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 مللخصا

البحث: اإلمام    عنوان  مقّدمة اصطالحات  يف  عليها  ينّص  مل  التي  الشاطبّي 

 . منظومته: )حرز األماين ووجه التهاين(

رب مجع ودراسة اصطالحات اإلمام الشاطبّي التي    موضوع البحث: ُعلمت بالسَّ

 . يف مقّدمتهاإلمام الشاطبي واالستقراء، ومل ينّص عليها 

   أمهية املوضوع:
املؤلف وفهمها ُتعني - الوقوف عىل مصطلحات  تعاىل  بإذن–  أن  عىل   -اهلل 

 فهم كتابه.

منهج   - فهم  من  بد  التي ال  املنظومات  من  بوجه خاص  األماين(  أن )حرز 

يف  ذلك  قبل  ُتستعمل  مل  اصطالحات  استعمل  قد  الشاطبي  اإلمام  إن  إذ  مؤلِّفها؛ 

 القراءات. 

ومج - االصطالحات  هذه  مثل  عىل  الوقوف  من أن  كثرًيا  يُرّد  عها 

 .استدركها العلامء عىل اإلمام الشاطبي االستدراكات التي

 أبرز النتائج: 
عدد االصطالحات املّطردة التي مل ينّص عليها اإلمام الشاطبي يف مقدمة   -

 اصطالًحا.  (21) -والتي وقفُت عليها - منظومته

اح الشاطبّية.  أغلُب  -  هذه االصطالحات نّص عليها ُُشّ

 .اصطالحات – الشاطبّي  – الشاطبية فتاحية: ملا  الكلمات 
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ومن  إن   أنفسنا  ُشور  من  به  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  هلل  احلمد 

سيئات أعاملنا، من هيد اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله 

 ، أّما بعد:كثرًيا تسلياًم  ×إال اهلل، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله 

اإلم  من  فإن منظومة  القراءات:  علم  ُألِّف يف  ما  الشاطبي  أعظم    ( ـه590)ت:ام 

واسًعا،   املوسومة قبواًل  املنظومة  هذه  القت  وقد  التهاين(،  ووجه  األماين  بـ)حرز 

 وسارت هبا الركبان، وحفظها خلق ال ُُيصون. 

أول   واصطالحاهتم  منهجهم  بيان  عىل  العلامء  دأب  ومنهم  موقد  نظوماهتم، 

؛ فقد اشتملْت مقدمُته عىل ذكر منهجه واصطالحاته وطريقته  الشاطبي    اإلمام

، وجعله الواو فاصلة بني (1)رمزه للقراء والرواة بحروف )أيب جاد(يف نظمه، مثل:  

 ... (3) د إن كشفها اللفظ يف الوزنه بلفظ القراءة عن القيئ، واستغنا(2) املسائل

الشا اإلمام  أن  اصط طبيد  مجيع  يذكر  مل  من الحبي  مجلة  فهناك  مقدمته،  يف  اته 

عُ  من  اصطالحاته  مجلة  ذلك  عىل  نّص  املنظومة،  جلميع  واالستقراء  بالتتبع  رفت 

ومن عادته أال يأيت يف ترمجة  »:  (ـه665)ت:ُشاح هذا النظم املبارك، قال أبو شامة  

  ، (4)« ُعلم باالستقراءامبرمز مع اسم رصيح، استمّر له هذا ومل ينبه عليه، وإنواحدة  

وله مصطلحات ُأخر، ومل يرصح هبا؛ فتؤخذ من السرب  » : (ـه732)ت:وقال اجلعربي 

فلاّم كثر هذا؛ ُجعل من باب السرب  »:  (ـه769)ت:، وقال ابن اجلندي  (5) «واالستقراء

 . (6) «واالستقراء

 
 . (45رقم: )انظر: حرز األماين، البيت  (1)

 (. 46انظر: حرز األماين، البيت رقم: ) (2)

 (. 47انظر: حرز األماين، البيت رقم: ) (3)

 (. 1/111)إبراز املعاين  (4)

 (.1/320عاين )كنز امل  (5)

 (. 1/556اجلوهر النضيد )  (6)
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ل ـم ـول االصطالـهـا  بالغة  ذه  أمهية  من  من  -حات  مجلة  يف  تكررت  إهنا  إذ 

العزم    -عضملواا عقدُت  عليهمس-فقد  ومتوكاًل  تعاىل  باهلل  هذه    -تعينًا  مجع  عىل 

 االصطالحات ودراستها. 

الكريم،  لوجهه  خالًصا  جيعله  وأن  العمل  هذا  يف  يوفقني  أن  أسأُل  تعاىل  واهللَ 

 اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسّلم تسلياًم كثرًيا.  وصىل

 :هسباب اختيار وضوع وأأمهية امل
ا؛ لتعّلقه الوثيق بكتاب ذي هو أُشف العلوم وأجّلهقه بعلم القراءات، اللّ عت .1

. اهلل 

 عىل فهم كتابه.   -بإذن اهلل تعاىل –أن الوقوف عىل مصطلحات املؤلف وفهمها ُتعني   . 2

)حرز   . 3 منهج  أن  فهم  من  بد  ال  التي  املنظومات  من  خاص  بوجه  األماين( 

 ل ذلك يف القراءات. الحات مل ُتستعمل قب صط ا   تعمل إلمام الشاطبي قد اس مؤلِّفها؛ إذ إن ا 

املربِّ  .4 الشاطبية  من ُشاح  عدًدا  اجلندي –زين  أن  وابن  واجلعربي  شامة    -كأيب 

يف   يذكرها  مل  اصطالحات  الشاطبي  لإلمام  أن  عىل  نص  ُعلمت  قد  وإنام  مقدمته 

 بالسرب واالستقراء.

تدراكات  س االمن    ّد كثرًيا ومجعها يرُ أن الوقوف عىل مثل هذه االصطالحات   .5

 ها العلامء عىل اإلمام الشاطبي.لتي استدركا

 : الدراسات السابقة
مصطفى حممد حممود  قام به الباحث:    من أهم الدراسات التي وقفُت عليها: ما

بــ:هيف رسالته للدكتورا  الشنقيطي منهج اإلمام الشاطيب يف منظومته  )  ، املوسومة 
ووجه  األماين  حتلي   حرز  دراسة  درجرس ،  (ليةالتهاين  لنيل  مقّدمة  الدكتوراه الة  ة 

 . القراءاتدائرة ، كلية الدراسات العليا اإلسالمية جامعة القرآن الكريم والعلومب

 ور مصطفى الشنقيطي هي ما ييل:وبحث الدكت  بحثي هذاوأبرز الفروق بني  
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ي مل ينّص مل ُيفِرد بحث الدكتور مصطفى اصطالحات اإلمام الشاطبي الت .1

يف   بعض  مبحثعليها  تناول  وإنام  تناولمستقل،  بينام  ضمنًا،  دراسة    بحثي  ها 

 بشكل مفّصل.  اصطالحات اإلمام الشاطبّي التي مل ينّص عليها

كل االصطالحات التي مل ينّص عليها اإلمام الشاطبي،    عُ مَجْ   بحثي هذايف   .2

 . تستوعبها كلها رسالة الدكتوراهومل 

 حث، وبيان فائدته.الب  ل مفّصل يف هذاح بشكاصطالمتت دراسة كل  .3

ا .4 للدكتورالصطالبعض  رسالته  يف  الباحث  ذكرها  مبحث    اهحات  يف 

 ه التي مل ُيرّصح هبا.االنتقادات عىل اإلمام الشاطبي، واحلقيقة أهنا من اصطالحات

 :خطة البحث
 مطلًبا، وخامتة، وفهارس.  (21)اشتمل البحث عىل مقدمة، ومتهيد، و

ا   ييل:ما   فقد اشتملت عىل مةاملقد أمَّ

 اختياره. أمهية املوضوع وأسباب •

 الدراسات السابقة.  •

 خطة البحث.  •

 منهج البحث.  •

 عىل مطلبني: التمهيد واشتمل

 باإلمام الشاطبّي.تعريف موجز  املطلب األول: •

 . تعريف موجز بمنظومته: )حرز األماين ووجه التهاين( املطلب الثاين: •

امطلًبا،    (21)، وهي:  املطالب ❖ ا من اصطالحات ًح صطالتناول كل مطلب 

 عىل النحو التايل: طبّي اإلمام الشا

 .استعمل الشاطبّي ألف الوصل رمًزا لنافع  املطلب األول:  •

الثاين:  • بالقيد   املطلب  يقرأون  هلم  فاملرموز  رمز  ثم  للقراءة  قيدين  َذَكر  إذا 

 .الثاين املباُش للرمز
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 . نظري مماثل ىل  خرى ع األ   تني واعتامده يف لفظ الشاطبي بإحدى القراء :  املطلب الثالث    •

 . ألفاظ التقييد ال يكون أوائلها رمًزا الرابع:املطلب    •

 . أول كلمةالرمز ال يكون إال املطلب اخلامس:  •

 .إذا اجتمع رمز حريف مع كلمي أخذ حكم الكلمي املطلب السادس:  •

 . (أبجد)حكم حروف )ثخذ ظغش( نفس حكم حروف  املطلب السابع:  •

 . ؛ نزل عىل األول إن أمكن يعنيِّ موضعـه   ف يف حرف ومل خلـال إذا ذكر ا   ثامن: املطلب ال    •

 . لكلامتمراعاة الرتتيب عند تقييد حركات بعض ا املطلب التاسع:  •

 .موضع ِذْكر اخلالف ُُيرج ما قبله من املواضع املطلب العاشر:  •

 . ال جيتمع يف ترمجة واحدة رمز مع اسم رصيح املطلب احلادي عشر:  •

 .كان يف األسامءعنده هو التنوين إذا بالنون  رادامل عشر:الثاين املطلب    •

ق بينهام ملعنًى  إذا املطلب الثالث عشر:  •  . اتفق الراويان ذكر الشيخ، وربام فرَّ

الرابع عشر:  • من    املطلب  أكثر  كانت  وإذا  )معًا(،  بقوله:  القراءتني  عن  التعبري 

 .قراءتني قال: )مجيعًا( وشبهها 

عش  • اخلامس  الشاطب  ر:املطلب  يفإطالق  ويف  ي  عموم،  الفرش األصول   

 .ص، إاّل إذا دّل دليل عىل العمومخصو

 . إن كان اخلالف يف الوصل والوقف، فاألكثر أن يطلقه   ب السادس عشر: املطل    •

به الزائد عىل ما يف املدِّ من   املطلب السابع عشر:  • إن ذكر املدَّ يف األصول أراد 

 .ّد نفسهف امللفرش أراد به حراملدِّ وضده حذفه، وإن ذكره يف ا

 . ألفاظ اخلالف وعودها للمرموز هلم :املطلب الثامن عشر  •

الذي بعده، فال   املطلب التاسع عشر:  • البيت  بيٍت وأول  مز يف آخر  الرَّ إذا كان 

الرمز  بعد  إذا جاء  إال  السابق؛  البيت  بام يف أجزاء  الالحق  البيت  أول  ما يف  يلحق 

 . القرآنفظ ول الذي يف أول البيت واو  
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 .ىل السابقةعد الرمز فال ُتضم إ املسائل إذا تعددت ب لعشرون:لب ا املط  •

 . إذا أطلق اجلمع أراد به مجع التصحيح؛ ألصالته   لب احلادي والعشرون:املط  •

 ، واشتملت عىل أبرز النتائج والتوصيات. اخلامتة

 ، واشتملت عىل:الفهارس

 فهرس املصادر واملراجع.   •

 فهرس املوضوعات.   •

 : حثالب  منهج
 متبًعا اخلطوات التالية: لوصفي، نهج االستقرائي اا البحث امل هذسلكُت يف

 مجعُت كل اصطالحات اإلمام الشاطبّي التي مل ينّص عليها يف مقدمته. .1

التالية:   . 2 الرشوحات  عىل  االصطالحات  هذه  استخراج  يف  اعتمدُت 

ر جلوهللجعربي، وااين  املع)الآللئ الفريدة للفايس، وإبراز املعاين أليب شامة، وكنز  

 . من خالل استقرائي للمنظومة   الصطالحاتا   ُت بعضوأضف   جلندي(، النضيد البن ا

 مل أذكر من االصطالحات إاّل ما كان ُمّطرًدا يف منظومة اإلمام الشاطبّي. .3

االصطالحات   .4 أذكر  اصطالحات  املشتبهةمل  تدخل ضمنًا حتت  التي  أو   ،

 .متهاإلمام الشاطبي املذكورة يف مقدّ 

 واضع التي خالفته.عليه، واملطالح، وذكر أمثلة ل اصقمُت بدراسة ك .5

أحيانا يقتيض األمر ذكر قواعد أخرى متعلقة باالصطالح املذكور، فأقوم   .6

 . أثناء ُشح االصطالح بذكرها

 نقلُت أقوال أبرز ُّشاح الشاطبّية يف االصطالح املذكور.  .7

 وّثقُت ما ُيتاج إىل توثيق.  .8

 عليق.ج إىل تما ُيتاعّلقُت عىل  .9
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 التمهيد
 وفيه مطلبان: 

 يب إلمام الشاط تعريف موجز اباملطلب األول:  
 امسه ونسبه ولقبه وكنيته:

ابن خلف بن أمحد   -عجم األندلس: احلديد ومعناه بلغة  -ه  رير القاسم بن فِ هو:  

 . الشاطبي الرعيني الرضير

 وُيكنى بأيب حممد وأيب القاسم.

