإلضافات الكبرية، والصياغة اجلديدة
 ُذكر الكتاب يف أغلب املصادر دون تصريح بعنوانه السالف، وانفرد

  .)١(ْسطالين فذكره بعنوانه الصريح مع السند الذي أدى إليه الكتابَالق
وصفت مصادر ترمجة املؤلف هذا الشرح بالكبري املطول املشهور، فحدد 

، وال تدع نسخة الكتاب اخلطية الوحيدة )٢(ابن الوردي حجمه يف أربعة جملدات
  .)٣(ًاليت بني يدي جماال للشك يف هذا احلجم

  :ملشار إليها فتعود إىل أمرينأما شهرة الكتاب ا
، وهو »الفتوحات املكية«ََشبه عنوان الكتاب بعنوان كتاب ابن عريب  - ١

                                                 
ُقال القسطالين عند ترمجته ابن جبارة يف ) ١( ْ ًشرحها شرحا كبريا : (٩٢ص » الفتح املواهيب«َ ً

ما أبو العباس : قلت... »ح الشاطبيةالفتوحات املكية والقدسية يف شر«مساه  وقد أنبأين 
ما مؤلفهما، فذكره: َمن طريق اجلمايل، عن أيب إسحاق إبراهيم بن علوان، قال   ).أخربنا 

  .٢/٢٧٥» تتمة املختصر يف أخبار البشر«) ٢(
لد األول من الكتاب، وهو فيها برقـم) ٣(  تضـم خزانة مـجمع اللغة العربية بدمشق خمطوط ا

- (َث األكرب الشيخ بدر الدين احلسين رمحه اهللا ِّضمن جمموعة العالمة الـمحد) ٤١٦(
، وهي نسخة مقابلة على أصل كتب يف حياة املؤلف، يظهر ذلك من املقدمة ( ه١٣٥٤

ومن العبارات املرقومة يف طرر الكتاب، فرغ من زبرها يف دمشق سعيد بن إبراهيم اليمين 
ورقة، وتنتهي ) ٢٣١(، تقع النسخة يف  ه٨٥٤ رمضان سنة )١٦(بعد صالة اجلمعة يف 
  .ًمن الشاطبية، فهي متثل ربع الكتاب متاما) ٢٩٠(بنهاية شرح البيت رقم 



  
   خري اهللا الشريف–ابن جبارة املقدسي 

 

٣٩  

ُالكتاب املشهور الذي أثار ضجة كربى، وال غرو يف اختيار ابن جبارة هذا العنوان 
لكتابه، وهو الرجل املتصوف الزاهد الذي أخذ التصوف وعلم القراءات عن 

  .شيخه حسن الراشدي
، وهو ما )١ ()الشرح اإلشاري(ما تضمنه الكتاب من شرح ميكن تسميته  - ٢

ٍتوحي به األلفاظ من معان خفية، وما ترمز إليه من دالالت غري ظاهرة، 

 .واحتماالت بعيدة
وهذا النوع من الشرح هو الذي أدى بأصحاب مصادر ترمجة املؤلف إىل 

املخ ِّ وهو املؤر–نقد الكتاب ومؤلفه، فبدأ الذهيب 
ُ
 فوصف الشرح الكبري –ف ِصْن

ُُحشاه باالحتماالت البعيدة، وأودع فيه الدرة وأذن : (ُلشيخه ابن جبارة بقوله ُّّ
  :، مث وصف شيخه بعد  قليل بقوله)٢()َّاجلرة

فمن أغرب … ذهنه جيد من حيث الفهم، ال من حيث التحقيق (
ُشيء حدثين به ابن النابـلسي وأعجبه عن ابن جبارة أنه  ُِ قال يف قول الشاطيب ُ

  :]»الشاطبية«من ) ٢٥٤(البيت رقم [
 .َالَيَْل أّ سناه كلما اسودُيضيء

 

 ِه وعند حناتٌ اهلمز أحناءويف 
 

قول الناظم يف هذا البيت ست مئة ألف احتمال، ومثانون ألف  لـحيتم

                                                 
ًقياسا على التفسري اإلشاري أو الفيضي، وهو تأويل آيات القرآن الكرمي على خالف ما ) ١(

. د/ » سري واملفسرونالتف«. يظهر منها مبقتضى إشارات خفية تظهر ألرباب السلوك
  .٢/٣٣٨حممد حسني الذهيب 

معرفة القراء «: ه يفُ، وجاء الشطر األول من العبارة أو مقارب١/١٢٧٢» طبقات القراء«) ٢(
الدرر «، و ١/٦٠٨» ّاملقفى الكبري«، و ١/١٢٢» غاية النهاية«، و ٢/٧٤٦» الكبار
  .١/٢٧٦» الكامنة



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٤٠  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  .احتمال
ِفانظر إىل هذا اهلوس املفرط َ!  

عشر معشارها جلاءت يف ثالث فلو كتبت هذه االحتماالت اليت ال وجود ل
  !ًمئة ألف سطر وزيادة، وذلك جييء يف ألف كراسة، فتجلد يف أربعني جملدا
ُمث نقلت من خط ابن جبارة بيت الشاطيب يف وريقة، وما نصه ُ:  

اية من  هذا البيت حيتمل مخس مئة وجه وأزيد من ذلك، إىل غري 
ً أخربتك به، وما أظن أحدا الوجوه، وقد نظرت فيه، وتأملته، فوجدته كذلك كما
  .انتهى. ّيهتدي إىل ذلك إال من هداه اهللا تعاىل ونور بصريته

ّنعم، هدانا اهللا وبصرنا، فإن اهلمز موجود يف كالم اهللا، وكالم اهللا : قلت
ِدادا لِ مُ البحرَانَ كْوَ لْلُق: تعاىل ال يتناهى َ لنفد البِّيبَات رَمِلَكً َ  ُرْحََِ

ِ يا أيها الشخص عنك الدعاوى، والزم الورعْ، فدع]١٠٩الكهف[
َْ() ١(.  

امه بالتخبيط ، )٢(أما الصفدي فوصفه بالرباعة يف النحو والقراءات مع ا
َْعنده من الفضائل مجل وتفاريق، إال أنه كان يتجازف، وينتقل بعد : (وقال فيه

  .)٣()سعادة علمه ألجل ذاك ويتحارف
يف النسخة املخطوطة » الشاطبية«من ) ٢٥٤(هذا وقد خال شرح البيت 

ما  ًللكتاب متاما من النصني اللذين نقلهما الذهيب آنفا، وميكن عزو ذلك إىل كو َّ ً
ُمأخوذين من كتب أخرى للمؤلف، أنـبـهها كتاب  الذي أشار ابن اجلزري » اهلمز«ََْ

                                                 
   .١٢٧٤ – ١/١٢٧٣» طبقات القراء«) ١(
  .١/٣٦٣» ُبغية الوعاة«، ونقل العبارة األخرية عنه السيوطي يف ٨/٢٦» َالوايف بالوفيات« )٢(
وهو تصحـيف، . كان يتجارف: ، وفيه)نشرة أيب زيد ورفاقه(، ١/٣٤٣» العصر أعيان«) ٣(

  .١/١٤٠والصواب من نشـرة سزكـني 



  
   خري اهللا الشريف–ابن جبارة املقدسي 

 

