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  اإلمــام محمــد هاشــم الحــارثي التتــوي الســندي هــذه دراســة مــوجزة بعنــوان: ( :مســتخلصال

) إلبـراز جهـوده حـول علـوم القـرآن وعلـوم وجهـوده يف علـوم القـرآن والقـراءات -هـ ١١٧٤ت -

بـالعلوم المـذكورة  كتاًبا منها تتعلـق ١٥القراءات والتجويد، وقد حاولت استقصاء مؤلفاته فوجدت 

 واهللا أعلم. -حسب علمي القاصر  -سابًقا، وهو عدد لم يسبقه أحد إليه من علماء بالده يف عصره 

 مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع. :والبحث يتكون من

صـلة إبراز جهود اإلمام التتوي يف علوم القرآن والقراءات والتجويـد ومـا لهـا  :ومن أهداف البحث

هبا كعلم الفواصل وفضائل القرآن الكريم ومشتبهاته. وإبراز جهوده يف نشر القـراءات وعلومهـا يف بـالد 

 يف علم القراءات يف بالده. السند تعليًما وتأليًفا. وبيان إحياء سلسلة اإلسناد المتصل بالرسول 

يف  ل بالرسـول أن اإلمـام التتـوي أحيـى بجهـوده سلسـلة اإلسـناد المتصـ ومن نتائج البحـث:

علوم القراءات يف بالد السند، وبفضل جهوده قام بعض تالمذته بنقل تلك العلوم إلى خارج الـبالد، 

ويتبين من عدة رسائل له يف وجوه القراءات شدة تعلقه هبذا العلم المبارك. كما يظهر من رسـائله أنـه 

ا بــالعلوم العقليـة والنقليـة، عالًمــا كـان متقنًـا للرياضـيات، مــاهًرا يف علـم الحسـاب. وأنــه كـان ضـليعً 

بدقائقها، ومطلًعا على مصادرها األصيلة. كما يظهر من مؤلفاته وتعليقاته أن لديه مكتبة ضخمة مـن 

 المخطوطات األصيلة يف كل فن. وأنه كان دقيًقا يف علم الرجال واألسانيد.

الحصـول علـى مخطوطاهتـا  وأوصيت الباحثين األكاديميين بالعناية بمؤلفاته وبذل المجهـود يف

 وتحقيقها ونشرها لالستفادة منها.

 .القراءات ،علوم القرآن ،الحارثي ،محمد هاشم :الكلمات المفتاحية
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Abstract: This is a brief study entitled as: “Imam Muhammed Hashim Al-Harithi 
Al-Tatawi Al-Sindhi (died 1174 AH) and His Contributions in Quranic Studies and 
Qira’at”. The purpose of this article is to highlight Imam Al-Tatawi's efforts in 
Quranic studies, Qira'at and Tajweed. I have found 15 books alone of him are related 
to the above-mentioned fields. Moreover, based on my knowledge, non other scholars 
have reached that number in the field.  

This study is consisting of: Introduction, Two Chapters, Conclusion, and Index. 
objectives of this Research are; To highlight efforts of Imam Al-Tatawi in Qur’an 

studies, Qira'at, Tajweed and other related studies to the Holy Qur’an. To highlight 
efforts of Imam Al-Tatawi in teaching and spreading these studies in Sindh. To 
highlight his effort of reviving the Sanad which is connected till the Prophet -peace be 
upon him - in the Land of Sindh. 

In Conclusion: Imam Al-Tatawi put his efforts to keep the Sanad in Qira'at in 
Sindh, and due to his efforts, some of his students speard the studies outside of Sindh. 
It is obvious from his books that he had strongly loved Qira'at. It also appears from 
his writtings that he was an excellent in mathematics, skilled in the arithmetic 
numbers. He was proficient in both logic and Islamic studies. 

It also appears from his books and comments that he had a huge library of great 
books in every art, and he was proficient in studying men's biography and narrators. 

I recommend researchers to be interested in Imam Al-Tatawi's works, try their 
best to get his scripts and publish them; to benefit others. 

Key words: Muhammad Hashim, Al-Harithi, Quranic studies, Qira'at. 
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 المقدمة

 

الحمد هللا وحده، والصالة والسالم علـى مـن ال نبـي بعـده، وعلـى آلـه وصـحبه، 

  ومن اقتفى أثره وأحبَّه، وبعد: لقـد دخـل اإلسـالم إلـى شـبه القـارة الهنديـة عـرب بوابتـه 

منذ فجر اإلسالم، وانتشر فيهـا حتـى أصـبحت الـبالد جـزًءا كبيـًرا مـن  -بالد السند  -

، وانتشــرت فيهــا )١(هـــ٩٢األمــوي، حيــث تــم فتحهــا يف عــام:  دولــة اإلســالم يف العهــد

المساجد والمدارس، والعلـوم اإلسـالمية، وهـاجر إليهـا أعـالم مـن علمـاء اإلسـالم، 

وكان من تلك العلوم: علوم القرآن والقراءات وما لهـا صـلة هبـا، شـأهنا شـأن أي علـم 

ا، فتخصـص بعـض أبنـاء من بقية العلوم، بل علم القرآن الكريم هو أساس العلوم كله

البالد يف علوم القراءات، وكانت لهم جهود سجلت يف كتب التاريخ والرتاجم، وكـان 

من أبرزهم يف القرن الثاين عشر الهجري: اإلمام محمد هاشم بن عبد الغفور الحارثي 

هـ)، وهو َمن أحيى سلسـلة اإلسـناد المتصـل إلـى الرسـول ١١٧٤التتوي السندي (ت

 ات يف بــالده بعــد عودتــه مــن ســفر الحــرمين الشــريفين، ولــه عــدة يف علــم القــراء

مؤلفات يف تلك العلوم، فأحببـت أن أبـرز جهـوده يف هـذا المجـال ونشـره لهـا يف شـبه 

القارة الهندية عموًما، ويف بالد السند يف عصره خصوًصا، ولم أجد من خدم جهوده يف 

يًرا بالبحـث والدراسـة هذا المجـال يف بحـث علمـي إلـى اآلن، فرأيـت الموضـوع جـد

أن يعيننــي يف ذلــك،  ليكــون مرجًعــا للدارســين والبــاحثين األكــاديميين، أســأل اهللا 

ويوفقني فيه ويسدد خطاي، ويجعل عملي خالًصا لوجهه الكـريم، ويرزقـه القبـول يف 

                                           
، سبحة المرجان يف آثار هندستان للبلكرامي، )٤١٦ص( ،ينظر: فتوح البلدان للبالذري  ) ١(

 .)٢/١٣٩(، موسوعة التاريخ اإلسالمي للدكتور أحمد شلبي )٧٢ص(
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 الدارين، وهو باإلجابة جدير، وعلى كل شيء قدير.

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره* 

من عباقرة بالد السند والهند، حجة يف شبه القارة  حمد هاشم التتوي اإلمام م

الهندية يف العلوم الشرعية، خصوصا يف التفسير والحديث والفقه والفتيا، وله مؤلفات 

يف كل تلك العلوم معروفة لدى أهل السند والهند، بل مؤلفاته متداولة يف البالد العربية 

من الباحثين رسائل وبحوث يف جهود علماء السـند يف  وما وراء النهر، ولقد كتب كثير

علوم كثيرة، فقهية، تفسيرية، حديثية، تاريخية، أدبية وغيرها، ولم أجـد مـن كتـب عـن 

 جهودهم يف علوم القرآن والقراءات.

، وجهودهم ال تـأيت يف الحصـر، واإلمـام محمـد هاشـم )١(قراء بالد السند كثيرون

م، ولــم يــربز أحــد جهــوده يف هــذا المجــال يف رســالة التتــوي مــن أبــرز أولئــك األعــال

 أكاديمية أو بحث علمي.

من قام بنشر علم التجويد  -حسب علمي  -اإلمام التتوي، هو الشخص الوحيد 

والقراءات وما له صلة هبا يف بالد السند تعليًما وتأليًفا، وربـط سلسـلة إسـناده يف ذلـك 

يجهـل عنـه  -ير مـن علمـاء بـالد السـند حتى الكث -إال أن الجمهور  ،إلى الرسول 

ذلك، ومن هنا رأيت الحاجة ملحة لذلك، وشخصيته الفذة تستحق أن تربز جهوده يف 

                                           
، تاريخ اإلسالم )٢/٢٩٤(ينظر أسماء بعضهم يف: تاريخ أصبهان البن مهران األصبهاين   ) ١(

، ١١١، ١١٠، ١/٤(النهاية البن الجزري ، غاية )٤٣٦، ٢٦/٤٣٤(، )٢١/١٦٧(للذهبي 

، ولبعضهم مؤلفات، منها: اإلرشاد (يف القراءات )٣١٤، ٢/٩٣(، )٥٦٨، ٥٣١، ٥١٠

هـ) حقق يف رسالة الدكتوراه ٣٨٦السبع) لإلمام أبي القاسم منصور بن محمد بن السندي (ت

 .هـ١٤٣٧للباحث رأفت علي أكرب عزت بجامعة أم القرى عام 



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. عبد القيوم بن عبد الغفور السندي

  

٩٥ 

 هذا المجال القرآين.

 :أهداف البحث* 

إبراز جهود اإلمام التتوي يف علوم القرآن والقراءات والتجويد وما لهـا صـلة  -١

 هبا كعلم الفواصل وفضائل القرآن الكريم.

إبراز جهود اإلمام التتـوي يف نشـر القـراءات وعلومهـا يف بـالد السـند تعليًمـا  -٢

 وتأليًفا.

يف علـم القـراءات بجهـود  بيان إحياء سلسلة اإلسـناد المتصـل بالرسـول  -٣

 اإلمام التتوي يف بالد السند.

 حدود البحث: * 

ارثي سأتقيد بالموضوعية وأتنـاول يف هـذا البحـث مـا لإلمـام محمـد هاشـم الحـ

التتوي السندي من جهود يف علوم القرآن والتجويد والقراءات وعلومها، ولـن أتنـاول 

.. وال لغيـره .فيه ما له من جهود يف علوم أخرى، كالتفسير والحـديث والفقـه والسـيرة

 من قراء بالد السند من جهود يف هذه العلوم المباركة.

 مشكلة البحث:* 

  :ناء كتابة هذا البحث، هوالمشكلة التي واجهها الباحث يف أث

عدم الحصول على بعض مؤلفاته المخطوطة المتعلقة بعلوم القراءات رغم  -١

 محاوالت البحث عنها.

عدم القطـع بصـحة نسـبة بعـض المؤلفـات المنسـوبة إليـه، وإن كانـت هنـاك  -٢

 قرائن تدل على ذلك.
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 الدراسات السابقة حول التتوي:* 

ابقة حـــول اإلمـــام التتـــوي يف المواقـــع حاولـــت البحـــث عـــن الدراســـات الســـ

  اإللكرتونيــة فلــم أجــد شــيًئا يتعلــق بموضــوع بحثــي، كمــا ســألت بعــض مــن لــه صــلة 

  باإلمــام التتــوي مــن علمــاء الســند واألكــاديميين إال أهنــم أكــدوا أن جــّل مــا كتــب عنــه 

يتعلق برتجمتـه الشخصـية وجهـوده العلميـة عموًمـا يف بعـض الدراسـات األكاديميـة، 

 :منها

مناقب المخدوم محمد هاشم التتوي، البنه المخـدوم عبـد اللطيـف التتـوي  -١

 هـ) باللغة الفارسية، مخطوط.١١٨٧السندي (ت

 رب عبـد :المخدوم محمد هاشم التتوي حياتـه وجهـوده العلميـة، للباحـث -٢

الرسول القادري، رسالة الدكتوراه باللغة السندية بجامعة السند، جامشورو، طبعت يف 

 م.٢٠٠٦

شخصية مخدوم محمد هاشم التتوي وخدماته يف األدب العربي، للباحـث:  -٣

خليل أحمد، رسالة الدكتوراه باللغة العربية، ولم أعثر على معلومات حولها أكثر مـن 

 ذلك.

المخدوم محمد هاشم التتوي كاتبا يف السـيرة للباحـث: فخـر زمـان، رسـالة  -٤

 جاب، باكستان.الماجستير باألردية بجامعة الهور البن

ورسائل أخرى باللغة السندية ومقاالت بالعربية والسندية واألردية واإلنجليزيـة 

 كلها حول شخصيته وجهوده الفقهية والحديثية واألدبية وما إلى ذلك.

كما ُترجم له يف مقدمات مؤلفاتـه التـي ُحققـت وُطبعـت، ولكـن لـم يكتـب أحـد 

 راءات.حول جهوده فيما يتعلق بعلوم القرآن والق
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 خطة البحث: * 

 يشتمل البحث على: مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس.

 :وقد حوت: أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهداف البحث، وحدود  المقدمة

البحــث، ومشــكلة البحــث، والدراســات الســابقة حــول التتــوي، وخطــة البحــث، 

 والمنهج المتبع فيه.

 محمد هاشـم الحـارثي التتـوي السـندي،  يف تعريف موجز باإلمام األول: المبحث

 وفيه مطلبان: ،وتعلمه للقراءات وعلومها وإسناده فيها

 .المطلب األول: موجز التعريف به 

 .المطلب الثاين: تعلمه للقراءات وعلومها وإسناده فيها 

 وفيــه جهــوده يف نشــره لعلــوم القــرآن والقــراءات تعليًمــا وتأليًفــا الثــاين: المبحــث ،

 مطلبان:

 ب األول: جهوده يف نشره لعلوم القرآن والقراءات تعليًما وتدريًسا.المطل 

 .المطلب الثاين: جهوده يف نشره لعلوم القرآن والقراءات بالتأليف فيها 

 الخاتمة: يف نتائج البحث وتوصياته.  

 .فهرس المصادر والمراجع 

 المنهج المتبع يف البحث:* 

حليلي، محاوال استقاء المعلومات سأنتهج يف هذا البحث المنهج االستقرائي الت

 من مصادر موثوق هبا برتتيب وإيجاز، مبينًا يف ذلك ما يلي:

ترجمــت لإلمــام التتــوي بإيجــاز، حيــث ُكتِــَب عــن شخصــيته شــيٌء كثيــٌر يف  -١

 مقاالٍت علميٍة ورسائَل أكاديميٍة.
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 اكتفيُت يف مؤلفاته ما له صلٌة بموضوعنا. -٢

الكتاب: ببيان عنوانه وحالته الراهنة من حيـُث كوُنـه ذكرُت يف مؤلفاته بطاقة  -٣

 مطبوًعا بالتحقيق أو بدونه، على أصله أو بالتلخيص، أو مخطوًطا أو مفقوًدا.

إن كان مخطوًطـا: فعـدد ألواحـه أو صـفحاته حسـب ترقيمـه يف المخطـوط،  -٤

تــاريخ النســخ واســم الناســخ إن ذكــر يف المخطــوط، مكــان وجــوده يف مكتبــة مــن 

تبات، حسب توفر المعلومات عنه، بيان صحة نسبته إلى المؤلف، ذكـر محتـوى المك

 الكتاب، ومنهج المؤلف فيه، ومصادره التي استقى منه المعلومات.

كتبت اآليات القرآنية بالرسم العثماين مـن برنـامج مصـحف النشـر المكتبـي  -٥

رة، اإلصـدار الصادر من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنـو

 الثاين، مع عزوها يف الصلب بوضعها بين الحاصرتين تخفيفا للحواشي.

 عرفُت باألماكن التي رأيُت الحاجة للتعريف هبا. -٦

* * * 
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 المبحث األول

 )١(تعريف موجز باإلمام محمد هاشم الحارثي التتوي السندي

 وتعلمه للقراءات وعلومها وإسناده فيها

 

 وفيه مطلبان:

 :موجز التعريف به :ب األولالمطل* 

هو: اإلمام المقرئ المحدث المفسر الفقيـه: محمـد هاشـم بـن عبـد الغفـور بـن 

 .)٣(، من قبيلة (َبنْهَور))٢(إبراهيم الحارثي التتوي السندي

هــ. نشـأ وتربـى يف حجـر ١١٠٤سنة:  )٤(ولد يف قرية (بَتُوَرة) من مضافات مدينة (َتتَّْه)

                                           
، )٢/١٠٩٨(، فهرس الفهارس للكتاين )٦/٣٧٣(ترجمته: نزهة الخواطر للكنوي من مراجع   ) ١(

، موجز )١٠٠-٦ص(، مقدمة بذل القوة ألمير أحمد العباسي، )٧/١٢٩(األعالم للزركلي 

 .)١٢١-١١٧ص(تاريخ األدب السندي للميمن، 

) ١/١(، وإتحاف األكابر للتتوي )١ص(ينظر: مقدمة كتاب فرائض اإلسالم لمحققه،   ) ٢(

 (مخطوط).

من القبائل المشهورة يف بالد السند التي ترجع يف أصولها لبني حارث من العرب الذين وردوا   ) ٣(

بالد السند مع فاتحها محمد بن قاسم الثقفي. ينظر: جنة السند، لموالئي شيدائي، 

 .)٢٤١ص(

اصمة البالد يف تلك (بتورة) قرية صغيرة يف نواحي مدينة (تته)، واألخيرة هي التي كانت ع  ) ٤(

األيام، وهبا مكتبات علمية قيمة، ومدارس دينية على مستوى كليات وجامعات، تبعد عن 

ميالً، وهبا جامع كبير يسمى (بادشاهي مسجد). ينظر: تحفة الكرام للقانع  ٦٠كراتشي حوالي 

 ، ومقدمة فرائض اإلسالم لمحققه العالمة القاسمي.)٣/٥٥(
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ماء البارزين يف منطقتـه، فربـاه تربيـة دينيـة فائقـة، وعلمـه المبـادئ والده، الذي كان من العل

 .)١(والكتب االبتدائية، وقد حفظ القرآن الكريم يف مدة وجيزة، خالل ستة أشهر فقط

ثم انتقل إلى مدينة (تته) حيث العلم والعلماء، فطلب العلم من علمائها، ودرس 

والمقــررات الرائجــة والمتداولــة يف العلــوم الدينيــة والفنــون األدبيــة حســب المنــاهج 

 عصره، فأخذ عن:

 .)٢(هـ)١١١٣والده العالمة الشيخ عبد الغفور بن عبد الرحمن السندي (ت -١

والعالمـــة الشـــهير الشـــيخ ضـــياء الـــدين بـــن إبـــراهيم الصـــديقي الســـندي  -٢

 .)٣(هـ)١١٧١(ت

 ، وغيرهم من األفاضل.)٤(والعالمة الشيخ محمد سعيد التتوي السندي -٣

هـــ، فحـج وزار، وأخـذ عـن علمـاء الحــرمين ١١٣٥ثـم سـافر إلـى الحجـاز سـنة 

 الشريفين، منهم: 

المحدث الكبير الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي الكوراين المدين  -٤

 .)٥(هـ)١١٤٥(ت

                                           
 .)٢/٢٥٤(ر السند ينظر: تذكرة مشاهي  ) ١(

، تذكرة )٦ص(من علماء بالد السند، تويف يف قرية بتورة. ينظر: مقدمة بذل القوة للعباسي،   ) ٢(

 .)٢/٢٥٤(مشاهير السند 

، نزهة )٩٨- ٣/٩٦(من أعالم مدينة تتة، ترجمته مقتضبة. ينظر: تذكرة مشاهير السند   ) ٣(

 .)٦/١٢٤(الخواطر 

 لم أعثر له على ترجمة.  ) ٤(

 .)٥/٣٠٥(، األعالم )٤/٢٧(ترجمته يف: سلك الدرر ينظر    )٥(
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والشيخ المحدث الفقيه عبـد القـادر بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الصـديقي  -٥

 يرهما من األعالم.وغ ،)١(هـ)١١٣٨المكي (ت

(بالهند)  )٢(وبعد قضاء سنتين يف رحلته العلمية إلى الحجاز، ثم إلى ميناء سورت

هـ، ومن هنا بدأت حياته العمليـة، حيـث بـدأ هبـا مـن قريتـه ١١٣٧رجع إلى وطنه سنة 

ــع ــوَرة)، برف ــنة  (َبُت ــاء الس ــحيحة، وإحي ــالمية الص ــدة اإلس ــر العقي ــد، ونش ــة التوحي راي

ــ ــة، وقم ــر المحمدي ــومات غي ــركية والرس ــال الش ــة األعم ــات، وإزال ــدع والخراف ع الب

اإلسالمية، وقد جاهر بدعوته وجاهد فيها حق جهاده، حتى لقي األذى والسخرية من 

، إال أن الجـو )٣(أهل قريته، فاضطر إلى تركها، وانتقل إلى قرية مجاورة لها (َبْهَراْمُفور)

يشـدد النكيـر علـى مـن يقـدم القـرابين  الفكري لم يناسبه هنالك أيًضا، حيث كـان 

والنذور إلى أصحاب القبور واألضرحة، فبدؤوا يؤاذوه، حتى اضـطر لرتكهـا كـذلك، 

فانتقل إلى مدينة (تته)، حيث أسس مدرسة عظيمة يف وسط البلد، فاشـتغل بالتـدريس 

                                           
، )٣/٤٩(ترجمته يف: سلك الدرر ينظر من أئمة الحرم المكي وخطباء المشاعر المقدسة،   ) ١(

/ق ٢(، وترجم له التتوي يف ثبته: إتحاف األكابر )١/٢٢٠(والمختصر من نشر النور والزهر 

ق كتابه: (تبيان الحكم بالنصوص الدالة على برتجمة وافية، وينظر مقدمة محق )١٣٨-١٣٧

 هـ.١٤٣٦، طبع يف عام )٤٢-٩ص(الشرف من األم) للدكتور عبد القيوم السندي من 

، وهي العاصمة االقتصادية مقاطعة سورات يف غوجارات تقع غرب والية هندية مدينة  ) ٢(

 كلم جنوب عاصمة الوالية. ينظر: الويكيبيديا. ٢٨٤للوالية، كان هبا ميناء كبير، تقع على بعد 

قرية صغيرة بالقرب من (بتورة)، وهي القرية الثانية التي انتقل إليها المخدوم بعد األولى، وال   ) ٣(

سجد المخدوم على الجانب الشرقي من الطريق العام. ينظر: تحفة الكرام تزال فيها آثار م

)٣/٥٥(. 
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 والتصنيف والوعظ واإلرشاد، ولم ينس حظه من إصالح األحوال االجتماعية.

اله إلى مدينة (تته) اشتهر صـيته، فقصـده العـوام والخـواص لالسـتفادة وبعد انتق

خصوًصا الحديث والتفسير والفقه  -العلمية والسلوكية، فكان يدرس العلوم الشرعية 

يف مدرسته صباًحا، ويلقي الـدروس الدينيـة يف مسـجد مجـاور للمدرسـة  -واألصول 

 عصًرا.

 بنه الكبير: وقد تخرج على يديه أفاضل وأعالم، منهم: ا

 .)١(هـ)١١٨٢الشيخ عبد الرحمن بن محمد هاشم السندي (ت -١

وابنـــه الثـــاين: العالمـــة الشـــيخ عبـــد اللطيـــف بـــن محمـــد هاشـــم الســـندي  -٢

 .)٢(هـ)١١٨٩(ت

وشــيخ اإلســالم العالمــة محمــد مــراد بــن حــافظ محمــد يعقــوب الِســيِوَهاين  -٣

 .)٣(هـ)١١٩٨السندي (ت 

، )٤(هـــ)١١٩٥ العلــوي األفغــاين الشــكارفوري (توالعالمــة الشــيخ فقيــر اهللا -٤

                                           
، )٣٢٩-٣/٣٢٨(كذا ذكر العالمة الوفائي تاريخ وفاته يف ترجمته يف: تذكرة مشاهير السند   ) ١(

 .)٤٠ص(، ومقدمة بذل القوة للعباسي، )٥٦٦ص(وينظر: تحفة الكرام، 

، مقدمة ذب الذبابات للعالمة محمد عبد الرشيد )٥٦٦ص(راجع لرتجمته: تحفة الكرام،   ) ٢(

، وقد أخطأ يف )٦/١٦٩(، نزهة الخواطر )٣٣٠-٣/٣٢٩(النعماين، تذكرة مشاهير السند 

 نسبه.

ترجمته يف: نزهة ينظر ق)، و٤/١٢٨كذا تاريخ وفاته على هامش كتابه (دفينة المطالب   ) ٣(

 .)٦/٣٦٠(الخواطر 

 .)٩٦-٣/٩١(، تذكرة مشاهير السند )٣٤٤-٣٤٣ص(كرام، ترجمته يف: تحفة الينظر   ) ٤(
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 وغيرهم كثير.

