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 لخصامل
تتعلق برتتيب من تعقبات  شاطبيةفكرة هذا البحث يف مجع ما أشار إليه رشاح ال

تتضمن بيان مدى وجه مناسبتها،  حتليلية دراسة، مع دراسة ذلك أبياهتا وترامجها

ومن   ،من خالل إيراد إجابات العلامء اواحلكم عليه والوقوف عىل حسن ورودها،

، والتعقبات النقدية،  ية املراجعات العلميةلفت األنظار إىل أمه أهداف البحث:

 وبيان وجه الصواب فيها، ويف هذا إثراء لثقافة الباحث ومعلوماته.

 ا  وقد اشتمل البحث عىل مقدمة ومتهيد يتضمن معنى التعقبات، وتعريف

ىل بالشاطبي ومنظومته، ثم دراسة تلك التعقبات يف عرشة مباحث اقترصت فيها ع 

املنهج االستقرائي يف مجع املادة العلمية  فقط، مستخدما   ولصاملقدمة وأبواب األ

مراعيا  ما يقتضيه البحث  النقدي باملنهج التحلييل مستعينا  ثم اخلاصة باملوضوع، 

أمهية معرفة   وختمت البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها، ومنها ، العلمي

مراعاة ترتيب  هاعثبية خصوصا  ما كان باودراسة تلك التعقبات عىل الشاط

أن التعقبات   رتاجم واألبيات واألبواب، وهو ما اقترص عليه هذا البحث، ومنهاال

  املتعلقة بالرتتيب والتنسيق والتقديم والتأخري داخلة يف باب التحسينات، 

واستكامل مقاصد النظم، وبيان األوىل، وليس يف واحٍد منها إشارة إىل وجود خطأ، 

 أو وقوع خلل. 

 .ترتيب األبيات - تعقبات – الشاطبية – القراءات حية:فتاملا   الكلمات
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املقدمة
وحجة عىل العباد  ،ومنارا  للسالكني ،احلمد هلل الذي أنزل القرآن رمحة للعاملني

وعىل آله  نبينا حممد ، والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء وسيد املرسلني ، أمجعني

 د:  بعا محبه أمجعني أوص

فإن مما دأب عليه املؤلفون، وجرت عليه عادهتم أهنم ينظرون إىل مصنفات من 

سبقهم بيشء من الرشح والبيان، واالستدراك والتعقيب، واالختصار والرتتيب، 

يمة، وأظهر مكانة كلام زادت العناية به، ومن تلك الكتب  وكلام كان الكتاب أكثر ق 

القصيدة الالمية املوسومة بـ حرز األماين م امتت بمزيد عناية، ووافر اهالتي حظي

فلقد تلقاها العلامء يف سائر األعصار  ،تعاىل  ووجه التهاين لإلمام الشاطبي

وال عجب إذ هي الكتاب الذي ُيعتمد ، واعتنوا هبا أّيام اعتناء، واألمصار بالقبول

فر الذي ُيرجع إليه يف تلقي ،عليه  إقرائها. مها ووتعل  ،اهتالقراءات وقراء والسِّ

أنواع   جميعب وهاوقد جتلت عناية العلامء هبذه القصيدة وحمبتهم هلا بأن تناول

  ، فقام مجع من العلامء برشحها ،كل أشكال التصانيفبإليها  واوتطرق ،التآليف

وكشف أرسارها، وحماكاهتا، ووضع حواش عليها، وحترير طرقها،   ،وحل رموزها

 ادات عليها، وتكميالت هلا.وزي  ب،كتلتها بغريها من اومقارن

وتعديلها،   بياتهذا وإن مما توجه إليه نظر رشاح القصيد العناية بضبط األ

ترتيبها؛ حرصا  منهم عىل متام املقصود من مباين هذا النظم، وبيان بتغيري  واقرتاٍح 

ذين يف األوىل، وإيضاح األكمل يف نمط رفيع من األدب وحسن اخلطاب، آخ

، وهو واقع عنده يف حمل الرىض ملثل هذا العمل وسامحهطبي الشا نإذ االعتبار

 والقبول إذ يقول: 

 ُه َمْن َجاَد ِمْقَوالَ ْلِم وْلُيْصلِحْ ـِمَن احلِْ   َلٍة                        ُه بَِفْض ـِركْ دّ ا ـفَ  ْرُق ـ اَن َخ ــَوإِْن ك -87
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ه يف  دبأ (1) نبو احلسامتثل شيخنا أد وق» :هـ(656)ت: قال اإلمام أبو شامة

وحذوت حذوه يف  ،فنبه عىل مواضع سنذكرها يف موضعها إن شاء اهلل تعاىل ،ذلك

وإعانة له عىل تقريب هذا  ،وذلك مساعدة له فيام فعله هلل ،ذلك يف مواضع سرتاها

 . (2)«وهلل احلمد ،العلم عىل الناس

ي عند ذكر ل الشاطبقو ىلع بيها  نت اإلمام أبو شامة ومن ذلك ما أشار إليه 

 : يف باب النقل     ﴾ى﴿و     ﴾ ڻ     ﴿ مسألة
ا عَ ــقْ ـَون -234  الَ حُّ َتَقبُّ ـــ ْن َوْرٍش َأَص ـاِن عَ ـْسكاالـبِ   هْ يـٍع َوكَِتابِ ـْن َنافِ ـُل ِرد 

ليتصل مذهب   ؛لكان أحسن؛ ﴾ڤ ڦ﴿ لو أتى هبذا البيت قبل مسألة»

 (3) .«ا  ضنافع بكامله يتلو بعضه بع

اء من رشاح أشار إليه جهابذة القرهذا البحث يف مجع ما  ةرجاءت فكومن هنا 

تتعلق بتقديم بيت أو تأخريه، أو إعادة تنسيقه القصيدة من تعقبات واقرتاحات 

 الوقوف عىل ، وامدى وجه مناسبتهبيان دراسة تتضمن مع دراسة ذلك وترتيبه، 

   .افيه املكلموقع التامم وا ن ع  كشف، والاحسن وروده

 : عو وض أمهية امل
بية يف القراءات، وسعة انتشارها، وكثرة نظومة الشاطالكبرية مل األمهية .1

 رسيها.اد

قبات النقدية، وبيان وجه علفت األنظار إىل أمهية املراجعات العلمية، والت .2

 لثقافة الباحث ومعلوماته.الصواب فيها، ويف هذا إثراء 

 
 اطبي. ام الشميذ اإلمم السخاوي تلعني به اإلماي( 1)

 (.54مة )أليب شا اينألما ح حرزرشإبراز املعاين يف ( 2)

 (.164إبراز املعاين يف رشح حرز األماين ) (3)
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 ما  كبريا  ما  امتوأولوه اه ،الشاطبيةرشاح  أن هذا املسلك هو حمل عناية عند .3

، مما يستدعي دراسة تلك التعقبات دراسة علمية، ملعرفة وجه مقٍل منهم ومكثربني 

 الصواب فيها. 

أن هذا الطرح من التأليف يعد من أنفع األساليب التعليمية، التي تريب  .4

 نفني. املص ماستيعاب كالئ عىل فهم كالم املتقدمني، وتكسبه القدرة عىل القار

 : قةب الدراسات السا
سة تعقبات الرشاح عىل ترتيب عي بحث يتعلق بدراال يوجد بحسب اطال

 بعنوان: ما وقفت عليه من دراسةأبيات الشاطبية بالطريقة التي رست عليها، إال 

القيوم بن  للدكتور عبد ،تعديالت بعض رشاح الشاطبية وتقييداهتم يف أبياهتا

 ت وإصالحات الرشاح يالده باحثه ذكر تعاول فيوقد تن (1) ،عبدالغفور السندي 

لكنه مل هيتم بجمع تلك املواضع التي نبَّه بعض رشاح  ية،عىل أبيات الشاطب

القصيدة عىل التقديم والتأخري فيها؛ لعدم دخول هذا اجلانب يف نطاق بحثه، ومن 

تعقبات   اح منرشثمَّ فإن هذا البحث يتميز عن الدراسة املذكورة بإبراز ما أورده ال

عقبات ودراستها دراسة ركة، ومجع تلك التهذه القصيدة املبا اتيعىل ترتيب أب

حتليلية، وبيان موقف الباحث منها، واالستعانة يف تأييدها أو الرد عليها بأقوال 

   علامء هذا الفن.