٤١  

ُإىل أن ابن جبارة قد أفرده بالتأليف
و ، أ)٢(بالتأليف» بيت خالصة«، كما أفرد )١(

ّهي نسخة معدلة عن » الفتوحات«أن هذه النسخة اليت بني أيدينا من كتاب 
ّأمالها املؤلف بأخرة بعد أن تغريت الكتاب  َ َ حاله، وآل إىل االعتدال يف أقواله َ

ْحاله إىل أن كسر ابن جبارة، وبطلت ومل يزل على : (ومؤلفاته، كما قال الصفدي ََ َ ُ ُ
ِ ُ

  .)٣()منه تلك الرموز واإلشارة
  :» عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصدشرح« - 3 

 هذا )٤( هي رائية الشاطيب املشهورة يف رسم القرآن، وصف ابن اجلزري»العقيلة« و
 وقدُ البن جبارة بأنه أحسن من شرحه املتقدم ذكره لالمية، وأن كليهما حسن مفيد، الشرح

 و ،٢/١٢٧٢ »قراء الطبقات« و ،٧٥ ص» شيوخهمعجم«ذكر هذا الشرح الذهيب يف 
 أعيان« و ،٨/٢٦ »َ بالوفياتالوايف«، والصفدي يف ٢/٧٤٦ » القراء الكبارمعرفة«

، والفاسي يف ٤/٣١٩ » على طبقات احلنابلةالذيل« وابن رجب يف ،١/٣٤٣ »العصر
ِاملقصد «وابن مفلح يف ، ١/٦٠٨ » الكبريىّاملقف «يف، واملقريزي ١/٣٨٩ »ذيل التقييد«

 املنهج«َُ، والعليمي يف ١/٣٦٤ » الوعاةبغية«و السيوطي يف ، ١/١٧٧» األرشد
، ١/٨١» املفسرينطبقات «يف، والداوودي ٢/٣٨١» اجلليلنسُاأل« و ،٥/٢٤»األمحد

، ٨/١٥٢ » الذهبشذرات«، و ابن العماد يف ١/١٥١ »الَجِدرة احل«وابن القاضي يف 

                                                 
  .١/٤٢١» النشر يف القراءات العشر«) ١(
الفتوحات املكية «ُ الشاطبية، ذكر ذلك ابن جبارة يف مقدمة من) ٦٨٤(وهو البيت رقم ) ٢(

  :أ، كما سيأيت، وهو قول الشاطيب/٤٥الورقة » والقدسية يف شرح الشاطبية
َُْلشعبة يف الثاين ويـفتح مشلال َ 

 

ٌوخالصة أصل وال يعلمون قل  ٌ 
 

 

   .١/٣٤٣» أعيان العصر« )٣(
  .١/١٢٢»  النهايةغاية«) ٤(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٤٢  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

 ص »احلنابلة طبقات رخمتص«ي يف ّ، وابن شط١/١٠٧ » العارفنيهدية «يفوالبغدادي 
  .١/٢٧٧ »املؤلفنيمعجم «، وكحالة يف ١/٢١٤ »األعالم«، والزركلي يف ٦٦

 يف مكتبة األسد  اطلعت عليها خطيتان، أوالمهانسختان وللكتاب
 مبدريد )١( األسكولایرُ ذكرت يف فهرس خمطوطات، والثانية)٣٠٦(بدمشق برقم 

  ).١٤٠٧(برقم 

  :»ويد نونية السخاوي في التجشرح« - 4
، وابن ١/٣٤٣ » العصرأعيان« و ،٨/٢٦ »َ بالوفياتالوايف« الصفدي يف ذكره

  .١/٢٧٧ »معجم املؤلفني«، وكحالة يف ١/٢٧٦ » الكامنةالدرر «يفحجر 

  :»الهمز «- 5
 باب الوقف -  ١/٤٢١»  يف القراءات العشرالنشر« ابن اجلزري يف ذكره

  .ز بالتأليفُ عندما عد ابن جبارة ممن أفرد اهلم، اهلمزعلى

  :» في القراءاتأشياء« - 6
َُ، و العليمي ٤/٣١٩ » على طبقات احلنابلةالذيل« ابن رجب يف ذكرها

، والداوودي يف ٢/٣٨١ » اجلليلسُْناأل« و ،٥/٢٤ » األمحداملنهج«يف 
، وابن ٨/١٥٢ » الذهبشذرات«، وابن العماد يف ١/٨١ » املفسرينطبقات«

  .، كلهم دون بيان٦٦ ص» طبقات احلنابلةخمتصر «يفي ّشط
  :»تعاليق« - 7

ذا اللفظ دون بيان٨/٢٦ »َ بالوفياتالوايف« الصفدي يف ذكرها  .  
  :»بيت خالصة« - 8

                                                 
  .٣/٦٥»  إسبانيا- عربية باألسكولایر املخطوطات ال«) ١(



  
   خري اهللا الشريف–ابن جبارة املقدسي 

 

٤٣  

أ أنه أفرد بيت الشاطبية /٤٥الورقة » الفتوحات املكية«ذكر املصنف يف كتابه 
  :بتأليف مستقل، وهو قوله) ٦٨٤(رقم 

َْلشعبة يف الثاين ويـفتح مشلال ََ ُْ َ 
 

ٌخالصة أصل وال يعلمون قلو  ٌ 
 

  : في تفسير القرآن- ب
  :» القدير في التفسيرفتح« - 9

 وابن مفلح ،٤/٣١٩ » على طبقات احلنابلةالذيل« ابن رجب يف ذكره
 و ،٥/٢٤ » األمحداملنهج«َُ والعليمي يف ،١/١٧٧» ِاملقصد األرشد«يف 

، ٨/١٥٢ » الذهبشذرات«، وابن العماد يف ٢/٣٨١ » اجلليلنسُاأل«
 كشف«، و حاجي خليفة يف ١/٨١ » املفسرينطبقات«والداوودي يف 

ي يف ّ، وابن شط١/١٠٧ » العارفنيهدية« والبغدادي يف ،٢/١٢٣٣ »الظنون
 يف وكحالة، ١/٢١٤ »األعالم«، والزركلي يف ٦٦ ص » طبقات احلنابلةخمتصر«
  .١/٦٨ »معجم املفسرين«، ونويهض يف ١/٢٧٧ »معجم املؤلفني«

  :»يل للزمخشريز تن الكشاف عن حقائق التصرمخ« - 10
يف مكتبة األسد برقم ا ً خمطوطواطلعت عليه، »المـاألع« يف الزركلي رهـذك

  . ينتهي يف أثناء سورة األنعامالكتاب،هو اجلزء األول من و ،)٥٠٢(
  : في النحو- ج

  :»ٍ ألفية ابن معطشرح« - 11
َُ، والعليمي يف ٤/٣١٩ » على طبقات احلنابلةالذيل« ابن رجب يف ذكره

 طبقات«، والداوودي يف ٢/٣٨١ » اجلليلنسُاأل «و ،٥/٢٤ » األمحداملنهج«
ي يف ّ، وابن شط٨/١٥٢ » الذهبشذرات«، وابن العماد يف ١/٨١ »املفسرين

، وكحالة ١/٢١٤ »المـاألع«لي يف ـ والزرك،٦٦ ص » طبقات احلنـابلةخمتصر«



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٤٤  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  .١/٢٧٧ »معجم املؤلفني«يف 
  :)١( مها قولهانتهتا إلينا يف بعض املصادر،ن تاقطعُ جبارة ر ابن شعمنو