برع اإلمام السندي يف شتى العلوم والفنون، بل تجده موسوعة جامعة، فهو فقيـه 

مجتهـد، مفتـي معتمـد، قاضــي قضـاة بـالده يف عصـره، محــدث جليـل، مفسـر عظــيم، 

لعربية والفارسية مقرئ نبيل، مؤرخ دقيق، ناقد بصير، أديب فاضل، شاعر جيد باللغة ا

، ويف كل ذلك له مؤلفاٌت علميٌة دقيقٌة، ويشهد له )١(والسندية، عالم بالَعروض والقافية

 بذلك القاصي والداين، ومؤلفاته يف تلك الفنون خير دليٍل على ذلك. 

كان اإلمام التتوي مـن فرسـان ميـدان التصـنيف والتـأليف، محقًقـا نقـاًدا بصـيًرا، 

غير  -والكتابة، مع قوة الذاكرة والمالحظة، يبلغ عدد مؤلفاته  سريع الجمع والرتتيب

، يف الحديث وعلومه، والتفسـير وعلـوم )٢(إلى أكثر من مائة وخمسين مؤلًفا -الفتاوى 

القرآن، والقراءات وعلومها، والفقه والفتاوى، والتاريخ والسـيرة، واألدب والبالغـة، 

هــا بالعربيــة، وبعضــها بالفارســية أو مــا بــين مختصــر ومطــول، ومنظــوم ومنثــور، أغلب

بالسندية، وبالنظر إلى هذا الكم الهائل من المؤلفات وما اطلعُت علـى عناوينهـا تبـين 

كتاًبا)، ثـم كتـب  ١٧كتاًبا)، تليها كتب الفضائل والمناقب ( ٥٤لي أن أغلبها يف الفقه (

                                           
، مقدمة محقق كتابه: )٦/٣٧٣(كذا وصفه غير واحد من المرتجمين له، ينظر: نزهة الخواطر   ) ١(

 .)٦ص(بذل القوة، 

) مؤلًفا، ثم ١١٥) أن مؤلفاته تزيد على (٢٧٩ذكر المؤلف بنفسه يف كتابه: (اإلتحاف، ص:   ) ٢(

)كتابًا لم يذكرها المخدوم ١٣) (٣٠عليها محقق كتابه: بذل القوة (صذكر عناوينها، زاد 

) كتابا من مؤلفاته، وهذه غير آالف ١٤١بنفسه. وذكر المحقق حسام الدين الراشدي (

الفتاوى التي يشتمل عليها (البياض الهاشمي)، ويبالغ البعض فيذكر أن مؤلفاته تصل إلى 

 .)١١٤-١٠٧ص(محمد هاشم تتوي للقادري، أكثر من ثالث مائة كتاب. ينظر: مخدوم 
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كتاًبـا)، ويف  ١٥كتاًبا)، تقرب منهـا كتـب القـراءات والتجويـد ( ١٥الحديث وعلومه (

)، وكـذا يف ٦)، ويف التفسـير وعلـوم القـرآن (٧كتاًبـا)، ويف اآلداب ( ١٣العقائد منهـا (

ــاريخ ( ــة (٦الســيرة والت ــردود المختلف ــوالي٦)، ويف ال ــة يف المتفرقــات (ح  ٩)، والبقي

كتاب)، هذا ما اطلعت على عناوينها، وهناك مؤلفات لم أطلع عليها. وحسب علمـي 

 كتاًبا!. ٥٠ى اآلن إال حوالي: لم يطبع منها إل

 :وفيما يلي أذكر أسماء مؤلفاته التي ألفها يف علوم القرآن والقراءات والتجويد

 مؤلفاته يف علوم القرآن: :أوالً 

 تحفة القارئ بجمع المقارئ، يف ركوعات القرآن، مطبوع. -١

 ل.جنة النعيم يف فضائل القرآن الكريم، حقق ولم يطبع، وطبع ملخص األص -٢

 كفاية القارئ (يف مشتبهات القرآن الكريم)، مطبوع. -٣

 مؤلفاته يف القراءات وعلومها: :ثانًيا

 حواشي وتعليقات على متن الشاطبية، مخطوط. -٤

 حواشي وتعليقات على المقدمة الجزرية، مخطوط. -٥

 خالصة البيان يف عدِّ آي القرآن، يف علم الفواصل، مفقود األصل. -٦

  :وجوه القراءة الجارية يف قوله تعالىرسالة يف  -٧            

         ... مخطوط.]٨٣[البقرة:اآلية ، 

  :رسالة يف وجوه القراءة الجارية يف قوله تعالى -٨               

         :مخطوط.]٧٥[آل عمران ، 

  :رسالة يف تعداد وجوه القراءة الجارية يف لفظ -٩    :٩١ ،٥١[يونس[ 

 باالستفهام، مفقود.
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    :رسالة يف وجوه القراءة الجارية يف قوله تعالى - ١٠         

 ، مخطوط.]١١٠[يوسف:

 ن مسألة الراء، مفقود.رفع الخفاء ع -١١

 الشفاء يف مسألة الراء، مطبوع. -١٢

 كحل العين بما يقع من وجوه القراءة بين سورتين، مفقود. -١٣

 كشف الرمز عن وجوه الوقف على الهمز، مخطوط. -١٤

 اللؤلؤ المكنون يف تحقيق مد السكون، مطبوع. -١٥

ا للحـق وأهلـه، ومـن َثـمَّ غيوًرا يف المسـائل الدينيـة، مؤيـدً  كان اإلمام التتوي 

د النكير على من أفتى بكفر شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة مـن علمـاء بـالده، ومـن   )١(شدَّ

. كمـا كـان يسـعى لتنفيـذ )٢(مدينة (تته)، وكتب يف الرد عليه رسالتين علميتين مستقلتين

ى األحكام الشرعية يف المجتمع، ويف سبيل ذلك كان يراسل حكام بالده، يؤشر لهم إل

مــا يجــري يف البلــد مــن المظــالم والجــرائم، والبــدع والخرافــات، فيحــدد لهــم الــداء 

والــدواء، ويقــرتح علــيهم األســاليب والطــرق الناجعــة إلصــالح المجتمــع، ويطــالبهم 

بتنفيذها، ولذلك كان الحكام يقّدرونه، ويوّقرونـه، ويؤازرونـه، وكـان قـد أخـذ حـاكم 

الشـيخ محمـد هاشـم قاضـي القضـاة لـبالد السـند، البالد يف تلـك األيـام قـراًرا بتعيـين 

وأجرى تعميًما بأخذ ما يقرتح عليهم الشيخ بعين االعتبـار، وبتنفيـذ مـا يطلـب الشـيخ 

                                           
 .)١/٥٦(، معجم الشيوخ الكبير للذهبي )٤/١٩٢(ترجمته يف: تذكرة الحفاظ للذهبي ينظر:   ) ١(

عبد القيوم د. أحدهما: الحجة القوية يف الرد على من قدح يف الحافظ ابن تيمية، طبع بتحقيق:   ) ٢(

حرير كبير يف الرد على من اعرتض على هـ، واآلخر: ت١٤٢٣، ١بن عبد الغفور السندي، ط

 الحافظ ابن تيمية فيما تكلم به من التعليق بالشرط، مخطوط.
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 .)١(منهم تنفيذه

هـ، ودفن بمقربة (َمْكلِـي) بـالقرب مـن ١١٧٤تويف اإلمام التتوي بمدينة َتتَّه، عام 

 تلك المدينة.

* * * 

                                           
 .٣١ينظر نص القرار الحكومي بالفارسية يف مقدمة كتاب: بذل القوة، ص  )١(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. عبد القيوم بن عبد الغفور السندي

  

١٠٧ 

 لقراءات وعلومها وإسناده فيها:تعلمه ل :المطلب الثاين* 

ذكر اإلمام التتوي يف ثبته الشهير (إتحاف األكـابر بمرويـات الشـيخ عبـد القـادر، 

، أي: يف عنفوان شبابه، حينمـا كـان )١(هـ١١٣٥مخطوط) أنه سافر إلى الحجاز يف عام: 

) عاًمـا، فحـجَّ وزار، وأخـذ مـن علمـاء الحـرمين الشـريفين، خصوًصـا عـن ٣١عمره (

هـ)، وألَّـف يف أسـانيده كتاَبـه ١١٣٨اإلمام عبد القادر بن أبي بكر الصديقي (ت شيخه

 المذكور، وذكر فيه أن من جملة من أخذ عنهم علم القراءات: 

 .)٢(هـ)١١٤٥الشيخ علي بن عبد الملك الدراوي المالكي المغربي ثم المدين (

يف كتـب القـراءات، وذلك أنه عقد يف ثبته المذكور فصالً مسـتقالً لـذكر أسـانيده 

وإعراب القرآن وغريبه، وما يتعلق به من رسم خطـه، وذكـر فيـه شـيًئا كثيـًرا مـن كتـب 

تكملة فيما وصل بنا من سلسلة «القراءات المشهورة بأسانيد شيخه المذكور، ثم قال: 

. وقال يف »القراءات السبع عن القراء السبعة من طريق رواهتم األربعة عشر المشهورين

عـن شـيخنا عبـد القـادر مفتـي مكـة  - )٣(إذًنـا -أخـذنا القـراءات السـبع «كملـة: هذه الت

عـن َعَلــم اإلقـراء والتجويــد أبــي  )٤(المعظمـة عــن الشـيخ محمــد بـن ســليمان المغربــي

إذًنا، وهو قرأ القراءات السـبع  )٥(العزائم سلطان بن أحمد بن سالمة المزاحي الشافعي

                                           
 .)ب -١/٢(ينظر: اإلتحاف   ) ١(

 لم أعثر له على ترجمة.  ) ٢(

ل عند المحدثين. ينظر: اإلذن يف رواية المرويات والمسموعات و  ) ٣( المؤلفات أحد َأْقَساِم التََّحمُّ

 .)١١٩ص(الباعث الحثيث، 

 .)٦/١٥١(، واألعالم )٤/٢٠٥(: خالصة األثر ترجمته يف ينظر  )٤(

 .)٣/١٠٨(، األعالم )٢/٢١٠(: خالصة األثر ترجمته يف ينظر  ) ٥(
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، وهو قرأ العشر علـى الشـيخ )١(طاء اهللا الفضاليبل العشر بكلها على سيف الدين بن ع

، وهو على شيخ اإلسالم القاضـي )٣(، وهو على ناصر الدين الطبالوي)٢(شحاذة اليمني

، والشـهاب )٥(، وهو على مشايخه الثالثة: أبي النعيم رضوان العقبي)٤(زكريا األنصاري

طاهر بن محمد النويري ، والزين )٧(اإلسكندري )٦(أحمد بن أبي بكر بن يوسف العقيلي

، ثالثتهم قرؤوا على شيخ اإلقراء شمس الدين محمد بن محمد بـن محمـد )٨(المالكي

 .)٩(»بن الجزري بأسانيده المذكورة يف نشره

ثم ذكر أسانيد ابن الجزري إلى الشاطبي، ومنه إلى أبي عمـرو الـداين، ومنـه إلـى 

ـا كـان سـنده المـذكور ولكـ ،القراء السـبعة المعـروفين، ومـنهم إلـى الرسـول  ن َلمَّ

 - وإن كان معتربًا عند جملة المحدثين  - بالطريقة المذكورة (وهي رواية القراءات إذنًا) 

، فلـذلك )١٠(إال أنه غير معترب عند جمهور القراء الشرتاط العرض علـى الشـيخ عنـدهم

                                           
 .)٣/١٤٩(، األعالم للزركلي )٢/٢٢١(: خالصة األثر ترجمته يف ينظر  ) ١(

 .)٤/١٧٥(، )٣/٤٨٩(، )٤٥٦، ٢/٣٥٨(: خالصة األثر ترجمته يف ينظر  ) ٢(

 .)٢/٣٢(: الكواكب السائرة ترجمته يف ينظر  ) ٣(

 .)١/٢٥٣(، البدر الطالع )٣/٢٣٤(: الضوء الالمع ترجمته يف ينظر  ) ٤(

 .)١/٢٤٩(، البدر الطالع )٣/٢٢٦(: الضوء الالمع ترجمته يف ينظر  ) ٥(

 ، كما يف مصادر ترجمته.»القلقيلي«كذا يف المخطوط، والصواب:  »قيليالع«  ) ٦(

 .)٥/٣٣٥(، األعالم )١/٢٦٣(: الضوء الالمع ترجمته يف ينظر  ) ٧(

 .)٢٠٣ص(، نيل االبتهاج، )١٢٠ص(، نظم العقيان، )٤/٥(: الضوء الالمع ترجمته يف ينظر  ) ٨(

 .)١٢٩-١/١٢٧(راجع: إتحاف األكابر   ) ٩(

 =، شرح نخبة الفكر لمال علي القاري،)١١٩ص(للتفصيل: الباعث الحثيث، راجع   ) ١٠(
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 نراه يذكر سنده اآلخر المتصل بالقراءة واإلجازة من شيخ آخر فيقول:

نا أروي جملة القراءات العشر من غير طريق شيخنا عبـد القـادر مفتـي قلت: وأ«

مكة المذكور، وذلك أين أخذت القراءات السبع قراءة وإجازة، والثالث الباقية إجـازة 

عن شيخنا الشـيخ علـي بـن عبـد الملـك الـدراوي المـالكي المغربـي ثـم المـدين، عـن 

قـراءة عليـه بجميـع العشـرة،  )١(شيخه العالمة حسن بن أحمد بن محمـد اإلسـالمبولي

قـراءة عليـه بجميعهـا،  )٢(عن شيخ القراء ببالد القاهرة والروم الشـيخ علـي المنصـوري

عن الشيخ أبي العزائم سلطان بن أحمد المزاحي قراءة عليه بجميعها بسنده المـذكور 

إلى الشمس محمـد بـن محمـد بـن الجـزري، وأسـانيد ابـن الجـزري  )٣(يف هذه الرسالة

، ويف كتابـه: التحبيـر يف القـراءات العشـر )٤(ة يف كتابه: النشر يف القـراءات العشـرمذكور

 .)٦(»)٥(أيًضا

لم ينتبه إليه أغلـب مـن تـرجم  -وهو دقة نقل أسانيده يف القراءات  -وهذا األمر 

له! كما أننا إذا أجلنا النظر إلى هذا الكم الهائل من مؤلفاته يف علم القراءات والتجويد 

                                           
-١٦١ص(، المدخل إلى علم القراءات، للدكتور عبد القيوم السندي، )٦٧٨- ٦٧٧ص(=

١٦٩(. 

 لم أعثر له على ترجمة.  ) ١(

 .)٤/٢٩(، األعالم للزركلي )١/٧٦٥(: هدية العارفين ترجمته يف ينظر  ) ٢(

 تحاف.يقصد كتابه: اإل  ) ٣(

وايات. النشر   ) ٤(  .)١/٥٨(ينظر: باب ذكر إسناد هذه العشر القراءات من هذه الطُُّرق والرِّ

 .)٩٧ص(ينظر: باب ذكر اتِّصال تالوتنا وروايتنا به. تحبير التيسير،   ) ٥(

 .)/أ١٣٢- /ب١٣١(اإلتحاف   ) ٦(
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بأنه من كبـار  -دون أدنى تردد  -مقدار الرجل وصلته هبذا العلم، وحكمنا عليه علمنا 

القــراء يف عصــره بــبالده. ثــم صــلته هبــذا العلــم ال تنتهــي إلــى حــد المعرفــة، أو مجــرد 

ــة وسلســلة ســند متصــل إلــى القــراء  ــه فحســب، بــل لــه رواي اإلطــالع أو التصــنيف في

 .كما ذكرناه المعروفين، ومنهم إلى الرسول 

 -مسـند الحجـاز يف عصـره  - )١(هــ)١٢٥٧فهذا اإلمام محمد عابـد السـندي (ت

يذكر لنا أسانيده المتصلة المسلسلة يف علـم التجويـد والقـراءات، ولكثيـر مـن الكتـب 

عـن  )٢(المؤلفة يف هذا العلم المبارك عن عمه العالمة الشيخ محمـد حسـين األنصـاري

ــاري ــراد األنص ــد م ــالم محم ــيخ اإلس ــده ش ــوي  )٣(وال ــم التت ــد هاش ــام محم ــن اإلم ع

 .)٤(السندي

 - حيث إن جمهور القراء ال يعرتفون باإلجازة العامة  - وهذه الدقة يف ذكر اإلسناد 

تدل بوضوح على مدى صلة الرجل ومعرفته هبذا العلم الجليل الذي يعّز وجود أفراده 

 يف كل زمان ومكان.

ه مـن األسـانيد لعلـوم القـراءات كما يظهر من كتابه (إتحاف األكابر) وما ساق في

أن اإلمام السندي لم يتعلم تلك العلوم إال يف الحجاز، وإن ذكر بعض الرسائل ضـمن 

مؤلفاته يف الكتاب المذكور، إال أن تواريخ تواليفها تبين أنه ألفها بعد عودتـه مـن سـفر 

هــ)، ١١٤٧(رسالة الشفاء يف مسألة الراء، ألفها يف  :الحرمين الشريفين، من ذلك مثال

                                           
 . )٢/٧٢٠(، )١/٣٦٣(، فهرس الفهارس للكتاين )٢/٢٢٧(ترجمته يف: البدر الطالع ينظر   ) ١(

 .)٧/١٠٩٣(ترجمته يف: نزهة الخواطر ينظر   ) ٢(

 .)٦/٨٣٧( المرجع السابقترجمته يف: ينظر   ) ٣(

 وما بعدها. )١/١٠٠(راجع ثبته الشهير: حصر الشارد يف أسانيد محمد عابد   ) ٤(
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هــ)، رسـالة رفـع الخفـاء عـن ١١٤٨رسالة اللؤلؤ المكنون يف تحقيق مد السـكون يف (

وهكــذا، وهــذه الرســائل مــذكورة يف اإلتحــاف ضــمن  …هـــ) ١١٧٢مســألة الــراء يف (

 مؤلفاته، فالحقيقة أن الرسائل المذكورة أدرجت يف اإلتحاف فيما بعد.

* * * 
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 المبحث الثاين

 القرآن والقراءات تعليًما وتأليًفا جهوده يف نشره لعلوم

 

 وفيه مطلبان:

 .المطلب األول: جهوده يف نشره لعلوم القرآن والقراءات تعليًما وتدريًسا* 

سبق أن ذكرنا أن اإلمام التتوي انتقل إلى مدينة (تته)، حيث أسس مدرسة عظيمـة يف 

ــاك ا شــتهر صــيته، وســط البلــد، فاشــتغل بالتــدريس والتصــنيف والــوعظ واإلرشــاد، وهن

س العلـوم الشــرعية  فقصـده العـوام والخـواص لالســتفادة العلميـة والسـلوكية، فكــان يـدرِّ

 - خصوًصا: الحديث، والتفسير، والفقه، واألصول وغيرها مـن الفنـون  - النقلية والعقلية 

 يف مدرسته صباًحا، ويلقي الدروس الدينية ومواعظه يف مسجد مجاور للمدرسة عصًرا.

وال بد أن مـنهم مـن  ،-سبق ذكر بعضهم  -يديه أفاضل وأعالم  وقد تخرج على

تعلم منه علوم القرآن والقراءات والتجويد وما له صلة هبا، فتخرج على يديه مفسرون 

 ومجودون وقراء.

حسـب  -غير أنني لم أجد ضمن تالمذتـه مـن يلقـب بــ (القـارئ) أو (المقـرئ) 

أنه ال يوجد من تالمذته من اشـتهر بنقـل  ، وهذا ال يعني-اطالعي القاصر، واهللا أعلم 

هذا العلم ونشره فيمن بعده، بل اإلسناد الذي ذكره رئيس علماء المدينة اإلمام محمد 

يف كتابــه حصــر الشــارد للقــرآن الكــريم  هـــ) ١٢٥٧عابــد الســندي األنصــاري (ت

والقــراءات الســبع هــو مــا يصــل إلــى جــده العالمــة محمــد مــراد األنصــاري الســندي 

هـ)، وهو من أبرز تالمذة هذا اإلمام، حيث أخذها عن شيخه اإلمام محمد ١١٩٨(ت

هاشم التتوي بعرض ختمة كاملة من أول القرآن إلى خاتمته، يقول اإلمام محمد عابد 
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 السندي يف بداية أسانيده يف القرآن الكريم:

حتـه بقراءة القـرآن العظـيم مـن فات -وله الحمد  -فأقول: قد من اهللا تعالى علي «

إلى خاتمته على قراءة األئمة السبعة المشهورين برواهتم األربعة عشر المحصورة من 

... وذلك بما تضمنته المنظومة المعروفـة بالشـاطبية قـراءة تحقيـق .طرقهم المشهورة

... الشيخ محمـد حسـين بـن محمـد .وبيان وتجويد مراًرا متعددًة على شيخي العالمة

.. الشـيخ محمـد مـراد بـن محمـد .قرأت هبا على والدنا.. قال شيخنا .مراد األنصاري

يعقوب بن محمود األنصاري السندي، قال قرأت هبا جميع القرآن العظيم من فاتحتـه 

إلى خاتمته على شيخنا اإلمام الهمام مقتدى األنام الشيخ محمد هاشم بن عبد الغفور 

 .)١(»بن عبد الرحمن السندي التتوي...

ئيس علماء المدينة اإلمام محمد عابد السندي يدل على وهذا التصريح من قبل ر

 عدة أمور:

أن اإلمام محمد هاشم التتوي قام بنشر القراءات وتعليمها لتالمذته يف بالده  -١

 مع تأليفه فيها جنًبا إلى جنب.

 أن تالمذته نقلوا هذا العلم إلى من بعدهم. -٢

 د يف ذلك العصر.أن هذا العلم كان حي�ا ومعروًفا يف بالد السن -٣

وال أعرف إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري غير هذا اإلسـناد يف بـالد السـند. 

 ثم دخلت أسانيد قراء الحجاز ومصر والهند.

* * * 

                                           
 ملخًصا. )١/١٠٠(حصر الشارد   ) ١(
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 .المطلب الثاين: جهوده يف نشره لعلوم القرآن والقراءات بالتأليف فيها* 

ــا ــاويَن خمســَة عشــَر كتاًب ــه عن ــوم القــرآن  ســبق أن ذكــرُت ضــمن مؤلفات مــن عل

 :والقراءات والتجويد إجماال، وفيما يلي أتكلم عليها بالتفصيل، فأقول وباهللا أستعين

 

 مؤلفاته يف علوم القرآن: :أوالً 

 )١بطاقة الكتاب رقم (

 تحفة القارئ بجمع المقارئ. :العنوان* 

ة تحفالرسالة صغيرة الحجم، سماها المؤلف: موضوع الرسالة وحالتها الراهنة: 

ــارئ ــع المق ــارئ بجم ــاتالق ــان ركوع ــق ببي ــيم  )١(، وتتعل ــب تقس ــريم حس ــرآن الك الق

المؤلف، حيث قسم كل جزء من أجزاء القرآن الكريم إلى ستة عشـر ركوًعـا، وسـمى 

وجعلت كل جزء من القـرآن منقسـًما علـى سـتة عشـر جـزًءا، «كل ركوع: مقرًءا، قال: 

 .)٢(»وسميت كل جزء منها (مقرًءا)

سخ خطية متعددة يف مكتبات باكستان، وقد صرح المؤلـف باسـمه يف وللرسالة ن

مقدمتها، وطبعت بتحقيق: محمد جـان بـن عبـد اهللا النعيمـي، مـن المكتبـة المجدديـة 

هــ) برتجمتهـا إلـى ١٤٢١هـ، كما طبعت يف العام نفسه (١٤٢١النعيمية بكراتشي عام 

                                           
، - دون تحديد  -ع معين من اآليات القرآنية مصطلح (الركوع) يف المصاحف: عبارة عن مقط  ) ١(

لمعرفة مقدار ما قرأه القارئ يف الصالة أو خارجها. ينظر: مصطلح الركوع يف المصاحف، 

مدلوله، نشأته، وأقوال العلماء فيه. للدكتور عبد القيوم السندي، بحث محكم منشور يف 

 .)٣٥ص(هـ، ١٤٣٧، عام ٢٤الرياض ع »تبيان«مجلة 

 .)٢٢ص(لقاري، تحفة ا  ) ٢(
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١١٥ 

قيوم بن عبد الغفور السندي من اللغة السندية مع أصلها العربي من قبل الدكتور عبد ال

 قبل ندوة خدام التجويد السند، ونشر ملخصها يف مجلة (السند) بإسالم آباد باكستان.

