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Abstract 

Since the poetry books are no less important in being sources and references than the prosed books 

- since poetry is only a template and a way to present the scientific material - and the utility of 

science suites is not hidden to students of science, I like to highlight the poetry books in three of 

the sciences related to the Holy Book through my current research. In this research, I attempted to 

trace the beginning of systematic composition in the sciences of the Qur'an, to explain the reasons 

that led to the systematic composition in the sciences of the Qur'an, and the evolution of systematic 

authorship over the centuries. 

 ملخص البحث 

إذ ليس الشعر إال قالباً وطريقة   - ملا كانت الكتب املنظومة ال تقل أمهية يف كوهنا مصادر ومراجع عن الكتب املنثورة  

نت فائدة نظم العلوم ال ختفى على طالب العلم أحببت أن أسلط الضوء على الكتب وملا كا  - لعرض املادة العلمية  

الوصفي وحاولت من خالل هذا البحث    املنظومة يف ثالثة من العلوم املتعلقة بكتاب هللا العزيز من خالل حبثي هذا.

كيف األسباب اليت أدت إىل التأليف النظمي ، و   ذاكراأن أرصد بداية التأليف النظمي يف علوم القرآن،  التحليلي التتبعي  

 . عرب القرون   يف علم القراءات والتجويد ورسم املصحف تطور التأليف النظمي

 النشأة، التطور.   تأليف، ال  ، علوم القرآن   ،املنظومات  :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة : 

 وبعد:  .احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

فالعلوم تشرف مبا تعلقت به ؛ لذا كانت العلوم املتعلقة بكتاب هللا تعاىل أشرف العلوم. وقد تتابع العلماء على خدمة 

 نظم. كتاب هللا تعاىل أتليفاً وتصنيفاً ، وتنوعت كتاابهتم ما بني نثر و 

إذ ليس الشعر إال قالباً وطريقة  - وملا كانت الكتب املنظومة ال تقل أمهية يف كوهنا مصادر ومراجع عن الكتب املنثورة 

وملا كانت فائدة نظم العلوم ال ختفى على طالب العلم أحببت أن أسلط الضوء على الكتب   - لعرض املادة العلمية  

 كتاب هللا العزيز من خالل حبثي هذا. املنظومة يف ثالثة من العلوم املتعلقة ب

البحث   التتبعي  وحاولت من خالل هذا  التحليلي  القرآن،  الوصفي  النظمي يف علوم  التأليف  بداية   ذاكراأن أرصد 

عرب   يف علم القراءات والتجويد ورسم املصحف  تطور التأليف النظمي كيف  األسباب اليت أدت إىل التأليف النظمي، و 

 بحث يف أربعة مباحث كالتايل: وانتظم ال   ؟القرون 

 .األول: تعريف املنظومات العلمية  

 إليه.  األسباب اليت أدتو التأليف النظمي يف علوم القرآن    بداية  الثاين:   

 . أوائل املؤلفات النظمية يف علوم القرآن  الثالث:   

ويلي ذلك نتائج البحث وتوصياته. وصلى   م القراءات والتجويد ورسم املصحف.التأليف النظمي يف عل  تطور الرابع:    

 ،،، هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
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 املبحث األول: تعريف املنظومات العلمية 

 .املَنظُومات مجع منظومة ، وهي يف اللغة مأخوذة من مادة )ن ظ م( •

  )قال ابن فارس: "الّنون والظاء وامليم أصٌل يدل على أتليف شيء وأتليفه

، ونظمت اخلرز نظماً ونظمت الشعر وغريه . والنظام اخليط جيمع اخلرز ، والنِّظامات من الّضّب كشيتان من جنبيه ( 

اجلوزاء نظم ، وجاء منظومات من أصل الذنب إىل األذن ، وأنظمت الدجاجة صار يف جوفها بيض ، ويقال لكواكب  

 .( أهـ 1نْظم من جراد أي كثري")

 .ومنظومة مؤنث منظوم ، ومنظوم اسم مفعول مث يوصف ابملصدر فيقال نظمٌ 

"النَّْظم: التأليف ، نَظمه ينظِّمه نْظماً ونظاماً ، ونّظمه فانتظم وتنظّم . ونظْمت اللؤلؤ أي مجعته يف قال ابن منظور :

عر ونظَّمته ، ونظم األمَر على املثل . وكل شيء قرنته آبخر أوضممت بعضه  السلك . والتنظيم مثله ، ومنه نظْمت الشِّّ

 .( أهـ2ملصدر ") إىل بعض فقد نظْمته . والّنظم : املنظوم . وصف اب

عر") كِّيت : كثري نظم الشِّّ  .( أهـ3وقال الزبيدي :"ورجل نظّام ونِّظِّّيم كشّداء وسِّ