 ُ وأنت من املالم سليمْفاذهب
  

ُ السالم عليهم تسليمُترك  ُ 
 

 ُ سألتهم بدا املكتومفلئن
 

ِّارف من ودهمخَْ ختدعنك زال  ُ ٌ 
 

 !ُمـٌ تصاحب واجد وعديَّىنأ
 

ٌ للفقري مع الغين مودةما  ِّ 
 

 :)٢(وقوله      
ِقلوب من املعارف والتقى الِخلت ُ 

 

  الزوايا من خباياها كماِخلت 
 

َ الظباء وال النَّقا ذاك النقاَتلك ُ 
 

 ُ الوادي فما غزالنهَّوتنكر 
 

  :وفاته - ٨
ُ جبارة يف القدس الشريف فجأةابن تويف

، سحر يوم األحد رابع رجب )٣(
ظاهر ) ّالما م( ودفن من يومه مبقربة سنة، وله مثانون )م١٣٢٧/  ه٧٢٨ (سنة 

 صالة الغائب يف السادس دمشقالقدس من جهة الغرب، وصلي عليه جبامع 
  .عشر من رجب

  :ا مسلسلة تاريخيمصادر ترجمته - ٩

                                                 
   .١/١٥٢» الَجِدرة احل«، ١/٣٦٤» غية الوعاةُب«، ٨/٢٦ »َالوايف بالوفيات«) ١(
   .٨/٢٦ »َالوايف بالوفيات«) ٢(
 -  »ذرات الذهبـش«يف ) الذهيب(، وقد تـحرفت كلمة ٣/١٢٧٤ »طبقات القراء«) ٣(

 نقل ابن العماد عن الذهيب وفاة ابن عندما) الدبيثي( إىل -  من نشرة األرناؤوط ٨/١٥٢
ُجبارة فجأة، وقد سبق الدبـيثي ابن جبارة يف الوفاة بنحو قرن من الزمن َ َُ ُّ ِْ ُّ.   



  
   خري اهللا الشريف–ابن جبارة املقدسي 

 

٤٥  

ْللربزايل، أو» املقتفي لتاريخ أيب شامة« - 1 ْتاريخ الربزايل«: ِ ِ«)١(.  
  .١٢٧٤ – ٣/١٢٧٢للذهيب »  القراءطبقات« - 2
  .٧٥ص»  شيوخ الذهيبمعجم« - 3
  .٢/٧٤٦للذهيب »  القراء الكبارعرفةم« - 4
  .٢/٢٧٥  البن الوردي،» أليب الفداءالبشر املختصر يف أخبار :تتمة« - 5
 .٣٤٤ – ١/٣٤٢للصفدي »  العصر وأعوان النصرأعيان« - 6
  .٢٦ – ٨/٢٥للصفدي » َ بالوفياتالوايف« - 7
 .١٤/١٤٢البن كثري »  والنهايةالبداية« - 8
  .١٨٣ – ٢/١٨٢البن حبيب » ملنصور وبنيهتذكرة النبيه يف أيام ا« - 9

  .٣٢٠ – ٤/٣١٩البن رجب »  على طبقات احلنابلةالذيل« - 10
  .١/٣٨٩للفاسي »  التقييد يف رواة السنن واملسانيدذيل« - 11
  .١/١٢٢ري ََزالبن اجل»  النهاية يف طبقات القراءغاية« - 12
 .١/٦٠٨للمقريزي »  الكبريىّاملقف« - 13
 ٢٠١ - ٢٠٠ الورقة :هبةُالبن قاضي ش»  واللغوينيطبقات النحاة« - 14

                                                 
ّ لـعل ترجـمة ابن جبارة يف اجلزء املخطوط من الكتاب الذي تضمه مكتبة كوبريلي برقم )١( ُ

ّقد ذكره املنجد ، و ه٧٣٨ إىل سنة  ه٧٢٦من سنة : َ، ويشمل تراجم الوفيات)١٠٣٧(
، أما اجلزء املطبوع منه فهو رسالة ماجستري ١٤٣ص » معجم املؤرخني الدمشقيني«يف 

، وهو يشمل ١٩٨٠يف التاريخ من جامعة دمشق، حققه حممد مصباح مظلوم سنة 
 واجلزءان السابق والالحق هلذه الفرتة . ه٧٠٣ حىت سنة  ه٦٩٩من سنة : َتراجم الوفيات
ملا حيققا بعد

ّ
.  
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   خري اهللا الشريف–ابن جبارة املقدسي 

 

٤٧  

  »المفيد في شرح القصيد«كتاب - ًثانيا 
 للشاطبية، فالبد من تعريف الشاطبية والوقوف عند شروحها، شرح املفيد
 الشروح مث عند منهج مؤلف املفيد ومصادره وتاريخ تلكملفيد بني مث عند منزلة ا

  .تأليفه
   :وشروحها الشاطبية  - ١

ً اهلجري األول، وتوسع شيئا فشيئا حىت القرن التأليف يف القراءات من بدأ ً
حرز األماين ووجه «:  منظومته الالمية املسماةيف )١(أرسى قواعده اإلمام الشاطيب

بيت، وحازت من القبول والشهرة ) ١١٧٣( بلغت اليت» ةالشاطبي«أو » التهاين
ًوالعناية حظا وافرا ال يعلم له   الشاطيب يف ضبط القراءات السبع، ّنتفا يف بابه؛ إذ نظريً

ً إذا انفرد، ورمزا إذا اجتمع مع غريه، ًرمزاٍفسلك سبيل الرمز، فمنح كل قارئ وراو 
 ومع أن ،)٢(بية األجبدية عند املغاربة العراحلروف هذه الرموز من تسلسل ترتيب أخذو

 ذلك ال يقدح يف هذه املنظومة فإن )٣( الشعريةالشاطبية قد وردت فيها الضرورات

                                                 
َهو أبو حممد، القاسم بن فيـره بن خلف بن أمحد الشاطيب الرعيين ) ١( ُّ ُّْ  الضرير، العامل األندلسيِْ

 القراءات والرسم والنحو والفقه فنالعامل، القدوة اإلمام املتوقد ذكاء، ذو الباع األطول يف 
، تـرمجته  ه٥٩٠ ، وتـويف سنة  ه٥٣٨ سنة ولدّواحلديث، مع الورع والتقوى والتأله والوقار، 

َسري أعالم النبالء«: يفومصادره  »  الشاطيبام ترمجة اإلميفالفتح املواهيب «، و٢١/٢٦١» ِ
  . »اإلمام الشاطيب سيد القراء«، و 

 ثخذ، رست، فضق، نصع، حطي،كلم، دهز، أبج، :التالية املقاطع وفق ترتيبها يف وذلك) ٢(
  .١٩ص اخلطيب عدنان.د/ » العريباملعجم«:وانظر. ظغش

:  ياء النسبة املشددة يف األبيـاتوختـفيف، )١٨ ، ١٥، ٧: (كتسهيل اهلـمز يف األبيات) ٣(
  .، وغري ذلك )٣١ ،٢٩ ، ٢٨(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٤٨  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