لـم يـرتض المؤلـف مـا قـرره مشـايخ بخـاَرى مـن تقسـيٍم وتعيـيٍن  :سبب تأليفهـا

لركوعات القرآن الكريم لمـا بينهـا مـن التفاضـل يف الطـول والقصـر بحيـث لـو اتبعهـا 

صالة الرتاويح لوقع يف ترك المستحب من تطويل الركعة األولى علـى الثانيـة قارئ يف 

ل المؤلــف أجــزاء القــرآن ليحصــل التســاوي يف القــراءة ويف  أو ارتكــب الكراهــة، فعــدَّ

مقـرًءا، فصـارت كلهـا ١٦جميع الركعات، فقسم كل جـزء مـن األجـزاء الثالثـين إلـى 

 اويح ينهي الختمة يف ليلة الرابع والعشرين.مقرًءا، فلو اتبعها اإلمام يف صالة الرت ٤٨٠

ُذكر يف كتب الفقـه: أن تطويـل « :وقد ذكر المؤلف سبب تأليفها يف المقدمة فقال

علـى القـول األصـح، إذا كانـت  -ولـو يف النفـل  -الركعة الثانية على األولى مكروهة 

ويسـتحب  الزيادة متفاحشة... وأن تطويل الركعة األولـى علـى الثانيـة غيـر مسـتحب،

 . )١(»التعديل بين الركعتين يف الرتاويح عند أبي حنيفة وأبي يوسف

ومـن المعلـوم أن « :كما أن المؤلف انتقد تقسيم مشايخ بخارى للركوعات فقال

ركوعات القرآن على ما قرره مشايخ بخارى قد وقع التفاضل بينها يف الطـول والقصـر 

اويح مراعًيـا لتلـك الركوعـات فقـد يحصـل جًدا، حتى إن القارئ إذا قرأ القرآن يف الرت

الطول يف الركعة األولى على الثانية بقدر الضعف أو بقدر الثلثين والثلث، وقـد يكـون 

األمر بالعكس، فيقع القارئ يف ترك المستحب تـارة، ويف الكراهـة أخـرى، فـأردت أن 

سـاوي بـين أعدل أجزاء القرآن من األجزاء الثالثين المعروفة على سـواء، ليحصـل الت

                                           
 .)٢١-٢٠ص(تحفة القاري،   ) ١(
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 .)١(»قراءة الركعات كلها، ويحصل األمن من ترك المستحب، ومن حصول الكراهة

فشـرعت يف ذلـك يف « :هـ، قـال المؤلـف١١٥٠ألفها التتوي عام  :تاريخ التأليف

أوائــل شــهر شــوال المكــرم مــن ســنة ألــف ومائــة وخمســين مــن الهجــرة النبويــة علــى 

 .)٢(»صاحبها أفضل الصالة والسالم والتحية

 ،-كمـا سـبق  -مقـرءا  ١٦ثم ذكر المؤلف منهجه يف التقسيم، وجعـل كـل جـزء 

على خالف منهج المؤلـف يف أغلـب  -ومن المالحظ: أن الرسالة خالية عن الخاتمة 

حسـب  -. والمؤلف لم ُيسبق إلى مثـل هـذا التـأليف يف شـبه القـارة الهنديـة -رسائله 

 بعلوم القرآن الكريم.وهو يدل على شغفه التام  ،-علمي، واهللا أعلم 

* * * 

 )٢بطاقة الكتاب رقم (

 جنة النعيم يف فضائل القرآن الكريم. :العنوان* 

رسالة متوسطة الحجم، جمع فيها المؤلف فضائل  :موضوع الرسالة وحالتها الراهنة

 القرآن الكريم على ما ورد يف األحاديث واآلثار، لها نسـخ خطيـة كثيـرة يف بـالد السـند

تتوفر لدي ثالث نسخ منها، حققها الباحث: محمد مجيب اهللا بن غـالم رسـول وغيرها، و

 م،٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥شيخ يف رسالة الدكتوراه بجامعة السند، حيدر آباد، باكستان عام 

هــ)، ١٤٣٧ولم تطبع بعد، ولخصها الشيخ: محمد شكور بـن محمـود الميـاديني (ت

م يف فضـائل القـرآن الكـريم) مـن وطبعت بعنوان: (هبة الرحمن الرحيم من جنة النعـي

                                           
 .)٢١ص(تحفة القاري،   ) ١(

 .)٢٢-٢١ص(المصدر السابق نفسه،   ) ٢(
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 هـ، دون نسبته إلى المؤلف يف صفحة الغالف.١٩٨٧المنار باألردن، عام  دار

هــ، وانتهـى مـن ١١٣٤بتأليف هذه الرسـالة يف شـهر صـفر سـنة  بدأ المؤلف 

تسويدها يف شهر ربيع اآلخر مـن العـام نفسـه، أي يف خـالل ثالثـة أشـهر، ويف عنفـوان 

 ره ثالثون سنة فقط، وذلك قبل سفره للحرمين الشريفين.شبابه حينما كان عم

 :الرسـالة تشـتمل علـى: مقدمـة، وفصـلين. أمـا المقدمـة :موجز وصف الرسـالة

فتشتمل على عدة فوائد، أجاب فيها عن إيرادات على منهجه، حيث ذكر فيهـا منهجـه 

ــل األول ــه يف الفص ــا نقل ــأن م ــا ب ــرح فيه ــا، وص ــادره فيه ــائل ومص ــراد الفض ــن  يف إي م

 األحاديث هو على ضربين:

هو المنقول من تفسـير الـدر المنثـور يف  :-وهو األغلب األكثر - الضرب األول

، وذلــك ألنــه التــزم أن ال يخــرج )١(التفســير بالمــأثور للحــافظ جــالل الــدين الســيوطي

 حديًثا يعلم أنه موضوع إال مقرونا ببيان وضعه.

عن تفسير السـيوطي المـذكور، وقـد هو ما نقله  :-وهو األقل  - والضرب الثاين

التــزم فيــه أن ال ينقــل شــيئا إال مــن الصــحاح الســت أو مــن مراجــع أخــرى حديثيــة أو 

تفسيرية أو من كتـب األذكـار، وقـد صـرح بأسـماء مؤلفيهـا، وذلـك ألهنـم ال يـوردون 

 حديًثا موضوًعا البتة إال مقروًنا ببيان وضعه. 

أكثرها  فضائل السور عن أبي بن كعب  ونبه فيها على أن األحاديث المروية يف

بــريء عنهــا. ونبــه علــى أنــه أورد يف الفصــل األول مــن األحاديــث  موضــوع، وهــو 

 .. لكونه حجة يف فضائل األعمال..واآلثار مما فيه إرسال أو انقطاع أو إعضال

                                           
 .)١/٣٢٨(، البدر الطالع )١/٢٢٧(ترجمته يف: الكواكب السائرة ينظر   ) ١(
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 فضائل القرآن الكريم على قسمين: :كما ذكر أن

 َكُسورٍة معينة أو آية معينة. منها ما يشمل جميعه وال يختص ببعض منه

ومنها ما يختص ببعض منه َكُسورٍة أو آية معيَّنَتين. واكتفى يف هـذه الرسـالة علـى 

 القسم األخير فقط.

ــى  ــة عل ــار الموقوف ــث واآلث ــن األحادي ــل األول م ــر يف الفص ــه ذك ــى أن ــه عل ونب

 الصحابة والتابعين، مما لم يصل إلى حد الوضع.

ا ورد يف فضائل سور القرآن وآياته خاصة من األحاديث يف ذكر م والفصل األول:

واآلثار. وكانت عناوينه كالتالي: فضائل التسمية، فضائل سورة الفاتحة، فضائل سورة 

ا .البقرة ا أو آليٍة مَّ .. هكذا أتى على جميع السور، فلو وجد شيًئا من الفضائل لسورٍة مَّ

 .)١(»لم يوجد يف فضلها شيءٌ « :ذكرها، وإال قال

، ومــن )٣(، والواحــدي)٢(: يف ذكــر األحاديــث التــي نقلهــا الثعلبــيوالفصــل الثــاين

يف تفاســيرهم يف آخــر كــل ســورة وبيــاِن حالِهــا  )٥(، والبيضــاوي)٤(تبعهمــا، كالزمخشــري

                                           
 .)١٣٩ص(جنة النعيم،   ) ١(

ــر   )٢( ــيوطي، ينظ ــرين للس ــات المفس ــه يف: طبق ــات المف)٢٨ص(ترجمت ــداوودي ، طبق ــرين لل س

)١/٦٦(. 

، طبقـــات المفســـرين للـــداوودي )٧٩ص(ترجمتـــه يف: طبقـــات المفســـرين للســـيوطي، ينظـــر   ) ٣(

)١/٣٩٤(. 

، طبقــات المفســرين للــداوودي )١٢٠ص(ترجمتــه يف: طبقــات المفســرين للســيوطي، ينظــر   )٤(

)٢/٣١٤(. 

ســرين لألدنــه وي، ، طبقــات المف)١/٢٤٨(ترجمتــه يف: طبقــات المفســرين للــداوودي ينظــر   ) ٥(

 .)٢٥٤ص(
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 صحًة وضعًفا.

ويف هذا الفصل يذكر الروايات وطرقهـا ثـم يـذكر حكمهـا مـن حيـث الصـحة أو 

 ان فيه منهجه هو منهج المحدثين.البطالن من كالم المحدثين، وك

كمـا أن : «)١(قال الحافظ ابـن تيميـة يف بعـض رسـائله« وملخص ما ذكره يف ذلك:

ـاعون مـن أهـل  للحديث أدلة تقطع بصحته، فله أدلة تقطع بوضعه، مثل مـا رواه الوضَّ

البــدع والغلــو يف الفضــائل، كحــديث يــوم عاشــوراء وصــالته، ويف التفســير مــن هــذه 

كثيرة، كمـا يرويـه الثعلبـي والواحـدي والزمخشـري يف فضـائل السـور، الموضوعات 

والثعلبي يف نفسه كان ذا خير ودين، ولكن كان حاطب ليل، ينقل كلَّ ما وجد يف كتـب 

التفسير من صحيٍح وضعيٍف وموضوٍع. والواحدي صـاحبه كـان أبصـر منـه بالعربيـة، 

تصـٌر، لكـن صـان تفسـيره مـن تفسـيره مخ )٢(لكن هو أبعد عن اتباع السـلف. والبغـوي

وإذا عرفــت هــذا، فــال يخفــى عليــك أن مــا ذكــره البيضــاوي يف ». الموضــوع والبــدع

تفسيره، يف ذيل كل سورة من الحديث، فإنَّما قلَّد فيه الزمخشري، وقـد تقـرر أن اآلفـة 

مع أن أكثرها موضـوع،  من التقليد، فإنَّ الناس يغرتون بكالمه، وينقلون عن النبي 

إما لعدم علمهم بوضعها أو لغرض آخر. فأردت أن أنقل كل حديٍث منها علـى وذلك 

حاله، وأبيِّن حاله بالنقل عن الحفاظ مـن المحـدثين، كالحـافظ ولـي الـدين العراقـي، 

والحافظ ابن حجر العسقالين، والحافظ جالل الـدين السـيوطي، وعـن كـالم العالمـة 

                                           
 .)١٣/٣٥٤(ينظر نص كالمه يف: مجموع الفتاوى   ) ١(

ــر   ) ٢( ــيوطي، ينظ ــرين للس ــات المفس ــه يف: طبق ــداوودي )٤٩ص(ترجمت ــرين لل ــات المفس ، طبق

)١/١٦١(. 
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١٢٠  

هما علــى البيضــاوي، شــكر اهللا تعــالى يف حاشــيت )٢(، والفاضــل الجلبــي)١(شــهاب الــدين

 .)٣(»سعيهم أجمعين

أنه أورد األحاديث محذوفة األسانيد اختصاًرا، وعوض  ومن منهجه يف الرسالة:

عنها بشرح الغريب، وقد يشرحها باللغة الفارسية لكوهنا لغَة بالده يف عصـره، وصـرح 

حـدثين. وهـذا يف كل حديث وأثر باسم الصـحابي، والتـابعي، واسـم مخرجـه مـن الم

 دليل تمكنه من علوم الحديث ورجاله منذ عنفوان شبابه.

* * * 

 )٣بطاقة الكتاب رقم (

 كفاية القارئ. :العنوان* 

أرجـوزة ألفيـة يف مشـتبهات القـرآن الكـريم، موضوع الرسـالة وحالتهـا الراهنـة: 

نـورة توجد منها نسخة يف مكتبة الملـك عبـد العزيـز (ركـن: المحموديـة) بالمدينـة الم

) لوحـــة، وأخـــرى بالمكتبـــة القاســـمية بـــبالد الســـند ٣٤)، وتقـــع يف (٢٧٠٠( :بـــرقم

الــدكتور عبــد القيــوم بــن عبــد  :) لوحــة، وقــد طبعــت بتحقيــق١٣باكســتان، وتقــع يف (

هـ باشـرتاك المكتبـة اإلمداديـة بمكـة المكرمـة ومؤسسـة ١٤٢٨ :الغفور السندي، عام

 الريان ببيروت.

                                           
د بن عمر، شهاب الّدين الخفاجي.   ) ١( ترجمته يف: خالصة األثر ينظر يقصد: أحمد بن محمَّ

 .)١/٢٣٨(للزركلي ، األعالم )١/٣٣١(

 .)٣/٨٨(، األعالم للزركلي )٣٧٧ص(ترجمته يف: طبقات المفسرين لألدنه وي، ينظر   ) ٢(

 .)٤١٣ص(جنة النعيم،   ) ٣(
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١٢١ 

 مة، وأبواب على عدد حروف التهجي، وخاتمة.تشتمل المنظومة على: مقد

ــت ( ــة وألــف بي ــا يف ثماني ــد نظمه ــل هنايتهــا ١٠٠٨وق ــذلك قب ــرح ب ــا ص   )، كم

 :قائالً 

  وجملتها ألف من األبيات - ١٠٠٤

  

  ثمانيـــــة أيًضـــــا لـــــدى اســـــتثبات  *

) ٥٠ولكن هناك أبيات ناقصة من المنظومـة يف النسـختين الخطيتـين، وعـددها (  

) بيًتـا، والنسـخة الثانيـة تشـتمل علـى ٩٥٧المدينة تشـتمل علـى ( بيًتا؛ حيث إن نسخة

) بيًتا، وفيها زيادة بيت واحد فقـط علـى مـا يف نسـخة المدينـة، فيصـبح مجمـوع ٨٧٠(

 ) بيًتا.٩٥٨أبياهتا (

وقــد انــتهج اإلمــام الســندي يف هــذه المنظومــة هنــج اإلمــام الســخاوي يف هدايــة 

فيها، فقد يأيت ببيت من الهداية بكاملـه، كقولـه  المرتاب، وضمنها أبيات الهداية، وزاد

 :يف المقدمة

ْبُتها على حروف المعجـم -١٥   رتَّ

  

ـــْبَهم  * ـــٍر ُم ـــلِّ أم   فأفَصـــَحْت عـــْن ُك

 ) بيًتا. ٥٤وقد استقصيتها فوجدهتا (  

 :وقد يورد بيًتا من الهداية بتغيير كلمة أو كلمتين من عنده كقوله

  أودعُتها مواضـًعا َتْخَفـى علـى -٨

  

  تـــالي الكتـــاِب أو ُتِعـــيُن َمـــْن َتــــال  *

 حيث غير كلمة (وتريح) بقوله (أو تعين).  

وقد يأيت بالشطر األول منها ثم يكمل البيت، أو يجـّزئ بيـت الهدايـة يف شـطرين 

  :) بيًتا، كقوله٢٠من منظومته، وذلك يف حوالي (

  فإن أردَت علَم لفـٍظ أشـكال -١٠

  

  َمالوكان ذا عدد من الحروف ُمجْ   *

  فانظر إلى الحرف الذي يف األول - ١١  

  

ــــــلِ   *   اطلبــــــه فيــــــه جاهــــــًدا وتأمَّ
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١٢٢  

ُب نظَمـه معنـى مـا يف الهدايـة، وهـذا كثيـر، بحيـث إننـي حينمـا قارنتهـا  وقد ُيَشـرِّ

 بالهداية لم أجد ترك ما فيها من المتشاهبات إال مواضع يسيرة.

ويقـال يف منظومتـه مـا  ومنهجه هو منهج اإلمام السخاوي يف إيـراد المتشـاهبات،

 يقال عن منهج اإلمام السخاوي يف منظومته.

وفيها من المحاسن ما يف السخاوية، وكل مـا ُيَعـدُّ مـن محاسـن الهدايـة فهـو مـن 

محاسن الكفاية، مع شيء من توسـع منهجـي لـدى اإلمـام التتـوي. وفيمـا يلـي نجمـل 

 :بعض نقاط منهجه

بدًءا من باب الهمزة، وانتهـاًءا ببـاب أنه رتب المنظومة على حروف الهجاء،  -١

باًبا على عدد حروف الهجاء مع تفريقه بين الهمزة واأللف المدية،  ٢٩الياء، فصارت 

علـى مـا تعـارف  -عكـس اإلمـام السـخاوي  -كما أنه قدم باب الواو على بـاب الهـاء 

 عليه أهل بالده.

نظـر إلـى الحـرف من أراد البحـث يف منظومتـه عـن كلمـة متشـاهبة فعليـه أن ي -٢

 األول من تلك الكلمة يجدها يف باهبا.

يحاول الناظم جمع النظائر مـن المتشـاهبات يف بـاب المتشـابه األول، وهـذا  -٣

 حسب إمكانية الجمع بين النظائر، وإال ذكر ُكالً يف بابه.

  قـــد يـــذكر النـــاظم متشـــاهبًا ويكتفـــي بـــه دون التنبيـــه علـــى مـــا يشـــاهبه مـــن  -٤

  كـــان ذكـــر الموضـــع األول باعتبـــاره موضـــًعا منفـــرًدا يغنـــي عـــن كلمـــة أخـــرى، إن 

ذكر الموضع الثاين. وقد يخالف ذلك، فيذكر متشاهبًا ويـذكر معـه مـا يشـبهه، ويسـميه 

 قرينًا.

ا  - إذا كان التشابه من قبيل االختالف يف الحركة اإلعرابية  - ٥  –رفًعا ونصـبًا وجـر�
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١٢٣ 

ن المتشـاهبات ألن مثـل ذلـك االخـتالف ال فال يعريه النـاظم اهتماًمـا وال يـورده ضـم

 يشكل غالًبا على حافظ للقرآن متقن وال يلتبس عليه.

التزامه بإيراد الكلمات القرآنية على سـبيل الحكايـة دون إخضـاعها لعوامـل  -٦

 اإلعراب، إال يف مواضع يسيرة، كقوله: 

ـــدد -١٢٦ ـــة فس ـــد يف التوب   وواح

  

ـــد)  * ـــن ي ـــة ع ـــوا الجزي ـــل (يعط   قب

 كلمة (يٍد) المنونة بكسرة واحدة باإلشباع.فتقرأ   

  :وكقوله

  وذاك بعــد (شــرذمٌة قليلــْة) -٣٢٩

  

  فحــــــــافظْن فوائــــــــًدا جليلــــــــةْ   *

 فسكن كلمة (قليلٌة) للوزن.  

العقـود للمائـدة،  :قد يسمي الناظم بعض السور بأسـماء غيـر متداولـة، نحـو -٧

 .. وهكذا..لزمرسبحان لإلسراء، الظلة للشعراء، الذبح للصافات، تنـزيل ل

  رغم كونه عالًِمـا بـالقراءات التـزم يف ذكـر المتشـاهبات روايـة اإلمـام حفـص  -٨

  عن عاصـم لكوهنـا هـي الروايـة المتداولـة يف بـالده ومـا جاورهـا يف عصـره، ويف ذلـك 

 :قال

  وَراَعيُت يف األلفاظ لفَظ حفصٍ  - ٢٨

  

ــــَر نقــــصٍ   * اِء غي ــــرَّ ــــْن ســــائر الُق   مِ

ول من المتشابه من سورة البقرة فال يلتزم الناظم بتقييـده إن كان الموضع األ -٩  

 باسم السورة، بل يطلقه، ثم يذكر ما يشبهه.

إن كان المتشابه وقع يف مواضع عديـدة فيحـاول النـاظم تقييـده بـذكر عـدد  -١٠

 مراته، وهذا كثير لديه.

 تقييد المتشابه بذكر ما قبله وما بعده. -غالًبا  -يحاول الناظم  -١١
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١٢٤  

 وقد يقيد بعض المتشابه بذكر عدد اآلي من تلك السورة. -١٢

 :أما ما يوجد لديه من توسع يف المنهج فهو كما يلي

أنه فرق يف ذكر المتشابه بين قليل الحروف وكثيره، واختار عند بيان المتشابه  -١

 :قليل الحروف من الكلمات، ويف ذلك قال

  واخرتُت ما َقلَّ فيـه األحــرُف  - ٢٥

  

  ن ذي الكثيــــر منــــه ُيْعـــــَرُف لكــــو  *

  إالَّ ُشــــُذوًذا فــــذو الكـثــــير -٢٦  

  

ـــــرير  * ــــدى التح ـــــها ل ــــُه في   أدرجُت

يحاول الناظم جمـع النظـائر مـن المتشـاهبات يف بـاب المتشـابه األول، وقـد  -٢  

يخرج عن االلتـزام بـذلك فيـذكره يف غيـر الموضـع األول لكونـه مـدار اإلشـكال، ويف 

 :ذلك قال

  ا جمعُتهــا بغيـــر األّولِ ونــادرً  -١٩

  

ل مـدار المشـكِلِ   *   إن كان غيـر األوَّ

ال يراعي الناظم ترتيب حروف التهجي عند ذكره للكلمات التابعة للمتشـابه  -٣  

 :لكوهنا غير مقصودة، ويف ذلك قال

  ولــم أراع يف التوابــع ُمْعَجَمــا -٢٠

  

  مـــن الحـــروف فينبغـــي أن َتْفَهمـــا  *

ة من منهجه أنه: إذا كان التشابه مـن قبيـل االخـتالف يف ذكر يف النقطة السابع -٤  

الحركة اإلعرابية فال يورده ضمن المتشاهبات، إال أنه خرج عن ذلك يف مواضع قليلة، 

 ويف ذلك قال:

  وكلُّ ما قيَّـَده اِإلعـراُب فــلمْ  -٢١

  

  آِت بـــــه ألنــــــه يف النحـــــو ُعــــــلم  *

ـــمُ  -٢٢   ـــد َأْرُس ــادًرا ق ـــَكاًنا ن   إالَّ َم

  

  لكونـــــه بالنحــــــو لـــــيس ُيْعَلـــــــمُ   *

  وأدرجتُه يف الحرف ذي اِإلعراب - ٢٣  

  

  فاطـلبــــــه تلقـــــاُه بــــــذاَك البـــــاِب   *

ــة   ــن المنظوم ــن محاس ــبط  :وم ــى ض ــات عل ــاظم بالتعليقــات والتنبيه ــام الن اهتم
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١٢٥ 

ــوزن  ــزة لل ــع الهم ــدال أو قط ــل أو اإلب ــباع أو النق ــا باإلش ــث قراءهت ــن حي ــات م الكلم

بيـان معـاين المفـردات اللغويـة التـي يـرى أهنـا تحتـاج إلـى شـرح الشعري، واهتمامـه ب

 وتوضيح، وهي كثيرة جدا يف المنظومة.

) من الخطبـة بقولـه: ٨: أنه علق على كلمة: (مواضًعا) يف البيت: (- مثال -منها 

 ».صرف لضرورة شعرية«

هـذه األلـف والـالم جـزء مـن « :)٩٠وعلق على قوله: (كذلك فعل ال) البيـت (

 ».(كذب) و(فعل)، واكتفى بأل للضرورة :(الذين) الواقع بعدهما، أي بعدلفظة 

رآى يــرى،  :أمــر مــن :ره)«( :) بقولــه١٩٧وعلــق علــى كلمــة (َرْه) مــن البيــت: (

 ».والهاء للسكت إجراء للوصل مجرى الوقف، أو هي هاء الضمير، وإسكاهنا لغة

خلـط  :(مـاه) أي :نمـ): «٦٨٦وقال معلًقـا علـى كلمـة (فـال تميهـا) يف البيـت: (

(القاموس). واأللف يف (فال تميها) بدل من النـون الخفيفـة، فـال َيـِرُد: أن اليـاء ينبغـي 

 ».سقوطها يف النهي ألجل الجزم. ألهنا إنما تسقط إذا لم يلحق آخره نون التوكيد

ــات  ــض التعليق ــة، وبع ــر مراجــع لغوي ــع ذك ــيحية م ــات التوض ــذه التعليق ــل ه مث

 ا يف المنظومة.التفسيرية فكثيرة جدً 

وال شك أن ذلك مما ُيمدح عليه النـاظم، ويعطـي لمنظومتـه قـوة وقيمـة، وتـدل 

 على مكانة الناظم العلمية ومعرفته التامة باللغة وقواعد النحو وفنون الشعر.