 : حدود البحث

مما  تهذا البحث يكمن يف ذكر التعقبات واالقرتاحات املتعلقة برتتيب األبيا

أبواب و  مقدمة النظم لك يفترتيب املنظومة، وذب س حار إليه الرشاح عىل أش 

األصول فقط، لذا فإين مل أتطرق إىل ما يتعلق بذلك مما هو مذكور يف فرش  

 
يف، العدد حف الرشجممع امللك فهد لطباعة املص، القرآنيةمنشور يف جملة البحوث والدراسات بحث  (1)

 . الثالث
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، كالتنبيه تعقبات الرشاح املتعلقة بغري الرتتيب احلروف، كام أنني مل أتطرق إىل ذكر

كل وحل مش عوتفصيل جممل، أو رف ح مبهماضعىل مثال مل يرش إليه الناظم، أو إي

، وقد اعتمدت يف ذكر هذه التعقبات عىل جلِّ امل نقص وإمتام فائدةمعضل، أو إك

رشوح الشاطبية وأمهها كفتح الوصيد للسخاوي، وإبراز املعاين أليب شامة، 

والآللئ الفريدة للفايس، وكنز املعاين للجعربي، والعقد النضيد للسمني احللبي 

 لرشوح. ا من اهوغري

 :خطة البحث
 وخامتة عرشة مباحثمتهيد وو مقدمة ن يفطبيعة البحث أن يكوت ضتاق

 التايل:  التفصيلعىل وفهرسني 

د البحث، عىل أمهية البحث، والدراسات السابقة، وحدو اشتملتو :ملقدمةا

 . فيه تبعنهج املاملوخطته، و

 :ثالثة مطالب وفيه :التمهيد

  .عقباتت لا فهومم املطلب األول:

 اطبي.ة عن اإلمام الشزوجم ةترمج :ثاينال طلبامل

  .وصف الشاطبية وقيمتها العلمية :لثالثا  طلبامل

وأما املباحث: فقد تناولت فيها ذكر التعقبات يف ترتيب األبيات عىل النحو  

 التايل: 

  .التعقبات الواردة يف املقدمة املبحث األول:

  .ولصألأبواب ا ترتيب يفالتعقبات الواردة  املبحث الثاين:

باب إدغام احلرفني املتقاربني يف كلمة ويف  التعقبات الواردة يف  :املبحث الثالث

   .كلمتني

  ة.باب اهلمزتني من كلم التعقبات الواردة يف  املبحث الرابع:
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 التعقبات الواردة يف باب اهلمز املفرد. املبحث اخلامس:

 النقل.  باعقبات الواردة يف بالت  املبحث السادس:

 وقف محزة وهشام عىل اهلمز.اردة يف باب التعقبات الو بع:سا ال   املبحث

 التعقبات الواردة يف باب اإلمالة. املبحث الثامن:

  التعقبات الواردة يف باب ياءات اإلضافة.  املبحث التاسع:

 التعقبات الواردة يف باب ياءات الزوائد.   املبحث العاشر:

  وصيات.ئج والت اتوفيها أهم الن اخلامتة:

 : البحث  هجمن
االستقرائي يف مجع املادة العلمية اخلاصة باملوضوع، ومن  املنهج اعتمدت عىل

البحث العلمي، ومتبعا  اخلطوات  يقتضيهتم استعنت باملنهج التحلييل مراعيا  ما 

 اآلتية:

كتبت أبيات الشاطبية أوال  يف بداية كل تعقيب، مع ذكر رقم البيت حسب   . 1

 إلثقال احلاشية. بمكانه، وتفاديا   فا  يمة؛ تعريف املنظو ترقيمه

تيرس  اماعتمدت يف مجع تلك التعقبات عىل الرشوح املطبوعة واملتاحة حسب . 2

 عليه. االطالعيل من 

 نقلت تلك التعقبات بنصها، ووثقتها من مصادرها.  . 3

ب عليه، وبيان من وافقه عىل حرصت عىل بيان أول من قال بالقول املتعقِّ  . 4

 . هلقو

 .ل إيراد إجابات العلامءمن خال كم عليهعقب، واحلت كل ةودراس  مناقشة . 5

كتابة اآليات وفق الرسم العثامين متبعا  يف ذلك مصحف املدينة النبوية   . 6

 لطباعة املصحف الرشيف. املطبوع يف جممع امللك فهد 
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كتابة البحث وفق قواعد اإلمالء، مع االلتزام بعالمات الرتقيم، وضبط ما  . 7

 ط. ضبإىل تاجحي

اإلدغام وبيان املراد منها ك ،ت القرائيةىل رشح املصطلحاإق طرتمل أ . 8

واإلمالة... وما إىل ذلك؛ ألهنا معرفة يف تلك الرشوح، وتعريفها هنا حتصيل  

 .حاصل، وإطالة حلجم البحث

دون  ،عند أول موضع يذكرون فيهاكتفيت بذكر تاريخ وفيات األعالم  . 9

 از.جيلإل طلبا  التعرض لرتامجهم؛ 
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 ديمهتال
 : وم التعقباتفه م  املطلب األول:
 ياملوضوع حيسن يب أن أعرف الكلمة البارزة يف عنوانه، أال وهقبل طرق هذا 

 التعقبات: 

هو مصدر من الفعل اخلاميس تعقب بتشديد القاف، وأصله  التعقب يف اللغة:ف 

  أصالن  للغة: أن العني والقاف والباءس ااييَعَقب، ويذكر ابن فارس يف معجم مق

بعد غريه، واألصل اآلخر يدل  وإتيانهاليشء   تأخرييدل عىل أحدمها: حانصحي

 . (1)عىل ارتفاع وشدة وصعوبة

تتبعه، ويقال: تعقبت األمر إذا تدبرته، جاء يف اللسان )تعقب( اخلرب: و

 كان منه، وتعقبت ذنٍب ه بوالتعقب: التدبر، والنظر ثانية، وتعقب الرجل إذا أخذت

ه، وتعقب فالن رأيه إذا وجد عاقبته  وعدت للسؤال عن يه،ت فذا شككعن اخلرب إ

 ( 2) إىل خري.

تعاقبان أي كل منهام  ، والليل والنهار يهإذا جاء بعد ا  وقال املناوي: وعقبه تعقيب

وعقب فالن عىل فالن: ندد به، وبني عيوبه وأغالطه، وعقب   (3) يعقب صاحبه،

 ( 4) .هغريه: ناقشه وأبدى رأيه في الم كعىل

ول املعاين التالية: الرجوع، والنظر،  عاين التعقب تدور حا تقدم يتلخص أن مومم

 . العثرة عند فالنوالتدبر، والعاقبة، وتتبع األمر، وتعقب العورة أو 

 التعقب اصطالحاً: 
، ائعا  ا  شمنهجمل أجد تعريفا  للتعقب عند العلامء املتقدمني، رغم أنه كان 

 
 (.4/77) بن فارساللغة ألمحد معجم مقاييس  (1)

 (.ة )عقبدما (1/619) العرب، البن منظور لسان (2)

 (.244)عىل مهامت التعاريف للمناوي  التوقيف (3)

 (.420) املعجم الوجيز (4)
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عت تعريفاته وتنوعت بينام توس  ن عنه يف كتبهم،ربويع وكانواوممارسا  يف الواقع، 

 تعريفات:  ثالثعند املتأخرين، وسأذكر هنا 

الناشئ من الكالم السابق بأحد أدوات التعقب رفع التوهم  التعريف األول:

 (1)ه.قبل وهي: بل، لكن، عىل، أدوات االستثناء، أو خمالفة حكم ما بعده ملا

و مسألة أو رأي بالتصحيح  يف عبارة أ تقدم معىل خرمتأ تعقب التعريف الثاين:

   (2).بطال أو بالزيادة من دون رشط بيان الراجحأو باإل

إتباع القول األول بقول ثان، يصلح خطأه، أو يكمل نقصه،  الثالث:التعريف 

كالم متقدم،   وعىلري، وهذا يعني أن التعقب يكون عىل الغ  (3) ،أو يزيل عنه لبسا  

  دراكا  للقول املتعقب عليه، نت فيه ختطئة أو استبا ، إال إذا كاتعق قب ى التعوال يسم 

 أخر. ومتومنه أيضا  ما يقع من خالف بني متقدم 

وال شك أن تعقبات العلامء متثل لونا  من ألوان النقاش العلمي اهلادف، والنقد  

ىل  عضهم ع ل أهل العلم يستدرك با زا، ومالبناء الذي يبتغى من ورائه إصابة احلق 

بعضَا، وذاك طريق مألوف لن يعدمه ناظر يف مصنفات  ، ويتعقب بعضهم بعض

نون وشتى العلوم؛ خدمة للعلم، وصيانة له  العلامء، واملشايخ األجالء يف خمتلف الف

من األخطاء واألوهام، مع بياهنم أن ذلك التعقب ال يمثل انتقاصا  من قدر من 

علم رحم بني  صب أعينهم أن ال نضعنيوه، وا، أو إساءة  ملن تعقبعليهكوا استدر

أهله، وأن الكامل لكتاب اهلل عز وجل، والعصمة لرسوله عليه الصالة والسالم،  

 (4) كل كالم بعد ذلك، فله خطأ وصواب، وقرش ولباب. و

 
 (.2/45الفقه، للزركيش )انظر البحر املحيط يف أصول  (1)

ة  ج مقدم لنيل در(، بحث 79 )البيضاوي من خالل كتابه روح املعاينيس عىل انظر: تعقبات األلو (2)

 هـ.1436العسريي، مد ن حمب حث حسناتوراه يف التفسري وعلوم القرآن، للبالدك 

 (.9هراين )الثة األوىل، للدكتور نايف الزاستدراكات السلف يف التفسري يف القرون الث (3)

 (.1/17م البن الوزير )ن القاسالروض الباسم يف الذب عن سنة اب (4)
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 مام الشاطيب إل: ترمجة موجزة عن اثاينال طلبامل
ــريُّ 
وتشديد الراء ت ن حتثناة مالفاء وسكون الياء امل كرسب ـ ههو القاسم بن فِ

بن خلف بن أمحد، أبو القاسم أو أبو حممد،  -ومعناه بالعريب: احلديد ،مهاوض

َعْيـني الشاطبي األ ندليس املقرئ، الرضير، أحد األعالم الكبار واملشتهرين يف  الــرُّ

 . دلساألنمن  ثني ومخسامئة بشاطبةولد يف آخر سنة ثامن وثال ،األقطار

مد بن أيب العاص النفزي، ثم   حم هللعىل أيب عبد ا نهاأتقاءات و قرأ ببلده القر

رحل إىل بلنسية بالقرب من بلده، فعرض هبا التيسري من حفظه والقراءات عىل ابن  

 هذيل وسمع منه احلديث. 

وملا دخل    طاهر السلفي باإلسكندرية وغريه،ثم رحل للحج فسمع من أيب

ي بناها بمدرسته التزله وأن ره داف مقوعر  ،ينلفاضل البيسايض االقامرص أكرمه 

ونظم   هرة، وجعله شيخا هلا وعظمه تعظيام  كثريا ،بدرب امللوخية داخل القا

 من  اخلالئق  فقصده لإلقراء وجلس -بمرص أي-قصيدته الاّلمية والرائية هبا 

، عاىلآيات اهلل ت من ةيآ ن، الفنو كثري الذكاء يف أعجوبة كبريا   إماما   وكان األقطار،

اللغة رأسا  يف األدب مع  لحديث بصريا  بالعربية إماما  يفات حافظا  لقراءال يف يةغا

 الزهد والعبادة.

