






اسقي٠٥

هوأحد-( ٥٤٢٧رهه'ا—القيسي طالب أبي بن مكي الإمام 
والتميزبالكفاءة له يسهدان حياته وتاييخ وسيرته الأفذاذ، الأمة علماء 

العلم_ق بالرسوخ الكشرة مؤافاته له تشهد كما الكؤيم، القرآن تعليم :ق 
الحافظةحمعية سمليم وي1تي ومجالاته، ميادينه تنؤع مع منه والتمكن 

العلميةوآثاره شضييته معالم  'يتمث علمية ندوة الكييم القرآن على 
وفاتهعلى عام مسورألف بمناسبة الكؤيم القرآن تعليم _ق ومنهجه 

مؤورفإن له، ووفاء بعطائه وتذكيرأ يرته لمسؤإحياء العلم لهدا 
وماعنه، الحديث، ينه ولم بحلوصفحته لم وفاته على الكثيرة الأعوام هده 

الكانةسي العلماء وأيوقة العلم مجالس مق وذكره العديدة مؤلفاته زالت، 
أومتحيبهنسميه ب،يم، لا علمه ب،،يم، تبوأها التي السامقة والنزلة العليا 

والجمعيةالندوة هده انعقاد بتزامن أن الوافقات، حميل ومن ه، مالأو 
تأبّعها.على مورر٥٢اعاما 

نحوعامقبل لها الاعدادات، بدأت ونجاحها نميرالندوة أجل ومن 
للكتإبةوالفضل العلم أهل من عددا الجمعية وحاطيمت، عقدها، تاييخ من 

لكلاليحمث، من محدد حانما تخصيص مع مكي، إمامنا عن والحديث، 
فيها،النيؤغ ومعالم شخمييته عن الحديث، نقتممرمق أن وارتأينا منهم، 
لعملمؤلفاته أقرب هو الجانم، هذا كون القرآنيه التعليم  'هتميزه وعن 

•شخمميته الأظهره الجانم، وهو الجمعية، 

بنمكي جهود أولهما صدوركتابين الندوة عقد يرامق أن القرد ومن 
الرسم-ق إليه النسوبة الرسالة تحقيق مع الصحف رسم -ق طالم، أبي 
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هدهإلى القيمة الموث وثانيهما الحمد، قدورى غانم الدكتور للأستاذ 
فرحات،ح،،س أحمد أد. الأفاضل العلماء الأحلأء ادة الس،من دوة الن

وJح٠يقا،بحثا ومؤلمات4 مكي ام الإممع عمره من جانبا قضى الذي 
أبوضير،إبراهيم عادل ود. المهرى، معاضة بن الرحمن عبد • د وأ 
حلال.أحمد يحيى ود. كحيلة، الدسعوقى معمالأ ٠ ود 

_قنرالتبميره بعنوان: ا أحدهمكتتابثن دوة النبع—د يصهدر وسمهذا 
الدمهوقىمحمد ود. شكري، حالي أحمد ٠ د أ تحقيق ا السع القراءات 

تحقيقالنتلأوة( لفث!، وتحقيق القراءة كءويار٠ رالرعاية ا: وثانيهمكحيلة، 
غيرزمن قبل الكنناب؛ن صمدورهذين مهبق وقئ ، محمد حسبن محمود د. 

الفائدة٠وتكثر النفع ليحميلبهما ونشرهما تحقيقهما إعادة فناممب قليل 

حمعيةبين اون تعاتفاقية توقيع الندوة هده عقد يرافق ا كم
للقرآنعودية الممالعلمية والجمعية الك_ريم القرآن على ة الحافهل
العربيةالملكة عاميمة الؤياص ا ومقرهان( رتبيوعلومه الكريم 

اولهمميز علمى اط سمذات حمعية وهى الشقيقة، عودية السي

مقدمتهمو_ق، ا عليهالقائمين جهود بفضل التقدمة ومكانتها ،،،—معتها 
الرئيس.نائب الدريبى عيممى ٠ وأد الجمعية، رئيس الحازمى العباس ٠ أد 

الأردن_قن الكريم القرآن على الحافغلة جمعية بالذكرأن الجد،ير ومن 
ربعبميور العام هذا تحتقى التنمهمهة العلمية الندوة هذه تقيم التي 
القرآنعلوم بث على المدة هذه حلال عملت حيث تاسسها' على فرن 

ؤإقامةوالأبعاث الكتتب وطياعة والفهم والحفظ بالتلاوة اء والاعتن
العلميةوالفعاليات اطات النفهمن الكثير والكثير والندوات الوتمرات 