 مالحظات على منظومته:

لقد اطلع الناظم على هدايـة المرتـاب للسـخاوي واقتـبس مـن قصـيدته، بـل  -١

امل أبياهتا يف مواضع كثيرة، بل ال يخلو باب مـن الكفايـة مـن اقتبـاس ضمن قصيدته ك

من الهداية، ما عدا باب األلف المدية الذي أضافه اإلمام التتوي يف منظومته. لكنه لـم 
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١٢٦  

علـى خـالف مـا  -يف الحقيقـة  -يشر إلى منظومة السخاوي يف بيت من أبياته!. وهـذا 

ألمانـة العلميـة يف النقـل واإلحالـة يف جملـة مـا تعاهدناه عليه، حيث إنه دائًمـا يراعـي ا

 اطلعت عليه من مؤلفاته!.

كما سبق التنبيـه  –ولكن هناك أبيات ناقصة من المنظومة يف النسختين الخطيتين 

فعليـه يمكـن أن يكـون صـرح بـذلك يف بيـت مـن أبياهتـا وكـان هـذا البيـت مـن  -عليه 

 النواقص، واهللا أعلم.

علـى سـبيل المثـال ال  -منهـا  :المواضـع المتشـاهبةأهمل الناظم ذكر بعـض  -٢

 :يف باب الهمزة -الحصر 

١١٢ -        (إِنَّا) دون  

  

ــــــا  * ْبِح خــــــذه منَّ   يف ســــــورة الــــــذِّ

ـــيمْ  - ١١٣   ــا مق ــس هب ــث الخم ــو ثال   وه

  

 بعــــــــــــــد:   *              

المواضع الخمسة يف الصافات بأنه بدون (إنا)، وبقية  فخص الموضع الثالث من  

، وهنـا لـم يتطـرق )١٣١، ١٢١، ١٠٥، ٨٠( :المواضع فيها بزيادة (إنا) وهـي اآليـات

إلــى المواضــع التــي فيهـــا (إنــا) مــع اآليــة المـــذكورة، وقــد وردت بزيــادة (إنـــا) يف 

دت بدوهنا يف كذلك، أما بدون (إنا) فال تختص بالصافات، فقد ور )٤٤ :المرسالت(

 .)١٤القصص: (، )٢٢يوسف: (، )٨٤األنعام: (

 ولعل مثل هذا الموضع مما يدل على محل السقط يف المنظومة، واهللا أعلم.

 .بآل عمران َفَرهْ     ولفُظ  - ثالثة البقرة        - ٢٦٤ :وقال

 الموضع األول والثاين يف البقرة:                      

                                  :والثالث ]٢٧٢[اآلية ،

 فيها:                    وورد يف آل عمران: ]٢٧٣:[اآلية .   
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               :٩٢[اآلية[. 

 ولم يذكر ما ورد يف األنفال:                      

 ، وكان عليه ذكره.]٦٠[اآلية:

 :ذكر بعض المتشاهبات يف غير أبواهبا -٣

ال يلتـزم النـاظم عنـد ذكـر اآليـات المتشـاهبات الرتتيـب المصـحفي للسـور، بـل 

يذكرها حسب مناسبة النظم وبما يتيسر له إيراده حسب الوزن الشعري. منهـا قولـه يف 

 :باب الهمزة

 )٣٧-٣٥ :.... (األبيات. بشرى أتت لمؤمنين مسفرة

يف باب الهمزة؛  فذكر كلمة (بشرى) مع (المؤمنين) و(المحسنين) و(المسلمين)

ـــر أن اإلمـــام الســـخاوي أوردهـــا مـــع (المـــؤمنين)  ـــاء، غي ـــاب الب وأرى أن محلهـــا ب

 ).٢٨٥-٢٨٤و(المحسنين) يف باب الميم من هداية المرتاب (

 :ومنها قوله يف باب الدال

) لدى كهف ظاهر - ٢٩٠   (لئن رددتُّ

  

ــَلْت (ُرِجْعــُت) مكانــه بــاهر  *   يف ُفصِّ

 ) وهو محله.١٥٩-١٥٨الراء من الهداية ( وقد ذكره السخاوي يف باب  

 :حصول تساهل يف بعض النصوص القرآنية، كقوله -٤

  وهو آخر اللفظين هبا عيان -٢٠٨

  

  بعـــد (هـــو معهـــم أينمـــا كـــانوا)  *

..) بزيادة حرف الواو؛ ولم ترد .(بعد وهو معهم :فالذي وجدته يف النسختين هو  

م مـن النـاظم، أو مـن سـهو النسـاخ، واهللا الواو يف اآلية المذكورة، وقد يكـون سـبق قلـ

 أعلم.

 :يوجد خطأ يف تحديد وبيان بعض مواضع التشابه، كقوله -٥
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  وهو أول اللفظين هبا اقرؤوه - ٢١٨

  

ــــــــــــــــــَد:   *  َبْع          

 والكالم على كلمة          من قوله تعالى:                      

              وهي قبل: ]٦ :[المجادلة ،           ،وليس بعده

 والبيت كذا يف النسختين، فال أدري أهو سهو من الناظم أم من النساخ؟ واهللا أعلم.

 قوله يف باب الواو: يوجد خطأ يف تعداد بعض المواضع من المتشابه، ك -٦

٧٧٠-     بالفاء أتت بيوسف  

  

  ثنتـــا عشـــرة كلمـــة بـــال تعســـف  *

ـا)  ١٣موضًعا! وقد أحصـيتها فوجـدهتا ١٢فأفاد بأهنا    موضـًعا. هـذا، وكلمـة (َلمَّ

بالواو أو بالفاء أو بدوهنما ليست من متفـردات سـورة يوسـف أو هـود، فمواضـعها ال 

لكريم، إال أن النـاظم تبـع يف عـدها اإلمـاَم السـخاويَّ لشـبهة تأيت يف الحصر يف القرآن ا

التشابه بين اللفظين، غير أن السخاوي اكتفى بَِعدِّ مـا وقـع بـالواو يف يوسـف فقـط تبًعـا 

، واستغنى عن ذكر الضد للقرين، ومؤلفنا أراد التوضيح فنبه على مـا )١(لإلمام الكسائي

 ود بالواو أو الفاء.وقع بالفاء فيها مع زيادة مواضع سورة ه

هذا بعض ما ظهر لي من المالحظات علـى المنظومـة مـن حيـث المـنهج وبيـان 

 المتشاهبات.

أما من حيث الوزن الشعري للقصيدة فال شك أن المنظومة تحتـاج إلـى إصـالح 

ــاظم  ــل الن ــا. ولع ــر أوزاهن ــدة لكس ــات عدي ــديل يف أبي ــه يف  وتع ــك بنفس ــظ ذل الح

 ا:منظومته، فمن ثم قال معتذر

  وإن وجدَت وزهنـا مكسـورا -٢٩

  

  فـــــال تلـــــم، وعـــــدين معـــــذورا  *

                                             
 .)١٦٥ص(، هداية المرتاب للسخاوي، )١٨٥-١٨٤ص(ينظر: متشابه القرآن للكسائي،   ) ١(
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ـــي أدرجـــت يف كلمـــايت -٣٠   ألنن

  

  َكلِـــــــــَم القـــــــــرآن كـــــــــامالت  *

  وعليه، فال لوم عليه.  

 :مؤلفاته يف القراءات وعلومها :ثانًيا

 )٤بطاقة الكتاب رقم (

 حواشي وتعليقات على القصيدة المعروفة بالشاطبية، مخطوط. :العنوان* 

تعليقات نفيسة على أبيات الشـاطبية، ومنسـوبة إلـى  :وضوعها وحالتها الراهنةم

اإلمام التتوي دون دليٍل قوي على أهنا مـن تأليفـه، حيـث لـم يصـرح باسـمه بالـداخل، 

ولم يذكرها ضمن مؤلفاته يف كتابـه (إتحـاف األكـابر)، بيـد أن هنـاك قـرائن تـدل علـى 

 كوهنا من مؤلفاته، من ذلك:

ألن خطـه الثلـث والفارسـي معروفـان يف  ؛ظن أهنا مكتوبة بخـط يـدهغالب ال -١

 .)١(كثير من مؤلفاته

 .)٢((محمد هاشم عفي عنه) :كثرة التعليقات المنتهية باسمه -٢

                                           
التي  »وصول إلى جناب الرسول ذريعة ال«ومن أكرب األدلة على ذلك أن رسالته المسماة بـ  ) ١(

 هـ باللغة الفارسية طبعت بخط يده، وخطه فيها شبيه بخط التعليقات.١١٣٣ألفها يف 

أي اإلسكان آخى التحريك، سواء كان ): «٢٠كقوله على: (واإلسكان آخاه منزال) (ص  ) ٢(

ذلك المقام... التحريك مقيدا أو غير مقيد،.... ولهذا قال الجعربي والمال علي قاري يف شرح 

 ».وقال ابن القاصح يف شرح ذلك المقام... أو غير مقيد. انتهى. (محمد هاشم عفي عنه)

قال الجعربي: إن لم يتلها ساكن علم ذلك مما ): «٣٥وكقوله على: (جميعا بضم الهاء) (ص  

ألن الجعربي لم يقيده به... فتدبر. (محمد هاشم  ؛بعد... فعلق عليه وقال: قلت: فيه نظر

 ».عفي عنه)
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ــاُت  -٣ ــا التعليق ــذت منه ــي أخ ــع الت ــادر والمراج ــر المص ــروح  -أكث ــأبرز ش ك

هـي  - )٢(هــ)١٠٥٠(ت ، والنشر البن الجزري، والجـواهر المكللـة للعـويف)١(الشاطبية

نفسها من مراجعه يف رسالتيه: الشفاء يف مسألة الراء، واللؤلـؤ المكنـون يف تحقيـق مـد 

 السكون، والتي ال تتوفر لغيره يف عصره ببالده.

 أسلوب الكتابة بين السطور والهوامش من منهجه يف كثير من مؤلفاته. -٤

يف بعـــض المواضـــع  اســـتفادته مـــن شـــرح الشـــاطبية بالفارســـية، والتعليـــق -٥

 بالفارسية من ديدنه.

 شهرة نسبتها إليه يف بالد السند. -٦

لم يعتربه تأليًفا مسـتقال، وإنمـا  هذه القرائن تدل على أن العمَل عمُله، ولعله 

علق على أبيات الشاطبية يف أثناء دراسته لعلم القراءات بالمدينة أو علق عليها يف أثناء 

سند، ولذلك لم يبيضها، ولم يكتب لها مقدمة وال خاتمة، أو تدريسه للقراءات ببالد ال

 قد يكون ذلك مسودة ولم يتمكن من تبييضه، واهللا أعلم.

) لوحــة، كتــب ١٣٧) صــفحة حســب ترقيمهــا، أي (٢٧٤تتكــون النســخة مــن (

المتن بخـط الثلـث واضـح وجميـل، كـل سـطر بشـطر بيـت، والمـتن مشـكل بكاملـه، 

                                           
هـ)، كنـز المعاين ٦٥٦هـ)، الآللئ الفريدة للفاسي (ت٦٤٣منها: فتح الوصيد للسخاوي (ت  ) ١(

هـ)، كنـز المعاين للجعربي ٦٦٥هـ)، إبراز المعاين ألبي شامة (ت٦٥٦لشعلة الموصلي (ت

 هـ)،٨٠١هـ)، سراج القارئ البن القاصح (ت٧٦٢هـ)، مربز المعاين للعمادي (ت بعد٧٣٢(ت

 هـ) وغيرها.١٠١٤ح مال علي القاري (تشر

طبع بتحقيق: الدكتور عبد الرحمن فتح اهللا إبراهيم نافع، من مكتبة الرشد، المدينة المنورة،   ) ٢(

 هـ.١٤٣٦، ١ط
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يت من المتن بل على الحواشي المتعلقـة بمـا سـبق، وبعض صفحاته ال يشتمل على ب

وهــي كثيــرة، والحواشــي والتعليقــات بــالخط الفارســي بــين الســطور ويف الهــوامش، 

كمـا  -مجهولة الناسخ وتـاريخ النسـخ، ولكـن غالـب الظـن أهنـا بخـط اإلمـام التتـوي 

مـن  اللوحة األولى من مقدمة المتن ناقصة، وكـذا اللوحـة األخيـرة ناقصـة ،-أسلفت 

حواشي وتعليقات على القصيدة المعروفة بالشاطبية تأليف اإلمـام هنايتها، والعنوان (

) كتب بخط حديث. وال توجد منها يف المكتبات العالمية محمد هاشم التتوي السندي

إال هــذه النســخة الفريــدة التــي حصــلت علــى  -حســب اطالعــي وعلمــي القاصــر  -

 كنديارو ببالد السند.مصورهتا من المكتبة القاسمية بمدينة 

اللوحة األولى تشتمل على ذكر بعض شروح الشاطبية المشهورة، والثانيـة علـى 

فهرسة الشاطبية، وعلى نظم جامع لرموز الشاطبية، ثم تبدأ اللوحة التي بعدها بـالمتن 

  :)٤وأول أبياته الشطر الثاين من البيت (

  دوءا بــه أجــذم العــالومــا لــيس مبــ  *  ..................................

ــــــــــت (   ــــــــــره: البي   )١١٦٥وآخ

  

ــأّوال  *   فيــا طيــب األنفــاس أحســن ت

فالنسخة ناقصة من أولها وآخرها، كما يوجـد فيهـا سـقط يف أكثـر مـن موضـع يف   

 الداخل.

). ٣٤٥) إلــى صــدر البيــت (٣٣٥) أبيــات، مــن عجــز البيــت (١٠األول: بقــدر (

) ٦٨١مـن البيـت ( -بعد العنـوان  -عراف ) بيتا، من بداية سورة األ٢٢والثاين: بقدر (

) إلى ١٠٣٩) بيتا، من البيت (٦٢) من سورة التوبة. والثالث: بقدر (٧٠٢إلى البيت (

 ) أبيات ونصف بيت.١٠٥)، المجموع: (١١٠١البيت (

وتشتمل بعض الصفحات على المتن فقط وشيء من الحواشي بـين السـطور أو 
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 يف بعض المواضع وهي قليلة. على الهامش، كما يوجد طمس يف التصوير

والحواشي جلها بالعربية، وبعضها بالفارسـية وهـي قليلـة، وكلهـا بخـط فارسـي 

دقيق وجميل، كثير منها متداخل يف بعض، ولـذلك قـد يضـطر الكاتـب لفصـلها بخـط 

 مثال). ٣٨ص :(ينظر

وزن البيت، وضبط كلمات المتن، ومعاين وتحتوي الحواشي والتعليقات على: 

): (مـن واو ابـدال): ٤٣(ص -تعليقا علـى قـول النـاظم  -ت وشرحها، كقوله المفردا

يتزن البيت بنقل همزة أصلها (أبدل) والمعنى: أن أصل (آل): أهل على قول سيبويه «

 ..»..قلبت الهاء همزة... وقال الكسائي ومن تبعه: أصله: (أول) بفتحتين

مـاض مجهـول، «ال): ): (قبـل أقـب٤٦(ص -تعليقا علـى قـول النـاظم  -وكقوله 

وألفه لإلطالق، يقال: أقبلت الشـيء إذا جعلتـه قبالـه، وال يبعـد أن يكـون مـن اإلقبـال 

 ».)١(ضد اإلدبار، ولو كان بصيغة المعروف لكان أجمل. (علي قاري)

ــه  ــاظم  -كمــا أهنــا تشــتمل علــى إعــراب األبيــات، كقول ــا علــى قــول الن  -تعليًق

إظهار) مبتدأ مضاف إلى الفاعل، و(آل لوط) «( :..).): (وإظهار قوم آل لوط٤٣(ص

 ».مفعوله

قد يلخص كالم الشراح فينهيه بقوله (محمد هاشم عفي عنه). كما جاء يف تعليق 

): (ويف الكـل قصـر الهـاء بـان لسـانه) حيـث ذكـر مـا قالـه ٤٩له على قول النـاظم (ص

                                           
يقصد: علي بن سلطان محمد، نور الدين المال الهروي القاري، صاحب مؤلفات شهيرة.   )١(

، الفوائد البهية للكنوي، )٣٩٠ص(لل للقنوجي، هـ. ينظر: التاج المك١٠١٤تويف بمكة عام 

 .)٨ص(
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، ثـم ذكـر كـالم )٣(وما ذكر المال علـي القـاري عـن األصـفهاين )٢(، وأبو شامة)١(الجعربي

ولم يذكر الجزري يف نشره أيضا إال ذلك الوجه الواحد، وهو  قلت:«ثم قال:  )٤(العويف

 ».تعالى أعلم. (محمد هاشم عفي عنه)

وعندما تكلم على مذهب ورش يف ذوات الياء، وذوات الراء وذكـر األقـوال فيـه 

.. .بـين بـين مطلقـاأن ذا الراء من األسماء واألفعـال يمـال لـورش  والحاصل:«بقوله: 

وإن لم يكن قبله راء ففيه اختالف بين شراح الشاطبية علـى ثالثـة أقـوال: فأفـاد شـعلة 

والعمادي... وأفاد بعضهم كما نقله المال علي قاري يف شرح الشاطبية وابن الجـزري 

ــي  ــح والفاس ــن القاص ــربي واب ــال الجع ــة... وق ــواهر المكلل ــاحب الج ــر وص يف النش

نشر اختار من هذه األقوال الثالثِة األوسَط، فتدبر، واهللا تعـالى وغيرهم... وصاحب ال

 ».أعلم. (محمد هاشم عفي عنه)

وقد يسهب يف التعليق كما يف شرح اإلدغام من حيث التعريف واألقسام 

)، ٤٢-٣٩.. (ينظر: ص.واألنواع والحروف التي تدغم والتي ال تدغم وغيرها

)، وذكر ٦٩ص :لراويي حمزة (ينظروالكالم حول النقل لورش والسكت وتركه 

 طرق القراء السبعة يف كلمة:      :وكذلك باب ٧٠(ينظر: ص ]٥٠[النجم ،(

                                           
 .)١/٢١(، غاية النهاية )٣/١٤٦٣(ترجمته يف: معرفة القراء الكبار ينظر   ) ١(

 .)١/٣٦٥(، غاية النهاية )١٣٣٦- ٣/١٣٣٤(ترجمته يف: معرفة القراء الكبار ينظر   ) ٢(

ترجمته يف: ينظر هـ. ٨٨٦يف يف يقصد: طاهر بن عرب األصفهاين من تالمذة ابن الجزري، تو  ) ٣(

 .)٥/٤٣١(، هدية العارفين )١/٣٣٩(غاية النهاية 

هـ)، من علماء القراءات والتفسير، له مؤلفات ١٠٥٠محمد بن أحمد العويف الحجازي (ت  ) ٤(

 .)٦/٩(األعالم  :ترجمته يفينظر عديدة. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  والقراءات رآنالق ي علومـوجهوده ف اإلمام حممد هاشم احلارثي التتوي السندي

١٣٤  

)، وكذلك تعليقاته ٧٨-٧٧، ص٧٤- ٧٣وقف حمزة وهشام على الهمز (ينظر: ص

 ) وغيرها كثير.٨٨-٨٧على باب الفتح واإلمالة (ينظر: ص

يف بعض الكلمات، كتلخيصه لألوجه الواردة أنه يلخص القراءات  :ومن منهجه

 يف كلمة     :وذكرها » فيه ست قراءات« :حيث قال ]٣٦، الشعراء:١١١[األعراف

 ). ٥٢بالتفصيل (ينظر: ص

 وتلخيصه لألوجه الواردة يف كلمة      ٧١[وطه  ،]١٢٣[يف األعراف[، 

وجه، ويف الشعراء: ستة أوجه، وذكر يف ، فذكر يف األعراف وطه: سبعة أ]٤٩[والشعراء 

 كلمة       وينظر ٥٥ثمانية أوجه. وعمل لها جدوال (ينظر: ص ]١٦[يف الملك ،(

 ) لتخلصيه لما يف ١٠٩(ص     :من قراءات. ]٣٥[النور 

 وكذلك األوجه المذكورة يف       -  ثم تكلم عليها بالتفصيل  - حيثما ورد

  :)١٦٠قال (ص

 أن للقراء السبعة يف لفظ:  ومحصل الكالم يف هذا المقام:     أربعة عشر

) ١٦١وجها ذكرناها مفصلة يف هذا الجدول فتأمل فيه. ثم ذكر يف الصفحة التالية (

 :الجدول مع ترقيم األوجه وأهناها بقوله

المتعـال. محمـد هاشـم عفـي تم الجدول، هذا ما سنح بالبال والعلم هللا الكبيـر «

 ».عنه

.. .)٢٧٢وذكره لفائدة تتعلق بالوجوه الجاريـة يف التكبيـر يف صـفحة كاملـة (ص

وهو الثامن من الوجوه الثمانية كما أفدناك سابقا فتدبر وهو تعالى أعلم. «إلى أن قال: 

 ».محمد هاشم عفي عنه

 .وهذا من أقوى األدلة على أن التعليقات للتتوي 
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كـأبرز شـروح واشي والتعليقات مستفادة مـن مراجـع متعـددة أصـيلة، وهذه الح

ــة بطاقــة الكتــاب، الشــاطبية، شــرح منهــا:  وقــد ســبق ذكــر بعضــها يف الحاشــية يف بداي

(شرح فارسي)، (شرح فارسي على  :الشاطبية بالفارسية لمجهول. ويحيل عليه بقوله

(علـي)، (علـي  :بـا بقولـهالشاطبية)، ويحيل على شرح الشاطبية لمال علي القاري غال

وبعض شروح المقدمة الجزرية، كشرح زكريا ، قاري)، (علي قاري رحمه اهللا الباري)

 األنصاري، والمراجع اللغوية كالقاموس للفيروز آبادي وغيرها.

أنــه لــم يمــر بمعضــلة مــن  يف هــذه الحواشــي: ويالحــظ علــى اإلمــام التتــوي 

لخـص، والنسـخة مليئـة بتلـك الـدقائق، معضالت الشاطبية إال ووقف عليه، وعلق، و

وهذا المـنهج الـذي مشـى عليـه يـدل علـى أنـه هضـم الشـاطبية فهًمـا وفقًهـا، ودراسـًة 

ه.   وتحقيًقا، فلله درُّ

* * * 

 )٥بطاقة الكتاب رقم (

 :حواشي وتعليقات على المقدمة الجزرية :العنوان* 

يه كالسابقة، ولم يذكرها هذه الرسالة منسوبة إلموضوع الحواشي وحالتها الراهنة: 

 تؤكـد -سـيأيت ذكرهـا  -المؤلف ضمن مؤلفاته يف إتحاف األكابر، ولكن هناك قـرائن 

لوحة)، وقـد حصـلت علـى مصـورهتا  ١٤صفحة ( ٢٨صحة نسبتها إليه، وتتكون من 

حواشي وتعليقات للمخدوم محمد هاشـم ( :المكتبة القاسمية ببالد السند بعنوان من

)، والعنوان بخط حديث، ولم أجد لها عنواًنا يف الداخل ة الجزريةالتتوي على المقدم

كذلك، إال أن الرسالة كما ذكر يف العنوان، فهي تعليقات على متن المقدمـة الجزريـة، 

 :تحتوي على فوائد جمة، ومن القرائن التي تدل على أهنا للمؤلف المذكور
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 وقـال لـيثمانيـة،  وهـي« :-تعليقـا علـى عـدد المصـاحف العثمانيـة  -قوله  -١

حـين نزلـُت هبـا سـنة ألـف ومائـة  - )١(السيد محمد أسعد المدين مفتـي المدينـة النبويـة

فسافرُت إلى مصـر والشـام فرأيـُت فيهـا خمسـَة مصـاحف بعينـي،  :-)٢(وست وثالثين

، وهما موضـوعان يف الجـامع الكبيـر )٣(اثنان منها: يف المصر القديمة المسماة بفسطاط

والثالث: يف دمشق الشام يف المسجد لبني أمية عند قـرب سـيدنا  ،ص لعمرو بن العا

 ،والرابع: بقرب حمص الشام على ميل منه عنـد قـرب خالـد بـن الوليـد  ،زكريا 

: وُذكِـَر لـي أن وقـال لـي السـيد المـذكوروالخامس: هو الموجود يف المدينـة النبويـة. 