وكان جيتنب فضول القول، وال يتكلم يف سائر أوقاته إال بام تدعو إليه 

، كانةواستة حسنة، وخضوع ئالرضورة، وال جيلس لإلقراء إال عىل طهارة، ويف هي

ة  العلّ  قرآن، وكان يعتّل ال ال يف العلم وث إديوض واحلجلساءه من اخلويمنع 

قال: العافية، وال يزيد عىل   الشديدة وال يشتكي وال يتأوه، وإذا سئل عن حاله

 ذلك. 

  وحديث ومل يقف علم اإلمام الشاطبي عند القراءات بل كان عاملا  بعلم التفسري 

ن  خ مح النسواملوطأ فيصح مسلمري ولبخا، يقرأ عليه صحيح ا × رسول اهلل
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( قصيدة من  افة إىل منظومة )حرز األماين ووجه التهاينإضفظه، وقد نظم ح

مخسامئة بيت يف كتاب التمهيد البن عبد الرب، وهذه الدالية قيل عنها: إن من حفظها 

يف  أحاط علام  بكتاب التمهيد، كام أن له قصيدة نظم فيها املقنع أليب عمرو الداين 

 .صدد يف أسنى املقاصائالقأتراب سامها عقيلة  صحفط املخ

: »هو اإلمام العارف، الويّل املكاَشف، قطب هـ(923)ت: قال عنه القسطالين

دائرة القّراء، وحامل لواء اإلقراء، إذا ُذكر التفسري فهو كّشاف أرساره، والغّواص  

زلل، ظهرت من الاصم ع وع يف بحره املحيط إىل قراره، أو القراءات فعلمه فيها ناف

وملعت بوارُق علومه بمرص فبهرت، أربى يف  ت، ن الغرب فحرّي ه مارفوُس معشم 

 (1)صاحته عىل َسْحبان، وزاد وابل علمه عىل املطر اهلّتان«.ف

عرض عليه القراءات أبو احلسن عيل بن حممد بن عبد الصمد السخاوي، وهو  

ع عيل بن شجاالكامل ي، وقرطبحممد بن عمر ال اهلل أجل أصحابه، وأبو عبد

  سعيد  بن الرمحن عبد القاسم وأبو الكردي، عمر بن حممد والزين –صهره-ير الرض

 موسى بن حممد بن وعيل املقديس، إسامعيل بن يوسف بن وعيسى الشافعي،

 وغريهم. الرمحن بن إسامعيل التونيس  وعبد ،التجيبي

عرشين من  امن واللثا يف رمحه اهلل تويفوقد بارك اهلل يف تصنيفه وأصحابه، 

 (2) بالقاهرة.ئة سنة تسعني ومخسامرة آلخادى امج

 : وصف الشاطبية وقيمتها العلمية لثالثا  طلبامل
قصدنا يف هذا املبحث إعطاء ملحة موجزة عن مكانة الشاطبية وفضلها عىل 

 قيمتها العلمية.غريها، ووصفا  خمترصا  عن 

 
 (.27)بيخمترص املواهانظر:   (1)

 البداية والنهاية، (21/261) م النبالءعال أسري، (2/735) معرفة القراء ه انظر:ـ متـرج ـي تـف دـمزيـل (2)

 .(2/20)غاية النهاية ، (13/11)
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  علم يف نظومة حسن املؤلفات املمن أبية فأقول وباهلل التوفيق إن منظومة الشاط

ا مجعت ما تواتر عن األئمة السبعة بمضمن كتاب التيسري، الذي  القراءات، فإهن

اء، فنظم فيه ما اخترصه، ونرش يف ألفافه ما اعتربه كان منار االهتداء ملراكب القر

 ال:فجاء عىل نحو ما ق

 الَ ـــَؤمَّ ـ ُه مُ ـنْـِ  مْوِن اهللِــعَ ـِب ْت ـََأْجنـفَ   هُ ارَ َتَص ُر ُرْمُت اْخ ــــِسيـِْرَها التَّيــَويف ُيْس  -86

اَل َها َأْن ُتفَ ــهَ ـ اء  َوْج ـَْت َحيـَلفَّ ـفَ   دٍ ــَوائِ ـِر فَ ـــْش ـنَ ـا َزاَدْت بِ ــهَ ـ افُ ـفَ ـَوَألْ  -96  ضَّ

ها  وتسهيل تناوله؛ لذا اعتربقصد هبا املؤلف تيسري هذا العلم، وتقريب حفظه، 

  راءات، وشهدوا هلا باجلالل، وعظيم النفع، لقا  من أهم مصادرصدرا  ء مالعلام

هلا من قيمة عالية بني كتب القراءات، أبدع فيها كل اإلبداع،  الشهرة، ملاعة وس 

إليها من دقة   افأجاد فيها غاية اإلجادة، بام أفاض عليها من عزيز علمه، وما أضو

قاها العلامء قا  وغربا ، فتلا رششهرهتتى عال شأهنا، وذاع صيتها، وطارت علمه، ح

هبا أيام عناية، واتفقت كلمة  حلسن، وعنوا ل اقبويف سائر األعصار واألمصار بال

نا لاملتأخرين عىل أن االختصاص يف علم القراءات السبع ال يمكن بدوهنا، ولع

 من قيمتها العلمية يف األطر اآلتية: ا  نستعرض جوانب

وصل إلينا مستوعبا    نظم أول تفكان ،النحوذا هعلى التأليف  سبق يف ال   أوالً: 

 اختالف  ضبط يمكن بأنه ال  اطبيلشا إدراكا  من ،سبعأحكام القراءات ال

، فجاء بفكرة الرموز  عن طريق صياغتها نظام  إال القراءة أوجه وحرص ،الرواية

، يدا  دا  ججاعال  لكل قارئ رمزا  داال  عليه، حمققا  يف ذلك سبقا  علميا ، وابتكار

ا  ي:» وم خاوالسقال اإلمام  هلا بطريق عجيب، وترتيب لطيف، وكان استعامله

أال تراه قدم البزي عىل قنبل لعلو سنده، وقدم  هم عىل هذا الرتتيب إال ملعنى،رتب

رواية احلديث... فجعل الثاء للكوفيني ألهنم هشاما  عىل ابن ذكوان لشهرته يف 

ج... وقال يف نافع وابن كثري  ع الفاء يف املخر ك متشرت ثالثة، والثاء مثلثة، وألهنا
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   ( 1) . ة هذه القراءة وعلوها من جهة النقل والفصاحة« الرفعة، لقو من  ،  : سام وأيب عمرو

مما أكسبها شهرة ومكانة  فحول الشعراء وأئمة القراء والبلغاء هلا، جيدمت: نياً اث

قال عند دخوله  فقد رصه،عظيمتني، بل إنه نظم هذه القصيدة وهو جامع لعلوم ع

ى ملا يه ورقة أخرعل نزلظ وقر بعري من العلوم بحيث لو ـحف ـه يـر: »إنـصم

يفه، كام قال صاحب ، وهلذا كانت هلا مهارهتا بل مكانتها بني تصان(2)احتملها«

مفتاح السعادة: »وأما قصيدته الالمية يف القراءات واسطة عقد تصانيفه وغرة وجه 

طارت يف األقطار، وصار إىل  رت يف األمصار، وي صالتا تأليفه، وهي القصيدة

 (3).ار«مصقبوهلا علامء األ

بعبارات ثناء العلامء،  مل حيظ كتاب  : عليهاني هلا واملثننيكثرة املادح :  اثلثاً 

وإطراء القراء يف إجالء املحاسن، وتبيني الفضائل، وتأكيد القيمة والقامة بمثل 

اه مجيع األمكنة، األزمنة، ووصل صدل ل كم ش الشاطبية، بل إن الثناء عليها

ء واللغويني وأصحاب السري بل حتى  هم من القرايعء مجواتفقت عليها كلمة العلام

هذه بعض عبارات الثناء التي دوهنا العلامء واملؤرخون وأصحاب و علامء االجتامع،

به  تعالرتاجم، وما حتمله يف طياهتا من دالئل واضحة وشهادات حقة ملا كان يتم 

فن وخامتة لم اإمافها هو نفاته من منزلة رفيعة وقيمة علمية، مام الشاطبي ومصاإل

يعني -عىل قصيدتيه  ومن وقفيقول عنها: » هـ(833)ت:املحققني ابن اجلزري

التي عجز  "الالمية"الشاطبية والعقيلة، علم مقدار ما آتاه اهلل يف ذلك، خصوصا  

عىل منواهلا أو قابل بينها  دارها إال من نظممق يعرف البلغاء عن معارضتها، فإنه ال

زق هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما ال أعلمه تها، ولقد رريق  طوبني ما نظم عىل

 
 (.1/164فتح الوصيد يف رشح القصيد للسخاوي ) (1)

 .(2/322) نفح الطيب للمقري (2)

 (.2/48مفتاح السعادة، طاش كربي زاده ) (3)
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غريه يف هذا الفن، بل أكاد أقول وال يف غري هذا الفن فإنني ال أحسب بلدة  لكتاب