الكريم.القؤآن الخالد وكتابهم ام،لمين بين الصملة توثق التي 



يقالما _قن يكون وأن أهدافها، الندوة هدء تحقق أن _قت أمل ا وكلت

الحافظةجمعية _قن الأفاضل الأخوة يجري وأن والخير، النفع فيها ؤيقدم 
وخدمةتعالى الله كتاب خدمة _ق، جهودهم على خيرا الكردم القرآن على 
القدركبير جليل لعالم الندوة هده تنفليم الجانب هذا ومن الأمة، اء علم

أنونأمل عام' ألف قبل وتعليمه الكريم القرآن خدمة ميدان -ق، عرف 
الإيجابيالكبيرأئره اسسوالأحتفال اط النث،يكونفإقامةهدا 

إمامناالله رحم ومعلميه، ومتعلميه القرآن أهل ٍقن - العميق وتائيره الكبير، 
لكتابهخدمة قدم ا معلى العيلماء له وأجزل طالب أبى بن الكبيرمض 

العالا^ن.رب لله والحمد العنيز، 



مدوق|سداص
ف|صدوس

حسنأحمد د٠ 

عامههّآه—القيرؤان مقن ولد القسسي هنالب أبي بن مكي أن العلوم من 
يكون- ٥١ ٤٣٧فيه نحن الذي العام هذا وف م. ٤٢٧عامقرطبة -4 وتوف 

الندواتتعقد أن الناسب ضن ثم ومن عام- ألفا وفاته على مضى قد 
الكبير،العلم هذا لذكرى إحياء العلمية، والراكر الجامعات، ف العلمية 
العربيةالعلوم من عدد ف ثمارك حيمئ، الكثيرة، العلمية وبأئاره به، ونعريما 

القرأنوعلومه.بتف،هيير والاهتمام، التحميص، عليه وغلب، والإسلاميه، 

منأن كورة— مثمالكريم— القرآن على الحافظة جمعية رأت وقد 
عنالحهاركون فيها يتح،وث الكبير، العلم هذا لذكرى ندوة تقيم أن واجبها 

الباركة،الندوة هذث، ف ارك أثمأن إلي وطلييت، العلمي. ونتاجه إنجازاته 
ونفضالعلم، هذا اكتشم( من أول باعتباري الحعاركة، إلا يأ،،عئي لا وكان 

رأيهت،وقد لذلك،. حميصيتها علمية رحلة نتيجة الس،نين. غبار مؤلفاته عن 

بعحضعن اللثام تميط، لعلها الأكتساف،، هذا أذكرقممة أن الناسب، من 
فائدةفيه يكون مم—ا ٠ الخفية الحقائق بعض ف، وتكحيالغامضة، الأمور 
القصة:وهاكم وعبرة. 

إلىفزعت، فقد القرآن، وعلوم ير التفممميدان ف تحميصي كان ل ل
وأثناءلبحثي. موضوعا يكون ر مفسمعن باحثا والولفين الكتب، فهارس 

اسمانتباهي لفت، رينت الفأ،،طبقات، كني، ف رين الف،م،لتراجم قراءتي 
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لهأن عنده أقفا جعلس والذي القيسي« طالب أبي بن »مكي 
عنه؛قالوا 

مكي:عن القرى مهدى بن أحمد عمر أبو ال، ق٠ 
والعربية.القرآن علوم ق - التبحر أهل من ن كل٠ 
والحلق.الفهم سن ح٠ 

والعقل.الدين يد ج٠ 

لدلك<.محسنا والعربية، القرآن علوم مق التأليف ثير ك٠ 
٠بمعانيها عالما السع للقراءاُت، جودا م٠ 
عياض:القاضي قال و٠ 

وتفاسير،قراءات، قيه: ه وتفننالقرأن، علم —قن رسوخه مع »ولكن 
فقيها((,لغؤيا نحؤيا ومعاني' 

فلمالمائة، قاربت، التي ومولفاته كتبه عن المملبؤع _قت أبحهث، وبدأت، 
بعنوان:صغيرة رسالة إلا منها أجد 

إسماعيلالفتاح عبد الدكتور بتحقيق ~ القراءات،(( معاني عن ))الابانة 
شلبي"•

عنالأولى— وبالدرجة - المخطوطة ه كتبعن اليحيث، بلأتا ثم ومن 
الم،ه،مى:تفسميره 

وأحكامهوتف،سيره القرآن معاني علم _قت النهاية بلوغ إلى »الهدادة 

علومه((فنون من وجمل، 

أحد_ق، ير— التفممهذا من ن،،،غتثن — إلى ارة إثُوج—دن، أن ولكن 
وأنبالقاهرة. العربية للجامعة التابع المخطوطات، معهد ة مجلأعداد 

الأقمعى.بالممرب، الؤياط —خ موجودتان الن،ادخ،تتي هاتثن 



-الله الآ>ءمد—ؤجمه أحمد الأستاذ وأ|ئينا ذلك ذكرت وقد 
الأمرفقال - اكورة بائدبنة الإسلامية الجامعة ه ماور،م|تي كنا حيث 
كيف؟قلت سهل. 