متناسقاً متصاًل . وخيرج  فمقصودان ابملنظومة : ما ُيضم وجُيمع بعضه إىل بعض من أبيات الشعر حىت يؤّلف نظاماً 

 .متفرقة وال تؤلف نظاماً بذلك األبيات املفردة واألبيات اليت تقال يف مناسبات خاصة  

 .الِعلمّية نسبًة إىل العلم . وهو يف اللغة من مادة )ع ل م(  •

قال ابن فارس :"العني والالم وامليم أصل صحيح واحد يدل على أثر ابلشيء يتميز به عن غريه . من ذلك العالمة 

ا كانت له عالمة يف احلرب . وخرج فالن وهي معروفة . يقال : علَّْمُت على الشيء عالمًة ، ويقال : أْعلم الفارُس إذ
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ُمْعلماً بكذا. والَعَلم : الراية واجلمع أعالم . والَعَلم : اجلبل ، وكل شيء يكون مْعَلماً : خالف املـْجهل ... والعِّلم نقيض 

 .( أهـ4اجلهل ... وتعلَّمت الشيء إذا أخذت علمه . والعرب تقول تعلَّم أنه كان كذا مبعىن اعلم") 

صود أننا حني نقول : "املنظومات العلمية" فإننا نعين نوعاً خاصاً من أبيات الشعر املضموم بعضها إىل بعض ، واملق

وهو ذلك النوع من األبيات الذي يتعلق بعلم معني من العلوم ، وخيرج بذلك األبيات املضموم بعضها إىل بعض وال 

 .تتعلق بعلم ما يف أصل نظمها كأكثر دواوين الشعر

نقول :"املنظومات العلمية يف علوم القرآن" فإننا نعين: األبيات الشعرية املضمومة إىل بعضها بتناسق، اخلاصة   وحني

بعلوم القرآن )العلم ذي املباحث املتعلقة ابلقرآن الكرمي، من حيث لفظه ونظمه وأداؤه وتنزله ووصوله وأحكامه ومعانيه 

ره ودفع الشبه عنه(.   ومفسِّّ

 يه األسباب اليت أدت إلو   ،   التأليف النظمي يف علوم القرآنبداية  املبحث الثاين:  

مل يكن التأليف العلمي بطريقة النظم موجوداً عند بداية التأليف يف علوم القرآن ، ولذلك ال جند يف أوائل املؤلفات يف 

بعد   –ل ما جند من املنظومات يف علوم القرآن  علوم القرآن هذه الطريقة يف التأليف ، وإمنا جندها مؤلفات منثورة ؛ وأو 

هـ( الرائية يف جتويد القرآن وحسن أدائه ،  325قصيدة أيب مزاحم موسى بن عبيد هللا اخلاقاين )ت  –البحث والتحري  

القارئ :"وقد استقصيت ما نظم يف التجويد فلم أعثر على أقدم  عبدالعزيزد.فهي أول ما نظم يف علم التجويد، يقول  

يعين قصيدة اخلاقاين ؛ ومما يدل على أنه مل ُيسبق إىل هذه الطريقة يف التأليف يف علوم القرآن أو يف   (1) هذا النص"من 

قراءة  مبثله * يف وصف حذق  ُسبقت  ما  قواًل  قلت  :"قد  قصيدته  نفسه يف فضل  اخلاقاين  قول  األقل  جتويده على 

 . (2) القرآن"
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ن احلسني اآلجّري . فقصيدته هي أول ما نظم يف التجويد "وعلى ذلك يكون وقد راوها عنه اإلمام أبو بكر حممد ب

 .(3) بداية النظم يف التجويد يف أواخر القرن الثالث اهلجري تقريباً"  

فحسب اطالعي وحبثي مل أعثر على   إذن فهي أول قصيدة يف التجويد . أما كوهنا أول ما نظم يف علوم القرآن عموماً ، 

نظم يف علوم القرآن أقدم من هذا النظم . وعليه فيكون هذا النظم هو أول نظم يف التجويد وأول نظم يف علوم القرآن 

 عموماً . وهللا أعلم. 

ماء مؤلفات وجتدر اإلشارة إىل أن التأليف يف علوم القرآن قد بدأ منذ منتصف القرن الثاين اهلجري حيث ألف بعض العل 

هـ( 161هـ( وسفيان الثوري )ت160هـ( وشعبة بن احلجاج )ت150يف تفسري القرآن ، منهم مقاتل بن سليمان )ت 

هـ( يف أسباب النزول ، 234وأّلف علي بن املديين )ت   .هـ( 197هـ( وسفيان بن عيينة )ت 197ووكيع بن اجلراح )ت 

ملنسوخ ويف الغريب واملفردات والفضائل ، وأّلف أبو عبيدة هـ( يف الناسخ وا 224وألف أبو عبيد القاسم بن سالم )ت

هـ( أيضا يف الغريب واملفردات 230هـ( يف الغريب واملفردات ، وأّلف أبو بكر السجستاين )ت 209معمر بن املثىن )ت

أّلف ابن هـ( يف فضائل القرآن ، و 303هـ( يف املشكل والغريب واجملاز ، وأّلف النسائي )ت276، وأّلف ابن قتيبة )ت

 . هـ( تفسريه املشهور310جرير )ت

ومعىن ذلك أن بني بداييت التأليف النثري والنظمي يف علوم القرآن ما يقرب من قرن ونصف تقريباً ، فالتأليف النظمي 

 مل يظهر إال متأخراً يف أواخر القرن الثالث اهلجري أو بداية القرن الرابع اهلجري . 