واقرأ  ، (1) «خةسمن ن من بالد اإلسالم خيلو منه ، بل ال أظن بيت طالب علم خيلو

ام نظمه أبو ىل طالبيه بم علعلمة:» ثم إن اهلل تعاىل سهل هذا اقول أيب شامعي 

التي نبغت يف   "حرز األماين"نعوتة ب القاسم الشاطبي من قصيدته املشهورة امل

آخر الدهر ، أعجوبة ألهل العرص، فنبذ الناس سواها من مصنفات القراءات ،  

املهمالت، مع صغر احلجم  املشكالت، وتقييدط بمن ض وأقبلوا عليها ملا حوته

يعرتف هبذه  هـ(774)ت:ين الكبري ابن كثريإلمام الرباا اوهذ (2) وكثرة العلم«، 

كانتها بني كتب العلم فيقول :» مل يسبق إليها وال يلحق فيها، وفيها من  القصيدة وم

ويقول  (3)ير«،الرموز كنوز ال هيتدي إليها إال كل ناقد بصري، هذا مع أنه رض

يب،  مبتدع األعاج بالي»إذ كان خمرتع األس  واصفا  الشاطبية:هـ(327:)ت اجلعربي

أعناق املحصلني، واحتدت فيه أحداق ه، جليل علمه طاملا امتدت إليه قليل حجم 

     (4) .املربزين، من نظر بعني اإلنصاف، علم أنه أحسن كتب اخلالف«

علم   فكل من صنف يف :مليفه آت: اعتماد العلماء عليها وذكرها يف رابعاً 

طبية يف تصنيفه نظام  كان ن يذكر الشاوأ إالبعد اإلمام الشاطبي ال يسعه القراءات 

ان يف القراءات السبع أو الثامن أو العرش، بل إن احلرز يعترب من  أو نثرا ، وسواء ك

هتم  اقد املصادر األم التي اتكأ عليها كل من جاء بعد مؤلفه إىل يومنا هذا، ولذا ف

لتعليقات  وا امتهبا أيام اهتامم، فألفت عليها الرشوح والتتالعلامء والقراء 

 ملخترصات. وا

 
 (.2/22ة )ة النهايغاي (1)

 (.8) إبراز املعاين (2)

 (.31/01) هايةلناالبداية و (3)

 (.2/24) كنز املعاين (4)
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 املبحث األول
 التعقبات الواردة يف املقدمة 

 : األبيات الدالة على رموز القراء طلب األولامل
 قال اإلمام الشاطبي:

الَ ـــــظُ ـنْــمَ ـى الـلَ ـعَ  ال  ـــيــَدلِ   اِرئٍ ـــلِّ قَ ـىَل كُ ـاٍد عَ ـــا َج ــَأبَ  ُت ـْـلــعَ ـَج  -45 َل َأوَّ  وِم َأوَّ

 َصالَ ــيْ ـَواِو فَ ـالْ ـَك بِ ـيـي آتِ ـِـضـقَ ـَتنْى ـََمت  ِمى ِرَجاَلهُ ْس َف أُ رْ حْلَ ا ىِد ِذْكرِ ـْن َبعْ ـَومِ  -46

لـَوب  ا هَ ـالِ ـَص ــي اتِّ ـبٌَة فِ ــُرٍف الَ ِريـَوى َأْح ــِس  -47  ِد إِْن َجالَ ْلَقيْ ا نِ ـي عَ ـِْغنـتَ ـِظ َأْس ـفْ ـالَّ

َر الْ ـــٍن كَ اَ ـكـَوُربَّ مَ  -48 الَ ــهَ ــمُ َس ـيْ ـُر لَ ـــاِرٍض َواأْلَمْ ــا عَ ـَمـلِ   ا ـهَ ـ لَ ـبْ ـْرَف قَ ـــَحـرَّ  وِّ

 لَ ــخَ ـالْ ـ بِ مْ ــهُ ـــتُ ــتَّ ــَوِس   ٌث ـــلَّ ـــثَ ـاٌء مُ ـــــيِّ ثَ ــوفِ ــكُ ـلْ ـنَّ لِ ـهُ ـنْــَِوم -49
ِ
 َفالَ ـَأغْ ــبِ  َس ـيْ ـاء

 الَ فَ ـغْ ـَس مُ ـْْم َليــُهـاٍم َذا لُ ـــوٍف َوَش ـَوكُ   عٍ ـافِ ــَد نَ ــعْ ـْم بَ ــهُ ــتُّ ـبَ ـى َأثْ ـَُت اأْلُلــيْ ـنَـعَ  -50

يِّ بِ ـمَ ـَع الـوٍف مَ ــَوكُ  -51  مُ ـكِّ
ِ
 ْهَمالَ ـَس مُ ـْْم َليـ هُ ــٍر َغيُْنــْص ـَوبَ  وٍف ـَُوك  ا  ـمـ جَ ـعْ ـالظَّاء

 الَ ـ ٌة تَ ـبَ ـحْ ـٍة ُص ـبَ ـعْ ـْع ُش ـا مَ ـمَ ـْل فِيهِ ــَوقُ   َزةٍ ــمْ ـائِي َوَح ـكَِس ـٌن لِلْ ـِط ِشيـقْ ـَوُذو النَّ -52

 الَ ـاْلعَ ى تَ ـفَ وَ  عٍ ـــافِ ـي نَ ـا فِ ــمَ ــاٍم َس ــَوَش   ِصِهْم َعمَّ َنافِعٌ ـْع َحفْ ـا مَ ـمَ ـاٌب هَ ـحَ ـِص  -53

 قُ ــ ِن اْلعَ ـَوابْ  هِ ــيـ فِ ق  ـَوَح  ك  ــَومَ  -54
ِ
 َفٌر َحالَ ـي نَ ـبِ ـُص ـحْ ـا َواْليَ ـمَ ـهِ ـيـْل فِ ـــَوقُ   ْل ـــ الَء

 افِِعِهْم َعاَل ـي َونَ ـوفِ ـِن اْلكُ ـٌن عَ ـْص ــَوحِ   عٍ ـافِ ـــِه َونَ ـــيــيُّ فِ ــكِّ ــمَ ـي  الْ ـــْرمِ ــــَوحِ  -55

طِي َواْقضِ َفُكْن ِعنَْد    ُد كِْلَمةٌ ـعْ ـ بَ ُل َأوْ ـبْ ـْن قَ ـْت مِ ــَا َأتَ ـمـهْ ـمَ وَ  -56  يَْصاَل فَ  اوِ  بِاْلوَ رَشْ

ام الشاطبي إىل ثالثة أقسام: هذه األبيات يف ذكر رموز القراء، وقد قسمها اإلم

اين:  فقط، الثفية الفردية التي يكون فيها الرمز لقارئ واحد األول: الرموز احلر

ز الكلمية الرمز ألكثر من قارئ، الثالث: الرمو عية التي يكون امالرموز احلرفية اجل

 فيها الرمز كلمة يرمز هبا إىل أكثر من قارئ. نيكوعية التي اجلام

فرق بني األبيات  بعض الرشاح: أن اإلمام الشاطبي  ندع ووجه التعقب

بيات ة، بل جعل بينهام بعض األسلة مرتبالدالة عىل رموز القراء، فلم يذكرها متسل
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 مام أبو شامةاإل لرموز، قاليفية استعامل اتعلقة بطريقته يف ضبط القراءات، وكامل

إىل هنا يف َأَبا َجاٍد(  َجَعْلُت وله:)ق منوقد نبهت عىل فوائد فاتته فيها  :»

بعضا ، الرتتيب والنظم واالصطالح، وكنت أود به ذكر أبيات الرموز يتلو بعضها 

وإليضاح هذه  (1) اصطالحه يف األضداد والتقييد«، مث م ذكر كيفية استعامهلا، ث 

 وذلك يف قوله:  ،ملا أشار إىل رموز القراء منفردين إلمام الشاطبي ن ااملسألة فإ

الَ ـظُ ـنْـَمـى الــَال  َعلــَدلِي  َأَبا َجاٍد َعىَل ُكلِّ َقاِرئٍ  ُت ـَْعلـَج  -45 َل َأوَّ  وِم َأوَّ

 تضمنتها أبيات: لتي جمتمعني ا  رموزهمبارشة إىلبعدها ممل يرش 

 لَ ــــَخـالْ ـْم بِ ـــتَُّتهُ ـَِوس  ٌث ُمثَلَّ  اءٌ ـويِفِّ ثَ ـ كُ ـنَّ لِلْ ـهُ ـنْـمِ وَ  -49
ِ
 الَ ــفَ ـَأغْ ـَس بِ ـيْ ـاء

  قوله: ىلإ

يُّ فِيـمَ ـي  الْ ـْرمِ ـَوحِ  -55  اَل افِِعِهْم عَ ــويِف َونَ ـِن اْلكُ ـٌن عَ ـْص ـَوحِ   ِه َوَنافِعٍ ـكِّ

استعامل لفصل بينهام بثالثة أبيات أوضحت اصطالحه يف كيفية اء اجبل 

 وهي:  رموز،ال

 يَْصالَ ـاْلَواِو فَ ـَك بِ ـي آتِيـِـَمتَى َتنَْقض  ِمى ِرَجاَلهُ ِرى احْلَْرَف ُأْس كْ َوِمْن َبْعِد ذِ  -46

 ـبَ ـُرٍف الَ ِريــَوى َأْح ــِس  -47
لْفظِ ـَوب  ا َصاهِلَ ـي اتِّ ـٌة فِ  نِي َعِن اْلَقيِْد إِْن َجالَ غْ  َأْستَ الَّ

َر الـكَ َاٍن ـكـَوُربَّ مَ  -48 الَ ـَس مُ ـيْ  لَ رُ ـــاِرٍض َواأْلَمْ ــــعَ ا ملَِ   َها ــلَ ـبْ ـْرَف قَ ـــحَ ـْرَّ  َهوِّ

 يف قول اإلمام الرموز: أن الضمريومما يؤيد القول باستحسان الرتتيب يف ذكر 

َأَبا َجاٍد(، كام هو  ( عائد عىل قوله قبل: )َجَعْلُت ٌث ٌء ُمَثلَّ ايِفِّ ثَ  لِْلُكونُْهنَّ )َومِ  ي:الشاطب