 مولده: 
 . بشاطبة من األندلس (ـه385)نة خر س ولد يف آ

 أبرز شيوخه وتلميذه: 
عيل بن حممد  ، و ( ـ ه 555  : )كان حيًّا سنة    العاص النفزي حممد بن أيب عبد اهلل    و أب   شيوخه:

 ، وغريهم. (ـه576)ت:  طاهر السلفي   و أب ، و (ـه564)ت:  البلنس   هذيل بن   

والكامل    ، صحابه ّل أ وهو أج   (ـه643:)ت  أبو احلسن عيل بن حممد السخاوي   تلميذه:

صهر  الرضير  شجاع  بن  ب   ، (ـه661)ت:  الشاطبي   عيل  حممد  بن  التجيبي وعيل  موسى    ن 

 ، وغريهم. (ـه626)ت:

 فيه:أقوال العلماء 
الذهبي:   إمامً »قال عنه  الفنون  ،امة، ذكيًّ ا عاّل وكان  القرين، رأًس   ،كثري  ا منقطع 

القراءات، حافظً  للحديث، بصريً يف  بالعربية، واسع  ا  الركبان د  وق،  مالعلا  سارت 

األماين)بقصيدتيه   القصائد)و  (حرز  أتراب  اللَت (عقيلة  والرسم، ،  القراءات  يف  ني 

ال   خلق  وحذاق وحفظهام  البلغاء،  وكبار  الشعراء  فحول  هلام  وخضع  ُيصون؛ 

 . «ولقد أودع وأوجز وسهل الصعب ، القراء

أيًضا:   فو»وقال عنه  الباع األطول يف  له  يتوقد ذكاء،  الكان  ت والرسم  قراءان 
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 . «والتأله والوقار ائق، مع الورع والتقوىوالنحو والفقه واحلديث، وله النظم الر

آية   ،كثري الفنون  ،أعجوبة يف الذكاء  ،وكان إماًما كبرًيا»  وقال عنه ابن اجلزري:

تعاىل اهلل  آيات  القراءات  ،من  للحديث  ،غاية يف  بالعربية  ،حافًظا  يف   ،بصرًيا  إماًما 

والعبادة واالنقطاع والكشف  ، األدبيف  ًسارأ  ،اللغة والوالية  الزهد  شافعي   ،مع 

ولقد حكى عنه أصحابه ومن كان    ،ىبلغنا أنه ولد أعم   ،مواظًبا عىل السنة  ،باملذه

 . «جيتمع به عجائب وعظموه تعظياًم بالًغا

 . ( 1) بالقاهرة   ( ـ ه 590) الثامن والعرشين من مجادى اآلخرة سنة  يف    تويف   وفاته: 

 (2) تعريف موجز مبنظومته: )حرز األماين ووجه التهاين( ثاين:  للب ا املط 

  :  ، واشَتهرت بالشاطبية.(3) )حرز األماين ووجه التهاين( امسها:أوًلا

 الطويل.  اثنياا: حبرها:

 . (4)ألف ومئة وثالثة وسبعون بيًتا اثلثاا: عدد أبياهتا:

 ًشا. أحكام القراءات السبع أصواًل وفر رابعاا: موضوعها:

للداين  مصادرها:ا:  خامسا  زيادات(5))التيسري(  عليه  وزاد  يف،  (6) ،    وخالفه 

 رية.مواضع يس

العام: منهاجها  مقاصد   سادساا:  وأربعة  مقدمة،  يف:  الشاطبي  اإلمام  جعلها 

 )األصول، والفرش، وباب التكبري، وباب خمارج احلروف وصفاهتا(، وخامتة.

مكانتها: الذهبي:    سابعاا:  عنها  حرز  )  :بقصيدتيه  الركبان  رتسا  وقد»قال 

 
 (.2/02(، وغاية النهاية )21/261(، وسري أعالم النبالء )312انظر: معرفة القراء الكبار )ص: (1)

 ( وما بعدها.50ن سعيد الغامدي )ص: ستفدهتا من مقدمة حتقيق الشاطبية، للدكتور عيل با (2)

 (. 70، البيت رقم: )ر: حرز األماينانظ (3)

 (.1161انظر: حرز األماين، البيت رقم: ) (4)

 (. 68انظر: حرز األماين، البيت رقم: ) (5)

 (. 69انظر: حرز األماين، البيت رقم: ) (6)



 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ينثالا ددـــعال       ةــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

17 

القصائد)و  (األماين أتراب  القراءااللتني يف  (عقيلة  ت والرسم، وحفظهام خلق ال   

 . (1) «وخضع هلام فحول الشعراء وكبار البلغاء، وحذاق القراء ،ُيصون

فلم يسبق إليها وال يلحق فيها، وفيها من الرموز كنوز ال هيتدي  »وقال ابن كثري: 

 .(2) «ري، هذا مع أنه رضيرقد بصل ناإليها إال ك

ابن اجلزري:   اهلل يف ذلك   ،هيعىل قصيدتَ ومن وقف  »وقال  آتاه  ما   ، علم مقدار 

معارضتها  (الالمية)خصوًصا   عن  بعده  من  البلغاء  عجز  يعرف    ،التي  ال  فإنه 

ولقد رزق   ،مقدارها إال من نظم عىل منواهلا أو قابل بينها وبني ما نظم عىل طريقها

بل أكاد أن   ،مه لكتاب غريه يف هذا الفن الشهرة والقبول ما ال أعلب من  لكتاهذا ا

 .( 3) «غري هذا الفن  أقول: وال يف

 اثمناا: أبرز شروحها:
 . (ـه643)ت:فتح الوصيد يف ُشح القصيد، أليب احلسن عيل بن حممد السخاوي 

حممد   اهلل  عبد  أليب  القصيدة،  ُشح  يف  الفريدة  الفايس  الآللئ  حسن  بن 

 .(ـه665ت:)

املقديس   إسامعيل  بن  الرمحن  لعبد  األماين،  من حرز  املعاين  بأيب إبراز  املعروف 

 .(ـه665)ت:شامة 

اجلعربي  عمر  بن  إلبراهيم  التهاين،  ووجه  األماين  حرز  ُشح  يف  املعاين  كنز 

 .(ـه732)ت:

اجلن بابن  الشهري  أيدغدي  بن  بكر  أليب  القصيد،  ُشح  يف  النضيد  دي  اجلوهر 

 .(ـه769)ت:

 
 (. 312ء الكبار )ص:رفة القرامع  (1)

 (. 16/665البداية والنهاية ) (2)

 (. 2/22غاية النهاية ) (3)
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  بــالـطـمـلا

 من اصطالحات اإلمام الشاطبّي مطلًبا، تناول كل مطلٍب اصطالًحا  (21) وهي:

 ألف الوصل رمزاا لنافع   الشاطيبي  استعمل  :األول املطلب

االصطال امن  التي  عليها  حات  ينّص  ومل  الشاطبي،  اإلمام  منظومة  يف  ّطردت 

 ه: قول  برصاحة يف مقّدمته: استعامله ألَف الوصل رمًزا لنافع، مثل

 الَ ــاْلعُ  رِ ـفَ ـْن نَ ـنَّ عَ ــَص ـْح وه  َويِف أُ ــُوُج   هُ ـــابُ ــحَ ـلَّ ِص ــَح ر  يِف أُ ـْـَوَضمٌّ َوَكس 597

 وقوله: 

مَّ َبْعُد يِف ِر ـْر َواْكِس ـاْكِس  هِ َويِف ِقيلِ  1028  ىلاْنجَ اطِْب َتْعَلُموَن َكاَم ـٍر َوَخ ـَنِصي                               الضَّ

 وقوله:  

بَ ـا بِ ـنَ ـَبعــٍر َوَأتْ ــْص ـَوبَ  1047 وا ِدنْ ـا اكْ ـَأَلْتنَ  ا                    ــَومَ ْت  ـعَ ـَواتَّ  اجْلَالَ ُحوا ـَوإِنَّ اْفتَ  اً ـيـِِسُ

 مز  لنافع.واجلاََل( ألف الوصل فيها رفكلامت: )الُعاَل وانَجىَل 

لف الوصل ... وهو  تعمل أ يس د  وق»قد ذكر أبو شامة هذا االصطالح، فقال:  و

ولو جتنّبه لكان أحسن، فإن ألف الوصل ساقطة »، ثم استدرك عليه بقوله:  (1) « كثري

يف    الّرمز بلفظ بنّي كان أوىل منه بلفظ خفّي، ولزم منه إلباس  لفًظا منه، فّكلام كان

 قوله يف سورة الكهف:  

 َواْقَباَل .......................  . ..........................  850

 ...............................                      ..................... َعىَل َحق   851

 . (2) « اْقَباَل( رمًزا لنافعلف من )َوأن يكون األ

 
 . (1/81عاين )إبراز امل (1)

 .صدر السابقامل (2)
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أّنه ال  »ة بوضع قاعدة مّطردة للرمز، وهي:  اجلندي عىل أيب شاماجلعربي وابن  ورّد  

فدخلت   ( 1) «حالة االبتداءالتي الوصل واالبتداء أو  ا حيلفظ بحرف الّرمز إمّ   أن  بد

دَّ  السر َحق   )َواْقَباَل عىل  يف  اإلشكال  واندفع  الوصل،  النطق  ألف  يمكن  إذ ال  ْين(؛ 

 . هبا، وعىل هذا ال تصلح رمًزا لنافعهبمزة الوصل يف )واقبال( القرتان الواو 

، فعىل لنافٍع مع اهلمزة مًزاالشاطبي أللف الوصل ر أّنه اّطرد استعامل اخللصة:و 

 هذا تكون من اصطالحاته التي مل ينّص عليها.

ذ  الثاين:    املطلب يقر   مث  للقراءة  قيدينر  ك  إذا  هلم  فاملرموز  ابلقيد  ؤ رمز  ون 
 املباشر للرمز   الثاين

فاملرموز هلم  يقّيد    أحياًنا يرمز،  ثم  ألفاظها  بذكر  القراءة  بأي ؤيقرالشاطبي  ون 

 قيد؟ 

تتب خالل  وامن  الشاع  عمل  يكون  ستقراء  الرمز  فإن  منظومته:  يف  طبي 

 ، مثال ذلك: (2)ألصحاب القيد األخري املباُش للرمز

واَعىَل َخ َعيَلَّ  693  ...............................  ...........  صر

وا فاملرموز هلم باخلاء يف ) مز. ( يقرأون بالقيد َخصر  الثاين )َعىَل( وهو القريب للرَّ

 رى:ة أخأمثل

هُ ـف  َطْي ـْل َطائِ ـَوقُ  712  ...............................  . ... ف  ِرىًض َحقر

هُ فـ) (. (ِرىًض َحقر  يقرأون )َطْيف 

 ..... ............................  ..... ذاً ـْن َش ـِه عَ ـانِ ـيَ ـتْ ـِه فِ ـتِ ـيَ ـتْ ـَوفِ  781

 ا( يقرأون )فِْتَيانِه(.َعْن َشذً )

 
 (. 519-518/ 1النضيد )(، واجلوهر 1/279انظر: كنز املعاين ) (1)

 (.1/558انظر: اجلوهر النضيد ) (2)
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ال ًنا  وأحيا  القراءةيتوّسط  لفظي  بني  يكون ّرمز  هل  الرمز،  يكون  ملن  فحينئذ   ،

 للَّفظ املتقّدم عن القيد أم املتأخر عنه؟

مز حينئٍذ يكون للَّفظ األول  تبع واستقمن خالل ت قّدم تاملراء عمل الشاطبي فالرَّ

 عن الرمز، مثال ذلك: 

ن  ـْدفَ ـَوي 898
 .........................  عُ ـفِ َداـيُ   ُع َحقٌّ َبنْيَ َفْتَحْيِه َساكِ

مز، وهو: )َحقٌّ فمرموز )  (. يْدَفعُ ( هنا يقرأون بالقيد األول املتقّدم عن الرَّ

يذك وأحيانً  ثم  ا  جر،  حرف  القيدين  أحد  ويصاحب  للقراءة  قيدين  ،  يرمز ر 

 هلم يقرأون بأي قيد؟  رموزفامل

 يقرأ املرموز هلم حينئذ بالقيد اخلايل من حرف اجلر.