إلى دمشق،  )٤(ر نقلوه من البصرىمصحًفا منها موجود يف اإلسكندرية، وأن مصحًفا آخ

 .)٥((مخدوم محمد هاشم عفي عنه)». ولكني ما رأيتهما بعيني

كوهنا على هنج تعليقاته على متن الشاطبية، بين السـطور، وعلـى الهـوامش،  -٢

                                           
هـ)، أصله من ١١٤٣-١٠٨٨لعل المراد به: السيد محمد أسعد األسكداري المدين الحنفي (  ) ١(

أسكدار (يف تركيا)، من آثاره: رسالة يف تحرير النصاب الشرعي من الدنانير والدراهم. ينظر: 

 .)١٠/٢٠(، معجم المؤلفين )٤/٣٤(سلك الدرر للمرادي 

وهذه هي سنة وجود التتوي يف الحرمين الشريفين، وعلى هذا، فهو معاصر له، وحصل بينهما   ) ٢(

 ينة المنورة.اللقاء يف المد

هـ)، وهبا جامع عمرو ٢٠عقب فتح مصر سنة ( هي المدينة التي بناها عمرو بن العاص   ) ٣(

بن العاص، وتقع بمقربة من حصن بابليون على ساحل النيل قبل القاهرة بحوالي ميلين. 

 .)٨٠ص(وما بعدها، المسالك والممالك البن خرداذبة،  )٤/٢٦١(ينظر: معجم البلدان 

 ا يف المخطوط، ولعله يقصد: البصرة.كذ  ) ٤(

 من المخطوط. )٢٣ص(ينظر:   ) ٥(
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 وبالخط الفارسي.

غالب ظني أهنا بخط يده، حيث تنتهي بعض التعليقات بقولـه: (مخـدوم محمـد  - ٣

حمد هاشم عفي عنه)، كما يف عدة صـفحات، وهـذا هنجـه يف تعليقاتـه هاشم)، (مخدوم م

فظهـر هبـذا التحقيـق: أن جميـع ظـاءات القـرآن المتفـق « :يف كثير مـن مؤلفاتـه، منهـا: قولـه

 .)١((مخدوم محمد هاشم عفي عنه)». فكل ذلك غلط ظاهر وخطأ فاحش.. .عليها

ب منهجـه يف مؤلفاتـه، غير أنه لم يفتتحهـا بالحمدلـة، ولـم يختمهـا بخاتمـة حسـ

لوحا، كتب المتن يف الصلب،  ١٤صفحة حسب ترقيمها، أي  ٢٨والنسخة تتكون من 

والحواشي بين سطورها وعلى هوامشها على هنج المتقدمين، كلها بـالخط الفارسـي، 

عدد األبيات يف كل صفحة مختلف، واألبيات يف بعضها تتكـون مـن شـطرين يف سـطر 

شطر، ويف بعضها بيت ونصف بل يف بعضـها بيـت واحـد واحد، ويف بعضها كل سطر ب

  :)١٢ص(يف  فقط، كقول الناظم 

ـــــِن اْســـــِم اهللاِ  ـــــالَم مِ ـــــِم ال   َوَفخِّ

  

ـــــِد اهللاِ   * ـــــمٍّ َكَعْب ـــــْتٍح ٍ أْو َض ـــــْن َف   َع

وبعض الصفحات مليٌء بالتعليقات وال يوجد فيه بيت واحـد، كمـا يف صـفحتي   

اصـطالحا، وحكـم التجويـد، وبـيَّن أن ) حيث تكلم على معنى التجويد لغة و١٠-٩(

األخذ به فرض وواجب، وتركه حرام، وأن من أنكر التجويـد فقـد كفـر، وبـين مفهـوم 

ــل  ــة كالرتتي ــطلحات التجويدي ــض المص ــه  -بع ــال في ــد أط ــدر  -وق ــق والح والتحقي

.. وما إلى ذلـك، وجـل الحواشـي .والتدوير، وذكر الفرق بين التالوة والقراءة واألداء

العربية، وتوجد بعض الجمـل وبعـض األسـطر بالفارسـية كـذلك، وقـد يـرتجم باللغة 

                                           
 من المخطوط. )١٧ص(ينظر:   ) ١(
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 :البيت بالفارسية كقوله يف معنى البيت

ــــة ــــي المقدم ــــى نظم ــــد تقض   وق

  

ـــــة  * ـــــرآن تقدم ـــــارئ الق ـــــي لق   من

:. برائي قاري قرآن مجيد وفرقان مجيـد .تحقيق ُمنتهي شد نظم َمن برائي مقدمة  

 ).٢٨تحفه وهديه است (ينظر: ص

شـي مســتفادة مــن مراجــع كثيــرة، يـذكر المعلــق المرجــع الــذي أخــذ منــه والحوا

التعليق، وهذا دليل األمانة العلمية لديه، ومن تلك المراجع والمصادر: شرح الجزرية 

(ابـن النـاظم)، (شـرح البـن النـاظم). النشـر البـن الجـزري،  :البن الناظم، وقد يقول

حجازي زاده المكي الحنفي (ت بعـد  الهدية النبوية يف شرح المقدمة الجزرية لمحمد

. وقد أكثر من األخذ منه، يحيل عليه بأسـامي متعـددة: (هديـة)، (الهديـة) )١(هـ)١٠٨٢

(هدية النبوة)، (هدية النبوة شرح الجزرية)، (شرح الجزرية لحجـازي زاده الحنفـي)، 

(حجــازي)، شــرح المقدمــة الجزريــة لمــال علــي القــاري، وغالبــا يحيــل عليــه بقولــه: 

(علي قاري)، (علي قاري على الجزري). اإلتقان يف علوم القـرآن  :علي)، وقد يقول(

للسيوطي. تفسير المـدارك. سـعدية حاشـية مـدارك. تفسـير البيضـاوي. شـرح مشـكاة 

(تيســير  :المصــابيح لمــال علــي القــاري. تيســير البيــان يف تجويــد القــرآن، وقــد يســميه

صحاح للجـوهري. شـيخ اإلسـالم. ترجمـة البيان)، (تيسير). شعلة شرح الشاطبية. ال

المستفيد. الجواهر الجزرية شـرح الجزريـة للشـيخ المنصـوري. الجـواهر المنتظمـة. 

 السيرة الشامية. كفاية القاري يف شرح ثالثيات البخاري.

                                           
حقق يف كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية بجامعة تكريت يف رسالة الدكتوراه للطالب أيمن عبد اهللا   ) ١(

 م.٢٠١٦أحمد عام 
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 )٦بطاقة الكتاب رقم (

 خالصة البيان يف عدِّ آي القرآن. :العنوان* 

ه الرسالة من مؤلفات اإلمـام التتـوي، وقـد هذموضوع الرسالة وحالتها الراهنة: 

ها ضمن مؤلفاتـه يف كتابـه: إتحـاف األكـابر بمرويـات الشـيخ عبـد القـادر (اللوحـة  عدَّ

  كمـا هـو واضـح مـن عنواهنـا، إال أنـه قـال  )١(أ)، وهي تتعلق بعلم عد اآلي-١٣٩ :رقم

ــا  - ــر عنواهن ــد ذك ــرآن« :-بع ــات الق ــداد ركوع ــا تع ــرب »وفيه ــالة تعت ــداد ، والرس يف ع

المفقودات، حيث ال يوجد لها ذكر يف فهارس المخطوطات، ال يف بالد السند والهند، 

  إال أن هنــاك رســالة خطيــة  ،-حســب علمــي، واهللا أعلــم  -وال يف المكتبــات العالميــة 

(زبـدة البيـان  :هـي ملخصـٌة مـن تلـك الرسـالة، وهـي بعنـوان -وبحوزيت مصـورهتا  -

كمـا يف  د آي القـرآن للمخـدوم محمـد هاشـم التتـوي)مختصر خالصة البيان يف تعـدا

، )٤٤ص(بالـداخل، ضـمن مجموعـة تبـدأ هـي مـن  )٣ص(صفحة الغالف، وكذا يف 

) يف بدايــة ٢) و(١، وصــفحتان بــرقم ()٥٩ص(، وبعــض األســطر يف )٥٨ص(إلــى 

) ألواح، مكتوبة بالخط الفارسـي، ٧المجموعة، وهما من نفس الرسالة، فمجموعها (

قة مثلثة، تبدأ من يمين ركن الصـفحة العلـوي إلـى يسـار الـركن السـفلي، وكتبت بطري

سطًرا تقريًبا، حصلت على مصورهتا من  ٣٣أسطرها متفاوتة الكلمات، يف كل صفحة 

المكتبة القاسمية ببالد السند، وال يعـرف اسـم صـاحب الزبـدة، حيـث إنـه لـم يصـرح 

 :-حمدلة بعد البسملة وال -باسمه بداخلها، وهي تبدأ بقوله 

                                           
تعدادها، وتحديد مبادئها ورؤوسها. هو علم يبحث فيه عن أحوال اآليات القرآنية من حيث   ) ١(

 .)٣٦٢ص(ينظر: المدخل إلى علم القراءات للدكتور عبد القيوم السندي، 
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لمـا رأيـت  :-أصـلح حالـه وجعـل إلـى كـل خيـر مآلـه  -فيقول العبد الضعيف «

من تأليف قدوة األنـام  بـ: (خالصة البيان يف تعداد آي القرآنالرسالة الشريفة المسماة 

مقتدى الزمـان حجـة اإلسـالم المولـوي المعظـم المفخـم واألسـتاذ األمجـد المكـرم 

الى بلطفه الخفي) مشتملة على فوائد لطيفة، ونكـت عامله اهللا تع محمد هاشم التتوي

عجيبة، أردت أن أكتبها بأسرها فلم يتيسر لي الكتابة، ولحقْت بي الموانـع، فلخصـُت 

منها ما تشوق إليه قلبي يف تعداد اآلي، وبيان كميـة الحـروف والكلمـات، وغيـر ذلـك 

ة البيــان يف عــدد آي (زبــد :وســميتها بـــمـن المســائل التــي ال بــد منهــا لقـارئ الفرقــان، 

يف بيــان أســماء العــادين  :البــاب األولســتة أبــواب وخاتمــة،  :، ورتبتهــا علــىالقــرآن)

 .)١(..».لآليات القرآنية من القراء وبيان عدد اآليات، وترتيبها توقيفي، وفيه فصالن

مما ينبغي أن يعلم أن أعداد اآليـات التـي يتـداولها النـاس بالنقـل  :الفصل األول

 ...ا يف جميع اآلفاق قديما وحديثا ستةويعدون هب

 ...ومما ينبغي أن يعلم أن عدد اآليات توقيفي :الفصل الثاين

يف ذكر جملة عدد آي القرآن يف قـول كـل واحـد مـن أئمـة العـادين،  :الباب الثاين

وذكر أطول آية يف القرآن وأقصرها، وذكر جملة كلمات القرآن وحروفه، وذكر جملـة 

 ....ختلف فيه من اآلي، وذكر جملة الفواصلسور القرآن والم

 يف ذكر المكي والمدين من القرآن، وفيه فصالن: :الباب الثالث

مـا ال خـالف يف  القسـم األول:يف ذكر السور المكية والمدنيـة...  الفصل األول:

مـا اختلـف يف  القسم الثالث:ما ال خالف يف كونه مكي�ا...  القسم الثاين:كونه مدنيا... 

                                           
 .)٤٤ص(زبدة البيان،   ) ١(
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١٤١ 

 ه مكي�ا ومدني�ا...كون

يف ذكر عدد آيات كل سورة سورة من القرآن على االتفاق واالخـتالف،  :)١(فصل

وذكر عدد جملة كلماهتن وحروفهن، وذكر ما يف كل سورة من الفواصل التي تشبههن 

 ....رؤوُس اآلي وليست هي بآيات باإلجماع على طريق التفصيل

جــودة مــن الرســالة، حيــث بــدأ مــن وهــذا الفصــل هــو أطــول مــا يف النســخة المو

 .)٥٨ص(إلى  )٤٨ص(

 :وآخره ما يتعلق بسورة الناس حيث قال

... اختالفهـا آيـة الوسـواس، .] ابـن عبـاس٥٨سورة النـاس مدنيـة، هـذا قـول [«

 .)٢( »عدها المكي والشامي ولم يعدها الباقون

وتوجــد صــفحتان يف بدايــة األوراق المبعثــرة كتــب يف أعلــى الصــفحة (خالصــة 

(زبــدة البيــان مختصــر خالصــة البيــان  :البيــان)، ويف جانبهــا (زبــدة)، ويف هنايتهمــا

يف  :ذيـل« :للمخدوم محمد هاشم عفي عنه). ولذلك أعتربهما من الزبدة، تبدأ بقولـه

 ...»..ذكر أنصاف القرآن وأثالثه وأرباعه وأعشاره، وفيه فصول

يف  :الفصل الثالث.. .أثالثهيف  :الفصل الثاين.. .يف أنصاف القرآن :الفصل األول

ـــه ـــع.. .أرباع ـــل الراب ـــاس :الفص ـــل.. .يف األخم ـــداس :الفص ـــل.. .يف األس يف  :فص

.. والعشـر .يف األعشـار :فصـل.. .يف األتسـاع :فصـل.. .يف األثمان :فصل.. .األسباع

العاشر إلى آخر القرآن. (زبدة البيان مختصر خالصـة البيـان للمخـدوم محمـد هاشـم 

 عفي عنه).

                                           
 هكذا بدون تعيينه بالثاين.  ) ١(

 .)٥٩ص(زبدة البيان،   ) ٢(
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ــص قــال يف  ؛تنتهــي مصــورة الرســالة، وعلــى هــذا فهــي ناقصــة جــداهنــا  ألن الملخِّ

 ...، والعناوين الموجودة ثالثة أبواب فقط»ستة أبواب وخاتمة :ورتبتها على« :المقدمة

البيان يف عد «تعترب ملخًصا من كتاب:  -خالصة البيان للتتوي  -وأصل الرسالة 

ثـم اعلـم أن اعتمـادي « :صرح بذلك يف قوله لإلمام أبي عمرو الداين، وقد» آي القرآن

يف جميع ما ذكرت يف هذا الباب على كتاب العالمة المقرئ أبي عمرو الـداين كمـا قـد 

 .)١(.».أعلمُتك من قبل

كما أنه ينقل كالم السيوطي من كتابه (اإلتقـان)، ذكـر ذلـك يف عـدة مواضـع مـن 

 الرسالة.

* * * 

 )٧بطاقة الكتاب رقم (

  :سالة يف وجوه القراءة الجارية يف قوله تعالىر :العنوان*               

         ... ٨٣[البقرة:اآلية[. 

هذه الرسالة مـا زالـت مخطوطـة، وقـد حصـلت موضوع الرسالة وحالتها الراهنة: 

لفيــوض بمدينــة ســجاول، مــن مكتبــة جامعــة دار ا - ضــمن مجموعــة  - علــى مصــورهتا 

ضمن مصورات المخطوطات عندي،  - حاليا  - بجنوب بالد السند، إال أنني لم أجدها 

ولعله استعارها مني أحد ولم ُيِعْدها لي، واهللا أعلم، كما أنني بحثت عنها يف بـالد السـند 

خصوصا يف المكتبات المعنية بجمع المخطوطات فلم أعثـر علـى نسـخة منهـا، وهـي 

 تتعلق بالوجوه القرائية للقراء السـبعة ورواهتـم ،مؤلفات اإلمام التتوي من غرائب 

                                           
 .٤٨زبدة البيان، ص  ) ١(
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١٤٣ 

الجارية يف اآلية المذكورة على طريقة ضرب الوجوه بعضها يف بعـض، وقـد ذكرهـا يف 

، وخمسة )١(ثمان كرورات -على طريق الضرب  -وجملتها «كتابه (اإلتحاف)، وقال: 

 .)٣(»مائة وعشرون وجها، وتسعة وتسعون ألًفا، وخمس)٢(وتسعون لًكا

وللعلم أن طريقة الضرب التي سلكها المؤلف يف هذه الرسـالة والرسـائل اآلتيـة 

 غير مرضية لدى أهل الفن، وسأتكلم عليها يف الرسالة التالية بإذن اهللا تعالى.

* * * 

 )٨بطاقة الكتاب رقم (

  :رسالة يف وجوه القراءة الجارية يف قوله تعالى :العنوان*                   

          :٧٥[آل عمران[. 

هذه الرسالة ما زالت مخطوطة كسابقتها، ولم موضوع الرسالة وحالتها الراهنة: 

يذكرها المؤلف ضمن مؤلفاته يف كتابه إتحـاف األكـابر، وذلـك لتـأخر تأليفهـا، حيـث 

هــ)، وال شـك يف كوهنـا ١١٣٦وتأليف اإلتحاف كـان يف عـام ( ،ـه١١٥٢ألفها يف عام 

حيــث صــرح باســمه يف االفتتاحيــة، واألســلوب أســلوبه المعــروف يف  مــن تأليفــه 

المقدمة والخاتمة، وقد صرح بتاريخ تأليفها كذلك، وهي تتكـون مـن أربـع صـفحات 

مـن  كلمة يف كل سـطر، ضـمن مجموعـة تبـدأ ١١سطرا، بمعدل  ١٧فقط، كل صفحة 

                                           
 مليوًنا. ٨٠كرور =  ٨اليين، ألف، ومائة لك = عشرة م ١٠٠(كرور): مائة لك، ولك =   ) ١(

تسعة ماليين وخمسمائة ألف، فمجموع  ٩٫٥٠٠٫٠٠٠لك =  ٩٥(لك): مائة ألف،   ) ٢(

تسعة وثمانون مليونا، وخمسمائة وتسعة وتسعون ألًفا، وخمسمائة  ٨٩٫٥٩٩٫٥٢٠األوجه: 

 وعشرون وجها.

 /أ).١٤٠اإلتحاف (  ) ٣(
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مـن  -ضـمن مجموعـة  -، حصلت على مصورهتا )٢٥٣ص(، وتنتهي يف )٢٥٠ص(

 :مكتبة جامعة دار الفيوض بمدينة سجاول، بجنوب بالد السند، وتبدأ بقوله

 وبه نستعين، بسم اهللا الرحمن الرحيم، ربنا يسر لنا أمورنا يف الدنيا واآلخرة.«

عده، وعلى آله وصحبه ومن الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبي ب

فيقول المفتقر إلى رحمة ربه الغني محمد هاشم بن عبد الغفور بن  )١(نحا نحوه، [....]

كان اهللا تعالى له وبه ومعه يف كل  -عبد الرحمن السندي البتورائي األصل ثم التتوي 

 ألف ومائة وثنتين :إين لما كنت أقرأ تفسير القرآن العظيم يف سنة :- وقت وحين 

: - أعني قوله تعالى  - ، ووصلت إلى هذه اآلية وخمسين من هجرة النبي الكريم 

                       .إلى قوله ..:             

ا يؤخذ من ، تأملت فيها أهنا تجمع كم وجًها من القراءات بحسب م]٧٥[آل عمران:

القراءات السبع المتواترة المذكورة يف متن الشاطبية على طريق ضرب بعض الوجوه 

، وثالثة )٤(، وثمانين كُِروًرا)٣(واحًدا، وتسعة عشر َبَدًما )٢(يف بعض، وجدتُّها: أَرًبا

ا  .)٦(..».، وثالثة عشر ألًفا وستمائة أوجه)٥(وأربعين َلك�

                                           
 بعد).هنا طمس يف مصورة المخطوط، ولعله: (أما   ) ١(

 (أرب): مائة بدم = مائة مليار.  ) ٢(

 مليار. ١٩بدم =  ١٩(بدم): مائة كرور = مليار،   ) ٣(

 ماليين. ٨٠٠كرور = ٨٠(كرور): مائة لك = عشرة ماليين،   ) ٤(

أربعة ماليين وثالثمائة ألف، فمجموع األوجه:  ٤٣٠٠٠٠٠لك =  ٤٣(لك): مائة ألف،   ) ٥(

شر مليارا، وثمانمائة وأربعة ماليين، وثالثمائة وثالثة مائة وتسعة ع ١١٩٫٨٠٤٫٣١٣٫٦٠٠

 عشر ألًفا، وستمائة وجها.

 من الرسالة المذكورة (مخطوط). )٢٥٠ص(  ) ٦(
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  وذلك ألن قوله تعالى: « :ا يف بعض بقولهثم ذكر تلك األوجه وكيفية ضرهب

           نقل حركة الهمزة وتركه بال سكت ومع  :يجري فيه ثالثة أوجه

  :السكت، وقوله    ،  تجري فيه هذه األوجه الثالثة أيضا، فإذا ضربنا الثالث يف

 الثالث، حصل: تسعة أوجه، وقوله:    ي يف همزته التحقيق واإلبدال ويف يجر

هائه اإلشباع وتركه، فإذا ضرب اثنان يف اثنين حصل: أربعة، وإذا ضربت األربعة يف 

 ..»..التسعة السابقة حصل: ستة وثالثون وجها

   :قوله« :هكذا بين األوجه ثم ضرب بعضها ببعض إلى أن وصل إلى قوله

       كة تامة، وإذا ُوقف عليه بالسكون فهو سكون إذا ُوصل بما بعده يقرأ بحر

عارض، فيجري يف مده: الطول والتوسط والقصر، فهي أربعة أوجه، فإذا ضربت هذه 

األوجه بعضها يف بعض حصل: مائة وأربعة وأربعون وجها، فإذا ضربت يف الحاصل 

 أرب واحد، وتسعة عشر بدما، وثمانون كرورا، وثالثة وأربعون لكا، :السابق حصل

 ».وثالثة عشر ألفا، وستمائة وجه، وهو المطلوب

 :ثم ذكر األعداد المتعارف عليها يف عصره عند أهل الحساب فقال

ومن المقرر عند أهل الحساب أن يف كل (أرب): (مائـة بـدم)، ويف كـل (بـدم): «

(مائة كرور)، ويف كل (كـرور): (مائـة لـك)، ويف كـل (لـك): (مائـة ألـف)، وهـذا كلـه 

سبيل اإلجمال، وأما على طريق التفصـيل بتعيـين أسـماء القـارئين أن هـذه ذكرته على 

القــراءة ألي قــارئ وهــذه أليهــم فلــم أذكــره روًمــا لالختصــار، ومــن طــالع الشــاطبيَة 

وشروَحها فال يخفى عليه شيٌء من ذلك، وهو تعالى حسبي ونعم الوكيـل، وال حـول 

ى علــى ســيدنا محمــد وآلــه وصــحبه وال قــوة إال بــاهللا العلــي العظــيم، وصــلى اهللا تعــال

 ».وسلم
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إلى هنا انتهت الرسالة، وهي حسب محتواهـا ومضـموهنا كمـا تـرى، تـدل علـى 

 :أمور

 كان شغوًفا بتفسير القرآن الكريم. أن المؤلف  -١

 وكان شغوًفا بعلم القراءات ويديم النظر فيها ويتدبر وجوهها. -٢

ـًة يف علـم الري -٣ اضـيات وعمليـة الحسـاب المتـداول يف وكان مـاهًرا مهـارًة تامَّ

 عصره. 

وما ذكره من األعداد الحسابية هو أقصى ما كان يعرف يف تلك األيام يف بالده بل 

إلى عصر قريب، قبل أن تتعارف الطريقة الغربية يف الـبالد اإلسـالمية، وهـي الماليـين 

هي طريقة والمليارات وما إلى ذلك، أي إلى قبل ما يقرب من حوالي خمسين سنة، و

هندية، لم أر أحدا من علماء البالد العربية استعمل فوق األلف وما يرتتب عليـه، واهللا 

 أعلم.