رمز هي لثاء ذو النقط الثالث وحروف أيب جاد امقرر عند الرشاح أي أن من 

حكم » يات ملا سبق:عربي يف إحلاق هذه األباإلمام اجل للكوفيني الثالثة، قال

يضاف  (2) « نهنملقوله: وأبجد، حكم حروف وظغش[  ذخث ]أي مدلول  ادفالرو

 
 .(49) إبراز املعاين (1)

 (.114) ز املعاينكن (2)
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ها د بعد أبيات الرموز أبياتا  أخرى تناول احلديث فيإىل ذلك أن اإلمام الشاطبي عق

 ه: ذلك عند قولوكيفية استعامل رموزها، و دهااملتعلقة بالقراءة وقيوعن املسائل 

 ِض بِاْلَواِو َفيَْصاَل ْرطِي َواقْ ـنَْد َش ـْن عِ ـَفكُ   ةٌ ْعُد كِْلمَ ْو بَ ُل أَ ـبْ ـْن قَ ـ مِ ْت ـاَم َأتَ ـهْ ـَومَ  -65

هِ ـــِض ـي بَ ـِإِنّ ـد  فَ ــِض اَن َذا ـــا كـــَومَ  -75  لِ ــــكذَّ ـالـْم بِ ــَزاحِ ـنّي  فَ ــغَ   دِّ
ِ
 اَل ــــُض ــفْ ــتَ ــاء

يف مكان واحد  لقيود وكيفية االستعاملما يتعلق باكل ومن ثم فاألنسب مجع 

لْفِظ َأْسَتْغنِي(، كالم قوله:) » ربي:عاجل اإلمام، قال الرموز  منء النتهابعد ا َوبالَّ

معرتض قبل متام الغرض، والالئق بالرتتيب أن يتم الكالم يف الرموز، ويلحق هذا 

(«.َما كاَن ذَ وَ بقوله: )   (1)ا ِضد 

ُقوِقيِّ بن وقال اإلمام ا  عد ب إىل ما: »واعلم انه لو أخر هذا البحث هـ(735)ت:الدَّ

ِه( إىل ، ىلز؛ لكان أو انقضاء الرمو وذلك عند قوله: )َوَما كاَن َذا ِضد  َفإيِنِّ َبِضدِّ

ْفِع َوالتَّْذكرِِي َواْلَغْيِب مُجَْلٌة(، فها كلها فيام يتعلق بتقييد  تيك األبيات قوله: )َويف الرَّ

( كلها كاَن َذا ِض ا َومَ له:)( إىل قو: )َجَعْلِت َأَبا َجادٍ وهذه األبيات من قوله ءة،القرا د 

 (2) الرمز وما يتعلق به، واهلل أعلم«. يف

قسم الرموز إىل ثالثة  بام ييل: أن اإلمام الشاطبي  وأجيب عن هذا التعقب

ل، فتكلم أوال  عن  تعام، ولكِل قسم اصطالح وكيفية اس ر معنا آنفا  أقسام كام م

امله  عفية استة وكياجلامعي رموزالر بذكنى م ث له هلا، ث ة ثم كيفية استعامالرموز الفردي

، وال أدل عىل ذلك من ذكر الواو الفاصلة مرتني فقال يف األول: )َمَتى َتنَْقِِض هلا

، قال الشيخ عبدالفتاح  (:)َواْقِض بِاْلَواِو َفْيَصاَل ال يف الثاينآتِيَك بِاْلَواِو َفْيَصاَل(، وق

 ايف، وهذللرمز احلربق ن السار؛ ألكراا ت:» وليس ذكر الواو هنهـ(1402)ت:القايض

 
 .(116) كنز املعاين (1)

ث ل درجة الدكتوراه يف القراءات، للباحم لنيبحث مقد (110) جامع الفوائد يف رشح أسنى القصائد، (2)

 .هـ4361لقادر سيت، ا عبد عيل بن
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فحصل بذلك الفصل بني نوعي الرموز لالختالف يف كيفية   (1)لكلمي«،للرمز ا

ما ذكره اإلمام  م الشاطبي االستعامل، ومما يؤكد هذا املعنى الذي أراده اإلما

ح حرز  يف رشحه عىل الشاطبية املسمى بفرائد املعاين رش هـ(723)ت: ومرُّ ُج آابن 

 :ل الشاطبيقود اين عناألم

طِي َواْقِض بِاْلَواِو َفيَْصاَل َفكُ   ُل َأْو َبْعُد كِْلَمةٌ ْن َقبْ ـْت مِ ـتَ  أَ امَ ـَْوَمه -65  ْن ِعنَْد رَشْ

فرد فيه  تن ب: فرضبهذا القصيد عىل ثالثة أرض  وز تأيت يفاعلم أن الرم»

  : له ده كقووبعد تقييفيكون حملها بعد احلرف املختلف فيه ، وف )أيب جاد(حر

َوِمْن َبْعِد  وقد تقدم هذا الرضب يف قوله:) (2) ، ُينَْصُب يِف ُعاَل(َوَرْفُعَك َلْيَس اْلرِبُّ )

يها  املوضوعة للجمع، وال يلتزم ف  م الثامينورضب تنفرد فيه الكل ِذْكِرى احْلَْرَف(،

م  َض بِ  ْرٌح قَ وَ قوله:) يأيت هبا بعد احلرف املختلف فيه وقبله، فمثاهلا بعدهبا ، بل رتيت

ْف َفْتُح َضم  َوَراُؤُه  ومثاهلا قبله قوله:)(3) ْحَبٌة(،ُص ْلَقاِف َواْلَقْرُح ا َوُصْحَبُة ُيرْصَ

،) ُكلِّ ِف آيِت بِ رْ َد احْلَ َوقْبَل وَبعْ ب عند قوله:)هذا الرض وسيأيت الكالم عن (4)بَِكرْسٍ

جلمع، فيكون لم اوك اد(أيب جروف )مع فيه حَما َرَمْزُت بِِه يِف اجْلَْمِع(، ورضب جتت

فتصري حروف )أيب جاد( ال يلتزم فيها ما كان يلتزمه لو انفردت  ،ملاحلكم للك

 هبن قبل احلرف املختلف فيه  ه، بل يأيتبالذكر من إتيانه هبا بعد احلرف املختلف في

زَ َوُحْكُم ِصَحاٍب َقرْصُ ) وله:ـه قـف في ـرف املختلـل احلـمثاهلا قب، فوبعده ِة  مَهْ

ْك ِمْن َصَحاٍب(،) :هومثاهلام متأخرة قول (5)ا(،اَءنَ َج  َمعا  َقْدُر َحرِّ
وهذا الرضب   (6) 

 
 .(26) يةالشاطبالوايف يف رشح  (1)

 من سورة البقرة. (498) رقم تالبي (2)

 سورة آل عمران.من  (570) البيت رقم (3)

 من سورة األنعام. (632) البيت رقم (4)

 من سورة الزخرف. (1024) البيت رقم (5)

 من سورة البقرة. (513) رقمالبيت  (6)
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 (1)هو املراد بالذكر هنا«.

استعامل   فيةيلتزم ترتيبا  يف بيان منهجه يف كي، أنه مل لكن يرد عىل الناظم هنا أيضا  

 ه: قول اد عندكر األضدالكلمية، فبني حاهلا يف االنفراد بعد االنتهاء من ذ

 ِه يِف اجْلَْمِع إِْذ َليَْس ُمْشكِالَ ْزُت بِ ـَرمَ   ْرِف آيِت بُِكلِّ َما ــحْلَ َد اــَل وَبعْ ـَْوقب -46

 له: ية عند قووبني حاهلا يف اجتامعها مع احلرف

طِي َواْقِض َفكُ   ْو َبْعُد كِْلَمةٌ  أَ اَم َأَتْت ِمْن َقبُْل ـَوَمهْ  -65  َصاَل اِو َفيْ بِاْلوَ ْن ِعنَْد رَشْ

يم الكالم عن الرموز  ألوىل من حيث الرتتيب تقداوبناء  عىل ما سبق، فإن 

مع ية ثم اجلبنوعيها، ثم بعد ذلك بيان كيفية استعامهلا مبتدئا  باحلرفية ثم الكلم 

، عىل ما قرره الرشاح كأيب شامة ذلك بني يق وعدم خمالفة الرتتيب بالتفر بينهام،

ي  بيات الشاطبأليب شامة املعدلة م أإلماات اأبي ذا فإنواجلعربي والسمني، وهل

 فلو أنه قال:» جاءت عىل وفق هذا الرتتيب:

الوـظُ ـنْملَْ اِرِئ اــــىَل القَ ـعَ   ة  ُت َداللـلْ ـعَ ـاٍد َج ـُروَف َأيِب َج ـُح  َل َأوَّ  ِم َأوَّ

ثم   ْم َعاَل(،هِ عِ افِ نَ وَ ) ( إىل آخر الرمز يف قوله:ٌث ويِفِّ َثاٌء ُمَثلَّ لِْلكُ  َوِمنُْهنَّ ثم قال: )

 موز فقال: استعامله للر ةيفيبني ك

 ال َص ـ يْ ــُد فَ ـعْ ـْن بَ ـَواُو مِ ـْم َوالْ ـهِ ـُرفِ ــــَأْح ـبِ   الِهِ ُز ِرَج ـْرَف َرمْ ـَِري احلْ ــِد ِذكْ ـعْ ـْن بَ ـَومِ 

مْ ِل والـْص ـْرُف الفَ ـــَح  ررَ ـكـي  َوَقدْ َها  لِ ـَب يِف َوْص ـُرٍف ال ِريـى َأْح وَ ـِس   ال ْسجَ مُ  زِ ـرَّ