 : ذلك مثال

لِيـي األَْوَلي ـَوف  .............................. 898  اَل ــْب ِص ـ طِ ـَن فَ ـ َاِن األَوَّ

لنِيَ ) نرآيق( َفطِْب ِصالَ فمرموز )  (؛ ألهنا اخلالية من حرف اجلر.األَوَّ

 أمثلة أخرى:

   مَّ ـها ثُ ـيـ َر فِ ـائِ ـبَ ـكَ   ي         ـَر ف ـيـ َكبِ ...................  1910
 ْجِم َشْمَلالَ ـ ي النَّـفِ

 ( يقرأون )َكبرَي(؛ ألهنا اخلالية من حرف اجلر.َشْمَلالَ فـ)

اِل يِف عِ ـَرفْ ـاُد بِ ـِعبَ   ............................... 1021  َغْلَغاَل َد ـنْ ـِع الدَّ

 )ِعبَاد(. يقرؤون( َغالَ َغلْ فمرموز )
تماده يف األخرى على  واع  لفظ الشاطيب إبحدى القراءتي   : الثالث  املطلب

 .مماثل نظري
 من اصطالحات الشاطبي التي َذَكرها يف مقّدمته:

لفْ ـَوب  ............................... 47  َجالَ َعِن اْلَقْيِد إِْن  ْغنِيـَأْستَ  ظِ ـالَّ

 القيد أحوال:والستغنائه باللفظ عن 
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 يلفظ بالقراءتني مًعا، كقوله: -1

 ...............................  ......  ُأَسارىيِف َومَحَْزُة َأْْسى  47

 أن يلفظ إحدامها ويقّيد األخرى تقييًدا كاماًل، كقوله:  -2

الَ َساَم ُشْكُرُه َواْلَعنْيُ يف الْ          نَاـ احْلَِديِد َوههُ  ْع يِف ـُيَضاِعَفُه اْرفَ  516  ُكلِّ ُثقِّ

َفةً  517  ..............................  .... َكاَم َداَر َواْقرُصْ َمْع ُمَضعَّ

وهاتان احلالتان ال إشكال فيهام، ويمكن أخذ القراءتني من اصطالح الشاطبي 

لْفِظ َأْسَتْغنِي َعِن اْلَقْيِد إِنْ الذي نّص عليه )  (.  َجالَ َوبالَّ

من -3 يستنبط  ال  تقييًدا  األخرى  ويقّيد  بإحدامها  يلفظ  األخرى أن  القراءة  ه 

 بشكل كامل.

 وال يقّيد األخرى. بإحدامها لفظ ي أن -4

 عىل ماذا يعتمد يف استنباط القراءة األخرى؟احلالتني  هاتني ففي

 . (1) رعىل نظرٍي مماثٍل للموضع املذكو اجلعربي:اجلواب كام قال 

ر   القراءتني، هذا واّطرد  وقد تكرَّ   يف املواضع التي اكتفى الشاطبي بذكر إحدى 

ُيس قّيد األخرى تقييًدا ال  القراءة األخرى  تنبط مأو  اصطالحاته، فصار هذا من  نه 

 ثال ذلك: م

 آتَ ـالتَّ ـَوبِ   .. ........................... 564
ِ
الَ ـُخ مِّ ـَع الضَّ ـمَ  اـنَـيْ ـاء  وِّ

القراءتني القراءة األخرى، فذكر آَتْيناَ ، وهي: )فُهنا لفظ بإحدى  (، وقّيد بعض 

 عد النون! األلف التي ب كر حذفء بدل النون وضمها، ومل يذأهنا بالتا

 ذا: أن هناك موضًعا آخًرا يفِّس هذا املوضع، وهو: ب عن هواجلوا

نَاَك َفاَز   ............................... 872 ُتَك اْخرَتْ  الَ َثقَّ وَ َويِف اْخرَتْ

ُتَك فـ) نَاكَ ( تدلر عىل )آَتيُتُكم(، و)اْخرَتْ  ُكم(. آَتْيناتدلر عىل ) (اْخرَتْ

 
 (. 1/287انظر: كنز املعاين ) (1)
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 ر: ال آخثم

يٌّ اْهَلْكنَا  900 هَ َوَبرْصِ  َوَضمِّ
ٍ
 ...............................  ا ـبَِتاء

)أ القراءتني، وهي:  بإحدى  بالتاء وضّمها،  ْهَلْكنَالفظ  بأهنا  األخرى  وقّيد  َها(، 

 ذ القراءة األخرى؟ التقييد ال ُيفَهم منه حذف األلف، ومل ينّص عليه، فمن أين تؤخ ا  وهذ 

 قوله:  مثل من

 . . ... .... . .   نَاـَلقْ ـُت َخ ـَلقْ ـ.َخ .......  ......... .................  608

 )َأْهَلْكنَاَها(.فـ)َخَلْقُت( تدلر عىل: )أْهَلْكُتَها(، و)َخَلْقنَا( تدلر عىل: 

 .(1) « والنَّظرُي َمنَع التصحيف» ربي: ل اجلعلذا قا

 مثال آخر: 

 ............ ........َشَفا ...   َزْقُتُكمْ َما رَ  َعْدُتُكمْ اُتُكْم وَ َجيْ َوَأنْ  879

نظرياهتا من  فتؤخذ  يذكرها،  ومل  األخرى  يقّيد  ومل  واحدة،  بقراءة  لفظ  :  فهنا 

 .)خلقناك(، )اخرتناك((، و)آتيناكم

ا  من  يع وكثري   اح  ّ اللفلرشر من  استنباطها  من  يتمّكن  مل  التي  املواضع  عن  ظ تذر 

، نقَ (2) هرة(ومن اصطالحات الشاطبي بـ)الشر  اجلعربي، وقال   هُ َض ، وهو اعتذار  عام 

 . (3) «  وليس بيشء»عنه: 

األخرى   القراءة  ومل  ولفهم  الشاطبي  يلفظها  مل  طُ التي  مل  ق  رُ يقّيدها  أغلبها   ،

خرى عىل سبق نظري، وقد ذكر د منها هو: اعتامده يف القراءة األتطّرد، وأشهر ما اّطر

فاجل وعّممه،  االصطالح  هذا  هب  هلو»قال:  عربي  ُيرّصح  ومل  ُأخر  ا؛ ُمصطلحات  

يف   فتؤخذ اإلمجاع  الرتمجة عىل حمل  يعتمد يف  أنه  ومنها:   ... واالستقراء  رب  السَّ من 

 
 (. 4/2003ين )كنز املعا (1)

 (.3/74ُشح القصيدة، للفايس )انظر: الآللئ الفريدة يف  (2)

 (. 1/288كنز املعاين ) (3)
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اهللأ شاء  إن  نوع  كل  أّول  عند  سنقّررها  ُأَخر،  الذي  شياء  هو  النوع  وهذا  تعاىل،   

ا يف  ذا أُشن يدركه عىل جرحه، وإىل مثل هحه، واجرتأ من ملاضطرب الناس يف ُش

 النزهة بقولنا: 

ِقيُم ـه الفَ ـاتُ ـَوآفَ   نًا َفَكم َعائٍِب ِرىًض َعْن َطعْ َواَل ُتِْسِ   .(1)«َراـَوَفكِّ ْهُم السَّ

االصطالح:    هذا  عن  اجلندي  ابن  هكثُ   فلام» وقال  رْب    ذا؛ ر  السَّ باب  من  ُجِعَل 

 .(2) « لقيدفظ عن ال: خطر له أنه استغنى باللواالستقراء، ومل يتفطَّن هلذا من قا

 ون أوائلها رمزاا التقييد ًل يك  الرابع: ألفاظ  املطلب
أن   عليها:  ينّص  ومل  منظومته  يف  استعملها  التي  الشاطبي  اصطالحات  من 

القراءة وتبيينها ال يؤخذ منها رمز، فأير لفظ استعمله    األلفاظ التي يأيت هبا لتقييد 

استبعاد كثري رفة ذلك تفيد يف  ما، ومعال يمكن أن ُيتوي عىل رمز لقارئ  يف التقييد  

 امت التي ُتشكل؛ الحتامل أن تكون رمًزا أو ال، ومن أمثلة ذلك: ن الكلم

ًثا   بِالثَّاَشاَع  َكثرِي  َوإِْثم   508  ................ ................   ُمَثلَّ

ًثاو)  الثَّا(( ليستا رمًزا؛ ألن كلمتي )بًثاُمَثلَّ (، وامليم يف: ) ابالثَّ فالباء يف: )  ( قيد  ُمَثلَّ

 والكسائي بالثاء املثّلثة.املعنى يقرأ محزة للقراءة، و

 مثال  آخر: 

وُح َواألَِمي  929 َل التَّْخِفيُف َوالرر اَل  َساَم  و  لْ ـعُ  اـ مَ ـ هُ ـ عُ ـ َرفْ ُن   َويِف َنزَّ  َوَتَبجَّ

 بالرفع.م رموز هليقرؤها امل هنا من القيد، أي( ليست رمًزا؛ ألَرْفُعُهامَ الراء يف ) 

 مثال  ثالث:

الَ ـُش  دُ ـ عْ ـ بَ َها  ـعُ ـ اَلث  َرفْ ـئِِه َوثَ   ِري اْلَفْتَحاِن َمْع َألٍِف َوَياـ نُ َويِف  945  كِّ

 د القراءة.( ليست رمًزا؛ ألّن هذه الكلمة من قيَبْعدُ فالفاء يف: )

 
 (.132-1/320ز املعاين )كن (1)

 (. 1/556اجلوهر النضيد ) (2)
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شامة:   أبو  ر»قال  أوائلها  تكون  ال  التقييد  أضاف    (1) «مًزاألفاظ  ا الًح اصطثم 

بغأ يأيت  مز  الرَّ أن  وهو:  غالًبالبًيا،  التقييد  كامل  بني  (2) عد  الفرق  ُيعرف  وهبذا   ،

 الكلامت التي حتتوي عىل الرموز وغريها. 

مز ليس من القرآن وال من ا»وقال اجلعربي أيًضا:   ، ويقصد  (3) « لرتمجةحرف الرَّ

 بالرتمجة: قيد القراءة. 

 . ( 4)   « ست من القرآن وال من الرتمجة ي ل مز  الروالكلمة التي فيها »  وقال ابن اجلندي:

 : الرمز ًل يكون إًل أول كلمة اخلامس  املطلب
من اصطالحات الشاطبي التي اّطردت يف كامل منظومته: أن الّرمز يكون أول  

 اح عىل ذلك: رُشَّ يف وسطها وال آخرها، وقد نّص الالكلامت، وال يمكن أن يكون 

ش  أبو  ع»امة:  قال  ذلك  بعد  فوائوننّبه  هلذهىل  باستعامله  تتعّلق  مل    احلروف  د 

منها: نظمه،  يف  ترّصفه  من  فهمتها  وإنام  هلا،  هبا أ  يتعّرض  يأيت  ال  احلروف  هذه  ن 

 .(5) «  مفردة، بل يف أوائل كلامت ...