 املكانة الرفيعة عند العلماء باختالف تلكاملوسوعية، فال عجب أن تتبوأ الشاطبية 
م، فهي ليست وعاء للقراءات فحسب،   هي على قدر جيد من بلختصصا

  .لعذوبة والبيان، وقوة السبك، ووفرة املعاينالرقة وا
ض وقد ً ضمت سبعا اليت )١( من العلماء لشرح هذه املنظومةعدد 

 للداين »التيسري«من القراءات القرآنية املتواترة املشهورة، واعتمدت كتاب 
ًفكان شرح السخاوي، تلميذ الشاطيب، رائدا هلذه . ًأساسا هلا  الشروح،َّ

ْن تاله من الشراح شرحه مبا فتحه اهللا عليه من علم ّوميز كل واحد مم
  .الذي نعرض له» املفيد«ُ أتى شرح ابن جبارة مثوخربة، 

ً منها سابقا للمفيد أو معاصرا له، ماكان يأيت عرض هلذه الشروح وفيما ً
  .ًوما كان تاليا له

  : عاصرتهأو» المفيد« سبقت شروح  -  أ
 - (ّ بابن احلداد املعروفي التونسي  شـرح لعبد الرمحن بن أيب القاسم األزد- ١

   (. ه٦٢٥حنو 
ِاملهند القاضيب  «- ٢ أليب العباس أمحد بن علي بن حممد »  قصيدة الشاطيبشرحّ

ْبن علي بن شكر القرطيب األندلسي ا   .)هـ٦٤٠ حنو - (ُ
أليب احلسن علي بن حممد بن عبد الصمد »  القصيدشرحفتح الوصيد يف  «- ٣

  .)هـ٦٤٣- (َّالسخاوي الشافعي 
َملنتجب الدين أيب يوسف املنتجب »  شرح القصيدةيفة الفريدة َّرُالد «- ٤ بن أيب اَْ

  .)هـ٦٤٣- (ََالعز بن رشيد اهلمذاين 
                                                 

ًشرحا، ويف ) ٥٤(» اإلمام الشاطيب سيد القراء«: يف كتاب» الشاطبية«بلغت شروح ) ١(
  .هاًشرحا عدا احلواشي والتعليقات علي) ٦٢(» ِالعقد النضيد« حتقيق مقدمة



  
   خري اهللا الشريف–ابن جبارة املقدسي 

 

٤٩  

أليب عبد اهللا حممد بن احلسن بن حممد »  يف شرح القصيدةالفريدةالآلىلء  «- ٥
  .)هـ٦٥٦- ( حلب نزيلّبن يوسف الفاسي ا
أليب عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد، » ماين حرز األشرح املعاين يف ز كن «- ٦

ِاملعروف بشعلة املوصلي  ِ َْ َْ   .)هـ٦٥٦- (ُ
 ي الفتح حممد بن علي بن موسى األنصاري الدمشقأيب شرح لشمس الدين - ٧

  .)هـ٦٥٧- (
، )هـ٦٦١- (ََّْ لعلم الدين قاسم بن أمحد اللورقي »القصيداملفيد يف شرح  «- ٨

  .قد يكون اطلع عليه وُجبارة،ّوهو مسي كتاب ابن 
أليب شامة عبد الرمحن بن إمساعيل الدمشقي »  حرز األماينمنإبراز املعاين  «- ٩

  .)هـ٦٦٥- (
 احلسن علي بن يعقوب بن شجاع بن علي بن أيب شرح لعماد الدين - ١٠

ِإبراهيم املوصلي  ِ   .)هـ٦٨٢- (َْ
  .)هـ٦٨٨- (َ لتقي الدين يعقوب بن بدران اجلرائدي »الشاطبيةحل رموز  «- ١١
أليب الفضائل عباد بن أمحد بن »  شرح حرز األماينيفكاشف املعاين  «- ١٢

َإمساعيل احلسيين    .)هـ٧٠٤ سنةا كان حي(ُ
  .)هـ٧٠٦- ( بن أمحد علي شرح لعالء الدين - ١٣
ْ يوسف بن حريز بن فضل اللخمي املعـروف بن شرح أليب احلسن علي - ١٤ َّ

َّبالشطن   .)هـ٧١٣-  (ويفَـَّ
ِ مكي املوصلي بنأليب موسى جعفر  شرح - ١٥ ِ َْ ّ   .)هـ٧١٣- (ّ
أليب عبد اهللا حممد بن حممد بن داود »  شرح حرز األماينيففرائد املعاين  «- ١٦

  .)هـ٧٢٣-  (ُُّآجرومُّْالصنهاجي املعروف بابن 



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٥٠  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  .)هـ٧٢٥- ( املعروف بابن خطيب بيت اآلبار بكر شرح ليوسف بن أيب - ١٧
َّ النقل مما استحسنه من كالم السخاوي »يداملف«ُ أكثر ابن جبارة يف وقد

 كما صرح بذلك يف مقدمته، وكان الشاطبيةوالفاسي وأيب شامة ممن سبقه يف شرح 
 نقل عنهم من دون إشارة، و نقل قليلةًدائما يشري إىل من ينقل عنه، خال مرات 

ًمن كالم شيخه الراشدي قسطا كبريا ن آخرين ً ومل يغفل العزو إليه، ونقل أيضا ع،)١(ً
ًنقال يسريا ً.  

  :أو جاءت بعده» المفيد «عاصرت شروح - ب

  ََْاجلعربيلبـرهان الدين أيب إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم  »  املعاينز كن« - ١
  .)هـ٧٣٢- (
بن عبد األيب حممد عبد الرمحن بن أمحد »  املفيدة يف شرح القصيدةاحلواشي« - ٢

ُالرمحن الدقوقي    .)هـ٧٣٥- (ُّ
أليب القاسم هبة اهللا بن عبد »  البارزية يف حل القصيدة الشاطبيةلفريدةا« - ٣

  .)هـ٧٣٨- (الرحيم البارزي 
َ لبدر الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن بصخان شرح - ٤ ْ   .)هـ٧٤٣- (َ
- ( أم قاسم املرادي بابن شـرح لبـدر الدين أيب حممد احلسـن بن قاسم املعروف - ٥

  .)هـ٧٤٩
لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن يوسف » ضيد يف شرح القصيد النِالعقد« - ٦

  .)هـ٧٥٦-  (احلليبَّاملعروف بالسمني 

                                                 
  .ًمل تذكر مصادر ترمجة الراشدي له تأليفا) ١(
  



  
   خري اهللا الشريف–ابن جبارة املقدسي 
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لعالء الدين أيب البقاء علي »  القارئ املبتدي وتذكار القارئ املنتهيسراج« - ٧
ْ القاصح العذري ابنبن عثمان ا ُ   .)هـ٨٠١- (ِ
  .)هـ٩١١- ( جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي شرح - ٨
  .)هـ١٣٨١- (َّّلعلي حممد الضباع »  املريد إىل مقصود القصيدإرشاد« - ٩
  .)هـ١٤٠٣ - ( لعبد الفتاح القاضي »الوايف« - ١٠

ُ وهو من شراح الشاطبية الذين جاؤوا بعد ابن جبارة ِالقاصح صرح ابن وقد ُّ
وقد اختصرت هذا الكتاب من شرح : ( مقدمتهيفبنقله عن شرحه، فقال 