مْ ـا  مِ ــرفَ ـْت َح ـبَ ــحِ ـوإِْن َص   ِزِهمْ ـاُظ َرمْ ـفـرِف ألـحـَد الـعـبَل وـبـوق  ِز أوال  ـــَن الرَّ

ـيـْوَرا  ُأَس ــوطَ  يِد إِْن َجال«ِن القَ عَ ْفِظ َأْستَْغنِي ـَّاللـَوبِ   مُ ــهُ ــعْ ـ َز مَ ـــْم َوال َرمْ ـهِ ـمِّ
(2 )

 

 
 (.196-1/195) ماينح حرز األ رشاينفرائد املع  (1)

 (.50-49)رز األماين ح رشح إبراز املعاين (2)
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 آلخر ا عن امهأحد كر ىن بذ يستغ الت  د ادض كر األ يف ذ  املطلب الثاين:
 قال اإلمام الشاطبي:

هِ ـِض ـي بَ ـِإِنّ ــد  فَ ـــاَن َذا ِض ـــا كــَومَ  -57 كـالـْم بِ ــَزاحِ ــنّي  فَ ــغَ   دِّ  لِ ــذَّ
ِ
 اَل ــُض ــفْ ــتَ ـاء

 اَل صَّ حَ ـَالٍَس تــتِ ــَواْخ  لٍ ــقْ ــَونَ  زٍ ــمْ ـَوهَ   مٍ ـْدغَ ــٍح َومُ ـتْ ــاٍت َوفَ ــبَ ـَوإِثْ د  ــمَ ــكَ  -58

 اَل مِ ٍك ْاعَ ــِريـحْ ـٍن َوتَ ــِويــنْـٍع َوتَ ـْمـَوَج   ةٍ ـفَّ ـٍب َوِخ ــيْ ــغَ  وَ رٍ ــيـْذكِ ـْزٍم َوتَ ــَوَج  -59

 اَل زِ ـــاُه َمنْــاُن آَخ ـكـَواإِلْس ُح ـتْ ـَو اْلفَ ــهُ   ِريُك َغرْيَ ُمَقيَّدٍ َرى التَّحْ ـُث َج ـيْ ـَوَح  -60

 اَل زِ نِْض مَ ـِب َواخلَفْ ـرْسٍ َوَبنْيَ النَّْص ــَوكَ   َفتِْحِهمْ اْليَا وَ وِن وَ نُّلا نَ ـيْ ـُت بَ ـيْ ـَوآَخ  -61

ْفُع َساكِتا  وُل الضَّ ــُث َأقُ ـَوَحيْ  -62  اَل ــبَ ــِب َأقْ ـْص ـِح َوالنَّـتْ ـــاْلفَ ـُم بِ ـُرهُ ـَْغيـفَ   مُّ َوالرَّ

فْ ي ـَوف -63  اَل عُ ـَد الْ ــيَّ ـقَ   نْ ـُت مَ ـقْ لَ ـَها َأطْ ـظِ ـىَل َلفْ ـعَ   ةٌ لَ ِب مُجْ اْلَغيْ رِي وَ ْذكِ التَّ ِع وَ ـالرَّ

مني: قسم له ضد معني فتعلم  قس أن األضداد املذكورة تنقسم إىلمن املعلوم 

بالعقل بل من  فال تفهم ضديته  ،ضد معنيوقسم ليس له  ،من جهة العقلضديته 

  .جهة ما اصطلح عليه

  ، الرفع يف القسم األول  ضدية اجلزم مع ذكرالشاطبي  مامن اإلأ :لتعقبه اووج

ة ألن األضداد العقلية كلها مطرد(1) ؛ذكرها يف املصطلحات األوىل وكان من

فكان » شامة: قال اإلمام أبو وال ينعكس، نعكسة بخالف اجلزم مع الرفع فيطردم

مُّ  َأقُ َوَحْيُث ) الواجب أن يذكر اجلزم مع الرفع والضم يف قوله: من   ( ْفعُ رَّ الوَ وُل الضَّ

بعد   ثم ذكر تعديال  عىل هذه األبيات (2) «،كس ضده به؛ ألن كل واحد منهام ال ينع

   اجلزم مع الرفع يف بيت واحد:ا  فراغه من رشحها مدرج

 الدِ بْ أَ وَ  ْل ـِهّ ـَس وَ  كْ رِّ ــَح  عْ دَ وَ  دْ زِ  ْل ــِصـكَ   هِ دِ ــضــِب ُت ــيـنِ ـغَ  دٍ ـــِا ضذَ  انَ ـــا كَ ــمَ وَ 

 الــِيّ ــَموَ  السٍ ـتِ ــاخوَ  لٍ ــقـَــنوَ  زٍ ــْـمـَهوَ   مٍ ـــ ـَغدْ ـُموَ  ٍف ذْ ـــَحوَ  نٍ ــويـْنـَتوَ  دٍ ـــمَ وَ 

 الــِ مـهأَ وَ  عْ ـطَ ــْاقر ــَخأَ  ظْ ــِلّ ـَ غوَ  ْق ـقِّ رَ وَ   ةٍ ــفـِخوَ  ٍب ــيــغَ وَ  رٍ ـــيــِكذْ ـوتَ  عٍ ـمْ ــجوَ 

 
 (.2/603اجلوهر النضيد )و ،(1/1321ز املعاين للجعربي ): كنرانظ (1)

 (.43)إبراز املعاين (2)
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 الزَ ن ـَت ُث ـيـَح ُح ـتـفَ ـال وَ ــهـَ ف دِّ ــِالض نَ ـمِ   ا  ـــ مزِ واَل  صا  ـنَ  ُك ـيرِ ـحـتْ الَ  َق ــِلـْطأُ  نْ إِ وَ 

 الـَبـْقأَ  عِ ــفرَّ ـالوَ  ِح ـتــفـالَ ـِـم بـُـهرُ ـيــغــفَ   تا  اكِ َس  زمُ ـجـَالوَ  مُ ـَالّض  وُل ـقأَ  ُث ــيـَح وَ 

  الوبِ قُ   النونُ  وَ رُس كْ ـا الَ ـَيلاوَ  ِح تْ ـالفَ بوَ   ا هَ ظُ فْ لَ  ِب ـيالغَ وَ   ريِ ـِكذْ ـالتوَ  عِ ـفي الرَّ ـِفوَ 
(1 )

 

الحه، فاألوىل ذكره يف جلزم والرفع ضدان يف اصطوقال اإلمام اجلعربي: »ا

لرفع السمني احللبي:» فلو ذكر اجلزم مع اوممن قال بذلك أيضا   (2) «،املصطلحات

ضده به  ن كل واحد ال ينعكس؛ ألضم يف قوله: وحيث أقول الضم والرفع.... وال

مام فقد قال اإل ،عمل كل من نظم بعد الشاطبيا كان ذل هوبمث  (3) ،«حسنلكان أ

  قصيدته الدالية يف القراءات السبع: مالك يف

 ل أورداـــابـقـتـالـح بــتــر وفــســوك      الــابــقــون تــا ونــل يــعــوأول ف

 داــيــقــتــن ين دون أــه مــلــــابــن ق  فتح والسكو     ك هو الطلق حتريوم

 صب مرصداح أو النـتـه فـى لـمـسـت  ن     رفعا  عزوت فغري م أو ام  ضن وإ

ز حتقيقه اقصداـف اهلمر خمـيـوغ  ع      ـرن رافـزم يقـاجلـذي بـر الـيـوغ
  (4 )

 

وجاء املعنى نفسه عند اإلمام ابن الفصيح يف قصيدته حل الرموز وحمل الكنوز  

 (5)  ية:اطبة الشبنظريملسامة ا

هِ ــِض ــبِ  ُت ـيـِنــغَ  د  ــِض  َذا انَ ــكَ  ا ــَومَ   اَل ــــــقُ ـَوانْ  هُ ـــمْ ــَوَأْدغِ  هُ دْ دُ ـــَوامْ  هُ ــتْ ـِبـَأثْ ـكَ   دِّ

اَل ـحَ ـالٍَس تَ ــتِ ــٍل َواْخ ـــقْ ـٍز َونَ ــمْ ــَوهَ   اطِبا  َوَخ  هُ ـْس تَلِ ـَواْخ  زْ ـِـمـَواهْ  ْرهُ ـــَوَذكِّ   صَّ

 اَل ـــيِّ ــَومَ  نْ وِّ ـــَونَ  هُ ــعْ ـَمــَواْج  هُ ــفْ ـــفِّ ـــَوَخ   ةٍ ـــفَّ ـٍب َوِخ ــيْ ـٍر َوغَ ــْذكِيـَوتَ  ْزمٍ ــَج وَ 

 
 .(49) املصدر السابق (1)

 (.1/1321كنز املعاين للجعربي ) (2)

 .(1/210) د النضيدالعق (3)

 .(42) يسيل السدمحد بن علسبع، حتقيق د. أالقراءات االكية يف دة املالقصي (4)

ة الدكتوراه يف القراءات، اجلامعة اإلسالمية،  الفصيح، بحث لنيل درج ز، البنولكناحل الرموز وحمل  (5)

 (.103) للباحث: هشام بن سليامن الزريري
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 اَل ــِـمــوَأهْ  ظْ ــلِّ ــَوغَ  هُ ـــــقْ ــَوَرقِّ  ِدْل ـــــَوَأبْ   َوَدعْ  َوِزدْ  اْخرِبْ  رَ ـَأخِّ  ْل ــهِّ ـَوَس  ْلهُ ــَوِص 

اَل  َحْسُب  َواْعكِسا   نْ كِّ ـَس  ْردِ ـالطَّ  ىَل ـعَ   دا  ــَّيقَ ـَومُ  ا  ـقــلَ ـطْ ــمُ  كْ رِّ ـــحَ ـلِ  د  ـــَوِض   ااَلوَّ