الؤياط،_ق مقيم الأميري الر.ون بهاء عمر الشاعر الأستاذ إن قال 
الأميري.للأستاذ كتب وفعلا الكتاب. عن أستفسر رسالة إليه أكتب وأنا 

العامةالخزانة _ةن الءئطوْلات قسم رئيس من طلب الأميري والأستاذ 
عنعتدء بما يقيدنا أن الله— —رحمه الكتاني إبراهيم الأستاذ بالؤياط 
كان.وهكذا الكتاب. 

الوصفيكن ولم للسغتين، وصما إبراهيم الأستاذ إلينا كتب فقد 
فقدذلك ومع - ا فيهمالتصحيف لكثرة وذلك - يشجع مما لالس_ختتي 

الأمر.حلية على بنضس لأقف الغرب' إلى السفر قؤرت 

متعاقداذاك إذ وكنت — الكلف السفر هدا مثل أستهليع ولكنكيف 
بالإمكان—أن بالي فخْلر_قت — النورة بالد.يوة الإسلامية الجاممة مع 

باسمي،واحد.ة تذكرة إلى ولأسرتي— لي الأربع المفر تذاكر تحؤيل 
العبوديناصر محمد السيخ لفضيلة ذلك وذكرت الرحلة. بهذء للقيام 
ذلك.على الله—فوافق حقفله أنذاك— الإسلامية للجامعة العام الأمين 

عمان،إلى دمتعق من وحاءالأهل بالمييارة. عمان إلى الأسرة مع وسافرت 
للحصولبيؤوت إلى بالْلائرة وسافرت دمثهق، إلى الأ،،مرة فاصملحيوا 

تونس،إلى تأشيرة على الخصول حاولت وقي؛ اللازمة. تأشيرات العلى 
القيروان-الديوةنيارة _قت أرغب وكنت تونمية، شخصية باعتبارمكي 

لذلك٠أوفق فلم التونمية، الخْلوطات على مكي"والأطلأع فيها ولد التي 
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الأول—المجلد من نسخ سمح الؤياْل _قت ووجدت المغرب إلى وسافرت 
الثالث،المجلد من ونسخة الثاني، المجلد من نسيح وثلاث تفمميرثي— من 

الرابع.المجلد من نسيخ وخمس 

موزعةهي بل الرباط، _قن العامة الخزانة _قت كلها ليمعت النسخ وهذه 
منها:الخزائن، من عدة على 

الرباط.الأكية_قن لخزانة ا ٠

قاس._قت ^^٥؛^ ٣١١خزانة و٠ 

.الصيحراء— أقاليم من المغرب— جنوب ف درعة واد-ي خزانة و٠ 
.بمدنيئ العامة المكتبة _ق، الأول المجلد من ن،همخة هناك، أن ما ك٠ 

لناسخالإيضاح » كتاب تممؤيرها على كنعت، التي الكتب من و٠ 
وكانتفيه(| الناس واختلاف أصوله ومعرفة ومسوخه، القرآن 

إلىالسفر من لابد وكان قاس، _قن القروJين خزانة _قن منه، نسخة 

الأستاذعليها القيم على ودّخلت [،£^، ٣١١خزانة إلى ووهسلت قاس، 
بأنلي فاعتذر أجله. من قادم أنا بما وأخبرته القاسي، العابد محمد 

أكبادإليك أْث،رب المممرق، من جئتك أنا له: فقلمح غدا، تبدأ إجازاته 
تأتيأن تطيع تممهل لي؛ الكلأم.فقال هذا مثل لي لتقول الطائرات، 

ذلك.تم وقد نعم. قلت الكتاب؟ لل، بصور السوق، من بمميور 

عنهاتحدثت نسمها، من عددا وجدت فقئ الأخر، مكي كتب بقية أما 
رسالتي,_ق 

علىوجاتها كما النسمخ هذه ^،_z، >ا—مي، القرآن وتفسير ))مكي 
يتصلما كل مبيئا زرتها• الض الخزائن فهارس ه أرقامها الطبيعة—ذاكرا 