 وغريهم، وزدت فيه فوائد ليست من ُجبارة،ّوي والفاسي، وأيب شامة، وابن َّالسخا
  .)١(..)سراج القارئ: هؤالء املشروحات، ومسيته

 أحد األصول اليت استقى منها مادة كتابه – كما سلف – اجلزري ابن وجعله
  .ُ الذي أدى إليه كتاب ابن جبارةَالسند فذكر فيه ،)٢(»العشرالنشر يف القراءات «

  :في شروح الشاطبية» المفيد« منـزلة - ٢
  : شروح الشاطبيةأنواع •

 بكل ما يتعلق باألبيات من شارحهاُ يعىن اليت :لةَّ الشروح المطو- أ
 أخطاء الشراح وتصحيحمعىن، وإعراب، وخالف بني العلماء، وتوجيه قراءات، 

  :قبله، منها
  .ضخمني شرح ابن خطيب بيت اآلبار املشار إليه، وهو يف جملدين - ١
  .ضخم، ربعه خمطوط يف جملد »الفتوحات املكية والقدسية«: ُ شرح ابن جبارة- ٢

                                                 
   .١٠ص / »سراج القارئ املبتدي وتذكار القارئ املنتهي«) ١(
   .١/٦٣» النشر« )٢(
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َ اجلعربيشرح - ٣   .، طبع أقل من ربعه يف جملد كبري»ز املعاين كن«: َْ
  .، طبع ربعه يف جملدين كبريين»العقد النضيد«: َّ السمني احلليبشرح - ٤

االيت :المتوسطة  الشروح-  ب  ومل يوجزوا، بل  مل يطنب فيها أصحا
  :ًكانت وسطا بني ذلك، منها

  .، طبع يف أربعة جملدات صغرية»إبراز املعاين«:  شرح أيب شامة- ١
  .، خمطوط يف جملدين»الآللئ الفريدة«:  شرح الفاسي- ٢
َْ شرح شعلة- ٣   .، طبع يف جملد»ز املعاين كن«: ُ

  حبل رموز األبيات مع بيان املعىنوتكتفي: المختصرة الشروح -  ج
ماإلمجايل وهذه تعىن بالقارئ ذي املعرفة بالقراء   ومصطلحات علم القراءات وروا

  :مثل
  .»الوايف«: )هـ١٤٠٣- ( شرح عبد الفتاح القاضي - ١
  .»إرشاد املريد إىل مقصود القصيد«: )هـ١٣٨١- (ّّ شرح الضباع - ٢

  :»المفيد «منـزلة •

موعة الذي حنن بصدده نرى أ» املفيد« يف كتابنا التأمل عند نه من ا
  : املتوسطة، فهوالشروحالثانية، وهي 

 األصول مبقدمة متوسطة أو خمتصرة، يتحدث فيها عن أبواب يقدم لكل باب من - ١
:  وإعرابه، أو عن واحد مما تقدم، مثلواالصطالح،موضوع الباب ومعناه يف اللغة 

  .الكبري وسورة أم القرآن ، واإلدغام ،مقدمة باب االستعاذة ، والبسملة 
 من حيث االشتقاق اللغوي، وقد يستشهد على البيت يتكلم يف مفردات - ٢

  .ذلك بالشعر



  
   خري اهللا الشريف–ابن جبارة املقدسي 

 

٥٣  

ازكالم قد يتعرض ملا يف - ٣   . الناظم من أمور بالغية كاالستعارة والتشبيه وا
 يف األبيات مما يدور املعىن حوله مع ذكر وجوه الكلماتعرب بعض ُ ي- ٤

  .النحاة يف املسائل اخلالفية مذاهبًاإلعراب أحيانا، وقد يبني 
 والفاسي ،)هـ٦٤٣- (َّالسخاوي :  عن ثالثة من أبرز شراح الشاطبية، وهمينقل - ٥

، ويكثر من تعقب أيب شامة، مما يدل )هـ٦٦٥- (، وأبو شامة )هـ٦٥٦- (
  . ناقدةوقرحيةّعلى ذهن وقاد، 

ا الشاطبية، ويذكر عللها مستشهداِّ يوج- ٦  أئمة بأقوال ًه بعض القراءات اليت حو
  .النحو واللغة

 والشبه واالعرتاضات اليت قد تعرض للمرء، مث جييب عنها االستفسارات يورد - ٧
  .ً يرتكها دون إجابة أحياناأومبا يزيل لبسها 

  :»المفيد«ُ ابن جبارة في منهج - ٣

 هو أهله، وصلى مبا محد اهللا فيها، وأثىن عليه مبقدمة  كتابهُ ابن جبارة بدأ
 وحفظه، وأصحابه والتابعني، مث تكلم على القرآن الكرمي وآله على الرسول 

ّوأن اهللا قد أظهر ذلك على يد الشاطيب يف منظومته، ويسر له حبثها على شيخه 
ّ الراشدي، مث وضع شرحه يف كتاب، وأضاف إليه ما يسره اهللا لديه، مث بني حسن
  :اآلتية سار عليه يف شرح األبيات، وهو يشمل النقاط الذياملنهج 
  . ذكر البيت دفعة واحدة كما فعل غريهاليلتزم - أ

  . على رمزهايقفو مسألة ذكري - ب
ا إال القليل، أو ما يتوقف عليه بيان حكم من أحكامهااليعرب من - ج   . أبيا
ا بإجياز واختصار- د    .ُّ مقصوده حل ألفاظها ومشكال
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تطويل، مع طلب االختصار وترك ال:  هذه النقاط إىل أمرينرد وميكن
والنقطة األخرية اليت ذكرها تعلل منهجه؛ فهو يريد . اإلمكانإيضاح املعىن قدر 

 لكي يبلغ القارئ هدفه من فهم املعىن بأسرع ما املستطاعاختصار الشرح قدر 
  .األبياتميكن دون إخالل ببيان معىن 

  : نقاط أخرى غلبت على منهج املصنف هيإضافة وميكن
  .معاين األلفاظ الغريبة يف األبيات االهتمام ببيان -   ه
  . بعض املفردات اليت هلا أدىن وشيجة باملعىنإعراب - و
 لبعض اجلزئيات مبا يقويها من مقاطع الشاطبية نفسها أو االستشهاد - ز

  . أو غري ذلكاآلثاراآليات الكرمية أو 
  . الشاطبية بالشاطبيةتفسري - ح
  . القراءاتتوجيه - ط
» إبراز«: على ثالثة من أحسن شروح الشاطبية هي يف الشرح االعتماد - ي

ونقل كالم شيخه حسن . َّالسخاوي» فتح« و الفاسي،» آللئ«أيب شامة، و 
  .ً كان ذلك مناسباإذاالراشدي، عالوة على التعقيب عليها 

  : املصنفمنهج على ويؤخذ
 عن بعض املصادر دون إشارة إليها، أو بشيء من التصريح بالنقل النقل - أ
  .ُ أن الكالم املتقدم هو البن جبارةيوهم ذلك، مما بعد

  . اإلجابة عن بعض األسئلة اليت طرحها يف شرحهترك - ب
  . يف بعض النقولاإلطالة - ج

 :»يدـالمف«مصادر - ٤
  : إىل ضربني فيما يأيتاملفيد تقسيم مصادر ميكن
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  : أكثر املصنف النقل عنها يف كتابه، وهياليت الكتب وهي : مصادر رئيسة- أ