بالضرب الحسابي للوجوه القرائية  أما الطريقة التي مشى عليها اإلمام التتوي 

يف اآليات القرآنية فال شك أنه أمر غريٌب وغير مأخوذ به لـدى أهـل الفـن، وسأوضـح 

 ي، وباهللا أستعين:ذلك فيما يل

من المعلوم لدى أهل الفن أن الطريقة الحسابية بضرب الوجوه بعضـها يف  :أوالً 

لدى المتقدمين من القراء. وقد بـدأ هبـا مـن  -حسب علمي القاصر  -بعض ال تعرف 

بعض المتأخرين، بعد ظهور جمع القراءات السبع أو العشر يف ختمـة واحـدة، وذلـك 

 :، ولعل أول من ذكر تلك الوجـوه الكثيـرة يف تأليفـه، هـو)١(يف القرن الخامس الهجري

                                           
 .)٢/١٩٥(ينظر يف ذلك نص كالم ابن الجزري يف: النشر يف القراءات العشر   ) ١(
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، ثـم )١() يف مواضع مـن شـرحه للشـاطبيةهـ٧٣٢اإلمام أبو إسحاق إبراهيم الجعربي (ت

تبعه يف ذلك من أتـى بعـده بـذكرها يف مؤلفـاهتم، أمثـال اإلمـام الحـافظ عبـد الـرحيم بـن 

د بن داود ابن النجار الدمشـقي ، والعالمة محمد بن أحم)٢(هـ)٨٠٦الحسين العراقي (ت

، والشيخ عبد اللطيف بن جمال الدين الفتني النهروالي (من علماء القـرن )٣(هـ)٨٧١(ت

وأحمد بن  ،)٦(يف مؤلفاته المتعددة )٥(هـ)٩٠٧، واإلمام عمر النشار (ت)٤(التاسع الهجري)

                                           
ـــــاين   ) ١( ـــــز المع ، )١٩٢٨-٤/١٩٢٦(، )١٥٨١-٣/١٥٨٠(، )١٣٠١-٣/١٢٩٩(ينظـــــر: كن

 ، ولم أر ذلك يف كامل شرحه.)٢١٩٠-٥/٢١٨٨(

. وهو صاحب رسالة شهيرة: )١/٣٣٦(، الضوء الالمع )١/٣٨٢(ترجمته يف: غاية النهاية ينظر   ) ٢(

 السور، مطبوعة، ولعلها أول تأليف خاص يف هذا الموضوع. بين األوجه من المعترب العدد

الحساب... وكذا كتب يف األَوجه الواقعة  وكان مع ذلك ماهرا يف«قال الشمس السخاوي:   ) ٣(

ينظر . »من آخر البقرة وأول آل عمران وعارضه فيها بعض تالمذته وغلطه فِي بعض مقاالته

 .)٥/٣٣٤(، األعالم )٦/٣٠٨(ترجمته يف: الضوء الالمع 

وهو مؤلف كتاب: ترغيب القراء يف هتذيب األداء الملقب بـ(الجامع العلمي) المليء   ) ٤(

ب الحسابي، حقق يف عدة رسائل بمرحلة الدكتوراه يف قسم القراءات بجامعة أم بالضر

 .)٣/٢٥٧(القرى. وينظر ترجمته يف: نزهة الخواطر 

وقد أخذ طريقة جمعه من شيخه: أبي الربكات محمد بن محمد بن محمد البلوي، كما صرح   

حداد) وذكره بألقاب ، ت: منى ٨٠-٧٩باسمه النهروالي يف مقدمة كتابه (ترغيب القراء، ص

 تمجيدية.

 .)٥/٥٩(، األعالم للزركلي )٦/١١٣(ترجمته يف: الضوء الالمع ينظر   ) ٥(

، ٦٤، ٣١ص(، المكرر، )٢٦٠، ٢١٥، ١/١٢٠(ينظر على سبيل المثال: البدور الزاهرة   ) ٦(

(بين  )١/٦٢((بين الفاتحة والبقرة) ت: مرام اللهيبي، و )١/٤٠٣(، الوجوه النيرة )٨٥

 (بين المائدة واألنعام) ت: سها صادق. )١/٢٦١(ساء والمائدة) ت: سها صادق، والن
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ــطالين (ت ــد القس ـــ)٩٢٣محم ــي (ت)١(ه ــوري الصفاقس ــة الن ـــ)١١١٨، والعالم  ،)٢(ه

 وغيرهم.

من أخذ بالطريقة الحسابية، أخذها يف دائـرة محـدودة، ولـم يـرض هبـا مـن  :ثانًيا

حيث العموم، بـل لـم يأخـذ هبـا إال فيمـا يتعلـق بـالوجوه بـين السـور، مـا عـدا العالمـة 

النهروالي الذي اشتمل كتابه على الوجـوه الحسـابية للقـراء السـبعة ورواهتـم يف كامـل 

كلهم يتقيد ببياهنا دون ضرب بعضها يف بعض بحيث يحصل  القرآن الكريم. ومع ذلك

 من ذلك الخلط والرتكيب لكونه ممنوعا لدى القراء باإلجماع. 

وخلـط بعـض القـراءات بـبعض عنـدنا « :هــ)٦٤٣علم الدين السخاوي (ت قال

 .)٣(»خطأ

 تعلـق إن كلمتـين ويف كلمـة يف ممتنـع والرتكيـب«هـ): ٧٣٢الجعربي (ت وقال

 .)٤(»كره وإال خرباآل أحدهما

َبًة على األُخرى «ويقول اإلمام ابن الجزري:  إن كانت إحدى القراءتيِن ُمرتَتِّ

  :فالمنُع من ذلك منع تحريٍم، كمن يقرأ            :فع  ]٣٧[البقرة بالرَّ

 يٍر ورفع فيهما، أو بالنَّصب آخًذا رفَع (آَدَم) من قراءِة غيِر ابِن كث     ِمن قراءة  

ب بما ال تجيزه العربيَّة وال يصحُّ يف اللُّغِة، وأما ما لم يكن .ابِن كثيرٍ  .. وشبهه مما ُيركَّ

وايِة، فإّنه ال  وايِة وغيرها، فإِن قرأ بذلك على سبيِل الرِّ ُق فيه بين مقاِم الرِّ كذلك فإنَّا نفرِّ

                                           
 .)١٠/١٦٩(، شذرات الذهب )١/١٢٨(ترجمته يف: الكواكب السائرة ينظر   ) ١(

 .)٥/١٤(، األعالم للزركلي )٢/٦٧٣(ترجمته يف: فهرس الفهارس ينظر   ) ٢(

 .)٦٤٢ص(جمال القراء وكمال اإلقراء،   ) ٣(

 .)٢/١٦١(المعاين كنز   ) ٤(
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رايِة، وإن لم يكن على يجوز أيًضا من حيث إّنُه كِذٌب يف وايِة وتخليٌط على َأهِل الدِّ  الرِّ

سبيِل النّقِل، بل على سبيِل القراءةِ والتِّالوةِ، فإّنه جائٌز صحيٌح مقبوٌل ال منع منه وال 

واياِت من وجِه تساوي  حظر، وإن كنّا نعيبه على أئّمِة القراءاِت العارفيَن باختالِف الرِّ

 .)١(»من وجِه أّن ذلَك مكروٌه أو حرامٌ الُعلماء بالعوامِّ ال 

ــي  ــة الجمــع  -ويقــول النهروال ــراء ورواهتــم يف كيفي ــب الق  :-بعــد مــا ذكــر ترتي

ا ويتجنب«  ويف كلمـة يف ممتنـع وهـو والتـداخل والرتكيـب، والتكـرار، اإلهمـال جـد�

  .)٢(»كره وإال باآلخر، أحدهما تعلق إن كلمتين

وهـو حـرام أو «بخلـط الطـرق وتركيبهـا: هـ) فيمن يقرئ ٨٩٧وقال النويري (ت

 .)٣(»مكروه أو معيب

 وهذه بعض األقوال التي تدل على عدم رضاهم يف بيان تلك الوجوه الحسابية:

إنَّ هـذه األوُجـه ونحوهـا الـواردة علـى سـبيل التَّخييـر، إّنمـا « قال ابن الجـزري:

ة ال علــى وجــه ذكــر المقصــود هبــا معرفــة جــواِز القــراءِة بُكــلٍّ منهــا علــى وجــه اإلباحــ

الُخلِف، فبَأيِّ وجٍه ُقِرَئ منها جاز، وال احتيـاج إلـى الجمـِع بينهـا يف موضـٍع واحـٍد إذا 

.. وكـان بعـض مشـايخنا يـرى َأن يجمـع .ُقِصَد استيعاُب األَوُجِه حالة الجمِع واإلفراد

لِيجمـَع  بين هذه األوجه على وجٍه آخر، فيقرُأ بواحٍد منها يف موضـٍع، وبـآخَر يف غيـره؛

                                           
، منجد المقرئين )٢/٥٢٩(ملخصا، وينظر: جمال القراء للسخاوي  )١٩-١/١٨(النشر   ) ١(

، غيث النفع )٣٣٧-١/٣٣٦(، لطائف اإلشارات )١/١٥٩(، شرح الدرة للنويري )١٧ص(

 .)٦٦ص(

 (ت: منى حداد). )٨٣ص(ترغيب القراء،   ) ٢(

 .)١/١٥٩(شرح الدرة للنويري   ) ٣(
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الجميَع المشافهُة، وبعُض َأصحابنا يرى الجمع بينهـا وبـين أّول موضـع َوَرَدْت، َأو يف 

ـا مـن يأُخـُذ بجميـِع ذلـك يف  ا على وجِه اإلعالم والتَّعليم وُشُموِل الّروايِة، َأمَّ موضٍع مَّ

 .)١(»ُكلِّ موضٍع فال يعتمدُه إال ُمَتَكلٌِّف غيُر عارٍف بحقيقِة َأوجِه الخالِف 

فإن قلت: هذه األوجه التي يقرأ هبـا بـين السـور وغيرهـا التـي « وقال القسطالين:

ربما بلغ بعضها يف بعض المواضع نحو أربعة آالف وجه، هـل ألهـل الشـأن فيهـا نقـل 

 .)٢(»يعتمدون عليه أو قياس من عند أنفسهم؟

 غـتبل وأمـا كثـرة الوجـوه بحيـث« :ثم قـال يف أثنـاء الجـواب علـى هـذا اإليـراد

 القـراءات كـانوا يقـرؤون ألنَّهـم المتقدمين؛ دون المتأخرين عند ذلك فإنَّما األلوف،

 روايـةً  فقرؤوهـا وأمـا المتـأخرون األوجـه، مـن القليـل إال لهم يقع فال طريًقا، طريًقا

 أو للسـبعة الواحـدة الختمـة صـاروا يقـرؤون حتـى أكثـر، بـل قـراءًة، قراءةً  بل روايًة،

وكُثرت األوجه، وحينئذ يجب على القارئ االحـرتاز  الطرق، ممعه فتشعبت العشرة،

من الرتاكيب يف الطرق واألوجه، وتمييز بعضها مـن بعـض، وإال وقـع فيمـا ال يجـوز، 

وقراءة ما لم ينزل، وقد وقع يف هذا كثير من المتأخرين، ال سيما من جمع كتابـا مفـردا 

 .)٣(»يف هذه األوجه

صفاقســي تلــك الوجــوه التــي يقــرأ هبــا كثيــر مــن وعنــدما ذكــر العالمــة النــوري ال

يحـذرين  )٤(وكـان شـيخنا «المتساهلين القارئين بما يقتضيه الضرب الحسابي قـال: 

                                           
 باختصار. )١/٢٦٨( النشر  ) ١(

 .)٤/١٣٩٢(لطائف اإلشارات   ) ٢(

 .)١٦٧ص(، وينظر: إتحاف فضالء البشر، )٤/١٣٩٤( المرجع السابق  ) ٣(

 =هـ). ينظر: غيث١٠٨١هو: محمد بن محمد األقراين المغربي السوسي نزيل مصر (ت  ) ٤(
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من ذلك كثيرا، ويقول ما معناه: إياك أن تميل إلى الراحة والبطالة وتقرأ كتـاب اهللا بمـا 

عهـدا بـذلك  يقتضيه الضرب الحسابي كما يفعلـه أهـل الكسـل، وأظنـه أنـه أخـذ علـّي 

على إتقان كتاب اهللا وهذا هـو الحـق الـذي ال ينبغـي للمـؤمن أن يحيـد  حرصا منه 

 .)١(»عنه

وهذا الضرب اعتنى به من تساهل من المتأخرين، وقرؤوا بـه وذكـروه يف «وقال: 

 ، ولـم يسـمح لـي شـيخنا وهو خالف الصـوابكتبهم، وبعضهم أفردوه بالتأليف، 

 .)٢(»يب الطرق وتخليطهابالقراءة به؛ ألن فيه ترك

 : أذكر هنا مثالين لطريقة جمع األوجه وضرب بعضها يف بعض لدى القـراءثالث�

 المتأخرين:

 إذا وصلت سورة البقرة بالفاتحة من قوله تعالى:  :المثال األول      

      .إلى ..:      : ربعمائة وجه وثالثة أ :يأيت على ما يقتضيه الضرب

 ، بياهنا:وثمانون وجها

 بياهنا: أنك تضرب خمسة:  لقالون: ستة وتسعون،   )وهي الطويل،  - )٣

 -    يف ثالثة:  - والتوسط، والقصر على اإلسكان، والروم مع القصر، والوصل 

عشر يف ثالثة: خمسة عشر، ثم اضرب الخمسة  :- وهي الطويل، والتوسط، والقصر 

     :  :خمسة وأربعون، تضيف إليها ثالثة       مع وصل الجميع: ثمانية

                                           
 .)٣٠ص(النفع، =

 .)١١-١٠ص(غيث النفع،   ) ١(

 .)٤٤-٤٣ص(المرجع السابق نفسه،   ) ٢(

 من البسملة.  ) ٣(
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وأربعون، هذا على إسكان ميم الجمع، ويأيت مثله على صلتها، فبلغ العدد ما ذكر 

)٩٦=٤٨+  ٤٨=  ٣+  ٤٥=  ٣×١٥.( 

الون، واثنا عشر على تركها، على البسملة كق ولورش: ستون وجها، ثمانية وأربعون

 وبياهنا: أنك تضرب ثالثة     -  يف ثالثة  - إذا سكتَّ عليه       ،تسعة

 وعلى الوصل ثالثة      ) ١٥٦=٩٦+٦٠=١٢+٤٨فالمجموع اثنا عشر .( 

 ). ٢٠٤=١٥٦+٤٨كقالون على الصلة ( والبن كثير: ثمانية وأربعون

 ). ٢٦٤=٢٠٤+٦٠كورش ( دوري: ستونولل

   )، وإنما لم ُيعد معه لمخالفته له يف إدغام٣٢٤=٦٠+٢٦٤( وللسوسي: كذلك

      . 

 ). ٣٨٤=٦٠+٣٢٤كورش ( وللشامي: ستون

  .)٤٣٢=٤٨+٣٨٤(وعاصم كالمكي 

  .)٤٨٠=٤٨+٤٣٢(والكسائي كذلك 

 ).٤٨٣=٣+٤٨٠ولحمزة: ثالثة أوجه كوصل ورش، فالمجموع (

هذا للقراء السبعة، وهو ما ذكره العالمة النـوري الصفاقسـي يف غيـث النفـع، ثـم 

 . )١(ذكر أن الصحيح من هذه األوجه: مائة وسبعة عشر وجها

                                           
) وجها، ٢٨٠، وقد ذكر النهروالي يف الجمع األكرب فيها ()٤٤-٤٣ص(ينظر: غيث النفع،   ) ١(

(ت: منى حداد)، وذكر القسطالين للسبعة  )١٠٢ص(. ترغيب القراء، »والكل مقروء«وقال: 

شار يف ) وجها، وكذا ابن الن١١١) وجها، وزاد للثالثة (٤٣٥( )٤/١٣٩٠(يف اللطائف 

) وجها، ٢٩٤، وزاد للثالثة ()١/١٢٠(. وكذا للسبعة يف البدور الزاهرة )٣١ص(المكرر، 

 .)٤٠٤-١/٤٠٣(ومثلها للعشرة يف الوجوه النيرة (ت: مرام اللهيبي) 
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  إذا وصلت آل عمران بآخر البقرة من قوله تعالى:  المثال الثاين:      

      :لىإ ]٢٨٦[البقرة:       :فيأيت على ما يقتضيه الضرب:  ]٢[آل عمران

 بياهنا:  )،٣٥٩٨ثالثة آالف وجه وخمسمائة وثمانية وتسعون وجها (

 ، بياهنا: أنك تضرب يف ثالثة: لقالون: أربعمائة وثمانية وأربعون       

 خمسَة:  - وهي الطول، والتوسط والقصر -    :وهي ما يف ،      

   وهي ما يف  ،  والروم والوصل: خمسة عشر، تضرب فيها سبعة: 

 واإلشمام معها: ستة، والروم: مائة وخمسة، تضرهبا يف وجهي:      )مائتان )١ :

 ١٠٥=٧×١٥وعشرون ( وعشرة، تضرهبا يف وجهي المنفصل المد والقصر: أربعمائة

×٤٢٠=٢×٢١٠=٢.( 

 تضرب سبعة:  :ثمانية وعشرون وجها، بياهنا :ومع وصل الجميع      يف

 وجهي:      :  ،أربعة عشر، تضرهبا يف وجهي المنفصل: ثمانية وعشرون

 ).٤٤٨=٢٨+٤٢٠( :تضيفها إلى ما تقدم فالمجموع

أربعمائة وثمانية وأربعون على البسملة،  ،ولورش: خمسمائة وجه وستون وجها

 فهو كقالون فيها، ووجها الفتح والتقليل له يف     .كوجهي المنفصل لقالون 

 ومائة واثنا عشر وجها على تركها، بياهنا: تضرب يف ثالثة      -  مع

 سبعَة  - ألن حكمه كالوقف  ؛السكت    : ن، تضرهبا يف وجهي: واحد وعشرو

      : أربعة وثمانون، ومع  :اثنان وأربعون، تضرهبا يف وجهي الفتح والتقليل

 ). ١٠٠٨=  ٤٤٨+  ٥٦٠=  ١١٢+  ٤٤٨الوصل ثمانية وعشرون، فالمجموع: (

                                           
 مد الميم وقصره.  ) ١(
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١٥٤  

ــا ــرون وجه ــة وعش ــان وأربع ــي: مائت ــر ( وللمك ــالون إذا قص = ٢٢٤+١٠٠٨كق

١٢٣٢ .( 

، بياهنا: تضرب ما لورش يف وجهي اإلظهار ئة وعشرونوللدوري: ألف وجه وما

 واإلدغام يف:       )٢٣٥٢= ١١٢٠+١٢٣٢.( 

 ).٢٦٣٢=٢٨٠+٢٣٥٢كورش إذا فتح ( وللسوسي: مائتان وثمانون وجها

 . )٢٩١٢= ٢٨٠+٢٦٣٢(والشامي: مثله 

 ).٣١٣٦= ٢٢٤+٢٩١٢كقالون إذا مد ( ولعاصم: مائتان وأربعة وعشرون وجها

 . )٣٣٦٠=٢٢٤+٣١٣٦(وأبو الحارث مثله 

وإنما لم يعدا معا الختالفهما يف  ،)٣٥٨٤=٢٢٤+٣٣٦٠(والدوري كذلك 

  :إمالة    .  

 معه  ولحمزة: أربعة عشر وجها     مضروبة يف وجهي ،      ،

 ).٣٥٩٨= ١٤+٣٥٨٤فالمجموع: (

الذي ال تركيب فيه واتفقت عليه كلمة العلماء: ألـف والصحيح من هذه الوجوه 

 .)١(وجه، ومائتان واثنان وعشرون وجًها

هذا ما يتعلق بالمنهج المتبع لدى بعض المتأخرين من القراء يف األخذ بالضرب 

الحسابي يف الوجوه القرائية، بمعنى أهنم يعـدون لكـل راو أو قـارئ وجوهـه بالضـرب 

                                           
) ٣٣١٨، وقد ذكر النهروالي يف الجمع األكرب فيها ()١٣٠-١٢٩ص(ينظر: غيث النفع،   ) ١(

(ت: منى حداد)، وذكر ابن النشار للسبعة يف المكرر،  )٤٢٢ص(رغيب القراء، وجها. ت

) ٢٥٩٩، وزاد للثالثة ()١/٢١٥() وجها. وكذا للسبعة يف البدور الزاهرة ٣٥٩٨: ()٦٤ص(

 وجها. )٦١٩٧(وجها، المجموع 



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. عبد القيوم بن عبد الغفور السندي

  

١٥٥ 

 وال يضربون وجوه قارئ أو راو يف وجوه غيره. الحسابي ثم يجمعوهنا لبعض،

فهو أمر آخر، لم أجد من مشى عليه حتى من  أما ما مشى عليه اإلمام التتوي 

 .-حسب علمي القاصر، واهللا أعلم -المتأخرين 

 وفيما يلي توضيح موجز لكيفية ما مشى عليه من الضرب الحسابي:

ة ضرب تلك الوجوه يف بعضها ذكر اإلمام التتوي يف الرسالة المذكورة كيفي

 قوله تعالى: «بقوله:           ،يجري فيه ثالثة أوجه: نقل حركة الهمزة

 ».وتركه بال سكت ومع السكت

نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله وحذف الهمز لورش وصال ووقًفا، وترك  :أي

صـال، ومـع السـكت علـى النقل بال سـكت علـى السـاكن المفصـول لحمـزة بكاملـه و

 الساكن المفصول لخلف عن حمزة وصال، فهي ثالثة أوجه.

 وقوله: «      تجري فيه هذه األوجه الثالثة أيضا، فإذا ضربنا الثالث يف

 ».الثالث، حصل: تسعة أوجه

النقل لورش، وتركه بـال سـكت لحمـزة بكاملـه، ومـع السـكت لخلـف عـن  :أي

 :ك، وبضرب الثالث يف الـثالث السـابقة تحصـل النتيجـةحمزة، فهي ثالثة أوجه كذل

ألن مـن  ؛) تسعة أوجه. وهبذا الضرب حصل خلط الروايات بعضها بـبعض٩=٣×٣(

قــرأ بالنقــل وصــال هــو ورش وحــده، وهــو ال يقــرأ بالســكت وعدمــه، فكيــف نضــرب 

 الثالث يف الثالث؟

  :وقوله«    هائه اإلشباع وتركه، يجري يف همزته التحقيق واإلبدال ويف

فإذا ضرب اثنان يف اثنين حصل أربعة، وإذا ضربت األربعة يف التسعة السابقة حصل 

 ».ستة وثالثون وجها
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١٥٦  

تحقيق الهمزة لجميع القراء السبعة ما عدا ورش والسوسـي وصـال ووقًفـا،  :أي

 وحمزة وقًفـا، وجهـان، واإلشـباع يف الهـاء وصـال البـن كثيـر، وتركـه لغيـره، وجهـان،

 ).٣٦= ٤O٩ستة وثالثين وجها ( :)، وهذه األربعة يف التسعة السابقة تنتج٤=٢×٢(

هذا هو اإلشكال األساس، وهو أن هذه الطريقة بالضرب الحسابي لم يأخـذ هبـا 

 أحد من القراء المتأخرين أو المعاصرين، حسب علمي القاصر، واهللا أعلم.

* * * 

 )٩بطاقة الكتاب رقم (

  :يف تعداد وجوه القراءة الجارية يف لفظرسالة  :العنوان*     :٩١ ،٥١[يونس[ 

 المستفهمة. 

هذه الرسالة كسابقتيها، تتعلـق بوجـوه القـراءة موضوع الرسالة وحالتها الراهنة: 

للقراء السبعة ورواهتم يف الكلمة القرآنية المذكورة، وقد حصـلت علـى مصـورهتا مـن 

 -ول، السـند، ضـمن مجموعـة، إال أننـي لـم أجـدها مكتبة جامعة دار الفيـوض بسـجا

ضمن مصورات المخطوطات عندي، ولعله اسـتعارها منـي أحـد ولـم يعـدها  -حاليا 

لي، واهللا أعلم، كمـا أننـي بحثـت عنهـا يف بـالد السـند خصوصـا يف المكتبـات المعنيـة 

بجمع المخطوطات فلم أعثر علـى نسـخة منهـا، وقـد ذكرهـا المؤلـف يف (اإلتحـاف) 

، ولو كانت هي أمـامي )١(»اثنان وستون وجًها -أي الوجوه القرائية  -وجملتها « :قالو

                                           
ية غا«/ب). هذا، وقد ألف بعض أهل الفن فيها رسائل، نظما ونثرا، منها: ١٣٩اإلتحاف (  ) ١(

، وخالصة ما ذكره )٢٩٠ص(لشيخ الصفاقسي. ينظر: غيث النفع، » البيان لخفي لفظتي آآلن

 =)١٢للقراء السبعة يف ذلك وصال ووقفا ما يلي: قالون ( العالمة عبد الفتاح القاضي 
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 اآلن كان تكلمت عليها وعرضت محتواها.