مز»وقال اجلعربي:  ًبا أو  حرف الرَّ  .(6) «ل كلمةال بد أن يكون مركَّ

ام مثلناه؛ ليخرج العني من  لكلمة كوالبد من أن يكون أول ا»وقال ابن اجلندي:  

(ع)وَ   .(7) «ى َنَفر 

 . (8) ثم إن احلرف األول الذي ُيتوي عىل الرمز إما أن يكون زائًدا أو أصلًيا

 
 (. 1/85إبراز املعاين ) (1)

 (. 1/85إبراز املعاين ) (2)

 (. 1/278انظر: كنز املعاين ) (3)

 (. 185/ 1ر النضيد )اجلوه (4)

 (. 1/80إبراز املعاين ) (5)

 (. 1/278عاين )كنز امل (6)

 (. 1/520اجلوهر النضيد ) (7)

 (. 1/518هر النضيد )(، واجلو 1/279عاين )انظر: كنز امل (8)
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 مثال:

وَرَتنْيِ   100  ............... .... ....   ِرَجال    بُِسنَّةٍ َوَبْسَمَل َبنْيَ السر

 ة. صلي( أال  ِرَج )  :( زائدة، والراء يفنَّةٍ بُِس فالباء يف: ) 

إّما حالتي الوصل  أن  )أّنه ال بد  وهنا قاعدة مّطردة، وهي:   الّرمز  يلفظ بحرف 

 . (2)تندفع عدة إشكاالت، وهبا (1) واالبتداء أو حالة االبتداء(

 كلمي أخذ حكم الكلمي رمز حريف مع  : إذا اجتمع السادس املطلب
 نّص عليها:   من اصطالحات الشاطبي التي

 فيها، قال الشاطبي: ملختلفعد ذكر الكلمة القرآنية ايأيت ب أّن الّرمز احلريف •

 ............. .................  هُ ـالَ ـِرَج  ياحْلَْرَف ُأْسمِ  يَوِمْن َبْعِد ِذْكرِ  46

 قال الشاطبي:الكلمة القرآنية وبعدها، والّرمز الكلمي يأيت قبل  •

 ْذ َلْيَس ُمْشكِاَل َرَمْزُت بِِه يِف اجْلَْمِع إِ   اـمَ  لِّ ـكُ ـي بِ ـِْرِف آتـحَ ـالْ َد ـعْ ـَل وبَ ـبْ ـَوق 64

 أّما إذا اجتمعا فام احلكم؟ •

علمنا أن الرمز احلريف يأخذ حكم الكلمي؛ فيتقدم من خالل التتبع واالستقراء  

 عنها.أخر ويت ةعن الكلمة القرآني

 مثال تقّدمه عن الكلمة القرآنية:

 .............. ...............ــَن   ـ ــِمي ُمَسوِّ ِْسُ َواوِ ـكَ   رٍ ـ ي ِص ـ نَ   قر ـ َوَح  569

 مثال تأّخره عن الكلمة القرآنية:

هاَ ْتنَا ترْم َومُ َومُ  574  ْفص  ُهنَا اْجَتىلـِوْردًا َوَح  ر  ـ َنفَ   َصَفا  ُمتَّ يِف َضمِّ َكِْسِ

يف  راحلمز رّ الفتارة يتقدم تزم الشاطبي ترتيًبا معّينًا للّرمز احلريف مع الكلمة، يل ومل

 . (3) نينها، وتارة تتوّسط الكلمة بني حرفعىل الكلمة، وتارة يتأخر ع

 
 (.519-1/518(، واجلوهر النضيد )1/279انظر: كنز املعاين ) (1)

 (. بّي ألف الوصل رمًزا لنافعاستعمل الشاط: ول األمن هذا البحث )االصطالح ( 15)انظر ص:  (2)

 (. 95-1/94إبراز املعاين )انظر:  (3)
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 أمثلة عىل ذلك: 

 الّرمز احلريف عىل الكلمة: مثال تقّدم 

هاَ ترْم َومُ َومُ  574  ْفص  ُهنَا اْجَتىلـِوْردًا َوَح  ر  ـ فَ ـ نَ  اـ فَ ـ َص   ْتنَا ُمتَّ يِف َضمِّ َكِْسِ

 :ز احلريفعىل الّرم مثال تقّدم الكلمة

 ........... .................... ــَن   ــ ِمي َسوِّ َواِو مُ َكِْسُ   َنِصريٍ  َوَحقر  569

 ومثال توسط الكلمة بني حرفني: 

 .............. ....................  ِحْرِميِِّه ِرىًض   َصْفوُ   اْرَفعْ  َوِصيَّة   514

 ( أجبد)كم حروف : حكم حروف )ثخذ ظغش( نفس حالسابع املطلب
  : ل حروف أبجد، فقالاصطالحاته يف استعامر الشاطبي كَ ذ

 اَل ـ َص ـيْ ـ اْلَواِو فَ ـَك بِ ـ يـيِض آتِ ـقَ ـنْـَتى تَ ـمَ   اَلهُ ـِرَج  ياحْلَْرَف ُأْسمِ  يَوِمْن َبْعِد ِذْكرِ  46

 ..... ..............................  اـَاهلِ ـَص ـي اتِّ ـة  فِ ــبَ ـ ُرٍف الَ ِريـَوى َأْح ـِس  47

رَ ـــَاٍن كَ ـكـَوُربَّ مَ  48 الَ ــهَ ـَس مُ ـ ُر َليْ ـــ اِرٍض َواأْلَمْ ـا عَ ـمَ ـلِ   ا ـهَ ـ لَ ـبْ ـْرَف قَ ـحَ ـ  الْ رَّ  وِّ

 التي يف هذه األبيات حلروف أبجد هي: واالصطالحات

 .يذكر الرمز احلريف بعد ذكر الكلمة القرآنية -1

 ة القرآنية وقيدها. والكلم  الّرمز احلريفتهاء من ذكر يفصل بالواو بعد االن -2

 ر الّرمز احلريف لعارض.رّ ا يكأحيانً  -3

 ثم ذكر الشاطبي بعد هذه األبيات احلروف الدالة عىل القراء املجتمعني، فقال: 

 .................................   ت  ــلَّ ـثَ ـاء  مُ ـويِفِّ ثَ ـنَّ لِْلكُ ـهُ ـنْـَومِ  49

 أو ال. تقدمة فس االصطالحات املومل يذكر هل هلم ن

يداّل  واالستقراء  من  والتتبع  أو  ظغش(  )ثخذ  حروف  أن  تسّمى عىل  ا 
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املجتمعني-  (1) بــ)الروادف( القراء  عىل  الداّلة  احلروف  حكم    -وهي  نفس  هلا 

 آنية حرًصا إذا انفردت، مثال:حروف أبجد، السابقة، فُتذَكر بعد الكلمة القر

 ............................. ....  . ....... ......  ذْ ُخ بَِرْفٍع  َوَيْومُ  631

 :وتأّخرمها عن الكلمة القرآنية، مثال تقّدمهاممز كلمي جاز رمع جتمعت وإذا ا

ْب    .............................  543  اْلُعاَل   َساَم َوَقرْص  َوَيْغِفْر َمْع ُيَعذِّ

 ...... ...... ....................  ........ . ......... اجْلَْزمِ  َشَذا 544

 كلمي تقّدما عىل الكلمة القرآنية.   روف )ثخذ ظغش( مع رمز ن ح ومل أقف عىل حرف م       

 االنتهاء من ذكرها، مثال:وكذلك فإن حروف )ثخذ ظغش( يفصل بالواو بعد 

ُل َيا َحق  يُ  742  اَل ـبُ ـُقنُْز  ـمْ ـَق اهْلَ ـَوافَ  اء  ــِضيَ  ُث ـ ْي ـ َوَح   ُظًبى َساِحر   َعاَل َفصِّ

 ا ُتكّرر، مثال:يانً وأح

 اَل ــــ تَ   َوةٍ ــْس إِ   َذا  نَّ ــ هُ ـعْ ـ َواْرفَ . .... ..  ..............................  519

 وأعاد ذكره تتمياًم للبيت. فمرموز التاء مذكور  مع مرموز الذال،  

على  الثامن  املطلب نزل  موضعـه؛  يعيين  ومل  حرف  يف  اخلـلف  ذكر  إذا   :
 .األول إن أمكن

 د وال ُيطلق.احلرف املقيّ  الشاطبي كرذييد الكلامت القرآنية أحياًنا يتقيف 

 أمثلة عىل ذلك: 

ْلِم َأْصُل ِرىًض َدَنا  506  ...................... ............  َوَفْتُحك ِسنَي السِّ

 ذكر احلرف املقيَّد، وهو السني؛ الحتامل أن يكون الفتح حلرف الالَّم. 

 
الزبيدي:    (1) أحرفً ثم وج"قال  بعدهم  أسامئهم،دوا  ليست من  والظاء   ا  والذال والضاد  الثاء واخلاء  وهي 

الر املذكور، ويف بعض  بالضبط  اآلخر، )ضظغ(،  ، حمركة ساكنة  )ثخذ(  وايات، والغني، جيمعها قولك 

 (. 7/402) العروس تاج " بدل الغني فسموها الروادفظغش، بالشني



 الزهراين مدـحأ د.    ه: )حرز األماين.....(يها يف مقدمة منظومت الشاطيب اليت مل ينص علصطلحات اإلمام ا

28 

 .................. ...... ........  ................  ُممْ اْض  َداَعبُ َوَبا  623

 نّص عىل الباء؛ الحتامل أن يكون الضم للعني أو للدال.وهنا 

 املقّيد مع عدم وجود لبس، مثال ذلك: وقد يذكر احلرف 

ِمي 569  ......... .ــَن ....................  ـــ َوَحقر َنِصرٍي َكِْسُ َواِو ُمَسوِّ

 إالَّ عىل الواو.  ر الكِسوّ فال يتص

  ىَوُيوَح  8101
ِ
 ...... ............................  ....  َدانَ بَِفْتِح احْلَاء

 وهنا كذلك، ال يتصّور الفتح إال عىل احلاء.

 مثال ذلك: مع عدم وجود لبس،  يطلق الشاطبي القيد، وال يعنّي احلرف،  وأحياًنا  

ُفوا  اَز ِْسُ فَ َويف َأْن َتِضلَّ اْلكَ  541  ................ ....... ...........   َوَخفَّ

؛ لعدم وجود حرف آخر ُيمكن كِسه؛ ، وُعلِم أنه كِس اهلمزةنا الكِسفأطلق ه

 لذا أطلق الكِس.

 مثال آخر: 

 ................... ...............  َوُيْكَِسُ الَ َأْياَمَن ِعنَْد اْبِن َعاِمرٍ  725

 أنه كِس اهلمزة.  واالحتامل الوحيد املعقولِس، لكا أطلق  وهنا أيًضا

 فهل هناك قاعدة مّطردة ترفع هذا اللبس؟  بس،وجود ل لكن عند

اخلالف   أنَّ  وهو:  اللبس،  هذا  يرفع  للشاطبي  اصطالًحا  اجلندي  ابن  استنبط 

 ، ومثال ذلك: (1) ينزل عىل احلرف األّول

 .. ...............................  ...  َيْصَعُقوَن اُضُمْمُه َكْم َنصَّ  ... 1048

، فنعمل هبذا االصطالح، وننزل كون للياء وكذلك للعنيفالضم هنا ُُيتمل أن ي

 القيد عىل احلرف األّول. 

 
 (. 1/521اجلوهر النضيد ) (1)
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 مثال  آخر: 

 ِزفروَن َفاْكُماَل َواْضُمْم يُ .............   ....... ... ................... 997

 ي.الزاال  ياءوهنا كذلك ينزل الضّم عىل ال 

 امة يف: شكال الذي أورده أبو ش وهبذا االصطالح يرتفع اإل

هُ ـَوَض  1078  .............. ...................  ْزلُِقوَنَك َخالِد  ْم يِف يُ ـمر

قال:   َيا  »حيث  )وضّمُهُم  يقول:  أن  يمكنه  خالد(وكان  ابن (1) «ُيْزلِقوَنك  أّما   ،

إشك وجود  بعدم  فريى  يفاجلندي  ا  اٍل  اصملهذا  ألّن  الشاطوضع؛  الذي طالح   بي 

، مع خالد(  َك قونَ لِ زْ يُ لَ   مُ )وضمهُ ّص عليه يرفع هذا اللَّبس؛ لذا مل يقل:  ومل ينأراده  

ُهْم يِف يُ أن هذا هو األصل؛ ملوافقته نّص القرآن، وإنام قال: ) (؛  لُِقوَنَك َخالِد  زْ َوَضمر

 . (2) ليكون اخلـالف منصّبـًَا عىل اليـاء

 لمات كات بعض الكمراعاة الرتتيب عند تقييد حر  :عالتاس  باملطل
مرّتبة   تكون  القيود  هذه  فإن  معّينة،  قرآنية  لكلمة  قيود  الشاطبي عدة  أطلق  إذا 

أول حرف من   القيد األول عىل  فينزل  الكلمة،  ترتيب أحرف هذه  الكلمة حسب 

 يمكن أن ينزل عليه، والثاين كذلك، ومثال ذلك: 

 ٍز َذَكْت إىَِل ـِْر مَه ــْن َغيْ ـمِ ُه ـلُ ـِمثْ ا هَ ـِس     َكَفى َوُننْ َوَكِْس    مٌّ  َض بِهِ ِسْخ َوُننْ 475

فالضم والكِس مرتبان، فينزل الضم أواًل ثم الكِس، الضم عىل النون، والكِس  

 عىل السني. 