 التأليف النظمي يف علوم القرآن؟ فما هي األسباب اليت أدت إىل    

 فيما يلي :   ا إمجاهل  ناميكن
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: الرغبة يف نشر العلم وتقريبه وتسهيل حفظه حيث إن النظم أسهل حفظاً من النثر يف العموم ، والنفوس متيل   األول  

ا حيرصون على إليه أكثر ، وقد كان العلماء وال يزالون حيرصون على كل ما من شأنه تقريب العلوم لطالهبا . وكانو 

النثرية األولية يف علوم القرآن كتبت فحفظ املتون وحتفيظها ،    من حفظ املتون حاز الفنون . وملا كانت املؤلفات 

أبسلوب يناسب العصر الذي أُلفت فيه ؛ وملا كان التأليف يف علوم القرآن عموماً معتمداً على االستقراء والّتتبع كان 

أن يسهل على طالبه حفظ ما كتبه السابقون فألفوا مؤلفات   بعض العلماء  مث أراد  ،أليفاهلّم منصباً على اجلمع والت

نظموا فيها ما نثره األولون رغبة يف نشر العلم وتسهيله على طالبه ، فبذلك كانت رغبتهم يف نشر العلم وتسهيله سبباً 

 علوم القرآن . للظهور التأليف النظمي 

ائله وضعف مهم الطالب عن إدراكها مجيعاً ، مما حدا ببعض العلماء أن خيتصر : تشعب مباحث العلم ومس  الثاين    

تلك العلوم يف مؤلفات منظومة تشتمل على األهم فاملهم من كل علم وترتك ما زاد عن ذلك ليتسىن جلميع الطالب 

 إدراك مسائل كل علم ، ومن أراد املزيد انله من خالل شرح تلك املنظومات. 

االهتمام ابلشعر ونظمه واهتمام العلماء ابلنظم يف علوم القرآن ، حيث جند أن حركة الشعر والشعراء : ظهور    الثالث  

ولعل هذا أوجد جواً   - وإن كان شعراً ليس علمياً    – قد ازدادت بوضوح يف العصر العباسي عنه يف العصر األموي  

 مناسباً لظهور التآليف النظمية بعد ذلك يف علوم القرآن وكثرهتا.

: الرغبة يف التنويع واإلضافة والتجديد واملنافسة ، فالنظم لون جديد من ألوان التأليف العلمي ، والشك   السبب الرابع

أنه يعد نوعاً من التجديد يف عرض املادة العلمية ؛ وقد كان بعض العلماء يشجع تالمذته على نظم مسائل بعض 

و مقطوعات يف مسائل معينة من العلم ، فيكون التنافس بذلك العلوم فيتنافسون يف ذلك فيؤلف بعضهم منظومات أ

 .سبباً من أسباب التأليف النظمي
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 أوائل املؤلفات النظمية يف علوم القرآن املبحث الثالث :

من الصعب أن نذكر أول ما نظم يف كل علم من علوم القرآن لكثرة علوم القرآن والحتياج البحث يف ذلك إىل نوع 

أوائل املنظومات يف ثالثة من علوم القرآن   ذكر هنا أس  كبري من التقصي يف مؤلفات كل علم من علوم القرآن ؛ ولكين

 هي :  القراءات ،  التجويد ،  رسم القرآن . 

هـ( يف القراءات 378نظومات يف علم القراءات منظومة احلسني بن عثمان بن اثبت البغدادي الضرير )تفأول امل ▪

"مقرئ قرأ على أيب بكر بن األنباري ونظم كتاابً يف القراءات السبع ،   : تهبن اجلزري يف ترمجاالسبع . قال اإلمام  

حافظاً ذكياً ، ولد أعمى ، وكان حيضر جملس ابن  وهو أول من نظمها . رواها عنه أمحد بن حممد العتيقي ، وكان 

أهـ. وقال عنه احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية:   (4) األنباري وحيفظ ما ميلي ، تويف سنة مثان وسبعني وثالمثائة " 

وكانت   "وكان ظريفا حسن الزي، وقد سبق الشاطيب إىل قصيدة عملها يف القراءات السبع وذلك يف حياة النقاش ،

. ومل أعثر على معلومات زائدة عن هذه املنظومة غري ما   (5) تعجبه جداً، وكذلك شيوخ ذلك الزمان أذعنوا إليها "

 ذكرته.