* * * 

 )١٠بطاقة الكتاب رقم (

    :رسالة يف تعداد وجوه القراءة يف قوله تعالى :العنوان*          

 .]١١٠[يوسف:

هذه الرسالة كأخواهتا السابقات، تتعلق بوجوه لرسالة وحالتها الراهنة: موضوع ا

القراءة للقراء السـبعة ورواهتـم يف اآليـة المـذكورة، وقـد حصـلت علـى مصـورهتا مـن 

  مكتبــة جامعــة دار الفيــوض بســجاول، الســند، ضــمن مجموعــة، إال أننــي لــم أجــدها 

ــا  -   عارها منــي أحــد ولــم ضــمن مصــورات المخطوطــات عنــدي، ولعلــه اســت -حالًي

واهللا أعلم، كما أنني بحثت عنهـا يف بـالد السـند خصوصـا  ،-كما أسلفت  -يعدها لي 

يف المكتبــات المعنيــة بجمــع المخطوطــات فلــم أعثــر علــى نســخة منهــا، وقــد ذكرهــا 

على وجه الضـرب «يف كتابه (إتحاف األكابر)، وقال عقب ذكر العنوان:  المؤلف  

مـن أوجـه  )١(انيـة عشـر لًكـا، وثالثـة وأربعـين ألـف، ومـائتينالحساب، وذكرت فيه ثم

 .)٢(»القراءات

* * * 

                                           
) وجها، وللباقين من السبعة وجهان، ٦٩) وجها، ورش (١٧وجها، خلف عن حمزة (=

 .)١٤٨ص(ر: البدور الزاهرة للقاضي، ) وجه. ينظ١٠٠المجموع: (

 ) وجها.٨٤٣،١، ٢٠٠أي: (  ) ١(

 /ب).١٣٩اإلتحاف (  ) ٢(
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 )١١بطاقة الكتاب رقم (

 رسالة رفع الخفاء عن مسألة الراء. :العنوان* 

وقـد  الرسـالة مـن مؤلفـات اإلمـام التتـوي موضوع الرسـالة وحالتهـا الراهنـة: 

هـي يف األصـل شـرح ألبيـات مــن )، و١٤٠ذكرهـا هبـذا العنـوان يف ثبتـه (اإلتحـاف: ق/

وبعـد فيقـول العبـد « :المقدمة الجزرية، قـال المؤلـف يف مقـدمتها بعـد الحمـد والصـالة

المفتقر إلى رحمة ربـه الغنـي محمـد هاشـم بـن عبـد الغفـور بـن عبـد الـرحمن السـندي 

إن هذه رسالة يف تحقيق  :- كان اهللا تعالى له وبه ومعه يف كل وقت وحين آمين  - التتوي 

الخمسـة التـي أوردهـا العالمـة  )١(لراء المفخمة والمرققة وضعتها شرًحا على المصاريعا

الكبير والفهامة النحرير شمس الدين محمد بن محمد بن محمـد بـن علـي الشـهير بـابن 

(المقدمة الجزريـة)، وزدت يف هـذا ة الـراء مـن منظومتـه التـي تسـمى بــالجزري يف مسأل

لقة بذلك مما أهمله العالمة المذكور ولـم يتعـرض لهـا، الشرح بعًضا من المسائل المتع

وشرعت يف هذا الشرح: يوم األربعاء الحادي عشر من شـهر رمضـان المعظـم يف سـلك 

شهور سنة: ألف ومائة وثنتين وسبعين من هجرة نبـي آخـر الزمـان، عليـه مـن الصـلوات 

اء عـن مسـألة (رفـع الخفـ :أفضلها ومـن التحيـات أكملهـا يف كـل حـين وأوان، وسـميتها

                                           
ْعر: نصفه، ويشتمل البيت على: مِصراَعين،   ) ١( المصاريع جمع: الِمصراع، وهو من َبيت الشِّ

ْدر، َواْآلخر اْلَعجز. ينظر: لسان العرب  ، المعجم الوسيط )٨/١٩٩(ُيسمى األول: الصَّ

 )، واألبيات المتعلقة بمسألة الراء يف المقدمة ثالثة أي: ستة مصاريع، وهي:١/٥١٣(

اَء إَِذا َما ُكِسَرْت.:. َكَذاَك َبْعَد اْلَكْسِر َحْيُث َسَكنَْت  -٤١ ِق الرَّ  َوَرقِّ

 إِْن َلْم َتُكْن مِْن َقْبِل َحْرِف اْستِْعالَ.:. َأْو َكاَنِت الَكْسَرُة َلْيَسْت َأْصالَ  -٤٢

ُد  -٤٣  َواْلُخْلُف فِي فِْرٍق لَِكْسٍر ُيوَجُد.:. َوَأْخِف َتْكِرْيًرا إَِذا ُتَشدَّ
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 . )١(»وباهللا التوفيق الراء) وبينتها (ولعله: َبنَْيتُها) على: مقدمة وفصلين وخاتمة، فأقول

محقق كتاب (بذل القـوة يف حـوادث  هذا ما أفاده األستاذ: أمير أحمد العباسي 

سني النبـوة لإلمـام التتـوي) معلًقـا علـى عنـوان الرسـالة ضـمن مؤلفـات التتـوي، وهـذه 

تدل داللة واضحة على أن مخطوطة الرسالة كانت موجـودة عنـد محقـق بـذل المعلومة 

 القوة واطلع عليها، وقد بحثت عنها يف بالد السند فلم أعثر عليها، واهللا أعلم.

* * * 

 )١٢بطاقة الكتاب رقم (

 رسالة الشفاء يف مسألة الراء. :العنوان* 

يف علــم التجويــد،  رســالة صــغيرة الحجــم،موضــوع الرســالة وحالتهــا الراهنــة: 

هـــ، ولهـا نسـخ خطيـة كثيــرة ١١٤٧وتتعلـق بأحكـام الـراء، ألفهــا اإلمـام السـندي عـام 

القيوم الدكتور عبد :متوفرة يف مكتبات باكستان، والمدينة المنورة، وقد طبعت بتحقيق

الغفور السندي، من مكتبة الجامعـة البنوريـة بكراتشـي، السـند، باكسـتان، عـام بن عبد

 هـ.١٤٢٠

المعلوم لدى أهل الفن والتخصص أن لحرف الراء أحكاًما متعددة حسـب  ومن

تعدد حاالته، وما يتعرض له من حركة وسكون، ووصل ووقف، ومن َثمَّ اهتمَّ علمـاُء 

التجويد ببيان أحكامه علـى وجـه الخصـوص، وال يخلـو مؤلَّـف يف علـم القـراءات أو 

خيمه أو ترقيقه، فأحكـام الـراء بـاب التجويد من بيان أحكامه، وذكر حاالته ومواقع تف

 هذا اإلسهام بتأليف رسالة مستقلة فيها. مستقل بنفسه، وقد كان من المؤلف 

                                           
 ).٣، حاشية ()١٣ص(بذل القوة يف حوادث سني النبوة للتتوي،   ) ١(
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 وقد قسم المؤلف رسالته إلى: مقدمة وفصلين وخاتمة.

فتشتمل على بيان مسألة مهمة، وهي: هل األصل يف الـراء التفخـيم  :أما المقدمة

 ، فتفخم لسبب وترقق آلخر؟أو أهنا عرية عن التفخيم والرتقيق

 فهو يف الراء المتحركة، وقسمه إلى ثالثة أقسام: :أما الفصل األول

يف الـراء المفتوحـة. والقسـم  :يف الـراء المكسـورة. والقسـم الثـاين :القسم األول

 يف الراء المضمومة. :الثالث

 ففي الراء الساكنة، وبينه يف أربعة أنواع: :وأما الفصل الثاين

 أن يكون ما قبل الراء الساكنة مفتوًحا أو مضموًما. :ول والثاينالنوع األ

 أن يكون ما قبل الراء الساكنة مكسوًرا، وبيَّنه يف أربعة وجوه. :النوع الثالث

 النوع الرابع: أن يكون ما قبل الراء الساكنِة ساكنًا أيًضا. وبيَّنه يف أصلين.

 ثم قسم األصل الثاين إلى: فرعين.

تنبيه نبيه، ذكـر فيهـا خالصـة  :تتميًما مفيًدا، وأردفه بـ :ك يف الخاتمةوذكر بعد ذل

تكميل جميل، أشار فيه إلى مراجعه التي اعتمد عليهـا يف  :الرسالة، وتنبيه آخر عنواهنا

ليس يف هـذه الرسـالة  تأليف رسالته، وهذا من األمانة العلمية التي يمتاز هبا مؤلفنا 

 فحسب، بل يف سائر مؤلفاته.

يف ذكر أمثلة قرآنية، فقد يمثل  -أحياًنا  -أنه ال يدقق ومما يالحظ على المؤلف: 

، كمـا وقعـت أخطـاء يف بعـض )١(بكلمة غير قرآنية دون تنبيه على أهنا ليست من القـرآن

                                           
، وتمثيله للراء )٥٠ص(كتمثيله للراء التي فتحتها عارضة بـ: (َفاْصبَِر اْنَت). ينظر: الشفاء،   ) ١(

تك)، و(انتظُراولئك). ينظر: الشفاء، التي ضمتها عارضة   .)٥٤ص(بقوله: (انِذُرامَّ
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* * * 

 )١٣بطاقة الكتاب رقم (

 تين.كحل العين بما يقع من وجوه القراءة بين سور :العنوان* 

ألفها يف بيـان  يظهر من عنواهنا أن المؤلف موضوع الرسالة وحالتها الراهنة: 

، ٨، ٧، ٦الوجوه التي تقع بين السورتين، ولعله ألفها على غرار تلك الرسائل األربع (

) التي سبق ذكرها والكالم عليها وفيما ذكر فيها من الوجوه. والوجوه التي تذكر بين ٩

رواهتم هو المنهج الصـحيح الـذي مشـى عليـه بعـض المتـأخرين،  السورتين للقراء أو

 .. .ووصلت الوجوه فيها لديهم األلوف

وقـد  ،الرسـالة مـن تأليفـات اإلمـام التتـوي  :صحة نسبة الرسالة إلـى مؤلفهـا

/ب) ضمن مؤلفاته، إال أنني لم أجد لها ١٤٠ذكرها بنفسه يف ثبته الشهير: اإلتحاف (

طات ببالد السند أو غيرها، لذا أعتربها يف عـداد المفقـودات، ذكًرا يف فهارس المخطو

 واهللا أعلم.

* * * 

 )١٤بطاقة الكتاب رقم (

 كشف الرمز عن وجوه الوقف على الهمز. :العنوان* 

تتعلـق الرسـالة بأصـل مـن أصـول القـراءات موضوع الرسـالة وحالتهـا الراهنـة: 

وهـو بـاب: وقـف حمـزة وهشـام السبع، وأهم باب من أبـواب األصـول يف الشـاطبية، 

                                           
كتمثيله للراء الساكنة الواقعة مكان الم الكلمة مما وقع قبل الساكن قبلها ضمة، نحو: (إنه   ) ١(

 .)٧٠ص(حكيم شكور)، (إنه عزيز غفور)، ولم يردا يف التنزيل. ينظر: الشفاء، 
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على الهمز، حصلت على مصورة من نسخة خطية وحيدة من هذه الرسـالة يف المكتبـة 

سـطًرا،  ٢٣ورقات، يف كـل صـفحة  ٨القاسمية بمدينة كنديارو من بالد السند، تقع يف 

سم، بخط الثلث جيد واضح مقروء، لم يذكر فيهـا اسـم الناسـخ وال  ٢١×١١بمقاس 

تفصـيل «ليهـا تصـحيحات واسـتدراكات، تبـدأ بعـد البسـملة بقولـه: تاريخ النسخ، وع

 ..»..مذهب حمزة يف الهمزة الواقعة

والحمد هللا على التمام، والصالة والسالم على سيد األنام، عليـه «وتنتهي بقوله: 

 ».أفضل الصالة والسالم، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

ا، كما أن صفحة عنواهنا مفقودة، وكتب عنواهنا وعليه، فالنسخة ناقصة من بدايته

 يف المصورة بخط حديث، وقد حاولت يف البحث عن نسخة أخرى لها فلم أجدها.

لـم يقصـد التـأليف مـن هـذه الرسـالة، وإنمـا لخـص  وكنت أظن أن المؤلف 

ــب هــذا الجــزء  ــه كمــذكرة شخصــية، أو يكــون كت ــاب مــن الشــاطبية الســتفادته من الب

ــر المقدمــة إلــى حــين االنتهــاء منهــا ولــم يوفــق لــذلك لظــروف األسـاس للرســال ة وأخَّ

ــالة ــة الرس ــه يف هناي ــه، إال أن قول ــرأت علي ــون ط ــد تك ــباب ق ــى « :وأس ــد هللا عل والحم

ُتْضــِعُف ظنــي، وتنبــئ عــن كــون الرســالة تامــة مــن قبــل مؤلفهــا، وأنــه أراد .. » .التمــام

 التأليف منها، واهللا أعلم.

صـفحة عنواهنـا يف المخطـوط األصـل مفقـودة،  :ؤلفهاصحة نسبة الرسالة إلى م

وإنما كتب عنواهنا من قبل مصورها، غير أن لدي عدة قرائن تثبـت صـحة نسـبتها إلـى 

 :مؤلفها، منها

أن هذا العنـوان ذكـر ضـمن مؤلفـات اإلمـام محمـد هاشـم التتـوي يف كتابـه:  -١

ــة مــن تكملتــه لخ٢/١٤٠إتحــاف األكــابر ( اتمــة كتابــه ضــمن /ب)، يف الفائــدة الثالث
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). والعنــوان مطــابق تمامــا لمضــمون الرســالة ٥٧مؤلفاتــه العربيــة، وترتيبــه فيهــا: (

 ومحتوياهتا.

ومنها: منهج المؤلف يف التأليف، حيث قسم الرسـالة إلـى: أنـواع، وأقسـام،  -٢

 .)١(.. وهو المنهج الذي مشى عليه يف رسالته: الشفاء يف مسألة الراء.ووجوه

صـادرها: النشـر البـن الجـزري، وشـرح الشـاطبية لمـال علـي ومنها: كـون م -٣

القــاري، والجــواهر المكللــة للعــويف مــن مراجعــه، وكــذا االستشــهاد بمــا يف الشــاطبية 

 كصنيعه تماًما يف الشفاء.

(تنبيه) كما يف الشفاء، واللؤلؤ المكنـون، وغيرهمـا مـن  :وكذا استعمال لفظ -٤

 مؤلفاته.

والحمـد هللا علـى التمـام، والصـالة والسـالم علـى « ومنها: قوله يف الخاتمـة: -٥

وهـذا مـن ديدنـه يف كثيـر مـن ». .. وال حول وال قوة إال باهللا العلـي العظـيم.سيد األنام

 مؤلفاته، كالشفاء، واللؤلؤ المكنون وغيرهما.

(بـاب وقـف حمـزة  :الرسـالة تتعلـق بــمحتويات الرسالة ومنهج المؤلـف فيهـا: 

 لك كانت بدايتها بقوله:وهشام على الهمز)، ولذ

تفصيل مذهب حمزة يف الهمزة الواقعة يف الكلمة القرآنية وقًفـا، ويوافقـه هشـام «

، وذكـر يف البدايـة أن الهمـزة أربعـة أنـواع: مبتـدأة حقيقـًة، أو »يف الهمزة المتطرفة فقط

 متوسطة حقيقًة، أو متوسطة حكًما، أو متطرفة.

 وبين حكم كل نوع منها مع التمثيل.وقسم النوع الثاين إلى تسعة أقسام، 

                                           
 ).١٢سبق ذكرها قريًبا برقم: (  ) ١(
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 ثالثة أصناف. :وجهين. واشتمل الوجه الثاين على :واشتمل النوع الثالث على

 واشتمل النوع الرابع على تسعة عشر مقاما. وهنا تنتهي الرسالة.

* * * 

 )١٥بطاقة الكتاب رقم (

 اللؤلؤ المكنون يف تحقيق مد السكون: :العنوان* 

رســالة صــغيرة الحجــم، يف علــم التجويــد، تهــا الراهنــة: موضــوع الرســالة وحال

وتتعلق بأحكام المد الذي يكون سببه السكون، ولهـا نسـخ خطيـة متـوفرة يف مكتبـات 

الدكتور عبـد القيـوم بـن عبـد الغفـور  :باكستان، والمدينة المنورة، وقد طبعت بتحقيق

 هـ.١٤٢٠السندي، من مكتبة الجامعة البنورية بكراتشي باكستان، عام: 

 :لقد رتب المؤلف الرسالة على فصلين

فيما يتعلق بحرف المد. وذكر فيه وقوع حرف المـد قبـل سـاكن،  :الفصل األول

ًدا أو مخفًفا.  سواٌء كان الساكن الزًما أو عارًضا، وسواٌء كان السكون الالزم مشدَّ

 المد الالزم بقسميه: المشدد والمخفف، مع بيان مقدار مده. :فذكر أوالً 

م ذكر كون السكون عارًضا لوقف أو لغيره. وبّين مقدار مده عند الجمهـور مـع ث

 لم يذكر القصر يف السكون العارض للوقف. التنبيه على أن الشاطبيَّ 

ع األمثلة من خالل القـراءات العشـر  ثم بدأ بالتمثيل للساكن الالزم المشدد، ونوَّ

 المتواترة.

ل!لم يمثِّل ل أن المؤلف  ويالحظ هنا  لمد الالزم الحريف المثقَّ

ثم ذكر أمثلة الساكن الـالزم المخفـف بقسـميه: الحـريف والكلمـي، ومـن خـالل 

القراءات العشـر كـذلك. ثـم مثَّـل للسـاكن العـارض للوقـف، وأردفهـا بأمثلـة السـاكن 
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 العارض لغير الوقف.

أبي  ُثمَّ بيَّن الفرق بين المدغم على قراءة حمزة والبزي، والمدغم على قراءة

عمرو، وأحال الموضوع إلى النشر البن الجزري، ثم بيّن الفرق من عنده بقوله: 

ويف هناية قوله نبَّه على ضعف ما ذهب إليه العالمة ». ويمكن أن يوجه الفرق بينهما«

ه مثل الشيخ المال علي بن سلطان القاري الهروي    :من عدِّ     :٦٤[الزمر[ ،

        :من قبيل المد الجائز (أي العارض للسكون) مع جريان  ]٢[المائدة

 ».فذلك إما قول ضعيف أو هو أحد القولين عن أهل األداء« :األوجه الثالثة فيه بقوله

)، وذكـر فيـه أن اإلشـباع يف المـد الـالزم مقيـد بعـدم تغيـر تنبيـه( :ثم َعنَْوَن بقولـه

 ر فله حكم آخر.السكون بحركة عارضة، أما لو تغي

)، وذكر فيه أن جريـان الوجـوه الثالثـة يف حـرف المـد تنبيه آخر( :ثم َعنَْوَن بقوله

الواقع قبل السكون العارض الوقفي مقيد بعدم كون الساكن الموقوف عليه همزة، أما 

 لو كانت همزة فال يجوز فيه إال الطول.

ــوان  ــا بعن ــه ثالًث ــه آخــر( :ونبَّ ــه أن عــدمتنبي جــواز القصــر يف الســاكن  )، وذكــر في

الموقوف عليه المهموز مقيـد بوجـود حـرف المـد قبلـه، أمـا لـو كـان قبلـه حـرف لـين 

 فيجوز فيه القصر.

فيما يتعلق بحرف اللين. وذكر هنا حكم حرف اللين الواقع قبـل  :والفصل الثاين

 السكون الالزم، وهو يف حرف (ع) من فاتحة سوريت: مريم والشورى.

كون العـارض بعـد حـرف اللـين، سـواء كـان السـكون عارًضـا ثم بين حكـم السـ

 لوقف أو لغيره، وقدم أمثلة كون السكون عارًضا لغير الوقف.

أما لو كان عارًضا للوقف، فيكون مهموًزا أو غيـر مهمـوز، ولكـل حكـم مسـتقل 
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 بنفسه.

)، وذكـر فيـه فرًقـا بـين روايـة ورش وغيـره يف مسـألة مـد تكميلثم َعنَْوَن بقوله: (

 للين المهموز.ا

)، وذكر فيها استثناء حروٍف ثالثٍة من كلية ورش، وهي: فائدةثم َعنَْوَن بقوله: (

 و، )١((سوءات)     :و، ]٨[التكوير     :٥٨[الكهف[. 

 :ما يلي يالحظ على المؤلف  مالحظات على منهج المؤلف:

يه من المدود، من حيث أنواُعها فقط، وما يرتتب عل (السكون) أنه ركز على -١

لغـة  و(اللـين) (المـد) ومقاديُرهـا لـدى القـراء العشـرة، ولـم يتعـرض لبيـان تعريـف:

  واصطالًحا.

 .-عموًما-لم ينبه على أقسام المد وال على أسبابه  -٢

لــم يــتكلم علــى حكــم المــدود التــي بيَّنهــا مــن حيــث الوجــوب واللــزوم أو  -٣

 الجواز.

 سام المد الالزم من حيث كونه كلمي�ا أو حرفي�ا.لم ينبه على أق -٤

 لم يمثل للمد الالزم الحريف المثقل. -٥

حينما ذكـر أمثلـة المـد الـالزم المخفـف: مثَّـل أوًال للمـد الحـريف المخفـف  -٦

ببعض الحروف الواقعة يف فواتح السور دون التنبيه على تسميته بالمـد الـالزم الحـريف 

 المخفف.

ق المثال بحرف (الالم) للمد الالزم المخفف، وليس كذلك، كما أنه أطل - ٧

                                           
 من كلمة:    )١(    :٢٦[األعراف.[ 
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يف فاتحة سورة     قد يكون المد يف ألِفه من قبيل المخفف، كما يف  :(الالم) فحرف

والِحْجِر. وقد يكون من قبيل الالزم الحريف المثقل،  ،وإبراهيم ،ويوسف ،وهود ،يونس

 ،ولقمان ،والروم ،والعنكبوت ،آل عمرانو ،يف فاتحة سورة البقرة   كما يف 

 فاتحة سورة الرعد.    فاتحة سورة األعراف، ويف    والسجدة، ويف 

ذكر مقدار مد العارض للسكون حالـة الوقـف مطلًقـا، ولـم ينبـه علـى كيفيـة  -٨

، الوقف بالسكون المحض أو اإلشمام أو الروم، وما يرتتب عليهـا مـن وجـوه متعـددة

أشـار إلـى ذلـك  - مؤلِّف الجواهر المكللـة - رغم أن العالمة محمد بن أحمد العويف

فيصح يف المفتوح ثالثة، ويف المكسـور أربعـة، ويف المضـموم سـبعة مـن غيـر « :بقوله

 . والجواهر من مراجعه!)١(»تخصيص وال استثناء

ة، وال من من شأن الرسال - أبًدا  - الخفيفة ال تقلل  وعلى كل فهذه المالحظات

 و شأن مؤلِّفها، فالمرُء ُيؤَجُر على قدر جهده وإخالصه يف العمل،        

       :١٢٠[التوبة[. 

* * * 

                                           
 .)١/١٩٧(الجواهر المكللة    )١(
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 الخاتمة

 

.. مما سـبق مـن عـرض الموضـوع أذكـر مـا .أسأل اهللا تعالى حسنها بفضله ومنّه

 :يلي

رة أن اإلمـام التتـوي ألـف يف علـوم القـرآن ظهر لي مـن المؤلفـات المـذكو :أوالً 

) كتابـا، منهـا يف علـوم القـرآن: ثالثـة كتـب، ويف ١٥والقراءات مـن حيـث المجمـوع (

القراءات: سبعة كتب ورسائل، ويف التجويد: أربعـة رسـائل، ويف علـم الفواصـل كتاًبـا 

وكتاب  واحًدا، منها: أربعة رسائل مفقودة، وستة مخطوطة، وأربعة محققة ومطبوعة،

حقق ولم يطبع أصله وإنمـا طبـع ملخصـه، ومنهـا كتابـان لـم يـذكرهما التتـوي ضـمن 

مؤلفاته يف كتابه: (إتحاف األكابر)، وليس لهما صفة تأليف مسـتقل بمقدمـة وخاتمـة، 

 وإنما هي حواشي وتعليقات، إال أن هناك عدة قرائن تدل على صحة نسبتهما للتتوي.

ــا ــن اســتنتاجه مــن ح :ثاني ــا يمك ــرآن م ــوم الق ــوده يف عل ــوي وجه ــام التت ــاة اإلم ي

 والقراءات، هو:

يف  أن اإلمـام التتــوي أحيــى بجهــوده سلســلة اإلســناد المتصــل بالرســول  -١

علوم القراءات يف بالد السند والتي كـادت أن تنـدثر فيهـا، وبفضـل جهـوده قـام بعـض 

م محمـد مـراد تالمذته بنقل تلك العلوم إلى خارج البالد، كما ثبـت عـن شـيخ اإلسـال

هــ)، وتسلسـل اإلسـناد يف أبنائـه ١١٩٨األنصاري السندي (المتوىف بمدينة جدة سنة: 

 وأحفاده.

يتبين من عدة رسائل له يف وجوه القراءات شـدة تعلقـه هبـذا العلـم المبـارك،  -٢

 وإن كان منهجه يف إجراء تلك الوجوه والضرب الحسابي غير مرضي لدى القراء.
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التي تصل إلى  -عداد الحسابية التي ذكرها يف تلك الرسائل كما يظهر من األ -٣

أنه كان متقنًا للرياضـيات، مـاهًرا يف األعـداد الحسـابية  -المليارات يف العصر الحاضر

 المتداولة يف عصره يف بالده.

يظهر من كثافة تعليقاته على الشاطبية والمقدمـة الجزريـة ورسـائله األخـرى  -٤

 ًقا يف تلك العلوم، وهاضًما لها فهًما وفقًها وتحقيًقا ودراسًة.التجويدية أنه كان حاذ

يتضح جلي�ا للناظر يف مؤلفاته أنه كان ضليًعا بالعلوم العقلية والنقليـة، عالًمـا  -٥

 بدقائقها، ومطلًعا على مصادرها األصيلة.