 مثال  آخر: 

 اَل اْلعَ  دِ َولَ وى ْن ِس ـٍح عَ ــْت ـم  َوفَ ـَض ـبِ     ُعوَن ُقْل ـُتْرَج ................  540

 فتح عىل اجليم. ء والفيكون الضم عىل التا الضم والفتح مرّتبان،

 
 (. 108/ 1ملعاين )إبراز ا (1)

 (. 521/ 1النضيد ) انظر: اجلوهر (2)
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 مثال  ثالث: 

 اَل ــ فِّ ــاَع كُ ـمِّ إْذ َش ـ ُح الضَّ ـ تْ ـلَّ َوفَ ـغُ ـيَ     ........... َوُضمَّ يِف .........  575

عىل   ينزل  منفالضم  الغنيَيُغلَّ )   الياء  عىل  ينزل  والفتح  قرا(،  قيد  وهذا  ءة ، 

ااملر فالقراموز هلم يف  فيهام ضم و لبيت، وإاّل  أءتان  زال فتح، لكن هذا االصطالح 

 ون بالضم ثم الفتح. ؤهذا اللبس؛ حيث إنه يقتيض أّن املرموز هلم يقر

ترك الضم عىل الياء والفتح عىل  واصطالحه يف ترتيب اإلطالق  »قال اجلعربي:  

 .(1) « حد إىل االصطالنه مستن، وإاّل جاز العكس ... أل]للمرموز هلم[ الغني

رج ما قبله اشرالع  املطلب  من املواضع : موضع ذنْكر اخللف ُيخ
من اصطالحات الشاطبي يف قسم الفرش أّنه يذكر الكلامت املختلف فيها مرتبة 

إاّل يف مواضع معدودة، ومل   ترتيبها يف سورهتا، ومل ُيالف هذا االصطالح  حسب 

لبس،   بسببها  اُيصل  هذا  و  الصطالحوفائدة  عند  الكلتأيت  لنفس  نظرٍي  مة  جود 

 وضع املراد.ح معرفة املفيها، فنستطيع هبذا االصطالاملختلف 

 أمثلة عىل ذلك: 

ْفِع  ـالـع  بِ ـافِ ـا نَ ـفَ ـَص   ْصَلْوَن ُضمَّ َكمْ َياًما َعّم َيُ ُر ِق ـَوَقْص  588  اَل ـــَج   َدة  ــ َواحِ رَّ

 يل ىل مل يكٱ﴿األول:    موضعني:( يف سورة النساء بَواِحَدة  جاءت كلمة )
الثاين:  [3]النساء:    ﴾ام ]النساء:   ﴾هئ مئ  خئ حئ جئ﴿، واملوضع 

 ؟الشاطبي فأّي موضع أراده، [11
الثاين:   هو  املراد  املوضع  يكون  املذكور  االصطالح  أعملنا   حئ  جئ ﴿إذا 

)[11]النساء:    ﴾هئ مئ  خئ الشاطبي ذكر كلمتي  و)َِقَياًما؛ ألّن  (  َيْصَلْونَ ( 

املوض بعد  األولومها  الثاع  املوضع  وقبل  امل ،  فيكون  الثاين  ين،  املراد،  وضع  هو 

 املوضع األّول. وُيرج 

 
 (. 1369/ 3كنز املعاين ) (1)
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 مثال آخر: 

 اَل ـــُر ُوكِّ ـْص ـاَلَم اهللِ َواْلقَ ـ ك......    .............. ............... 1042

 ................. ...............  .............  َحجَّ  باَِم َيْعَمُلونَ  1043

) دتور َيْعَمُلونَ اَم بِ :  سورة  يف  األول:  بم   الفتح  (   مك لك اك يقٱ﴿وضعني: 
،  [24]الفتح:  ﴾يه ىه مه جه ينٱ﴿ثاين:  ، وال[11]الفتح:    ﴾يك ىك

نا هذا االصطالح فإّن املوضع الذي أراده الشاطبي لْ مَ عْ أَ وكالمها حمتمل، لكن إذا  

كاَلَم  ؛ للفصل بموضع: )[24]الفتح:    ﴾  يه ىه مه جه ين ﴿ هو الثاين:  

األول، وينزل اخلالف عىل    وضعيخرج املسورة، فاملوضع األول يف البعد    ( وهواهللِ

 .ايناملوضع الث
 مثال ثالث:

 قول الشاطبي يف سورة آل عمران:

الَ ـفر ُخ ـِاخْل  ةُ ــــ َواملَْيَت ًرا  ــفَ ـا نَ ـفَ ـَص      ُفواــفَّ ـ ْيِت َخ ـََع املـٍت مَ ـْي ـٍد مَ ـلَ ـَويف بَ  550  وِّ

 اَل ـَّقـاَء ُمثَ ــلِّ َج ـْت لِْلكــمُ ـْم يَ ـا لَ ـَومَ   ُخذْ  َواحْلُُجَراِت ْنَعاِم َدى األَ ًتا لَ ـَْوَمي 551

الشاطبي   يف  فِذْكر  املوضع  قواًل هلذا  البقرة  يف  الذي  أخرج  عمران  آل  سورة 

 [.173]البقرة:  ﴾ اك يق ىق يف ىف﴿واحًدا، وهو موضع: 

  ؛   [ 173قرة:  لب ]ا   ﴾ اك  يق  ىق  يف  ىف ﴿ ومل يلتبس بقوله:  »قال شعلة:  

أّما الذي يف البقرة فال  »و شامة:  أب  قال ، و(1) « رةخالف لذكره يف البقإذ لو كان فيه  

 . ( 3) « فخرج موضع البقرة باالصطالح؛ لتقّدمه »   وقال اجلعربي: ،(2) «اه؛ ألنه تعدّ ُيْلبس

 
 (. 233ُشح شعلة عىل الشاطبيّة املسّمى: كنز املعاين ُشح حرز األماين )ص:  (1)

 (. 2/600)إبراز املعاين  (2)

 (. 3/136) انظر: كنز املعاين (3)
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 يف ترمجة واحدة رمز مع اسم صريح  جيتمع: ًل احلادي عشر املطلب
 يرّصح هبم، قال الشاطبي:للقراء، وأحياًنا ًبا رمز غالمن املعلوم أن الشاطبي ي

ي َحْيُث َيْسَمُح َنظْ وَ  65  َوخُمِْواَل  امًّ ـُمعِ  داً ــيـًا جِ ـح ـوِض ـِه مُ ـــبِ   ُمهُ ـَسْوَف ُأَسمِّ

ومن اصطالحات الشاطبي التي ُعلِمت باالستقراء: أنه ال يأيت يف ترمجة واحدة 

لة واحدة، وفائدة جتامعهام يف مسأمع إمكانية ا  ملوضٍع واحد برمٍز مع اسٍم رصيح،

 :هذا املوضع نحو هذا االصطالح ظهرت يف

فْ ـالـبِ ع  ـافِ ــا نَ ـفَ ـَص   مْ مَّ كَ ـَلْوَن ُض ـْص ـ يُ ...........  588  اَل ـَدة  َج ــِع َواحِ ـرَّ

( مرموز  مع  نافع  يكون  أن  ُيتمل  )َصَفا  َكمْ فهنا  قراءة  يف  بالضم،  َيْصَلْونَ (   )

)وويك مرموز  برفع  َجالَ ن  يقرأ  إعامل  (واحدة)(  يمنعه  قوي،  احتامل  وهذا   ،

 . ّدماالصطالح املتق

استمّر  اسٍم رصيح، رمٍز مع ومن عادته أال يأيت يف ترمجة واحدة ب» قال أبو شامة:

 له هذا ومل ُينّبه عليه، وإّنام ُعلم باالستقراء ... ولو قال:

ي َحْيُث َيْسَمُح نَ ـَوَس   . (1) «ْقَباَل يُ ـٍز ل ـّل َرمـ كُ ن ـا مِ ـًاليـه خـبِ   ْظُمهُ ْوَف ُأَسمِّ

لب»وقال اجلعربي:   أّنه  ومل يتعّرض  الّرمز والرصيح، فُفِهم منه  يان كيفّية اجتامع 

 . (2) «ىل وجٍه واحد بينهام عمع  ال جي

 : فوائد
 االسم الرصيح مثل الّرمز الكلمي، فيقع قبل القراءة وبعدها. .1

 يٍد واحد، نحو:رصيح يف مسألة واحدة، ال ق قد جيتمع الّرمز مع اسمٍ  .2

 نُ ــبَ ـ الْ ـُه بِ ــونَ ـَروى نُ                     م  النروِن َفْتُح الضمِّ َشاٍف َوَعاِص َويف  689
ِ
 اَل ــفَ ـْس اة  ـطَ ـقْ ـاء

 
 (. 113-111/ 1إبراز املعاين ) (1)

 يف قيد واحد إلحدى القراءات. قصد بـ)وجٍه واحد(: (، وي319/ 1 )كنز املعاين (2)
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 قد يستثني الشاطبي اساًم رصًُيا من رمٍز، نحو: .3

 .......... ... ..... َغرْيَ َحْفصٍ مِحًى   اْلَفَواتِِح ِذْكُرهُ  َوإِْضَجاُع َرا ُكلِّ  738

 . هبالقارئ قد يكون بذكر اسمه أو كنيته أو نسبته أو ضمريالترصيح  .4

 ا كان يف األمساء إذ : املراد ابلنون عنده هو التنوين الثاين عشر املطلب
 قال: استخدم الشاطبي التقييد بالنون، وجعل النون يف مقابل الياء ضدان،

 .................. ...............  . .....  النروِن َواْلَيا َوآَخْيُت َبنْيَ  61

للد النون  استخدام  أيًضا  عنده  اّطرد  الذي لكن  والضابط  التنوين،  عىل  اللة 

تكون النون ضد الياء إذا »ا َذَكره أبو شامة، حيث قال:  مني: ميفّرق بني االستخدا

ف فيه  املختلف  احلرف  يكوعاًل  كان  وحيث  اساًم مضارًعا،  فيه  املختَلف  احلرف  ن 

 .(1) « تكون النون فيه عبارة عن التنوين

 أمثلة عىل ذلك: 

:  ، وهي التي تكون يف األفعال:النون مقابل الياء أوًلا

 ............... ....... ...........  .................. بِنُونٍ  ْعَف َويُ  730

 مثال آخر: 

 ........ .........................   .... .......... ون  َصحَّ نُ  َوُننْبُِت  808

 النون بمعنى التنوين، وهي التي تكون يف األسامء:  اثنياا:

 .... ........... .................               َمْع ُيوُسٍف َثَوى َدَرَجات النرونُ َويف  651

 مثال آخر: 

 ........... .. .....................  .... ............ بِنُوٍن ِثْق  ِشَهاِب  932

 
 (. 102/ 1انظر: إبراز املعاين: ) (1)
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عشرا  املطلب ذكر    ذا إ :  لثالث  الراواين  بينهما الشيخ اتفق  فرَّق  ورمبا   ،  

 .(1) ملعنا 

ا اّتفق الراويان، فإنه يكتفي بذمن  خهام، وهذا  كر شيصطالحات الشاطبي: إذا 

 . بينهام، تتمياًم للبيت، وقد جيب التفريق هو األعّم األغلب، وقد يفّرق 

 شيخ: مثال االكتفاء بذكر ال

ُروَن اـَوتَ  681 كَّ  ........ ...................  َكِريامً   هِ ائِ ـِزْد َقْبَل تَ  ْلَغْيَب ذَّ

وأ راوييه،  تفصيل  دون  عامر  ابن  رمز  بذكر  ك  ةمثل فاكتفى  جًدا،  ذلك  ثرية 

 وغالب النظم عىل هذا. 

 مثال التفريق ملعنًى، وهو تتميم البيت: 

 اَل ـ ت  نًاـ َس ْوُء  ـَض وُن ـْم َوالنرـ َوهُ ......    ...... ....................... 312

 لغرض هو: تتميم البيت. ترمزان لراويي الكسائي، وا (تاَل   َسنًا فـ) 

 مثال  آخر: 

 اَل ـــ مُ  هُ ـ ـ لَ دَّ  ــ مُ ـفَ ...... .............   .... ......................... 839

 عامر؛ تتمياًم للبيت. هنا أيًضا فّرق بني راويي ابن

 ثال وجوب التفريق: م

اُء َج ـَوال... ..... 280  ُباَل ذْ ـ يَ ُباخْلُْلُف  اَل ـ ط ْر حِلُْكٍم ـَكَواِصب  اَلِمهاَ ًا بـْزمـرَّ

ع خلف  لوجود  عمرو؛  أيب  راويي  بني  ففّرق  أحدمها،  يف ند  بينهام  اجلمع  منع 

 نفس احلكم. 
 