هـ( 325وأول املنظومات يف علم التجويد هي منظومة أيب مزاحم موسى بن عبيد هللا بن حيىي بن خاقان البغدادي )ت  ▪

 أهنا أول املنظومات يف علوم القرآن عموماً .   يف حسن أداء القرآن ؛ وقد ذكران قبل

"إمام مقرئ جمود حمدث أصيل ثقة ُسيّن .. وكان أبوه وجده وزيرين لبين العباس وكذلك أخوه   :تهقال ابن اجلزري يف ترمج

ة ، قال أبو علي حممد بن عبيد هللا . وترك أبو مزاحم الدنيا وأعمل نفسه يف رواية احلديث ، وأقرأ الناس ومتسك ابلسن

: وكان بصرياً ابلعربية شاعراً جموداً ... وهو أول من صنف يف التجويد فيما أعلم ، وقصيدته الرائية مشهورة وشرحها 

 أهـ .  (6)احلافظ أبو عمرو ... ومات يف احلجة سنة مخس وعشرين وثالمثائة"
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 – ولكنها غري مستوفية ملسائل التجويد وقصيدة أيب مزاحم تقع يف واحد ومخسني بيتاً ، وهي ختاطب العقل والقلب ، 

وفيها توجيهات وآداب بل قد بلغت األبيات املتعلقة ابلتوجيه والوعظ منها حنواً من  –شأن املؤلفات األولية يف العلوم  

 مخسة عشر بيتاً ؛ وقد بدأها اخلاقاين بقوله: 

 الفخر يدعو إىل الكرب   أقول مقاال معجبا ألويل احلجر               وال فخر إن              

 أعلم يف القول التالوة عائذا                   مبوالي من شر املباهاة والفخر              

 وأسأله عوين على ما نويته                   وحفظي يف ديين إىل منتهى عمري              

منواهلا ومعارضًة هلا ؛ فممن رواها اإلمام أبو بكر وقد اعتىن العلماء هبذه القصيدة حفظاً وروايًة وشرحاً ونظماً على  

 اآلجري ، وممن شرحها اإلمام أبو عمرو الداين ، ونظم السخاوي على منواهلا نونية يف التجويد أمساها ني حممد بن احلس

 "ُعمدة املفيد وعَِّدة اجمليد يف معرفة التجويد" وقال يف آخرها: 

 (7)  ظلمها                   إن قستها بقصيدة اخلاقاينواعلم أبنك جائر يف                    

أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن حممد العجلي الاللكائي املقرئ ، وقد روى قصيدته عنه األهوازي يف   ها أيضا وممن عارض

 هـ ، وأوهلا :386البطائح سنة  

 لك احلمد اي ذا املن واجلود والرب            كما أنت أهل للمحامد والشكر  

 ومنها يف أواخرها قوله : 

 فهذا مقايل واضحا وبيــــانه                شبيها مبا قد شاع يف كل ما مصر                

 ويل احلجر عنيت به قول ابن خاقان منشدا             أقول مقاال معجبا أل               

 (8) وأبياهتا زادت زايدة مرجـــح              على مائة مخسا تزيد على عشر               
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هـ . 377أيضاً حممد بن أمحد بن عبد الرمحن أبو احلسني امللطي الشافعي نزيل عسقالن املتوىف هبا سنة  ها وممن عارض

 وقصيدته رائية أوهلا : 

 (9) أقول ألهل اللب والفضل واحلجر              مقال مريد للثواب ولألجـــر                

أما أول املنظومات يف علم رسم القرآن فهي منظومة أيب احلسن علي بن حممد املرداي ، وقد مسى نظمه "املنصف"   •

نظومته املشهورة يف الرسم املسماة مبورد هـ ، وهو أحد مصادر اخلراز يف م563أنه أكمله يف سنة    (10) بعضهموذكر  

 الظمآن يف رسم القرآن. 