كما يظهـر مـن مؤلفاتـه وتعليقاتـه أن لديـه مكتبـة ضـخمة مـن المخطوطـات  -٦

  كل فن.األصيلة يف

كان اإلمام التتـوي دقيًقـا يف علـم الرجـال واألسـانيد، ولـذلك نـراه ذكـر أوال  -٧

 إسناده يف القراءات العشر إجازًة ثم إسناده يف القراءات السبع روايًة.

أوصي الباحثين األكاديميين وطـالب علـوم القـراءات والقـرآن بالعنايـة  :توصية

ول علـى مخطوطاهتـا وتحقيقهـا ونشـرها بمؤلفات اإلمام التتوي وبـذل جهـود للحصـ

 لالستفادة منها، ففيها ضالة طالب القراءات وعلومها.

هذا، وصلى اهللا وسلم على نبينا وإمامنا وقـدوتنا محمـد بـن عبـد اهللا، وعلـى آلـه 

 وصحبه ومن وااله، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين.

* * * 
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 المراجعو قائمة المصادر

 

 م.القرآن الكري* 

 : المخطوطات والرسائل والبحوث العلمية:أوالً * 

إتحاف األكابر بمرويـات الشـيخ عبـد القـادر، تـأليف: محمـد هاشـم بـن عبـد الغفـور الحـارثي  - 

هـــ)، مخطــوط، بخــط الشــيخ عبــد الســتار الــدهلوي، مكتبــة الحــرم ١١٧٤التتــوي الســندي (ت

 المكي الشريف.

ب بــ (الجـامع العلمـي)، تـأليف: عبـد اللطيـف بـن جمـال ترغيب القراء يف هتذيب األداء الملقـ - 

ـد الدين الفتني النهروالي (من علماء القرن التاسع الهجري)، تحقيق: منى  بـن علـي بنـت محمَّ

اد، من أول الكتاب إلى اآلية ( أحمد ) مـن األنعـام، رسـالة الـدكتوراه، بقسـم القـراءات، ٩٣حدَّ

 هـ.١٤٤٠-١٤٣٩جامعة أم القرى، 

 هـ)، مخطوط.١١٧٤نعيم يف فضائل القرآن العظيم، تأليف: محمد هاشم التتوي (تجنة ال - 

حواشــي وتعليقــات علــى القصــيدة الشــاطبية، المنســوبة إلــى: محمــد هاشــم التتــوي الســندي  - 

 هـ)، مخطوط.١١٧٤(ت

ــندي  -  ــوي الس ــى: محمــد هاشــم التت ــوبة إل ــة، المنس ــة الجزري ــى المقدم حواشــي وتعليقــات عل

 خطوط.هـ)، م١١٧٤(ت

دفينة المطالب للطالـب والراغـب...، تـأليف: شـيخ اإلسـالم محمـد مـراد األنصـاري السـندي  - 

هـ)، مخطوط بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة، ضمن مخطوطات المكتبة ١١٩٨(ت

 متفرقات. ٢٨١٦-٢٨١٣المحمودية برقم: 

  رسالة يف وجوه القراءة الجارية يف قوله تعالى:  -                

 هـ)، مخطوط.١١٧٤]، تأليف: محمد هاشم التتوي السندي (ت٨٣اآلية [البقرة:...

           رسالة يف وجوه القراءة الجارية يف قوله تعالى:  - 

  هـ)، مخطوط.١١٧٤]، تأليف: محمد هاشم التتوي السندي (ت٧٥[آل عمران:
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 رسالة يف وجوه القراءة الجارية يف قوله تعالى:  -           :١١٠[يوسف ،[

  هـ)، مخطوط.١١٧٤تأليف: محمد هاشم التتوي السندي (ت

ــان مختصــر خالصــة الب -  ــم التتــوي زبــدة البي ــدوم محمــد هاش ــرآن للمخ ــان يف تعــداد آي الق ي

  هـ)، تأليف: مجهول، مخطوط.١١٧٤(ت

هـ)، ١١٧٤كشف الرمز عن وجوه الوقف على الهمز، تأليف: محمد هاشم التتوي السندي (ت - 

 مخطوط.

مصــطلح الركــوع يف المصــاحف، مدلولــه، نشــأته، وأقــوال العلمــاء فيــه. للــدكتور عبــد القيــوم  - 

  هـ.١٤٣٧، عام: ٢٤الرياض، ع »تبيان«بحث محكم منشور يف مجلة  السندي،

هـــ)، تحقيــق ٩٣٨الوجــوه النيــرة يف القــراءات العشــر، تــأليف: عمــر بــن قاســم األنصــاري (ت - 

مـن البقـرة، رسـالة الـدكتوراه، بقسـم  ١٢٣الباحثة: مـرام اللهيبـي، مـن أول الكتـاب إلـى اآليـة: 

 هـ.١٤٣٩القراءات بجامعة أم القرى، عام: 

هـــ)، تحقيــق ٩٣٨الوجــوه النيــرة يف القــراءات العشــر، تــأليف: عمــر بــن قاســم األنصــاري (ت - 

مـن األنعـام، رسـالة الـدكتوراه، بقسـم  ١٢٦الباحثة: سـها صـادق، مـن أول المائـدة إلـى اآليـة: 

 هـ.١٤٣٩القراءات بجامعة أم القرى، عام: 

 ثانًيا: المراجع العربية:* 

يف القــراءات األربعــة عشــر، تــأليف: أحمــد بــن محمــد البنــاء الــدمياطي  إتحــاف فضــالء البشــر - 

 هـ.١٤٢٧، ٣هـ)، تحقيق: أنس مهرة، دار الكتب العلمية، لبنان، ط١١١٧(ت

 م.٢٠٠٢، ١٥هـ)، دار العلم للماليين، ط١٣٩٦األعالم، تأليف: خير الدين الزركلي (ت - 

الخواطر وهبجة المسـامع والنـواظر)، تـأليف:  اإلعالم بمن يف تاريخ الهند من األعالم = (نزهة - 

ــني (ت ــدين الحس ــر ال ــن فخ ــي ب ــد الح ــزم ١٣٤١عب ــن ح ـــ)، دار اب ــان، ط -ه ــروت، لبن ، ١بي

  م.١٩٩٩هـ، ١٤٢٠

هـ)، ٧٧٤الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث، تأليف: أبو الفداء ابن كثير الدمشقي (ت - 

 .٢لبنان، ط -بيروت تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، 
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البدر الطالع بمحاسن مـن بعـد القـرن السـابع، تـأليف: العالمـة محمـد بـن علـي الشـوكاين، دار  - 

  المعرفة، بيروت.

  البــدور الزاهــرة يف القــراءات العشــر المتــواترة، تــأليف: عمــر بــن قاســم بــن محمــد األنصــاري،  - 

ــار (ت ــدين النشَّ ــو حفــص ســراج ال ــق: علــي مح٩٣٨أب ــد هـــ)، تحقي مــد معــوض، وعــادل عب

 هـ.١٤٢١، ١الموجود، عالم الكتب بيروت لبنان، ط

البــدور الزاهــرة يف القــراءات العشــر المتــواترة، تــأليف: عبــد الفتــاح بــن عبــد الغنــي بــن محمــد  - 

 لبنان. -هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٣القاضي (ت

عبــد الغفــور الحــارثي التتــوي بــذل القــوة يف حــوادث ســني النبــوة، تــأليف: محمــد هاشــم بــن  - 

السندي، تحقيق: أمير أحمد العباسي، مـن منشـورات لجنـة إحيـاء األدب السـندي، جامشـورو 

 م.١٩٦٦، ١حيدر آباد، السند، باكستان، ط

تــاج الــرتاجم، تــأليف: أبــي الفــداء زيــن الــدين قاســم بــن ُقطُلوبغــا الســودوين الجمــالي الحنفــي  - 

ــر رم٨٧٩(ت ــد خي ــق: محم ـــ)، تحقي ــم ه ــف، دار القل ــان يوس ــق، ط -ض ـــ ١٤١٣، ١دمش -ه

 م.١٩٩٢

ــان  -  ــديق حســن خ ــأليف: محمــد ص ــراز األول واآلخــر، ت ــآثر الط ــاج المكلــل مــن جــواهر م الت

ـــوجي، (ت ـــاف والشـــؤون اإلســـالمية، قطـــر، ط١٣٠٧القن  -هــــ ١٤٢٨، ١هــــ)، وزارة األوق

 م.٢٠٠٧

بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي تــاريخ اإلســالم ووفيــات المشــاهير واألعــالم، تــأليف: محمــد  - 

 -هـ ١٤١٣، ٢هـ)، تحقيق: عمر عبد السالم التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٧٤٨(ت

 م.١٩٩٣

هــ)، ٤٣٠تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان، تأليف: أحمد بـن عبـد اهللا بـن أحمـد األصـبهاين (ت - 

 م.١٩٩٠ - هـ١٤١٠، ١بيروت، ط -تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية 

تاريخ المسلمين يف شبه القارة الهندية وحضارهتم، تأليف: الدكتور / أحمد محمـود السـادايت،  - 

 مكتبة اآلداب، الجماميز، مصر (د. ت).
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تبيان الحكم بالنصوص الدالة علـى الشـرف مـن األم، تـأليف: اإلمـام عبـد القـادر بـن أبـي بكـر  - 

ــديقي (ت ــد ا١١٣٨الص ــدكتور عب ــق: ال ـــ)، تحقي ــي ه ــاف آل المفت ــة أوق ــندي، طبع ــوم الس لقي

  هـ.١٤٣٦، ١الصديقي، مكة المكرمة، ط

هــ)، ٨٣٣تحبير التيسير يف القراءات العشر، تأليف: شمس الدين أبـو الخيـر ابـن الجـزري، (ت - 

 -هــ ١٤٢١، ١تحقيق: الدكتور أحمـد محمـد مفلـح القضـاة، دار الفرقـان، األردن، عمـان، ط:

 م.٢٠٠٠

هــ)، دار ٧٤٨تـأليف: شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد ابـن َقاْيمـاز الـذهبي (ت تذكرة الحفاظ، - 

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩، ١لبنان، ط-الكتب العلمية بيروت

جمال القراء وكمال اإلقراء، تـأليف: علـم الـدين علـي بـن محمـد بـن عبـد الصـمد، السـخاوي  - 

للرتاث، دمشق، بيروت، هـ)، تحقيق: د. مروان العطيَّة، د. محسن خرابة، دار المأمون ٦٤٣(ت

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١ط

هــ)، ١٠٥٠الجواهر المكللة لمـن رام الطـرق المكملـة، تـأليف: محمـد بـن أحمـد العـويف (ت - 

 هـ.١٤٣٥، ١تحقيق: الدكتور عبد الرحمن فتح اهللا إبراهيم نافع، ط

هــ)، ١٢٥٧حصر الشارد من أسانيد محمد عابد، تأليف: محمـد عابـد السـندي األنصـاري (ت - 

 هـ.١٤٢٤، ١تحقيق: خليل عثمان الجبور السبيعي، مكتبة الرشد بالرياض، ط

الحلقــات المضــيئات مــن سلســلة أســانيد القــراءات، تــأليف: الســيد أحمــد عبــد الــرحيم، مــن  - 

 هـ.١٤٢٣، ١مطبوعات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم يف محافظة بيشة، ط

حادي عشر، تأليف: محمد أمين بن فضل اهللا المحبـي الحمـوي خالصة األثر يف أعيان القرن ال - 

 هـ)، دار صادر، بيروت.١١١١(ت

ذب ذبابات الدراسات عن المذاهب األربعة المتناسبات، تأليف: عبد اللطيف بن محمد هاشم  - 

هــ، لجنـة إحيـاء األدب ١٣٧٩، ١الحارثي السـندي، تحقيـق: محمـد عبـد الرشـيد النعمـاين، ط

 رو، حيدر آباد، السند، باكستان. السندي، جامشو

هــ)، تحقيـق: ١٢٢٠سبحة المرجان يف آثـار هندسـتان، تـأليف: غـالم علـي آزاد البلكرامـي (ت - 

 م، دار الرافدين، بيروت. ٢٠١٥، ١محمد سعيد الطريحي، ط
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سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر، تأليف: أبي الفضل محمد خليل المـرادي، دار الكتـاب  - 

 سالمي، القاهرة.اإل

ــي،  -  ــاد الحنبل ــن العم ــن أحمــد اب ــي ب ــد الح ــأليف: عب ــب، ت ــار مــن ذه ــذهب يف أخب شــذرات ال

هـــ)، تحقيــق: محمــود األرنــاؤوط، تخــريج: عبــد القــادر األرنــاؤوط، دار ابــن كثيــر، ١٠٨٩(ت

 م.١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦، ١دمشق، بيروت، ط

 هـــ)، تحقيــق:٨٩٧النــويري (تشــرح الــدرة المضــية، تــأليف: أبــي القاســم محمــد بــن محمــد  - 

 هـ.١٤١١، ١الرافع رضوان الشرقاوي، طبعة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، طعبد

شرح نخبـة الفكـر يف مصـطلحات أهـل األثـر، تـأليف: المـال علـي بـن سـلطان محمـد الهـروي  - 

 بيروت. - هـ)، تحقيق: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم، دار األرقم، لبنان١٠١٤القاري (ت

الشفاء يف مسألة الراء، تأليف: محمد هاشم التتـوي السـندي، تحقيـق: الـدكتور عبـد القيـوم بـن  - 

  هـ.١٤٢٠، ١عبد الغفور السندي، مكتبة الجامعة البنورية بكراتشي، السند، باكستان، ط

دار الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السـخاوي،  - 

  مكتبة الحياة، بيروت.

طبقات الحفاظ، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  - 

 هـ.١٤٠٣، ١ط

هــ)، ٩١١طبقات المفسـرين، تـأليف: عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـالل الـدين السـيوطي (ت - 

 .هـ١٣٩٦، ١القاهرة، ط -تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة وهبة 

ــداوودي المــالكي  -  ــدين ال ــد، شــمس ال ــن أحم ــن علــي ب ــأليف: محمــد ب طبقــات المفســرين، ت

 بيروت. -هـ)، دار الكتب العلمية ٩٤٥(ت

هـــ)، تحقيــق: ســليمان بــن ١١طبقــات المفســرين، تــأليف: أحمــد بــن محمــد األدنــه وي (ت ق - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، المملكة العربية السعودية، ط

، ٣هــ)، نشـره: ج. برجسرتاسـر، ط٨٣٣غاية النهاية يف طبقات القراء، تأليف: ابن الجـزري (ت - 

 هـ، دار الكتب العلمية بيروت.١٤٠٢
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غيــث النفــع يف القــراءات الســبع، تــأليف: علــي بــن محمــد بــن ســالم، النــوري الصفاقســي  - 

لحفيــان، دار الكتــب العلميــة، هـــ)، تحقيــق: أحمــد محمــود عبــد الســميع الشــافعي ا١١١٨(ت

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ١بيروت، ط

هــ)، دار ومكتبـة الهــالل ٢٧٩فتـوح البلـدان، تـأليف: أحمـد بـن يحيـى بـن جـابر الـَبَالُذري (ت - 

  م.١٩٨٨بيروت، 

فرائض اإلسالم، تأليف: محمـد هاشـم الحـارثي السـندي، تحقيـق: غـالم مصـطفى القاسـمي،  - 

 هبيندو، حيدر آباد، السند، باكستان. طبعة األكاديمية الهاشمية،

هــ)، اعتنـى بـه: ١٣٠٤الفوائد البهية يف تراجم الحنفية، تأليف: محمد عبد الحـي اللكنـوي (ت - 

 هـ.١٤١٨، ١أحمد الزعبي، شركة دار األرقم بن أبي األرقم، بيروت لبنان، ط

ف: محمـد عبـد فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسـالت، تـألي - 

هــ)، تحقيـق: إحسـان عبـاس، دار الغـرب اإلسـالمي، ١٣٨٢الحّي بـن عبـد الكبيـر الكتـاين (ت

 م.١٩٨٢، ٢بيروت، ط

كفايــة القــارئ يف مشــتبهات القــرآن الكــريم، تــأليف: محمــد هاشــم التتــوي الســندي، تحقيــق:  - 

كرمـة ومؤسسـة الريـان الدكتور عبد القيوم بن عبد الغفور السندي، المكتبة اإلمدادية بمكـة الم

 هـ.١٤٢٨، ١بيروت، ط

هــ)، تحقيـق: ٧٣٢كنز المعاين يف شـرح حـرز األمـاين، تـأليف: إبـراهيم بـن عمـر الجعـربي (ت - 

 هـ.٢٠١١، ١فرغلي سيد عرباوي، مكتبة أوالد الشيخ للرتاث، الجيزة، مصر، ط

ــد بــن  -  ــرة، تــأليف: نجــم الــدين محم ــان المائــة العاش ــائرة بأعي ــب الس ــد الغــزي الكواك محم

هــ ١٤١٨، ١لبنـان، ط:  -هـ)، تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيـروت ١٠٦١(ت

 م.١٩٩٧ -

، ٣هـ)، دار صادر، بيـروت، ط٧١١لسان العرب، تأليف: جمال الدين ابن منظور اإلفريقى (ت - 

 هـ.١٤١٤
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ن أبي بكر القسـطالين لطائف اإلشارات لفنون القراءات، تأليف: أبي العباس أحمد بن محمد ب - 

هـ)، تحقيق: مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصـحف الشـريف ٩٢٣(ت

 هـ.١٤٣٤، ١بالمدينة المنورة، ط

اللؤلؤ المكنون يف تحقيق مد السكون، تأليف: محمد هاشم التتوي السندي، تحقيـق: الـدكتور  - 

، ١عـة البنوريـة بكراتشـي، السـند، باكسـتان، طعبد القيوم بن عبد الغفور السندي، مكتبـة الجام

 هـ.١٤٢٠

هـ)، تحقيق: الـدكتور صـبيح التميمـي، ١٨٩متشابه القرآن، تأليف: علي بن حمزة الكسائي (ت - 

 هـ.١٤٠٢، ١من منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس، ليبيا، ط

ق: عبد الرحمن بن محمد هـ)، تحقي٧٢٨مجموع الفتاوى، تأليف: أحمد ابن تيمية الحراين (ت - 

بن قاسـم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف، المدينـة النبويـة، المملكـة العربيـة 

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٦السعودية، 

المختصر من نشر النور والزهـر، تـأليف: عبـد اهللا مـرداد أبـو الخيـر، اختصـار وترتيـب: محمـد  - 

 ادي الطائف األدبي.هـ، من مطبوعات ن١٣٩٨، ١العامودي وأحمد علي، ط

المدخل إلى علم القراءات، تأليف: الدكتور عبد القيوم بن عبد الغفور السندي، من منشـورات  - 

 هـ.١٤٣٩، ١معهد اإلمام الشاطبي، جدة، المملكة العربية السعودية، ط

، هــ)٢٨٠المسالك والممالك، تأليف: أبو القاسم عبيد اهللا بن عبـد اهللا ابـن خرداذبـة (ت نحـو  - 

 م.١٨٨٩دار صادر أفست ليدن، بيروت، 

ــي الحمــوي  -  ــد اهللا الروم ــن عب ــاقوت ب ــد اهللا ي ــو عب ــدين أب ــهاب ال ــأليف: ش ــدان، ت ــم البل معج

 م.١٩٩٥، ٢هـ)،دار صادر، بيروت، ط٦٢٦(ت

هــ)، ٧٤٨معجم الشيوخ الكبير، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد ابـن َقاْيمـاز الـذهبي (ت - 

الحبيب الهيلة، مكتبـة الصـديق، الطـائف، المملكـة العربيـة السـعودية، تحقيق: الدكتور محمد 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ١ط

معجم المؤلفين، تأليف: عمر رضـا كحالـة، مكتبـة المثنـى، بيـروت، دار إحيـاء الـرتاث العربـي  - 

 بيروت.
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 المعجم الوسيط، تأليف: لجنة بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة. - 

القراء الكبار على الطبقات واألعصار، تأليف: شـمس الـدين الـذهبي، تحقيـق: الـدكتور معرفة  - 

 هـ، استانبول، تركيا.١٤١٦، ١طيار آلتي قوالج، ط

ــار  -  المكــرر يف مــا تــواتر مــن القــراءات الســبع وتحــرر، تــأليف: عمــر بــن قاســم بــن محمــد النشَّ

افعي الحفيــان، دار الكتــب هـــ)، تحقيــق: أحمــد محمــود عبــد الســميع الشــ٩٣٨األنصــاري (ت

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١العلمية، بيروت، ط

هــ)، ٨٣٣منجد المقرئين ومرشد الطالبين، تأليف: شمس الـدين أبـو الخيـر ابـن الجـزري، (ت - 

 م.١٩٩٩-هـ ١٤٢٠، ١دار الكتب العلمية، ط

يـق: أسـامة هــ)، تحق١٠١٤المنح الفكرية يف شرح المقدمة الجزرية، تأليف: مال علي القاري ( - 

 هـ.١٤٢٧، ١سورية، ط -عطايا، دار الغوثاين للدراسات القرآنية، دمشق 

منظومة المقدمة فيما يجب على القارئ أن يعلمه (الجزرية)، تـأليف: شـمس الـدين أبـو الخيـر  - 

، ١هـــ)، دار المغنــي للنشــر والتوزيــع، ط٨٣٣محمــد بــن محمــد بــن يوســف ابــن الجــزري (ت

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

عة التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية، تأليف: الدكتور أحمد شلبي، مكتبة النهضـة موسو - 

 م.١٩٨٤، ٧المصرية، ط

هــ)، تحقيـق:  ٨٣٣النشر يف القراءات العشر، تأليف: شمس الدين أبو الخير ابن الجـزري، (ت - 

 علمية.هـ)، المطبعة التجارية الكربى، تصوير دار الكتاب ال ١٣٨٠علي محمد الضباع (ت

هــ)، تحقيـق: فيليـب ٩١١نظم العقيـان يف أعيـان األعيـان، تـأليف: جـالل الـدين السـيوطي (ت - 

 حتي، المكتبة العلمية، بيروت.

هــ)، عنايـة ١٠٣٦نيل االبتهاج بتطريز الديباج، تأليف: أحمد بابا بن أحمد التكروري التنبكتي (ت - 

 م.٢٠٠٠، ٢ليبيا، ط - ار الكاتب، طرابلس وتقديم: الدكتور عبد الحميد عبد اهللا الهرامة، د

هدايــة المرتــاب وغايــة الحفــاظ والطــالب، تــأليف: علــم الــدين أبــي الحســن علــي بــن محمــد  - 

هـ)، تحقيق: عبد القـادر الحسـني الخطيـب، دار الفكـر المعاصـر، بيـروت، ٦٤٣السخاوي (ت

 هـ.١٤١٤، ١لبنان، ط
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ين، تـأليف: إسـماعيل بـن محمـد أمـين البغـدادي هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصـنف - 

م، أعـادت ١٩٥١هـ)، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة يف مطبعتها البهية استانبول ١٣٩٩(ت

 لبنان. -طبعه: دار إحياء الرتاث العربي بيروت 

 ثالًثا: المراجع غير العربية:* 

تحقيـق وترجمـة: الـدكتور عبـد تحفة القـارئ بجمـع المقـارئ، تـأليف: محمـد هاشـم التتـوي،  - 

 هـ.١٤٢١القيوم السندي، من منشورات أنجمن خدام التجويد السند، باكستان، عام

تحفة الكرام، تأليف: علي شير قانع التتوي، ترجمة: أمير أحمد العباسي، ترتيب: الـدكتور نبـي  - 

، ١باكستان، طبخش خان البلوشي، لجنة إحياء األدب السندي، جامشورو، حيدر آباد، السند، 

 م.١٩٥٧

تذكرة مشـاهير السـند، تـأليف: ديـن محمـد الوفـائي، لجنـة إحيـاء األدب السـندي، جامشـورو،  - 

  م.١٩٨٦، ١حيدر آباد، السند، باكستان، ط

جنة السند، تأليف: رحيم داد خـان مـوالئي شـيدائي، لجنـة إحيـاء األدب السـندي، جامشـورو،  - 

 هـ.١٩٥٨، ١حيدر آباد، السند، باكستان، ط

ــاء األدب الســندي،  -  ــة إحي ــد الرســول القــادري، لجن ــأليف: عب مخــدوم محمــد هاشــم تتــوي، ت

 هـ.١٤٠٨، عام١جامشورو، حيدر آباد، السند، باكستان، ط

موجز تاريخ األدب السندي، تأليف: د الميمن عبد المجيد السندي، جامعـة السـند، جامشـور،  - 

 هـ.١٤٠٣، عام١السند باكستان، ط

 )./https://ar.wikipedia.org/wiki( ويكيبيدياموقع  - 

* * * 
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