فهارسبعض جاءِق ما خملمأ بينت وربما عليها• ملاحظاتي مسملأ بها، 



مثل:مكي، إلى الكتب بعحس نميبة من الخزائن، 

٤االحفوظة اليربة االءقطوطات، فهر،س جاء حيث : (< )رالوقف كتاب 

لأبي»الوقف« ل—ءإ ل37 276ررقم نحيت، الفتح ، J0lj^العامة الخزانة 
ا١ ٣ ١ ر أبيات، _قت رائية وهي القيممي، حموش طالب< أبي بن مكي محمل 

أولها:نافع، الإمام مق-يوء على 

الذكرمن يتلى حين حرف كل على ممهدأ حكما الوقف مقت ا طالبا أي
٢٢١٢٠—  ١٨٠ها—سمياسأ١٦ب—مسطرتها ٢٢٩—٢٢٥رورقة من مجمؤع -هن 

يقول:ئم رديء.٠ مغربي بخط، مكتوبة ١  ١١٢ عام؟ ضبان ١ ٢ _ق، كملت، 

بروكلمانجا-صما7.ملحق مقت المؤلف ترحمة راجع 

يوم—٢٣—٧—للمغرب نيارتى أقاء اب الكتهدا على اطلعت، ولقد 
أوله،:مقت جاء وقد الرباط ؤ العامة الخزانة مقت ١  ٩٧١

ومدءييه،وآله محمد سيدنا على الله وصلى الرحيم الرحمن الله بميم 
بالأحمر:كتم، ئم 

المخففة..يمالأرجوزة -هن الله— رحمه الجماعة، ثميخ القيسيي" وقال 
بالأسود:كتم، 

الذكر.من يتلى حين حرف، كل على ممهدأ حكما الوقف، ِؤن طاليا أيا 

فصلالهمزة..ثم على الوقئا فضل بالأحمر: جاء أبيايتإ عة سموبعد 
مقتفصل ئم المتطرفة.. الراء على الوقف، فمل ثم الكناية.. هاء على 

علىالوقف _قن العاشر: هو فصل ثم ين.. واللايد حروفا على الوقنا 
الحروف،...باقي 



اللأنها صحيحة، غير مكي إلى بته نميأن الكتاب هذا على ؤيلاحظ 
مامكي إلى نممينه —قت الكتاب رثهح الذي أن ؤيبدو ثابتة، أدلة على تعتمد 

أوله:جاء-4 

لأنرشحت< التي مى ))القيأأدى«؛ فكلمة الجماعة. سيخ القيمس قال 
يكونربما أنه نصمى وخهلره القيسى..> 1ْالب أبى بن مكي إلى ث،هب 
الخزانة:على التيهبن فسألت أعرفها، لا أخر قرائن هناك 

ليسأن فأ'خبروذي القيممى، غيركلمة أخر، قرائن لديهم كان إن 
٠.٠الكلمةغيرهذء ضنة، أية هناك 

ولأنهدليل، وجود لعدم مكي، إلى الكتاب بة نممتممح فلا هذا وعلى 
ولمهذء. النفلم ْلرأقة على الت،،معينه كتبه من واحد كتاب لكي يعرفا لم 

بهذالكي كتابا الق—يوخ: فهارس وكتم، اكراجم، كس، من كتاب أي يذكر 
علىتقوم لا بة السيهذه يجعل التقدمة...مما المعفة هذه على العنوان، 
الكتاب-4هذا نجعل أن نمهتْليع لا ، وبذ١١٤دليل. إلى تستد4 ولا أساس، 

إليه.سمي؛،ا ميمت الش مكي، كتم—، عالأاد 

منشورةمقالة وجال.ت اثم  ٩٧١عام الوقف، كتاب عن هذاماذكرته 
إلىالكتاب نسبة صحة عوم من ذكرته أن سبق ما —سكاو الشيكةعلى 

لكتابالعقيقى الولف، الجماعة— -شيخ للقي،سى ترجمة وتذكر مكي، 
فيها:جاء ما بعض إلى هتا نثير أن الئاسما من ولعل الوقفا. 