ْحرز األماين ووجه التهاين «- ١  فلم ُجبارة،وهي املنظومة اليت يشرحها ابن : »ِ
يكد خيلو شرح لبيت منها من استشهاد مبقاطع أخرى من املنظومة 

  .نفسها
ْإبراز املعاين من حرز األماين «- ٢  علىوهو شرح : أليب شامة املقدسي» ِ

َّالسخاوي يف الشاطبية سار فيه أبو شامة على منوال شيخه أيب احلسن 
 وزاد عليه معاين مل يودعها كتابه، فشرع يف تصنيفه بتوسع للقصيدة،شرحه 

 حىت بلغ باب اهلمزتني من كلمتني، مث عاد كبريواستقصاء يف كتاب 
ّفاختصره وأكمله خوفا من دنو األجل  :  اهلمة، ومسى هذا املختصروقصورً

 عن أيب شامة يف رةُجبا، وقد نقل ابن »إبراز املعاين من حرز األماين«
 من األوىلورقة  )٢٨( ًموضعا يف التسع األول من الكتاب وهو ) ٥١(

  . »بعضهم«املخطوط،كىن فيها عن اسم أيب شامة بلفظ 
وهو : حلبّأليب عبد اهللا الفاسي نزيل » الآللئ الفريدة يف شرح القصيدة «- ٣

د اعتمد ًشرح على الشاطبية أيضا وصفه الذهيب بأنه يف غاية احلسن، وق
ً هذا الشرح أيضا اعتمادا كبريا فنقل عنه يف التسع املذكور يفُجبارةابن  ً ً 

  .ًموضعا) ١١(
 شيخه حسن الراشدي الذي صرح يف مقدمته أنه أخذها عنه، وال أق-  ٤

ً عليه حبثا شافيا مستقصيا ألفاظها غاية االستقصاء، وقالوحبثها ً َوأبرز : (ً
ا مما خفي واسترت عن املتقدمني من  من معانيها ومشكالاسترتّإيل ما 

..  ألفاظها، فأحببت أن أضعه يف كتاب، حللِّشراحها واملتصدين 
ُ، وقد نقل ابن جبارة عن )ّعليّوأضفت إليه ما يسره اهللا لدي وفتحه 

  .ًموضعا) ١٣(شيخه يف التسع املذكور يف 
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دودة  الكتب اليت نقل عنها املصنف يف مواضع معوهي: فرعية مصادر -  ب
  :وهي

  : القراءاتكتب •
َّأليب احلسن السخاوي، وقد نقل عنه ابن »  الوصيد يف شرح القصيدفتح« - ١

  ).١٣١، ١٠٢، ٨٩، ٧٥، ٥٨: (األبياتُجبارة عند شرح 
وهذا الكتاب هو أصل القصيدة : أليب عمرو الداين»  يف القراءات السبعالتيسري« - ٢

  ).١٢٩، ١٢٧، ١٢٣ ،١٠١: ( نقل عنه عند شرح األبياتالشاطبية،
  ).١٢٧(نقل عنه عند شرح البيت : للداين»  البيانجامع« - ٣
  ).١٠٥، ٣٩:(نقل عنه عند شرح البيتني:  أليب علي األهوازي»اإليضاح« - ٤
ّملكي بن أيب طالب»  يف القراءات السبعالـتبصرة« - ٥ نقل عنه عند شرح : ّ

  ).١٠٨، ١٠٦، ١٠٥، ٣٧، ٣٥، ٣٢، ٢٩، ٢٥: (األبيات
ّملكي بن أيب طالب»  عن معاين القراءاتاإلبانة« - ٦ نقل عنه عند شرح : ّ

  ).٢١: (البيت
َللجعربي، نقل عنه عند شرح البيت»  املعاينز كن« - ٧ ْ قال بعض : بقوله) ٩٥: (َ

  .املتأخرين
ََالبن خلف، نقل عنه يف املقدمة ، وعند شرح »  يف القراءات السبعالعنوان« - ٨

  ).٥٥: (البيت
ّملكي، نقل عنه عند شرح » عن وجوه القراءات السبع وعللها الكشف« - ٩ ّ

  ).٩٥: (البيت
ّملكي، نقل » التنبيه على أصول قراءة نافع وذكر االختالف عنه «- ١٠  عند عنهّ

  ).١١١: (شرح البيت
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  : التفسيركتب •
ّ ابن جزيتفسري - ١١   ).٩٥: (نقل عنه عند شرح البيت: َُ
ّللزجاج» اهللا الرمحن الرحيم والتفهيم عن معىن بسم اإلبانة« - ١٢ نقل عنه عند : ّ

  ).١: (البيتشرح 

  : الحديثكتب •
  ).٥: (نقل عنه عند شرح البيت: ِِّْ التـرمذيسنن - ١٣
  ).٤: (نقل عنه عند شرح البيت»  أيب داودسنن« - ١٤
  ).٧: (نقل عنه عند شرح البيت: » البخاريصحيح« - ١٥
  ).٩٧: (يتنقل عنه عند شرح الب» َُ ابن خزميةصحيح« - ١٦
  ).١٨، ٧: (نقل عنه عند شرح البيت»  مسلمصحيح« - ١٧
ّللخطايب نقل عنه عند شرح البيت»  السننمعامل« - ١٨ َ) :٩٣، ٤.(  
ََْ بقي بن خملدمسند - ١٩ ّ

  ).١٧: (نقل عنه عند شرح البيت: َِ
  ).٨٣: (نقل عنه عند شرح البيت: َّ البـزارمسند - ٢٠

  : التراجمكتب •
  ).٣٢: (نقل عنه عند شرح البيت:  للبخاري» الكبريالتاريخ« - ٢١

  :»يدـالمف« تاريخ تأليف - ٥
 وهي سنة رحلته -  ه٦٧٣ّ فاملرجح أنه بني سنة الكتاب تاريخ تأليف أما

، فالظاهر من مقدمته أنه وضع كتابه  ه٦٨٥ وسنة - إىل مصر على أحد قولني 
ه السنة، وقرئ  القاهرة بعد هذيف، وقد بقي  ه٦٨٥قبل وفاة شيخه الراشدي سنة 

 األول من نسخة اجلزء  اية كما يبدو مما كتبه خبطه يف  ه٦٨٧عليه الكتاب سنة 



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٥٨  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  .البلديةاملكتبة 

  : توثيق الكتاب ونسبته إلى المصنف-  ٦ 
  :ُ جبارة شرحني للشاطبيةالبنن إ : القولسبق
 الذي وهو ،»الفتوحات املكية والقدسية يف شرح الشاطبية« هو :األول

َألف بسببه، وهذا الشرح الكبري َدِقُتْانـ    . بعد الشرح الصغريُِّ
 -  كما سلف – ، والكتاب»املفيد يف شرح القصيد« هو كتابنا :والثاين

 كتاب ابن ، ومل يذكر ه٦٦١ املتوىف سنة قيَرْوَّاللّمسي كتاب سبقه لعلم الدين 
ذا االسم، إال عند ُجبارة ي ذكره  الذطالينْسَالق يف مصادر ترمجة املؤلف 

املفيد يف شرح «:  مساهالشاطبيةوله شرح خمتصر على : ()١( فقالصراحة 
ًشرحا : ( بقولهإليه» خمتصر طبقات احلنابلة« يف ّيّوأشار ابن شط) »القصيد
 وصفته الذي النظر عن كتابه اآلخر يصرفُ، ونعته باملختصر وباليسري )ًيسريا

  الوردي وقوعه يف أربعة جملداتحدد ابنهو الذي ، و)٢(املصادر بالكبري املطول
 » والنهايةالبداية« كثري يف ُ ابن– االسم  دون حتديد– ذكره وقد كما سلف،

 »ذيل التقييد« يف ّ والفاسي،١/١٧٧» ِاملقصد األرشد« وابن مفلح يف ،١٤/١٤٢
 »الَجِدرة احل« وابن القاضي يف ،١/٣٦٤ » الوعاةغيةُب«، والسيوطي يف ١/٣٨٩
 »األعالم«، والزركلي يف ١/١٠٧ » العارفنيهدية«دي يف والبغدا، ١/١٥١
١/٢١٤.  