 (. 1/527اجلوهر النضيد ) (1)
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من   أكثر  تنكا   ذاوإ ،  بقوله: )معاا( التعبري عن القراءتي :  الرابع عشر املطلب
 . (1) ايعاا( وشبهه قال: )مج قراءتي

اصطالحات   املّطردةمن  موضعالشاطبي  يف  الوارد  االختالف  عن  تعبريه  ني : 

نع وحينئٍذ  بـ)مًعا(،  القرآنية  الكلمة  اخلال لنفس  أن  موضعي لم  يف  حاصل  ف 

املوضع املذكور   ورودها؛ ألن عدم ذكره كلمة )مًعا( يف الفرش تدل عىل ختصيص

 . (2) الففقط باخل

 مثال: 

 ِه ُحالَ ـَغ بِ ـِن ِصي ـْ اْلَعيرِ ـْس ـكَ  َفاءُ ـَوإِْخ        ْتح  َكاَم َشَفايف النروِن فَ  اً ـ َمع  نِِعامَّ  365

( قوله   مه﴿   (، ومها: نِِعامَّ ود كلمة ) اخلالف يف موضعي ور عىل حصول  (  مًعافدّل 

 . [58]النساء:  ﴾ جغ  مع  جع  مظ  حط ﴿ ،  [ 271]البقرة:   ﴾ حي جي يه  ىه
 : مثال آخر

ا َصحَّ آُن نَْش  ًعاـ مَ ْن  ـكِّ ـَوَس  614 اَلمُهَ
 ............... ...................  ا كِ

 ( قوله  اخلالمًعافدّل  حصول  عىل  ومها:  (  املائدة،  موضعي  يف   حص مس﴿ف 

 [. 8]املائدة:    ﴾ حج  مث   هت  مت  خت  حت  جتٱ﴿   ، [ 2]املائدة:    ﴾  حض  جض  مص  خص 

مجي يف  اخلالف  حصل  إذا  املذكورةوكذلك  الكلمة  مواضع  عنه    ع  يعرّب  فإنه 

 وشبهها. بـ)مجيًعا( 

 مثال: 

 َوقْ ـ َض ـيعًا بِ ـِم ـَج   موُ َزة  َوَلَدهْيُ ـْْم مَح ـهُ ـْم إَِلْي ـ هُ ـَعَليْ  110
ِ
 ْوِصالَ ًا َومَ ـفـمِّ اهْلاء

 يف مجيع املواضع للكلامت املذكورة.وله: )مجيًعا( يدّل عىل حصول اخلالف فق

 
 (. 1/524اجلوهر النضيد ) (1)

 تايل.عن هذه املسألة يف االصطالح ال سيأيت مزيد تفصيل (2)
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 يقول: كلها بغري كلمة )مجيًعا(، كأن   يدّل عىل شمول املواضعوقد ُيعرّب بام

 ................... ...............  اِلْبِن َعاِمر َحْيُث َجاَتْح ا َأَبِت افْ ـَويَ  772

عشر  باملطل ا :  اخلامس  الفرش  إطلق  ويف  عموم،  األصول  يف  لشاطيب 
  إذا دلي دليل على العموم صوص، إًلي خ

االص هذا  االصطالحات  يعترب  أهم  من  ومل طالح  الشاطبي  عند  اّطردت  التي 

 الكثريل الكثري من اإلشكاالت، وتسقط  ينّص عليها، وأكثرها فائدة، وبمعرفته حت

االصطال وهذا  االستدراكات،  الشاطمن  إطالق  أّن  هو:  قسم  ح  يف  اخلالف  بي 

ا عىل  يدّل  لألصلاألصول  املواضع  مجيع  عموم  أي:  امل  لعموم،  الكلمة  ذكورة  أو 

ىل التخصيص، وإطالقه يف قسم الفرش يدّل عىل ختصيص اللفظ مامل يدّل دليل  ع 

 مل يدّل دليل  عىل عمومه يف مجيع املواضع. املذكور، ما

 األمثلة التوضيحية: 
 عىل العموم(:  هو دالٌّ ، )واإلطالق يف األصولمثال  .1

َزَتنْيِ بِكِْلم ـَوَتْسهِ  183  ....... ...................ا ..ـمَ ـَس        ةٍ ـيُل ُأْخَرى مَهْ

إاّل  املذكورين،  للقّراء  كلمة  من  مهزتني  لكّل  شامل  املذكور  ُخّص  احلكم  ما   

 الحًقا.

 مثال  آخر: 

 َأْو ــــطَّ ـال َأوِ   اَصاِدهَ َظ َوْرش  َفْتَح الٍَم لِ ـلَّ ـَوغَ  359
ِ
 قَ ــظَّ ـلِلاء

ِ
 اَل زَّ ــنَـُل تَ ــْب ـاء

 ...... ............................  ...... ْت نَـكِّ ـْو ُس ْت أَ ـحَ ـ تِ ـإَِذا فُ  360

املذكورة عامٌّ  بالرشوط  لورش  الالم  ما  فتغليظ  إاّل  املواضع  ُخّصص يف    يف كل 

 بقّية الباب. 

 ىل اخلصوص(:الٌّ ع، )وهو دمثال التخصيص يف األصول .2

قَ  185  نَّ  ـطَ ـقِ ـوىَل َأْس االيٌّ وَ ـَجمِ ــ  ــ عْ ءأَ  َلْت ُصْحَبة  صِّ ـَها يِف فُ ـَوَحقَّ
 ِهاَل ـْس ـ تُ ـلِ
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( للقراء املذكورين، فاختلف حكمها عن احلكم العام  خّصص كلمة )َءأعَجميٌّ

 املذكور أّول الباب. 

 ال  آخر: مث

 ............ ........ ..............   .....  ف  َمْع فَِصاالً لْ ـاَل ُخ ـَويف طَ  361

خّصص  هن خ  املذكورتني  الكلمتنيا  وهذا  بوجود  ورش،  عن  فيهام  الف 

 ختصيص  من احلكم العام الوارد أول الباب. 

 عىل اخلصوص(: مثال اإلطالق يف الفرش، )وهو دالٌّ  .3

 .. ...........................َشَفا   َطاُب َكاَم َعاَل ي َأْم َيُقوُلوَن اخْلِ ـَوف 487

احلكـفه بـذا  خاص   الـم ـالـم  هنمذكـوضع  فـور  البقرة،ـا  سورة   هت ٱ﴿وهو:    ي 

لعدم وجود  [140]البقرة:  ﴾مخ جخ مح جح مج  حج مث ؛ 

 .دليٍل عىل العموم
 مثال  آخر: 

 ........ .. ........................  ...........  ْن لِْلَيْحَصبِيـكُ تَ َوَأنِّْث  930

ا هذا  ويَذَكر  الشعراء،  سورة  يف  تعاىل:  لبيت  قوله   هب  مب  خب  حب جب ﴿ريد 
م؛ فدّل عىل كر هنا ما يدل عىل العمو يذومل  [197]الشعراء:    ﴾مت خت حت جت

 .أّن احلكم خاص هبذا املوضع فقط
 (:العموميف الفرش، )وهو دالٌّ عىل  التعميم بلفٍظ يدّل عليهمثال  .4

 اَل ــمِّ ُأْرِس ــالضَّ ـَن بِ ـ يــ اقِ ـبَ ـ لْ ــَدَواء  َولِ   َدالِهِ اُن ـكَ ـْدُس إُِس ـقُ الْ  ُث َأَتاكَ ـ َوَحْي  467

دا بلفٍظ  أتى  التع  ل  هنا  ) عىل  وهو:  أتاك ميم،  شمول  وحيث  عىل  ذلك  فدّل   )

مل   ولو  فقط،  البقرة  املواضع، ال موضع  لكل  املذكور  يدّل عىل  احلكم  ما  هنا  يذكر 

 العموم القترص احلكم عىل موضع البقرة فقط.
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 آخر: ثال  م

  َحاِْسُ ـ ْم كَ ـ إَِلْيهِ  يـَوُنوحِ  783
ِ
 ..... .................. َوُنون  ُعىل  مَجِيِعَها ء

(، وإاّل لكان ِحي إَِلْيِهمْ ( عىل شمول احلكم لكل مواضع: )نومَجِيِعَها ) قوله:    دّل 

 بموضع سورة يوسف فقط.احلكم خاًصا 

،  (1) منهم: الفايس  ا عليه،  وُُشاح الشاطبية هذا االصطالح، ونبهُجلر  وقد ذكر  

 . (5) ، وغريهم(4) ، وابن اجلندي(3) عربي، واجل(2)وأبو شامة

اح،ذا االصد خالف الشاطبي هوق أكثرها   طالح يف عدة مواضع نّبه عليها الرُشّ

 :وسأذكر هنا أشهر هذه املواضعمن قسم الفرش، 

 موضع: )رؤوف(:  .1

 الَ َح  هِ ـ تِ ـْحَب ـُر ُص ـْص ـقَ  ف  َوَرُءو .....   .......... ................... 487

كان   يف كل مواضع )رؤوف(الشاطبي هنا ما يدّل عىل عموم اخلالف    ملّا مل يذكر

 ام  يل ىلٱ﴿مقتىض اصطالحه ختصيص اخلالف باملوضع املذكور فقط، وهو: 

الرشاح ذلك، وبعضهم جاوب عنه، [143]البقرة:    ﴾رن  مم فاستدرك عليه   ،

ُذك التي  االستدراكات  ضمن  قولومن  شامة:    رت:  )»أيب  قال:  رؤوف  وكلو  ـل 

صصـ قـ حتـحـبـر  ا (6) « (اله  عىل  يدّل  بام  فأتى  اجلعربي،  قال  وكذا  ولو »  : لعموم، 

 .(7) «( حلَاَل َوَحْيُث َرُؤوف  َقرْصُ ُصْحَبتِِه َحاَل : )قال
 

 (. 2/66انظر: الآللئ الفريد ) (1)

 (. 2/595ملعاين )انظر: إبراز ا (2)

 (. 3/1179اين )انظر: كنز املع  (3)

 (. 1/524انظر: ) (4)

 (. 1/419كالسمني احللبي، انظر: العقد النضيد يف ُشح القصيد ) (5)

 . (1/5429إبراز املعاين ) (6)

 (. 3/1179 )كنز املعاين (7)
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 موضع: )التوراة(:  .2

 اَل ــلَّ ـِف بَ ـلْ ـُاخْل ــبِ وَ ْوٍد ـي َج ـَل فِ ـلِّ ـَوقُ   اُعَك التَّْوَراَة َما ُردَّ ُحْسنُهُ ـَوإِْضجَ  546

يدّل  ما  الشاطبي  يذكر  مل  كذلك  العم هنا  عىل  م  )التوراة(،  كلمة  يف  أّن  وم  ع 

 . ( 1)   يف مجيع مواضعها، فاسُتدِرك عليه بنفس استدراك موضع )رؤوف( اخلالف عام 

 موضع )ها أنتم(: .3

 َوَكْم ُمْبِدٍل َجاَل  دٍ ـْم ـَا َح ـْل َأخ ـهِّ ـَوَس       َأْنُتْم َزكَا َجناً ا هَ ـَوالَ َألِف  يِف هَ  559

 قني. سابُيقال هنا ما قيل يف املوضعني ال

عشر  املطلب والوقف  : السادس  الوصل  يف  اخللف  أن   ،إن كان    فاألكثر 

 .(2) يطلقه
 احتامالت عقلية:كل قيٍد ذكره الشاطبي يف منظومته فله ثالث 

 أن يكون يف الوصل والوقف.  األول:

 يكون يف الوصل فقط. أن الثاين:

 أن يكون يف الوقف فقط. ث:الالث

عىل يدل  للقيد  الشاطبي  والغا  أنه  وإطالق  والوقف،  الوصل  إطالق يف  لب 

والوقف،   الوصل  يف  حاصل   اخلالف  أن  عىل  النّص  دون  احلالة  هذه  يف  الشاطبي 

 مثال ذلك: 

ي ـِك يَ ـَمالِ وَ  108  اَل ــبُ ـنْـ قُ  لِ  َراطِ ـَوالسِّ  َراطٍ ــ ِس دَ ـنْـَوعَ   َارِص  ـِه نَ ـِن َراِوي ـْوِم الدِّ

َهاـَزاي ادَ ـى َوالصَّ ـُث َأتَ ـْبَِحي 109 الَ ـِمْم خِلَ ـْش اٍف وَ ـلَ ـَدى َخ ـلَ   ًا أِشمَّ  الَِّد االَوَّ

والوقف، وهذا   الوصل  فيهام حاصل يف  )مالك(، و)رصاط( اخلالف  فكلمتا: 

 التي الوصل والوقف. الغالب، فال ينّص عىل أن اخلالف شامل حلفعله يف 

 
 (.1304/ 3(، وكنز املعاين )595/ 2اين )انظر: إبراز املع  (1)

 (. 1/526النضيد )اجلوهر   (2)
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 وقد ينّص عىل ذلك، ومثاله: 

 َوقْ ـ َض ـعًا بِ يـِم ـَج   موُ ة  َوَلَدهْيُ زَ ْم مَحْ ـهُ ـْم إَِلْي ـ هُ ـَعَليْ  011
ِ
 ْوِصالَ ًا َومَ ـفـمِّ اهْلاء

أن يعنّي حمل اخلالف، هل هو يف الوصل  من  أّما يف احلالة الثانية والثالثة، فال بّد  

 أو الوقف. 