غموض:من اكتنفها وما ااقيأددي الإمام »ترجمة 

أعنى))القيسي((الجردة بنأ،،يته ذكره على الاقتممار أدى وقي، ........ 
القيسيْأال_، أبي بن مكي محمل. أبى الثميخ وبثي بينه التباس وقُع إلى 
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—تالسبع القراءات _قن )االتيا٠درة وصاحب قرطبة، ننيل القيؤواني، 
ءرالقسس((,التمعب(( هذا _ق الاقتواك بميب ' ٥٤٣٧

عيدحلط الامامين ببي وي والكان، الرمان _ق التباعد مدا فرغم 
القمييدةبتممب به فإذا باليياط((، العامة الخزانة »فهرس واضعي أحد 

»قالديباجتها: على مكتوبا رأى لأنه القيمهي، لكي الرائية.هن))الوقف« 
الجماعة((،شيخ القيسي 

فإذاالذكور، لكي أنها معتقدأ إليها، رجعت حين ذلك لي تبين وقد 
لأنهالتقصيربضرارته، عن — سياتي كما — قيها يعتذر ناظمها أجد بي 

الهمز:باب _قن ؤيقول أعمى، لكن 

'هلكلخوص الضريرفيه وخوص — لديهم التوي بالهمز ))فابدأ 
البحر((.

لاحظوقد الياحث^rن، لأحد مقال على بسوات، ذلك، بعد وقمم، ئم 
نسربحث ه فرحات حسس الدكتورأحمد وهو؛ لاحفلته ما مثل فيه 

أبؤيل ٥١ ٤٠٤رجب الأولى او،،نة ١ عدد الكؤيم، بجامعة الثأريعة بمجلة 

٠٦٧٢رقم وكذا ، ١٣٧١رقم خء م إلى الرجوع ؤبمكن ، ١٠١٩٨٤

مجرد))أن الذكور: بحثه _ق فرحات حسن أحمد اولأكتور ذكر وقد 

الكتابية نسمصحة وحدءلاقيات يكفي لا كتاب مولناعلى اسم وجود 
_قوحدت كما اح، السيحْلإ من ذلك، يكون ما وغالبا الوليا، هذا إلى 

بنمكي محمد لأبى ااوقما« ءكتاب الؤياط: -ق العامة الخزانة فهارس 

ناض،الإمام >؛ ٥٠على ( ١٣١)ات أبيمق رائية وهي القيسي، طالم، أبي 
اا٠غربأقاءنيارتي تممحتها داوقد ١٣٧١ر ٦٧٢رقم وح،ت، جاءت وه 
الجماعة((،التيمهيشيخ »قال الكتاب: أول جاء-قن وقد ، ١  ٩٧١/U/UYيوم 

-١٣-



واضعيكون أن لي وخطر الولف، اسم الكتاب؛ غلاف على يرد ولم 
شيخ»القيسي كلمة ورود من مكي، إلى الكتاب نسة إ اجتهد الفهارس، 

الخ.الكتاب... أول الجماعة<(إت 

القرأن((:ضبب -ق العمدة كتاب(( ومثل 

ام ٠٩٧ عام إلى القرآن(( غريا_ا_قن »العمد.ة بكتاب صلتي ترجع حيث 
بعدوذللف( القيسي، طالب( أبي بن مكي مخللموطاتا بجمع بدأت ا حينم

أبيبن »مكي بعنوان؛ الدكتوراه درجة لنيل رسالتي موضؤخ أخذت أن 
الكتب(دار فهارس أن رأيمتا وقد الكرأوم((، القرآن وتفسعير القيسعي.. طالي( 

الشكل))تفسير هما؛ القيسي طالي، أبي بن لكي كتابتن ذكرت الفلاهرية 
ضبب_مح ))العمدة اب وكتوالاختمعار(( الإيجاز على القرآن ميب من 

للاستفادةمنهما وا.ءار، لكل مصورة نسخة على حميلعتا وفد القرآن(( 

قمعتابن،،عخوه ذللئا، بعد رهما وسمولتءتقيقهم_ا دراستي ا متهم
لذلك(.الكتابينتمهيال،ا 

عندائم، تساؤل علي ؤيلح تفكيري' يثمغل كان بالرسالة عملي وأثناء 
أ.حادهما^٥؛ ٣١١ضبب _قت كتابثن تأليف، إلى مكيا يدفع الذي بب، اليي

والاختميار((.الإيجاز على القرأن غريي( من كل الثهبعنوان))تفسير 
نوعاالكتابين _قن أن وبخاصة القرآن(( ضب بعنوان؛))العمدة-4، والثاني 

وأنفيهما، جاءت، التي الكلمات كثيرمن  'Atوالتيءاخل، الاشتراك( من 
بألفاظجاء ؤإنما وا|حد,، بلفظ يأت لم المشتركة، الكلمات، يرتلك( تفسم

الأميلة؛بعض ذلك، على ولنضرب الأحيان، من كثير  Atمغايرة' 
































































































































































































































































































































