                                                 
  .٩٢ص » الفتح املواهيب« )١(
اهللا   لعل هذا الوصف هو الذي حدا باألستاذ الفاضـل الـدكتور أميـن رشـدي سـويد حفظـه)٢(

َّللــــسمني احللــــيب » قــــد النــــضيدِالع«مقدمــــة حتقيــــق ( املطولــــة يف الــــشروح» املفيــــد«ّأن يعــــد 
١/٦٨.(  
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 بعنوان الكتاب ويوثق نسبته إىل مؤلفه نسختا الكتاب ًأيضا جيزم والذي
سكندرية، وهي النسخة األم ، قرئت إلكتبة البلدية بانسخة امل: اخلطيتان األوىل
اية وأثبتعلى املصنف،  الكتاب، اجلزء األول من  املصنف ذلك خبطه يف 

ومقدمة املؤلف ،ي ّ مكتبة كوبريلنسخة: ، واألخرىقريبوسيأيت وصفها عما 
وصفحة الغالف يف النسختني توضحان ذلك إضافة إىل مقدمة شرح الشاطبية 

  . تقدم ذكرهالذيُاآلخر البن جبارة 
  : الكتابنسخوصف  - ٧

 على نسختني خطيتني من كتاب – اهللا تعاىل بفضل – احلصول ينأمكن
  :اومهمل أجد هلما بعد البحث والتنقري فيما وقفت عليه ثالثة، » فيدامل«

  :سكندريةإل المكتبة البلدية بانسخة - ١
 اجلزء ، جزئنيمن جملد ، وتقع يف)ب- ١٥٢٩ (رقم حتت فيها جع

 والثاين يضم الفرش وينتهي ،)ب/٩٧( يضم األصول وينتهي بنهاية الورقة األول
ورقات من ) ٢٠٦(، تقع النسخة يف )٢٠٦(رقة ن الوـم )ب( الوجهيف منتصف 

ًسطرا، ويف كل ) ٣٥( الوجه الواحد منها يف، )سم٢٦×٣٦( احلجم الكبري قياس
ُكلمة تقريبا، ك) ٢٠(سطر   صفحة فيها ليس،  صغري خبط نسخ معتاد تتبً

 معهد يفمصورة هلا  ،نادرة الضبط، رديئة التصوير، صعبة القراءةوهي عنوان، 
  .عربية بالقاهرةاملخطوطات ال
  :اآلتية يف الصفحة اليت تسبق بداية الكتاب العبارة جاءت

 العاجز الفقري إىل اهللا تعاىل املعرتف بذنبه الراجي الكتابطالع يف هذا (
 الشهري باألنصاري، غفر اهللا له ولوالديه وملن قرأ فيه املقرئعفو ربه حممد بن أمحد 
اهللا على سيدنا حممد عدد ما أحاط  وصلى املسلمني،وملن نظر إليه وجلميع 
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 صباحها عن يوم األربعاء الثالث يسفر وكتب يف ليلة ، وجرى به قلمه،علمه
  .) وسبع مئةٍوالعشرين من شهر احملرم سنة سبع

  : أوراق الكتاب مثلطرر املقابلة عبارات وختللت
  .)آ/١٤ –آ /٩يف الورقة (ً وتصحيحا على املصنف قراءة بلغ - 1
  .)آ/٢٤يف الورقة (يح ح تصةقراء بلغ - 2
آ وهي الورقة األخرية من /٢٠٦يف الورقة ( على املؤلف مجيعه قرئ - 3
  .)الكتاب

اية ويف   : خبطهاآلتية كتب املؤلف العبارة )ب/٩٧( األول يف الورقة اجلزء 
ود املتقن فخر َّعلي قرأ(  عثمان بن إسحاق الدين األخ الصاحل املقرئ ا

 املسماة حبرز القصيدةث الدمشقي هذا اجلزء األول من شرح بن إبراهيم بن غياا
 عين على الوجه روايته له يف ُاألماين ووجه التهاين من أوله إىل آخره، وقد أذنت

ًها من أوهلا إىل آخرها حفظا من صدره، ُ ذكرَاملتقدم القصيدة  َّاملعترب، وقرأ علي
ًوشرحتها له شرحا كافيا  أذنت له يف إقرائها ملن أراد؛ ملا  يسره اهللا لدي، وقد مباً
 واحلمد هللا وحده، وصلى اهللا على حممد وآله وأمانته،حتققته من فهمه ودينه 

ًوصحبه وسلم تسليما كثريا  ُأمحد بن حممد بن جبارة :  املؤلف للشرحوكتبً
 مث امل،املقدسي

َ
 احملروسة خبانقاه سعيد السعد يوم بالقاهرة مث احلنبلي ،داويْر

  ). ومثانني وست مئةسبع التاسع من ربيع اآلخر سنة األربعاء
  :وهذه النسخة نفيسة قيمة؛ فهي

  . مقروءة كلها على املؤلف ومصححة عليه- 
ّ مزينة بإذن املؤلف بالرواية عنه على الوجه املعترب لتلميذه عثمان بن إسحاق - 

، أن يروي القسم األول من الكتاب الذي يضم قسم  ه٦٨٧الدمشقي سنة 
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ش، وتأيت هذه اإلجازة الفريدة جامعة ألنواع عدة من طرق األخذ املعروفة الفر
  :عند العلماء كالسماع والقراءة واإلذن بعد أن

ً مسع املؤلف الشاطبية كاملة من تلميذه غيبا عن ظهر قلب- 1 ُ.  
ً أمسع املؤلف التلميذ شرحا كامال للشاطبية- 2 ً َ ُ. 
 .ية من النسخة املصححة عليهُ قرأ التلميذ على املؤلف شرحه للشاطب- 3
  .ّ حتقق املؤلف من فهم تلميذه للشاطبية ووثق بدينه وأمانته- 4
رح عنه وبإقراء الشاطبية ملن ـ أذن املؤلف للتلميذ برواية اجلزء األول من الش- 5

 .أراد
تواضعه، : ُويذكر أن هذه اإلجازة تدل على صفات عالية البن جبارة هي

لم الغزير إىل تلميذ واحد من تالمذته حىت فرغ من وصربه،وإخالصه يف محل الع
ًشرح الشاطبية كلها له على ضخامتها، وهي تدل أيضا على أنه أملى شرحه على 