وقد نقبت كثرياً لعلي أجد منظومة يف الرسم أسبق من هذه املنظومة فلم أجد إال منظومة ذُكر أهنا يف الرسم وهي لإلمام 

؛ إال أن هذه املنظومة  هـ( وتسمى بكتاب االقتصاد ، وذكر ابن اجلزري أهنا أرجوزة يف جملد 444أيب عمرو الداين )ت

أن أليب عمرو الداين كتاب االقتصاد   (11) يظهر أهنا ليست يف علم الرسم بل هي يف القراءات فقد ورد يف بعض املصادر  

( وهدية 135/ 1غامن احلمد  :"وما ورد يف كشف الظنون )د.فهو كتاب يف القراءات إذن . قال  ، يف القراءات السبع 

يف رسم املصحف وهم وقع فيه أيضاً د.عزة حسن يف مقدمة حتقيق كتاب احملكم للداين   ( من أنه653/ 1العارفني )

. ود. التهامي الراجحي اهلامشي يف مقدمة 36واألستاذ جايد زيدان خملف يف مقدمة حتقيق كتاب املكتفى ص  51ص

. ويظهر من   (12) "وذلك عند حديثهم عن مؤلفات الداين  54حتقيق كتاب التعريف يف اختالف الرواة عن انفع ص

هذا الكالم أن الوهم وقع أوالً من كشف الظنون مث سرى على من جاء بعده ، والذي جيعلنا جنزم هبذا الوهم ورود هذا 

الكتاب يف فهرست تصانيف الداين بكامل امسه الذي يبني أنه يف القراءات السبع وينص على ذلك ؛ إضافة إىل قول 

ولذلك مل  . فكالمه مشعر أبنه يف القراءات ، (13) ومنظومته االقتصاد أرجوزة يف جملد""وله كتاب التيسري  ابن اجلزري:

أذكر أن هذه املنظومة هي أول ما ألف يف الرسم لوقوع هذا اإلشكال ؛ ولعل التنقيب يف بطون املكتبات واملخطوطات 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 

 

 

273 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

يزول اإلشكال ابالطالع عليه . وإمنا ذكرت منظومة ففنجد هذا الكتاب خمطوطاً      من تراث أمتنا  جديديكشف عن  

هـ( منظومة يف الرسم هي "عقيلة أتراب القصائد" ألن املرادي نظم 590املرادي املسماة ابملنصف مع أن للشاطيب )ت

 .   ه572العقيلة بعد سنة    ظم الشاطيبونهـ 563املنصف يف سنة 

لم أجد إال اإلشارة إىل امسه ، كذلك مل أقف على هذا الكتاب فعلى ترمجة للمرادي هذا  احلصول  وقد اجتهدت يف  

 ال أن اخلراز ذكره يف منظومته )مورد الظمآن( وأشار إىل أنه رمبا ذكر شيئاً منه بقوله: خمطوطاً أو مطبوعاً ، وال أعلم عنه إ

 ورمبا ذكرت بعض أحرف                مما تضمن كتاب املنصف                     

 ألن ما نقـــــــله مروي                    عن ابن لب وهـــــو القيسي                     

 وشيخه مؤمتـــن جليــل                    وهو الذي ضّمــــن إذ يقول                       

 ( 14) حدثين عن شيخه املغامي                 ذي العلم ابلتنزيل واألحكام                    

 

 (15) تطّور التأليف النظمي يف علوم القرآن املبحث الرابع:  

يف هذا املبحث تطور التأليف النظمي  سأذكر، لذلك  يطول علم من علوم القرآن أمرن تتبع التأليف النظمي يف كل إ

أوائل املنظومات فيها وهي : ) القراءات ،  التجويد ، رسم القرآن ( وسوف   ذكرتيف العلوم الثالثة اليت ذكرهتا آنفاً و 

 تأليف النظمي يف التجويد ابلقراءات. أضم علم التجويد إىل القراءات التصاله به اتصاالً قوايً والرتباط تطور ال
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 : تطور التأليف النظمي يف القراءات والتجويد    ❖

تتابع   ،هـ( يف القراءات378ومنظومة احلسني بن عثمان الضرير )ت   ،هـ( يف التجويد 325بعد منظومة اخلاقاين )ت

 الرابع واخلامس اهلجريني اآلتية أمساؤهم: ممن نظم يف القراءات والتجويد يف القرنني  فالنظم يف القراءات والتجويد ؛ 

 هـ( وله قصيدة يف التجويد رائية.377حممد بن أمحد بن عبد الرمحن أبو احلسني امللطي الشافعي )ت -

 هـ( وله قصيدة يف التجويد رائية أيضاً. 386أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن حممد العجلي الاللكائي املقرئ )ت -

 هـ( وله أرجوزة االقتصاد يف القراءات السبع واألرجوزة املنبهة يف القراءات واألصول. 444اإلمام أبو عمرو الداين )ت  -

 هـ( له القصيدة الرائية يف قراءة انفع. 486أبو احلسن علي بن عبد الغين الوزير القريواين املصري )ت -

 وممن نظم يف القراءات والتجويد يف القرنني السادس والسابع اهلجريني : ▪

هـ( له أرجوزة يف القراءات وأخرى يف خمارج 543حممد بن عبد الرمحن بن الطفيل العبدي اإلشبيلي )ت أبو احلسن   -

 احلروف . 