 َفَأْسِجاَل  ٌض فْ ـَخ  ِب ــْص ــَوالنَ ا ــيَ  ونِ ــَولِلُن  َرةٌ ــَكْس  ِح ـلِْلَفتْ  مَّ ـثُ  ْح ـَاْفت هِ ـــبِ  يـنِ ــَوَأعْ 

 ُمْسَجاَل  الثَّاَلَثةِ  يِف  ْكسٍ ـعَ  ونَ دُ  ا  بــاْنِص  عِ ــفَ   ارْ وَ  ْعهُ اْرفَ  ِزمِ َواْج  ْح ـَتافَ  ُممِ ـاْض  دُّ ـَوِض 

هو االستقراء  ومما جياب به عن صنيع اإلمام الشاطيب ويوجه به عمله

فيام  من خالل االستقراء والتتبع أوالً:: وبيان ذلك ، وفطنة القارئ الذكي،والتتبع

رفع لن القا ، ويكوره مطه يذكجلزم فإنإذا أراد ذكر ا أنهسار عليه اإلمام الشاطبي 

ي َواْجِزْم َفاَل خَيَْف قوله: )ضدا ، ك ُحْلٌو َوَحْرفا  َيِرْث بِاجْلَْزِم و) (1) (، َوبِاْلَقرْصِ لِْلَمكِّ

ألنه عند اإلطالق يكون ضده –دا  للجزم مل يطلقه وأما إذا أراد الرفع ض (2) (،ِرىض  

 (3)(،ي ِصالَ َكذِ ٍم ُلْد َرْفُع َجزْ خَيْ ْف وَ اعَ ُيَض ذلك كقوله: )، وبل يقيده -النصب 

ُقنِي اْرَفْع َجْزَمُه يِف ُنُصوِصهِ و)   ا فإن من إشارات الشاطبي يف هذه وهلذ (4)(،ُيَصدِّ

 لَِتْفُضاَل :)لك قاللذو ة اتكاله عىل فطنة القارئ الذكي،املسأل
ِ
كاء قال  (،َفَزاِحْم بِالذَّ

ل أنه العقب علماألضداد هنا عىل ما ي مه يفيبن كال واعلم أنه مل :»امةاإلمام أبو ش 

يام ذكر من األمثلة ضده، بل بعضه كذلك وبعضه اصطلح هو عليه، وبيان ذلك ف

 .(5) «بعض، والذكي يميز ذلكبعضها بكام سيأيت، وقد لف 

وية، فإن  نحال أن من اطلع عىل هذا الفن، ال بد أن يكون فطنا  ملام  باملبادئ :اثنياً 

ع، من أجل هذا جاز  ملرفوا ىل ع إاليدخل  الذي الالوحيد  صطالحم هو االاجلز

 (6).إضافته مع األضداد العقلية

 
 من سورة طه. (884) البيت رقم (1)

 م عليها السالم.رة مريمن سو (860) رقمالبيت  (2)

 ن.الفرقا من سورة (924) رقم البيت (3)

 من سورة القصص. (948) رقم البيت (4)

 .(41)ملعاينإبراز ا (5)

 (.1/62اجلوهر النضيد ) (6)
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 املبحث الثاني
 األصولأبواب  التعقبات الواردة يف ترتيب

سملة ثم أردفه بسورة ألصول ببايب االستعاذة والببدأ اإلمام الشاطبي أبواب ا

تالوة ال إال سملة مل يبق ستعاذة والبعد االألنه ب ؛للقرآنح التايل فتتكام ي ، أم القرآن

وهبذا الرتتيب عامة أهل التصنيف يف   ،وأول ما يقرأ به هو الفاحتة ،والقراءة

يب طالب يف بن أ ومكي ،والداين يف التيسري  ،السبعة اهد يف القراءات كابن جم 

 ام يفدغاإل سورة الفاحتةئل وأول مسا ،وابن مهران يف الغاية وغريهم  ،التبرصة

  ، ضمن مسائل هذا الباب له مل يرشلناظم اأن  إال ، ﴾ ٺ  ڀ  ڀ﴿ تعاىل: قوله

م اإلماقال  ،هشعبه وتنوع مسائلتلطوله وكثرة  ؛بل أفرد اإلدغام بباب مستقل بعده

وهو   موضع وقع فيه اخلالف منها،تِض أن يبدأ بأول وكان الرتتيب يق» أبو شامة:

 ضعنه نظر يف موااره إال أظهوإ ﴾ٺ ڀ ڀ ﴿ :ه تعاىلقولإدغام امليم من 

   ﴾ ٺ﴿ نها بام ال يتكرر يف غريها وهو اخلالف يفحتة، فبدأ ميف الفاف الخلا

وميم اجلمع    ﴾ٹ﴿ ها فذكرويف غري ثم أردفه باخلالف فيام وقع فيها ،ومالك

 لكبري، أفرده لطوله وكثرة تشعبه بباب جيمعا ثم ذكر باب اإلدغام اواهلاء قبله

  (1) .«فهوأطراائله مس

إال مسألة  ،ة أصوال  وفرشا  يف باهباالفاحتئل سورة ال ملسماتيعاب الكفكان االس 

فات  ا  خالملخص ،امفصال  أحكامه ،اإلدغام الكبري فأفردها يف باب مستقل بعدها

وقال  (2) ،ذكره بعد الفاحتة؛ ألنه من مسائلها«» اجلعربي: قال اإلمام ،القراء فيها

يَف ما يف أم يستوأراد أن  هك؛ ألنرره بعد ذلهنا وك اإلدغام إنام ذكر» :ومرُّ آُج ابن 

 
 .  (69) إبراز املعاين (1)

 .(2/224) كنز املعاين (2)
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إال  ،  ﴾ڀ  ڀ﴿وال شك أن منها  ،روف املختلف يف ألفاظهاالقرآن من احل

وكذلك   ،واهلل أعلم  ،نل ترمجة سورة أم القرآدة؛ لئال تطوح  عىلبابا   اأنه وضع هل

 (1) .فعل أبو عمرو«

ة ثم البسملم ث  عاذة: باب االستالنسق ذا  هعىل فجاء ترتيب أبواب األصول

ثم توالت بعد ذلك أبواب األصول بذكر  ،باب اإلدغام الكبري ثمرة أم القرآن وس 

ُقواإلمام ابن  منهجية أوضحهاائد يف هاء الكناية، وانتهاء  بباب ياءات الزو  ِقيِّ الدَّ

، ثم لبقرةة اسورل: اعلم أنه كان القياس بعد الفراغ من اإلدغام أن يقابقوله:» 

الفاحتة عىل  حروف الفرش يفام قدم رش، وإنيذكر الف صول ثما من األا فيهيبوب مل

   ﴾ ٺ﴿ األصول عكس البقرة، لتقدم فرش احلروف يف نظم آياهتا، وهو: 

  وحكم  ﴾ڀ  پپ﴿ فيها: ، وأما يف البقرة فأول احلروف﴾ڦ﴿ م ث   ﴾ٹ﴿و

ملد فقدم بحثها، ثم ذكر باب اا هباء بتدإدغامه قد سبق، وأما صلة اهلاء فتعني اال

وباب ،    ﴾پ﴿و ، ﴾ٺ﴿بقوله:هلمزة اب ا، وب  ﴾ٹ   ٹ ﴿ قوله:ب القرصو

ٻ  ﴿ ه:وباب اإلظهار بقول،﴾ڦ  ڦ  ڦ ﴿نقل احلركة وترقيق الراءات بقوله:

 ﴾ڀ﴿وباب اإلمالة بقوله:،﴾ڀ ڀ﴿وباب اإلدغام الصغري بقوله:، ﴾ٻ

وأما باب الوقف فظاهر،  ، ﴾ٺ﴿ه:بقول الالمات بابو،﴾ٿ   ٿ  ٹ﴿و

لالحتياج إليه يف الفاحتة وغريها، فعلم أن واب هذه األبعىل  من يتقدوكان حقه أ

ت الفرش  ول كلاموأنه أ،   ﴾ چ  چ﴿ املقتِض لذكر هذه األبواب متقدم عىل

ن تقدم  وجودة يف سورة البقرة وإافة والزوائد ألهنا مذلك، وأحلق باب اإلض فراعى

 ( 2)«.ببعضبعضها  الفرش؛ إحلاقا ألبواب األصول امتا بعض كلعليه

 
 .(2/383) فرائد املعاين (1)

ث ، للباحالقراءاتتوراه يف بحث مقدم لنيل درجة الدك  (322) د،القصائأسنى  جامع الفوائد يف رشح (2)

 .   هـ1436عبدالقادر سيت، عيل بن 
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 تعقب فيها بعض الرشاح اإلمام الشاطبي يف الرتتيب:  ائلمس وهنا أشري إىل

إلظهار واإلدغام بباب ل باب اما استحسنه بعضهم من وص :املسألة األوىل

 مامقال اإل ىل جنب،ا  إجنب األن الكالم عىل اإلدغام فيضم مسائله ري؛لكباإلدغام ا

وقد فعل ذلك   ،حسنا  لكبري؛ لكان ا دغاماب اإلببك أبو شامة:» ولو كان وصل ذل

وقال السمني احللبي:» ولو أتى بباب اإلدغام الصغري  (1) ،مجاعة من املصنفني«

 -ني؛ ألن فيه ضم اليشء إىل شكلهكام فعل بعض املصنف-م الكبرياإلدغا َعِقَب 

 صغريدغام الكبري والح ذكرمها أي اإلاجلعربي اقرت ماماإل إن بل (2)،لكان حسنا «

 ( 3) ،»والالئق بالتحقيق ذكرمها يف باب يف فصلني« د مكون من فصلني:واح ببايف 

ته لقراءات اإلمام ابن القاصح يف قصيدظم يف اوممن مجعهام يف مكان واحد ممن ن

سمى يف نظمه امل دليساألنان حي واإلمام أبو (4)علوية يف القراءات السبع املرضية،ال

لكن املتأمل يف صنيع اإلمام الشاطبي  (5) ،العوايليف القراءات السبع  الآليلبعقد 

ڀ  ﴿ ىل:وله تعاسار عىل املنهجية التي رسمها، فاإلدغام وقع يف ق جيد أنه قد

 تعاىل: غام الصغري وقع يف قوله  لكثرة مسائلها، واإلد، فأفرد هلا بابا  مستقال    ﴾ڀ

ب من له الغاتوافق علي صنيع ه بعد أبواب اهلمز، وهذا اللوحم  ،   ﴾ڀ   ڀ ﴿

وابن الفصيح يف حل   (7) وابن مالك يف داليته، (6) ،لفني، كابن اجلزري يف طيبتهاملؤ

 
 .(310)ملعاينا زاإبر (1)

 .(1/570) العقد النضيد (2)

 .(2/544) كنز املعاين (3)

ت، لقراءابحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف ا (.159) األمايل املرضية يف رشح القصيدة العلوية، (4)

 هـ.  4361الرمحن بن مقبل الشمري،  احث عبدللب

 العواجي، بحث بمجلة  نيدكتور حس لل ،(53) ، عرض ودراسة،ات السبع العوايلالقراء لاللئ يفعقد ا (5)

 البحوث والدراسات القرآنية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف، العدد الثامن.