ا النسخة  على ) ك(تالمذته مرات عدة، مما يفسر الزيادات الكبرية اليت زاد
  .، وهي النسخة األم»ب« النسخة باحلرف هلذه رمزت وقد، )ب(النسخة 
  :ي زاده باستنبولّ كوبريلمكتبة ةنسخ - ب
ياس ـ ورقة ق)٦٩٠(ي يف ـ، وه)٨ – ٧ – ٦ – ٥( باألرقام فيها وهي

) ١٠ ( نـحورـًسطرا، يف السط) ٢٠(حنو يف الصفحة الواحدة ، )٢٠×١٤(
ْكسرت ،كلمات   : على أربعة أجزاءُ

  . بباب وقف محزة وهشامنتهي ي، ورقة)١٦٠( يف األول - 
  . ينتهي بباب سورة البقرة،قة ور)١٧٩( يف الثاين - 
  . ينتهي بباب سورة الشورى، ورقة)١٧٩( يف الثالث - 
  . ينتهي بنهاية الكتاب، ورقة)١٧٢( يف الرابع - 



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٦٢  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

ً بن آدم بن شعيب بن جماهد الكناين نسبا الشافعي مذهبا، علي ناسخها ً
ًأي بعد وفاة املؤلف بنيف ومخسني عاما، ،  ه٧٨٢ و  ه٧٨١نسخها بني سنة 

  .ا نسخ معتاد واضحخطه
  :نصهماهذا  على مجيع األجزاء ٍكُّلََ متماْتَخ عِضُو
بن الوزير األعظم الفاضل نعمان  أمحد  النسخة الوزير أبواخلريهذهوقف  (- 

رير أيب ْحِّ العالمة الصدر الشهيد مصطفى بن الوزير األعظم الناألعظمبن الوزير 
  ).ثارهِ أقال اهللا عيّكوبريلعبد اهللا حممد 

  ). وقفه الوزير أبو اخلري احلاج أمحد بن الوزير األعظم نعمانمماهذا  (- 
  كثر فيها التصحيف والتحريف، نادرة الضبط، كاملةنسخة وهي
  .، وهي نسخة مساعدة )ك(، وقد رمزت هلذه النسخة باحلرف والزيادات



  
   خري اهللا الشريف–ابن جبارة املقدسي 

 

٦٣  

  : صور النماذج الخطية– ٨

  

   صورة صفحة نهاية الجزء األول–) ب(النسخة 
  ظهر في نهايتها خط المؤلفوي



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٦٤  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  

 

  بداية الكتاب صورة صفحة –) ب(النسخة 



  
   خري اهللا الشريف–ابن جبارة املقدسي 

 

٦٥  

  بداية الكتابما قبل  صورة صفحة –) ب(النسخة 



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٦٦  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  

   صورة صفحة العنوان–) ك(النسخة 



  
   خري اهللا الشريف–ابن جبارة املقدسي 

 

٦٧  

  

   صورة الورقة األولى من الجزء األول–) ك(النسخة 



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٦٨  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  

   من الجزء األولخيرة صورة الورقة األ–) ك(النسخة 



  
   خري اهللا الشريف–ابن جبارة املقدسي 

 

٦٩  

  مراجعالو مصادرال
رياض عبد احلميد : الذهيب؛ حققه وعلق عليه/ فيات األعالم اإلعالم بو -١

 .١٩٩١دار الفكر املعاصر، :  بريوت- مراد، عبد اجلبار زكار 
 -٢٠٠٠دار القلم، :  دمشق-إبراهيم اجلرمي / سيد القراء: اإلمام الشاطيب -٢

 ).٧٤أعالم املسلمني؛ (
عمر عبد السالم : الذهيب؛ حتقيق/ تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم -٣

 .مج٤١ -  ١٩٨٧دار الكتاب العريب، :  بريوت-التدمري وآخرين 
مكتبة وهبة، :  القاهرة- ٤ ط- حممد حسني الذهيب . د/ التفسري واملفسرون - ٤

 .ج٣- ١٩٨٩
ابن فرحون املالكي؛ حتقيق / الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب -٥

  .ج٢ – ١٩٧٢ مكتبة دار الرتاث، : القاهرة-حممد األمحدي أبو النور : وتعليق
أمحد : ابن القاصح؛ حتقيق/ سراج القارئ املبتدي وتذكار القارئ املنتهي -٦

  .١٩٩٤دار سعد الدين، :  دمشق- ١ ط-القادري 
 ).خمطوط الظاهرية(ابن جبارة املقدسي / شرح عقيلة أتراب القصائد -٧
 -خان عبد العليم : ابن قاضي شهبة؛ تصحيح وتعليق/ ات الشافعيةـطبق -٨
 .ج٢ -  ١٩٨٧مؤسسة دار الندوة اجلديدة، : بريوت
عبد الفتاح حممد احللو، حممود : السبكي؛ حتقيق/ طبقات الشافعية الكربى  -٩

 .ج١١ – ١٩٩٢هجر، :  القاهرة-  ٢ ط- حممد الطناحي 
أمين رشدي سويد . د: السمني احلليب؛ حتقيق/ العقد النضيد يف شرح القصيد - ١٠

  .ج٢ – ٢٠٠٢ دار نور املكتبات،:  جدة- 
خمطوط (ابن جبارة املقدسي / الفتوحات املكية والقدسية يف شرح الشاطبية - ١١

 ).جممع اللغة العربية بدمشق



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٧٠  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

حممد أمحد دمهان : ابن طولون؛ حتقيق/ القالئد اجلوهرية يف تاريخ الصاحلية - ١٢
  .ج٢ – ١٩٨٠جممع اللغة العربية، :  دمشق-  ٢ ط- 

القاسم /  التهاين يف القراءات السبعمنت الشاطبية املسمى حرز األماين ووجه - ١٣
دار :  املدينة املنورة-  ٢ ط- حممد متيم الزعيب : بطه وصححه وراجعهضّبن فريه؛ 

  .١٩٩٠املطبوعات احلديثة، 
هارتويغ ديرنبورغ، ليفي بروفنسال /  إسبانيا- املخطوطات العربية باألسكولایر  - ١٤

فهارس املكتبات اخلطية  (-  ج٣ -  ١٩٢٨املدرسة الوطنية للغات الشرقية، :  باريس- 
  ).١النادرة
  .ج٥ -  ١٩٥٧دار صادر، :  بريوت- ياقوت احلموي / معجم البلدان - ١٥
:  دمشق- عدنان اخلطيب . د/ املعجم العريب ونظرات يف املعجم الوسيط - ١٦

 .١٩٦٥جممع اللغة العربية، 
صالح الدين . د/ معجم املؤرخني الدمشقيني وآثارهم املخطوطة واملطبوعة - ١٧

 .١٩٧٨دار الكتاب اجلديد، :  بريوت-  ١ ط-املنجد 
:  بريوت-  ١ ط-صاحل مهدي عباس : ابن رافع؛ حتقيق وتعليق/ الوفيات - ١٨

 .مج٢، ١٩٨٢مؤسسة الرسالة، 
مركز الرتاث ألحباث احلاسب / ًمنت الشاطبية تطبيقا بالصوت) CD(قرص مرن  - ١٩
  ).سلسلة علوم القرآن، املدخل إىل علم القراءات (-  ١٩٩٩ - اآليل 