 يف الوقف:  خالفللمثال تعيينه 

ْه ملَِ ـمَ ـَوفِي 386 يِّ وَ ـبَ ـِن الْ ـعَ  ٍف ـلْ ـخُ ـبِ   ْه بَِمهْ ْه َومِمَّْه ِقْف َوَعمَّ  اَل ـهِّ ـْع ُمَ ـاْدفَ زِّ

 ومثال تعيينه للخالف يف الوصل:

يِّ َش ـِل لِْلَب ـَويف اْلَوْص  526 ْد تَ ـزِّ  ُه ُمِْمالَ ــَعنْا ـَس ـي النِّ ـى فِ ـَوفَّ ـاَء تَ ــَوتَ   ُموا    مَّ ـ يَ ـدِّ

  ا يف املدين م لى  إن ذكر املدَّ يف األصول أراد به الزائد ع:  السابع عشر املطلب

 (1) أراد به حرف املدي نفسه وإن ذكره يف الفرش  ،وضده حذفهمن املدين 

 من اصطالحات الشاطبي التي تساعد عىل فهم نظمه: أن قيد املد له معنيان: 

وجود، فُيثبت املد ويزاد عليه، ويكون ضده ترك هذه  الزيادة عىل املد امل  األول:

 ، وهذا يف األصول. الزيادة

د، وهذا  يكون ضده حذف حرف املة عليه، و، ال الزيادف املد نفسهرح  :الثاين

 يف الفرش. 

 أمثلة عىل ذلك: 

:  يف األصول:  أوًلا

ِهْم بِ  176  ................ ... ...............  َساكِنٍ  املَْدِّ َما َقْبَل ـَوَعْن ُكلِّ

 فاملراد هنا: الزيادة عىل ما يف حرف املد، ال حرف املّد نفسه.

  آخر: ل  مثا

ٍ ْبَل مَهْ ـدِّ قَ ـمَ ُف رْ ـَوإِْن َح  208  َدالَ ــا َزاَل َأعْ ـدر مَ ُرُه َواملَْ ـْص ـْز قَ ــــ جُ ـيَ   ٍز ُمَغريَّ

 
 (. 1/285اجلوهر النضيد ) (1)
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 فيعني باملد هنا كذلك: الزيادة عىل حرف املد املوجود.

 يف الفرش:   ا:اثنيا 

 الَ ْحبٍَة وِ  ُص يُف ِمنْ ـُم التَّْخفِ ـْدتُ ـََّوَعق  ........ .....................  624

)فام فقوله  املذكور حذف  :  القيد  الزيادة عليه، وعكس  نفسه، ال  املد  يريد حرف  دد(: 

 . حرف املد بالكلية، ال القرص 

ض، أّما  غري منقو  ، وهو مّطرد يف الفرش(1) وهذا االصطالح ذكره ابن اجلندي

ش، كقول  الذي ُذكر يف الفر   األصول فريد عليه وجود مصطلح املد بنفس املعنىيف  

 الشاطبي:

كَ ـمَ وَ  196 ة  ـْتِح َواْلَكْس ـَل اْلفَ ـبْ ـ قَ در  .................... ........ ......   ِر ُحجَّ

 فهنا أراد حرف املد نفسه ال الزيادة عليه.

 هلم   مرموزللظ اخللف وعودها ألفاعشر:   الثامن املطلب
فأحي الرموز  ألصحاب  اخلالف  لفظ  الشاطبي  ذكر  حتصلعند  بعض    اًنا 

االستقراء ُوجد أن هناك اصطالحات فعند  صاحب اخلالف،    اإلشكاالت يف تعيني

 سار عليها الشاطبي، وهي

 إذا َذَكر الشاطبي اخلالف لقارئ أو راٍو واحد، فاخلالف متعنّي هلذا املذكور،  .1

 ، مثال ذلك: (2) بل ذكر القارئ أو بعدهء ذكر لفظ اخلالف قسوا

 ....... ...................... ......   ْف َدلِياَل بُِخْلِفهِ قِ  يادِ ـاْلَيا ُينَـَوبِ  1045

 فهنا تأّخر لفظ اخلالف عن القارئ، واخلالف متعنّي البن كثري. 

 ................ ........ . .........  .. . .. اَ ف  َزكـلْ ـي ُخ ـعِ ـْرتَ ـَويف نَ  441

 )َزكا(.  عنّي ملرموزوهنا تقّدم لفظ اخلالف عىل الراوي، واخلالف مت

 
 (.1/528انظر: اجلوهر النضيد ) (1)

 (. 527/ 1انظر: اجلوهر النضيد ) (2)
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، فاخلالف  موز، وُذكر لفظ اخلالف بعد االنتهاء من الرالرمزأّما إذا تعدد   .2

اخلالف للفظ  اخلالف،  فقط  للمباُش  لفظ  من  راو  أو  قارئ  أقرب  مثال ،  (1) أي 

 ذلك: 

ا َأمِ كُ ـَل السر ـب ـَوقَ  648  .... ُبُخْلٍف .......................   َصفَا َيدٍ ْل يِف ـوِن الرَّ

 إىل اجلميع. ، ال نا عائد للسويس فقطفاخلالف ه

 مثال آخر: 

نُي بِاْلَكِْسِ َفامْحاَِل  آُت َوِِف املُْنِْش   ....... ......... ................ 3105  الشِّ

 .............. ...................  .. .............. َصِحيحًا بُِخْلٍف  1054

 عائد عىل شعبة فقط. الف، فاخلالف هنا ذكر محزة وشعبة، ثم ذكر اخل

ت .3 أّما  منوسط لفظ اخلالف فهو عائد إىل  إن  إذا مل يكن معه واو،  إذا   قبله 

 . (2) كان معه واو فهو ملن بعده

 مثال:

 الَ وِّ ــَك قُ ـ يـِل آتِ ـمْ ـا النَّـْرفَ ـَوَح ..  ....  ................ .............  329

 ..... .......... ...................   .............  بُِخْلٍف َضَمْمنَاهُ  330

بني   توّسط  هنا  اخلالف  قبله، فلفظ  ما  إىل  عائد   فهو  واو،  تصحبه  ومل  رمزين، 

 يف هذا البيت: خالد.  وهو

 أّما يف هذا البيت: 

 ِف َبنْيَ ُحاًل َعاَل ـ ـالُف اْلَوقْ ـ َوِخ مِحًى   ُح َعْن ُأِويلـ ْفتَ ـايِن َويُ ـَويف النَّْمِل آت 429

أّن   مرمكلم فَذكَر  يفتحها  )آتاين(  )ة  ُأِويلوز  لفظ  مِحًى   َعْن  ذكر  ثم  اخلالف (، 

 
 (. 527/ 1انظر: اجلوهر النضيد ) (1)

 (. 528/ 1: اجلوهر النضيد )انظر (2)
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 د لفظ اخلالف. مصحوًبا بالواو، وهنا يكون اخلالف ملن ذكرهم بع

 ، مثال ذلك: (1)عدهإذا قّدم ذكر لفظ اخلالف وأطلقه فهو جلميع من يأيت ب .4

 ف  َيِقي ِصالَ لْ ِز ُخ ـْل يِف اهْلَمْ ـَوقُ ....   ........... ... ............... 648

 لكليهام اخلالف. ف هنا ملرموز )يقي صال(، أي: اخلال

 أمثلة عىل ذلك:  إذا صحب الضمري لفظ اخلالف فُيعمل بمدلول الضمري، .5

 اَل ـثَّ ـمَ ـ.... تَ .......................  .... ............................  328

 ............... ...................  هِ فِ وِد بُِخلْ ـقُ ـ العُ َواِري ُأَواِري يِف ـيُ  329

 ( فيكون اخلالف له. مَتَثَّاَل فهنا الضمري عائد عىل مدلول )

 .... ................... اـِهمَ ـُخْلفِ ـبِ   ٍب ُس َطيِّ ـُلْب  هُ ـُيْمُن هْ ـْرَض ـاُن يَ ـَوإِْسكَ  164

 (. ُلْبُس َطيٍِّب عائد عىل اثنني، ومها مدلوال )فاخلالف 

 .................. ................  ِريٍب بُِخْلِفِهمْ قَ  ر  ـدى بَ ـ ب هُ ـاْركَ  يِف وَ  284

سبق،   من  كل  عىل  عائد  الضمري  بــ)وهنا  هلم  املرموز  الثالثة  بَ وهم    ر  ُهدى 

 (. َقِريٍب 

 . السابقة   صطالحات األخرى ال ُتغفل اال نه عند إعامل مدلول الضمري وُيالحظ أ

يٍت وأول البيت الذي بعده،  آخر برَّمز يف  الذا كان  إ :  التاسع عشر  املطلب
بعد   السابق؛ إًل إذا جاء  فل يلحق ما يف أول البيت اللحق مبا يف أجزاء البيت

 .(2) ولفظ القرآن  الرمز الذي يف أول البيت واو  

بجعل كل بيت يتناول مسألة واحدة   علوم يف الشاطبية أّن ناظمها مل يلتزممن امل

ثالثة أو أكثر، ومن أسباب حصول بيتني أو  ذكر مسألة يف  ًدا، فقد يأو خالًفا واح

 
 (. 2/668انظر: إبراز املعاين ) (1)

 (.1/550انظر: اجلوهر النضيد ) (2)
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فإذا   يليه،  الذي  البيت  وأول  البيت،  آخر  رمٍز  وجود  املوضوع:  هذا  يف  اإلشكال 

يلحق   فهل  ذلك  البيتاحصل  أول  يف  الذي  آخر   لرمز  يف  الذي  بالرمز  الالحق 

 . بق أو يكون مستقاًل تابًعا للمسألة اجلديدة؟البيت السا

أشياء  »الًحا مطرًدا عند الشاطبي، وجعله من ضمن  ندي هنا اصط َكر ابن اجلذَ 

بالّرمز ، وهو: أن الّرمز الذي يف البيت الالحق ُيلحق  (1)«علمت بالّسرب واالستقراء

وهو:يف   برشط،  السابق  الالح  البيت  البيت  يف  الذي  الرمز  بعد  يكون  واو  أن    ق 

 ولفظ قرآن، مثال ذلك: 

 ٍد َحالَ ـ ْلٍف َص ـْرٍو بِخُ ـاٍر َرَوى مُ ـَوهَ   .................. ............  323

 ..... . ........... .................  ........ ....... َبَداِر َوَجبَّاِرينَ  324

بـ )بدار(  مرموز  يلحق  َحالَ َصدٍ ـ) هنا  وهو:    الرشط،  لوجود  بعد (؛  يكون  أن 

 . ولفظ قرآن ز الذي يف البيت الالحق واو  الرم

 مثال  آخر: 

ـُلوا التَّـْشِديُد َلبَّـى َوَبـْعَدهُ ـقُ باَِم  576
 ال ــمَّ ـكَ  رُ ـخامي واالـّج للّش ـويف احل  تِ

 ..................... ..................   واّتلُ قَ  اال يف االنعامِ د قَ ـقَ وَ  راكِ دَ  577

الرش توّفر  أيًضا  الهنا  الرمز  بعد  القرآن  ولفظ  الواو  فجاءت  الط،  يف  بيت ذي 

فال )الالحق،  يف:  ) َوَقدواو  القرآن:  ولفظ  )(َقّتُلوا(،  مرموز  فُيلحق  بمن  دراكِ ،   )

 (. كّمالقبله، وهو مرموز: )

 مثال  ثالث:

 اِد َكِذي ُحالَ َص ْح َح ـَت ـًيا َوافْ ـا َكافِ ـنَ دَ   ة  ــتَ ـيـ َومَ  ..... .................... 675

 ....... ............... .............  ..... ... .... ْعزِ مَ ـوُن الـكُ ـا َوُس ـمَ ـنَ  676

 
 (. 550/ 1لنضيد )اجلوهر ا (1)
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 .( بمن سبقه؛ لتوّفر الرشط املذكورهنا كذلك ُيلحق مرموز )َناَم 

ه؛ ومل يغري  فلام رأينا ميء ذلك؛ مع كثرت»قال ابن اجلندي عن هذا االصطالح:  

 . (1) «هذا أحسناحلكم املذكور؛ علمنا أنه مما التزمه، و

د الرمز الذي يف البيت الالحق  أن يكون بعاجلندي: )ابن  والرشط الذي َذكره  

قرآن  واو   مالحظولفظ  عليه  مجيع  (  يف  اطرد  قد  القرآن  لفظ  ُشط  أن  وهي:  ة، 

داخلة أهنا  مع  بعضها،  يف  الواو  وجود  ختّلف  ولكن  السابق    املواضع،  احلكم  يف 

 )اإلحلاق(، مثال ذلك:

الَ ــاِن نُ ـثَّ  الْن َداٍر َويِف ـ عَ وَن ـــولُ ـقُ ـيَ   ........ ............. ........ 823  زِّ

 ......................................   ًى ْن مِح َسبُِّح عَ تُ  كِْفُلُه َأنِّْث َساَم  824

، فُعلم من هذا أن الرشط األسايس هو  وفهنا ُذكر لفظ القرآن لكن مل ُتذكر الوا

 وجود لفظ القرآن. 