 ه( له قصيدة يف قراءة أيب عمرو. 585أمحد بن وهبان املعروف اببن أفضل الزمان )ت -

راءات السبع املعروفة ابلشاطبية ه( له حرز األماين ووجه التهاين يف الق590اإلمام القاسم بن فريه الشاطيب الرعيين )ت  -

 اليت سارت هبا الركبان وطبقت شهرهتا اآلفاق وهي نظم لكتاب التيسري للداين. 

 هـ( له منظومة اخلرية يف القراءات العشر . 596أبو جعفر املبارك بن املبارك بن أمحد الواسطي احلداد )ت  -

 هـ( له قصيدة يف القراءات السبع . 628أبو احلسني حيىي بن عبد املعطي بن عبد النور الزواوي )ت  -

 هـ( ألف منظومات يف اللغة والقراءات. 631أبو عبد هللا احلسني بن املبارك بن حممد الربعي )ت -

 هـ( له أرجوزة يف القراءات . 651أبو علي منصور بن سرار بن عيسى األنصاري االسكندراين املعروف ابملسدي )ت  -
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هـ( له قصيدة دالية يف القراءات ، وقصيدة المية يف القراءات )حوز 672ابن مالك اجلياين النحوي املعروف )ت -

 املعاين يف اختصار حرز األماين( . 

هـ( له منظومة در األفكار يف قراءة العشرة من 690أبو الفضل إمساعيل بن علي بن سعدان الواسطي )ت يف حدود   -

 أئمة األمصار . 

هماً كان له أتثري واضح على تطور التأليف يف القراءات وهو نظم اإلمام الشاطيب ملذكر هنا أن نربز نظماً  وجدير اب

املسمى حبرز األماين ووجه التهاين واملعروف ابلشاطبية. فبعد اإلمام الشاطيب ارتبطت املؤلفات يف القراءات هبذا النظم 

حمرر له ... لذلك جند املؤلفات يف القراءات يف القرن السابع والذي فمن شارح له وخمتصر وانظم على منواله و   ،البديع 

وأصبحت قصيدة الشاطيب مرجعاً مهماً جداً ال يستغين عنه دارس يف علم   .تبعه وما تاله أتثرت أتثراً واضحاً هبذا النظم

 . القراءات بل أصبحت أصاًل يعتمد عليه يف هذا العلم

   

يف القرنني الثامن والتاسع اهلجريني ، اللذين يعتربان القرنني الذهبيني   وممن نظم يف القراءات والتجويد ▪

 للتأليف النظمي يف القراءات والتجويد لكثرة املؤلفات النظمية فيهما : 

 هـ( له التكملة املفيدة حلافظ القصيدة ، نظم يف مائة بيت . 720أبو احلسن علي بن إبراهيم الكناين )ت  -

هـ( له قصيدة لذة السمع من القراءات السبع ، وهي  730ن الزايت الكالعي املالقي )تأبو جعفر أمحد بن احلسن ب -

 المية . 

 هـ( له منظومة الدرر اللوامع يف قراءة انفع . 730علي بن بري املالكي )ت  -

 هـ( له منظومة االختيار يف القراءات .732أمحد بن حممد بن حيىي بن أيب حزم الدمشقي )ت  -
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 هـ( له أرجوزة يف القراءات السبع . 733عز الدين فخر الدين بن املنري املالكي )ت  -

هـ( له منظومة مجع األصول وهي المية نظم فيها كتاب 743أبو احلسن علي بن أيب حممد الواسطي الديواين )ت -

 إلرشاد, وله روضة التقرير قصيدة مجع فيها بني زوائد اإلرشاد والتيسري ، وله أرجوزة يف الشواذ .ا

 هـ( له قصيدة يف القراءة . 744مشس الدين حممد بن القاسم بن أيب البدر الواسطي )ت -

 ت. هـ( له نظم قراءة يعقوب ، والالمية يف القراءا745أبو حيان حممد بن يوسف بن علي الغرانطي )ت  -

 هـ( له الدر النضيد يف زوائد القصيد ، وهي تكملة الشاطبية.749أبو عبد هللا حممد بن يعقوب األسدي املقدسي )ت -

 هـ( له قصيدة هناايت اجلمع يف القراءات السبع. 788زين الدين سرجيا بن حممد بن سرجيا امللطي املارديين )ت  -

 هـ( له نظم عقد البكر . 791أبو اخلري أمحد بن عمر بن أيب الرضا شهاب الدين )ت  -

 هـ تقريباً( له المية يف القراءات العشر تسمى الطاهرة. 820طاهر بن عرب بن إبراهيم األصبهاين )ت -

 . هـ( له نظم التكملة يف القراءات الثالث وقد مزجها ابلشاطبية829أمحد بن حممد اليمين الشرعيب )ت -

هـ( له الدرة املضية يف القراءات الثالث املرضية ، وطيبة النشر يف القراءات العشر ، 833اإلمام حممد بن اجلزري )ت -

 واملقدمة فيما على قارئه أن يعلمه ، وهي منظومة يف التجويد.

 هـ( له أرجوزة يف القراءات . 842أبو عبدهللا حممد بن أمحد التلمساين )ت  -

 هـ( له منظومة يف القراءات الثالث الزائدة على السبع. 844ابن رسالن )ت أمحد بن حسني الرملي   -

 هـ( ألف منظومات يف القراءات أفرد هبا قراءة كل إمام مبنظومة.845أبو عبد هللا حممد بن زين الطنتدائي النحراوي )ت -

الكنوز يف القراءات, ومنظومة هـ( له منظومة إيضاح الرموز ومفتاح  849أبو عبدهللا حممد بن خليل القباقيب احلليب )ت -

 جممع السرور واحلبور ومطلع الشموس والبدور يف القراءات األربع عشر . 
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 هـ( له نظم غاية املطلوب يف قراءة خلف وأيب جعفر ويعقوب . 853زين الدين عبد الباسط بن أمحد املكي )ت -

 ت . هـ( له المية يف القراءا853أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد ابن عياش )ت  -

 هـ( له منظومة يف القراءات الثالث الزائدة على السبع. 857أبو القاسم حممد النويري )ت  -

ومما ذكرانه من منظومات يف هذين القرنني الثامن والتاسع يتضح جبالء أهنما يُعدان العصرين الذهبيني للتأليف النظمي 

 يف القراءات والتجويد . 

قق اإلمام حممد بن اجلزري الثالثة : طيبة النشر يف القراءات العشر، الدرة وجدير ابلذكر هنا أن نربز منظومات احمل

املضية يف القراءات الثالث املرضية ، املقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. إذ أهنا تعد من أهم املنظومات يف هذين القرنني 

 وأصبحت بعد ذلك أصواًل يعتمد عليها يف القراءات والتجويد . 

 لقراءات والتجويد يف القرنني العاشر واحلادي عشر اهلجريني : وممن نظم يف ا ▪

 هـ( ألف منظومة يف القراءات .923أبو إسحاق إبراهيم بن حممد القاهري ابن أيب شريف )ت  -

 هـ( له الكفاية احملررة يف نظم القراءات العشرة . 952حسني بن علي احلصين )ت -

ا قد قلَّ عما سبقه كثرياً ، ولعل ذلك يرجع إىل م القرنني وخصوصاً احلادي عشر منهوجند أن التأليف النظمي يف هذين  

 صرف االهتمام بشرح املنظومات أكثر من أتليف منظومات جديدة. 

 وممن نظم يف القراءات والتجويد يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر اهلجريني :  ▪

 ه آتليف يف علم القراءات نظماً ونثراً .هـ( ل1137أبو العالء إدريس اإلدريسي )املنجرة( )ت -

 هـ( له منظومة يف قراءة ورش . 1199حممد بن حسن بن حممد السمنودي األزهري املنريِّّ )ت -
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هـ( له حتفة األطفال والغلمان يف التجويد ، ونظم كنز 1220سليمان بن حسني بن حممد اجلمزوري )ت حدود   -

 املعاين بتحرير حرز األماين يف القراءات .

قلة املهتمني هبذين العلمني يف ل   لعله وجند أن التأليف النظمي يف هذين القرنني أيضاً مل يكن أكثر من القرنني قبله ، و 

 وهللا أعلم .   .هذين القرنني ، وقد يكون للظروف السياسية اليت مرت ابلعامل اإلسالمي آنذاك دور يف ذلك

 شر اهلجري: وممن نظم يف القراءات والتجويد يف القرن الرابع ع  ▪

 هـ( له منظومة يف قراءة ورش. 1307أمحد بن حممد بن علي احللواين )ت -

أرجوزة يف   –هـ( له منظومات عدة منها : نظم رسالة ورش يف القراءة  1313حممد بن أمحد بن عبد هللا املتويل )ت  -

يف حترير أوجه القرآن العظيم   فتح الكرمي  – فتح الكرمي يف حترير أوجه القرآن العظيم من طريق املنصوري    –علم الطرق  

 نظم أحكام )آآلن(.   – الفوائد املعتربة    –من طريق األزمريي  

 هـ( له تسع منظومات كلها يف القراءات. 1334حممد بن عبد الرمحن اخلليجي االسكندراين )ت بعد  -

 هـ( له نظم إحتاف الربية بتحرير الشاطبية . 1357حسن خلف احلسيين )ت -

 ومن املعاصرين يف هذا القرن اخلامس عشر اهلجري الذين نظموا يف القراءات والتجويد :  ▪

 هـ( ، وله منظومة نشر العطر يف مراتب املد والقصر من كتاب النشر . 1425سعيد بن عبد هللا احملمد احلموي )ت   -