بالرمز   أول البيت الالحق  لذي يففال ُيلحق الرمز ا  أّما إذا مل يتوّفر هذا الرشط،

 بق، مثال ذلك: الذي يف البيت السا

 ْل َقاَل ُموَسى َواْحِذِف اْلَواَو ُدْخُلالَ َوقُ   .............................. 948

مِّ َواْلَفْتِح يُ ا نَ ـََنم  949  . ..................................  نَ   ُعو ْرَج َفر  بِالضَّ

الرشط يتوّفر  مل  )   ،هنا  بعد  وهو:  يكون  واًوا أن  الالحق  البيت  يف  الذي    الرمز 

قرآن( الواو  ولفظ  ُتذكر  فلم  القرآن،  لفظ  يُ وُذكر  ال  لذا  البيت ؛  أول  مرموز  لحق 

بمرموز نفر(  )َنام  مشكلة    الالحق  مسألة  وهذه  )ُدخلال(،  السابق:  البيت  آخر 

 ّلها. وهذا االصطالح ساعد يف ح، (2)استدركها بعض الرشاح عىل الشاطبي

 
 (. 1/525اجلوهر النضيد ) (1)

 (. 1/87كأيب شامة، انظر: إبراز املعاين ) (2)
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 ضم إىل السابقة فل تخ بعد الرمز  ت املسائل إذا تعدد:  رونالعش ملطلبا
املراد باملسألة: -منظومته: أن املسائل    من اصطالحات الشاطبي التي اّطردت يف

 إذا تعددت بعد الّرمز فال ُتضاف إىل سابقتها، مثال ذلك: -مع رمزها القراءة

وِري َوااِلبْ ـْألِْت ـَويَ   ة  ُشْعبَ ِر  كْ ْرِف َوالنرـٍؤ يف العُ ـْؤلُ ـَويف لُ  223  ىل ْجتَ ـيُ  َداُل ـُكُم الدر

 يف هذا البيت مسألتان: 

 بداهلا شعبة.)لؤلؤ( قرأ بإ األوىل:

الد   الثانية: قرأ  والباقون )يألتكم(:  السويس،  ويبدل  باهلمز،  لفظه  بنفس  وري 

 بدون اهلمز. 

 . ة عىل هذا االصطالح الدالل ثرية يف  عىل األوىل، واألمثلة ك   ومل ُتضّم املسألة الثانية 

ح أاّل تكون املسألة الثانية خالية من رمٍز بعدها أو  ويشرتط الطراد هذ االصطال 

الح، وفائدة هذا االصطالح ظهرت ، ففي هذه احلالة ال يِسي هذا االصط(1) هاقبل

 يف بيت: 

 اَل ـفَ ـ َدغْ رَ ـَراِد عاَش ـاإِلفْ ْم َويِف ـْذتُ ـَأَخ   و َد املِْيم َفاَز اخَتَْذمتُ ـَوطاسنَي ِعنْ 283

( و)اخَتَْذُتمكلمتا  كوهنام  َأَخْذُتمْ (  يف  السابقة،  إال  ُتضم  فال  مستقّلة،  مسألة   )

عىليظهرا مستقّلة  مسألة  هي  بل  حلمزة،  هبام    ن  خاٍص  رمٍز  لوجود  االصطالح؛ 

 (. عاَُشَ َدْغَفالَ وهو: )

 ( 2) ألصالته ع التصحيح؛ ذا أطلق اجلمع أراد به مج إ:  احلادي والعشرون املطلب

عليها ينّص  مل  التي  الشاطبي  اصطالحات  مراده، ،  من  فهم  يف  إليها  واحتيج 

االستدراكات: بعض  عن  اجلمع    واإلجابة  لفظ  أطلق  إذا  الشاطبّي  به:  أّن  فاملراد 

 . (3) املذكر السامل واملؤنث السامل( ال مجع التكسري)مجع  مجع التصحيح

 
 (. 552/ 1انظر: اجلوهر النضيد ) (1)

 (. 1/607اجلوهر النضيد ) (2)

 (. 156/ 3انظر: اجلوهر النضيد ) (3)
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 ة  عىل ذلك: أمثل

 .............. ....................  افِعٍ ـ َغرْيِ نَ ُتُه التَّْوِحيُد َعنْ َخطِيئَ  463

 م: )خطيئات(. فلفظ هنا باملفرد، واجلمع عىل االصطالح املتقدّ 

 مثال  آخر: 

 ............. .....................  ةٍ ـَّوا ُدوَن ِعلـحُ ـْرد  َواْفَت ـاالَت فَ ـَس رِ  664

 جلمع هنا، إاّل أنه عىل االصطالح املتقّدم. وإن كان الشاطبي نطق با

 ثال  ثالث:م

 ............ .......................   ......  ْرَفِة التَّْوِحيُد َفازَ َويِف اْلغُ  982

 مجع التصحيح، فتكون: )الُغُرَفات(، ال )الُغَرف(. فاجلمع هنا 

 :الح املتقّدم، وهيظاهرها عىل خالف االصطواضع امل وبعض

 َرفًا َعاَل ـ َش مْ ـ كَ   ارِ ـوا آثَ ـعُ ـمَ ـَواْج . ...  .... .........................  959

 فارتفع اإلشكال. ومل ُيطلقه؛ باجلمع،إاّل أّنه هنا لفظ 

 ومثله موضع:

 اَل ـــ ِع ُذلِّ ـاجْلَمْ ـاُر بِ ـفَّ ـاْلكُ  رُ ـافِ ـَويِف اْلكَ   .......... ................... 796

  يرفع اإلشكال. لفظه بالقراءتني

 واملوضع الثالث: 

اَل َد اهللِ ـِجـ ْس ــ قٌّ مَ ـــَح َد ـــ َوَوحَّ   .............................. 725  االوَّ

أنّ  مجعُ ُعلم  مجعه  امل    من  وهو:  تكسري  عليه،  امل جَمع  الثاين   رن مم﴿وضع 
سجد مجع ، وكذلك ال يوجد مل[18]التوبة:    ﴾ ري ٰى ين ىن نن من زن

 .لم تصحيح، واهلل أع
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 اخلامتة

 وتوصيات: تائجأبرز ما توصلُت إليه من ن ويف ختام هذا البحث أذكرُ 

 أبرز النتائج: 
الت .1 ا اإلمام الشاطبي يف مقدمة  ي مل ينّص عليهعدد االصطالحات املّطردة 

 اصطالًحا.  21 -والتي وقفُت عليها - منظومته

اح اأغلب هذه االصطال .2  لشاطبّية. حات نّص عليها ُُشّ

راد  ــاطّ در  ــقـة بــيـب ـاطـي الشـات ف ــالحـطـذه االصـهن  ـم  ر  ـي ـكثردت  ـاط .3

 ي. ـاطبـام الشـا اإلمـهـّص عليـن يـ الت رى ـات األخـاالصطالح

 وصيات: أبرز الت
درـإع .1 االس ـاس ادة  علـدراكـتـة  منـات  الش ــومـظـى  ف ـيـبـاطـة  ضـة  وء ـي 

 ات. ــالحـ طـصذه االــه
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 فهرس املصادر واملراجع
املعاين . 1 حرز  إبراز  من  إسامعيل  األماين  بن  الرمحن  عبد  الدين  شهاب  القاسم  أليب   ،

)ت: شامة  بأيب  مج566املعروف  حتقيق:  الصحابة    ال هـ(،  دار  ُشف،  حممد  الدين 

 م. 2009للرتاث بطنطا،  

أليب الفيض حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق امللّقب  ،  لعروس من جواهر القاموس اتج ا . 2

بِيدي )ت:  ق: مموعة من املحققني، دار اهلداية. هـ(، حتقي1205بمرتىض الزَّ

القصيد . 3 شرح  يف  النضيد  اجلندي، اجلوهر  البن  الكتا )  ،  أول  إ من  باب  ب  هناية  ىل 

الكبري حم  (،اإلدغام  بن  الرزاق  عبد  د.  عحتقيق:  رسالة  احلافظ،  كامل  لنيل  مد  لمية 

 درجة الدكتوراه باجلامعة اإلسالمية بكلية القرآن الكريم. 

)من باب إدغام احلرفني  (،  769، البن اجلندي )ت:رح القصيدنضيد يف شاجلوهر ال . 4

ويف   كلمة  يف  باباملتقاربني  إىل  والتنوين(،  أح  كلمتني  الساكنة  النون  د.  كام  حتقيق: 

إسحاق، رسال الدكتوخالد  درجة  لنيل  والدراسات  ة علمية  الكريم  القرآن  بكلية  راه 

 اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية. 

الن . 5 شر اجلوهر  يف  القصيد ضيد  اجلندي ح  بابن  الشهري  أْيُدْغِدي  بن  بكر  أيب  لإلمام   ،

با (769)ت:  أول  )من  واإلما ،  الفتح  ياءات  لة  ب  باب  هناية  إىل  اللفظني  وبني 

علمية لنيل درجة الدكتوراه بكلية    بن حمفوظ الشنقيطي، رسالة حتقيق: حممد   الزوائد(،

 ية. ة اإلسالمالقرآن الكريم والدراسات اإلسالمية باجلامع

  )سورة البقرة بكاملها(،   (،769، البن اجلندي )ت: اجلوهر النضيد يف شرح القصيد . 6

اهلل عبد  بحتقيق:  الق   بكلية  الدكتوراه  درجة  لنيل  علمية  رسالة  برناوي،  عيل  رآن  ن 

 سالمية باجلامعة اإلسالمية. الكريم والدراسات اإل

القصيد  . 7 شرح  يف  النضيد  اجلندياجلوهر  البن  س  (،976)ت:    ،  إىل  )من  النور  ورة 

آن  راه بكلية القر اهلل باه، رسالة علمية لنيل درجة الدكتو  حتقيق: ُييى عبد  سورة ص(، 

 لكريم والدراسات اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية. ا
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أعلم . 8 الدين حمالنبلء  سري  لشمس  )ت:،  الذهبي  عثامن  بن  أمحد  بن  هـ(،  748مد 

الش  بإُشاف  املحققني  من  مموعة  األحتقيق:  شعيب  الرسالة،  يخ  مؤسسة  رناؤوط، 

 . هــ1405الطبعة الثالثة،  

امُل شرح شعلة على الشاطبية  . 9 يف ُشح حرز األماين، أليب عبد اهلل  اين  سّمى: كنز املع، 

أمحد بن  (، حتقيق:  ـه 656ْعلة( )ت: املوصيل، املعروف ب)ُش حممد بن أمحد بن احلسني 

 . م0102، الطبعة األوىل، عامل الكتب، يوسف القادري

املعروف بــ)السمني  أليب العباس أمحد بن يوسف،  ،  العقد النضيد يف شرح القصيد . 10

الدكتو،  احللبي( أيمحتقيق  والتوزيع،  ر  للنرش  املكتبات  نور  دار  ن رشدي سويد ط/ 

 هـ . 2142،  1ط

يف   . 11 النهاية  القراءغاية  بنطبقات  حممد  بن  حممد  اجلزري،  البن  بن  ،  يوسف    عيل 

 هـ ج. برجسرتاْس. 1351ن تيمية، عني بنرشه ألول مرة عام  هـ(، مكتبة اب833)ت: 

امل . 12 وو كنز  األماين  حرز  شرح  يف  التهاينعاين  إلجه  اجلعربي،  براهي،  عمر  بن  م 

مكـه732)ت:  عرباوي،  سيد  فرغيل  حتقيق:  للرتا(،  الشيخ  أوالد  الطبعة  تبة  ث، 

 األوىل. 

القصيدة  . 13 الفريدة يف شرح  الفايس )ت: الآللئ  اهلل  عبد  عبد  ـه 566، أليب  ( حتقيق: 

 م.2005ىل،  الرزاق إبراهيم موسى، مكتبة الرشد، الطبعة األو

ت:    ،   ( ـه590إلمام أيب القاسم الشاطبي )ت: ل  اين(،ماين ووجه التهمنت )حرز األ  . 14

 . 1، ط:  الغوثاين اإلسالميةعيل الغامدي، دار 

واألعصار . 15 الطبقات  على  الكبار  القراء  أمحمعرفة  بن  اهلل حممد  عبد  الذهبي  ، أليب  د 

 . ـ ه1417هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل 748)ت: 
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