 ، له منظومة آللئ البيان يف جتويد القرآن . ه(  1429)ت شحاته السمنودي  ي  علإبراهيم   -

 حممد بن حممد جابر املصري . له منظومة قواعد التحرير لطيبة النشر يف القراءات العشر ، وهي قصيدة المية.  -
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 تطور التأليف النظمي يف علم رسم القرآن:  ❖

كيفية كتابة ورسم كل ل  ا ليست مبنظومات ألن الكتب القدمية كانت وصفجتدر اإلشارة إىل أن غالب كتب رسم القرآن  

كلمة يف الرسم العثماين ومل هتتم ابلتقعيد ؛ لذلك لن جند كثرة يف املنظومات املؤلفة يف علم الرسم تدعوان إىل تقسيم  

 .   القرنعلى  تواريخ الوفيات كافية يف الداللة  و   ، القرون . ولكين سأذكر املنظومات مرتبة على القرون 

سابقاً أن أول املنظومات يف رسم القرآن هي منظومة أيب احلسن علي بن حممد املرادي اليت أكملها   توقد ذكر 

 هـ واملسماة ابملنصف . وممن نظم يف علم الرسم : 563سنة  

الشاطيب )ت   - ه  فِّرير بن  القاسم  املقاصد ،  590اإلمام  القصائد يف أسىن  أتراب  وهي رائيته  هـ( وله قصيدة عقيلة 

 كتاب املقنع لإلمام أيب عمرو الداين يف الرسم وزاد عليه ست كلمات فقط .   هاوقد نظم في املشهورة يف الرسم .

ه( له منظومة مورد الظمآن يف رسم أحرف 718الشهري ابخلراز )ت  حممد بن حممد بن إبراهيم أبو عبد هللا الشريشي -

 القرآن وهي منظومة مشهورة ، وله منظومة عمدة البيان املشهورة بضبط اخلراز.

اجلعربي )ت  - بن عمر  إبراهيم  الدين  الطرائف يف رسم 732برهان  : روضة  الرسم مساها  قصيدة المية يف  له  هـ( 

 املصاحف . 

 ه( له أرجوزة "الدرة اجللية" يف نقط املصحف نظم فيها كتاب احملكم للداين.816ودي )تاملصم   ميمون بن مساعد  -

حممد بن خليل بن عمر القشريي األربلي ، من القرن التاسع ، له منظومة )واضحة املبهوم يف علوم املرسوم( وهي  -

 قصيدة رائية.

 إلعالن بتكميل مورد الظمآن. هـ( له نظم ا 1040عبد الواحد بن أمحد بن علي بن عاشر األنصاري )ت -

 هـ( له منظومة اللؤلؤ املنظوم يف ذكر مجلة من املرسوم. 1313حممد بن أمحد املتويل )ت -
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هذا ما وقفت عليه من املنظومات املؤلفة يف العلوم الثالثة السابقة )القراءات ، التجويد ، الرسم( . وقد بلغ عددها ما 

 واملفقود أكثر من املطبوع، وابهلل التوفيق . يزيد على مثانني منظومة. املخطوط منها  

 نتائج البحث وتوصياته 

 ( وبيان املقصود هبا. )املنظومات العلمية     عريفت ( 1)

 ابتداء التأليف النظمي يف علوم القرآن كان يف أوائل القرن الرابع اهلجري تقريباً.  -1

 بني بداييت التأليف النثري والنظمي يف علوم القرآن قرن ونصف تقريباً.  -2

 هناك أسباب أدت إىل التأليف بطريقة النظم يف علوم القرآن . وبينُت أمهها.  -3

 هـ( يف جتويد القرآن. 325أول منظومة يف علوم القرآن هي منظومة أيب مزاحم اخلاقاين )ت -4

 هـ(. 378أول من نظم يف القراءات احلسني بن عثمان بن اثبت البغدادي الضرير )ت  -5

 هـ(. 563منظومة "املنصف" لعلي بن حممد املرادي أكلمها سنة ) أول منظومة يف رسم القرآن هي   -6

 أكثر املنظومات يف علوم القرآن هي يف القراءات.  -7

 القرانن الثامن والتاسع اهلجراين مها القرانن الذهبيان للتأليف النظمي يف علوم القرآن.  -8

 تجويد والقراءات والرسم.مجعت يف البحث ما يزيد على مثانني منظومة يف علوم القرآن متعلقة ابل  - 10

زال اجملال مفتوحاً لدراسات إحصائية اترخيية للمنظومات يف علوم القرآن األخرى حيث إن هذا البحث يال    - 11

 مل يتعرض إال لثالثة من علوم القرآن هي )التجويد، القراءات، الرسم(. وهللا أعلم.

 واحلمد هلل رب العاملني.   .   أمجعنيعلى نبينا حممد وآله وصحبه  وابرك وصلى هللا وسلم  
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