 .متن طيبة النرش يف القراءات العرش (6)

 .(46-43) ديسعيل السأمحد بن  الكية يف القراءات السبع، حتقيق د.امل يدةلقصا (7)
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 (1) الرموز وحمل الكنوز. 

وقف عىل أواخر  من أحقية ذكر باب الما أشار إليه بعضهم  :ة الثانيةسألامل 

 الحتياج إليه يفذكورة بعده؛ لبواب األصول امل أىلوتقديمه ع ،اإلدغامالكلم بعد 

وترتيبها بعد  ،فأول مسائله من متعلقات هذه السورة ،غريهالفاحتة واسورة 

ه أن يتقدم عىل  فظاهر، وكان حق ب الوقفوأما با» اإلدغام، قال اإلمام أبو شامة:

هذا  لولحيف  السبب إال أن(2)إليه يف الفاحتة وغريها«،األبواب لالحتياج  هذه

:» وأما باب الوقف بقوله بي احللنيالسم  هشار إلييمه ما أوعدم تقدالباب يف مكانه 

 عىل أواخر الكلم فغريه أهم منه؛ ألن الوقف عارض، وإن كان حقه التقدم عىل 

  (3)  وغريها«.بواب؛ لتعلقه بكلامت الفاحتة أيضا  هذه األ

اهلمز املفرد عىل باب اب من تقديم بأشار إليه البعض ما  :املسألة الثالثة

أول مسائل  ز تبدأ بباب اهلمز املفرد؛ ألناب اهلم وأن أب من كلمة، بمعنى اهلمزتني

 ، قال اإلماميف القرآن الكريم   ﴾ پ﴿ متقدمة عىل ﴾ٺ﴿ اهلمزة يف

باملفرد؛ لسبقه األنواع بفصول، ويبدأ  »واألوىل عقد باب للكل، ثم يقسم :ياجلعرب

؛ ألن ني من كلمةأحقية تقديم باب اهلمزت ضحواوأ ح الرشا بيد أن (4) وأصالته«،

 وألنه اشتمل عىل أنواع ختفيف اهلمزة من:  (5) صل وهو التيسري،ابعة لأليه متف

 إضافة إىل  (6) ليس فيه إال اإلبدال،فرد، فوإبدال، وحذف، بخالف اهلمز امل تسهيل،

 ( 7) . لها واحد أو اثنان مسه فإن    الف املفرد بخ القراء املسهلني للهمزة فيه، يز بكثرة أنه مت
 

جة الدكتوراه يف القراءات، اجلامعة اإلسالمية،  در ث لنيلبح ،حل الرموز وحمل الكنوز، البن الفصيح (1)

 (.232) للباحث: هشام بن سليامن الزريري

 .(103) إبراز املعاين (2)

 .(1/570) العقد النضيد (3)

 .(2/384) عايناملز كن (4)

 .(2/384) ين للجعربيانز املع ك ، و(31)انظر: التيسري  (5)

 (.97) انظر: كنز املعاين لشعلة (6)

 .(2/826) (، والعقد النضيد97) ، وكنز املعاين لشعلة(147) ملعاينظر: إبراز انا (7)
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 لثالثحث ااملب
 باب إدغام احلرفني املتقاربني يف كلمة ويف كلمتني الواردة يف قباتتعال

 وذلك عند قول اإلمام الشاطبي:

 الَ ـــــقِ ـاِر ُأثْ ـــَراِر َوالنَّــاألَبْ ـكَ َة الَ ــإِمَ   َعاِرٌض اُم إِْذ ُهَو ـْدغُع اإلِ ـنََوالَ َيمْ  -154

أن اإلسكان  ا:وبياهن ،أنواعهتالف دغام عىل اخباإليف ذكر قاعدة تتعلق  وه

ي متال يف الوصل ألجل الكرسة املتطرفة م ال يمنع إمالة األلف التالعارض لإلدغا

وإن زالت الكرسة املوجبة هلا؛  ،يةباقمالة ل اإلب (1) ،  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ﴿ نحو:

ان سكومنه كذلك اإل (2)،عارضل يعتد باواألصل أالَّ  ،ن زواهلا ألمر عارضأل

وقد جاء تعقب   (3) ،  ﴾ ژ ژ﴿  نحو: إلمالة أيضا  ايمنع  إنه الفقف العارض للو

 إلمام الشاطبي هنا يف مسألتني: لالرشاح  

ف، فذكر  و، وعارض الوقاإلدغام أن اإلمام الشاطبي فرق بني عارض :األوىل

 قوله:  ثاين يف باب اإلمالة يفاألول هنا، وال 
اْقِف عَ اْلوَ  يِف  َكانُ ـَيْمنَُع اإِلْس  َوالَ  -334  الَ ــُميِّ  لِ ــِر يِف اْلَوْص ـْس ـا لِلكَ ـ مَ ةَ لَ ا ـإِمَ   اِرض 

مع أن األوىل مجعهام يف مكان واحد الشرتاكهام يف العلة من حيث إن سكون 

 (4) ا قال بعضهم: رض، وهلذكليهام عا

 امـــكـي األحـ ف  فــوقـارض الــوع    ام     ــــ ارض اإلدغــن عــ وِّ بيـــوس 

قال  ن باب اإلدغام،اإلمالة، فباهبا أليق م  لئامن مس املسألةأن هذه  والثانية:

 قال اإلمام أبو شامة:و(5)وإنام موضع هذا البيت باب اإلمالة«،»  اإلمام السخاوي:

 وقد ذكر يف باب ،أليق من باب اإلدغام ة فباهباوهذه مسألة من مسائل اإلمال»

 
 .(192-191) آل عمران (1)

 (.2/72انظر: النرش ) (2)

 .(22) عدمن مواضعه: الر (3)

 (.23شف املشكالت للخليجي ): ك انظر (4)

 .(2/255) دح الوصيفت (5)
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غنيه عن  ي نوكا، معه كذلكفاإلدغام  ،إلمالةالوقف ال يمنع ا أن عروضاإلمالة: 

 ن يقول: البيتني هنا، وثم أ

 الَ ــيِّ ـِل مُ ـِر يِف اْلَوْص ـا لِلَكْس ــاَلَة مَ ــإِمَ   ُف َساكِنا   َوالَوقامُ ــُع اإِلْدغـنَـمْ ـَوالَ يَ 

وقال (1) ،«ةب اإلمالبا  بني هبذا البيت الواحد يفين يف بافيستغني عن مفرد

 ة:إلماليف ا لأن يقوعن البيت  اجلعربي:» وكان يغنيه  اإلمام 

اكَ ـُع اإِلْس ـََوالَ َيْمن  ُميِّالَ«ـا لَِكْس اُم مَ غَ َواإلدْ   اُن يِف اْلَوْقِف َعاِرض 
ِ
ِرِة الَراء

(2 )
 

 ( 3)  زري يف طيبته:ابن اجل مالة جرى عملهام يف باب اإلوعىل اجلمع بين

 .ِر....ـْس ـــكَ  لِلُل ا ـمـا يُ ــُع مَ ـمنَــيَ   َكنْ ـَس إِْن ٌف ــوَوق امٌ ــإٍدغَ  َس ـيـَول

 (4)   حل الرموز:ابن الفصيح يف  عملوعليه أيضا  

  لَِكْسـَرةِ  ا ــمَ  انِعَ ــمَ  ضِ   لِْلُعُرو  وااِلْدَغامُ   َكانا  ـإْس   ُف ـالَوقْ  ا ــَومَ 
ِ
اء  ُميِّالَ  الرَّ

غام ة جواز اإلمالة مع اإلدر مسأليف ذك شاطيبإلمام الان صنيع وأجيب ع

فرغ من بيان ا أن اإلمام الشاطبي مل اإلمالة:ن باب ودغام ديف باب اإلالعارض 

؛ تتميام  ملسائل كر ثالث قواعدتدغم يف مثلها أو مقارهبا، أتبعه بذ احلروف التي

أت من إنام نش هة املنعوناسب ذكرها هنا؛ ألن شب الباب، منها هذه القاعدة،

وهو ما ال حمله،  نان عبيتأخري لل اإلمالة فيهوألن تأخريها إىل باب  (5)،امدغاإل

:»أما كون اإلمالة هـ(756)ت:العلم، قال السمني احللبيئل ينبغي حصوله يف مسا

  (6).وغ«اهر التساوي؛ إذ لكٍل منهام مسذه املسألة فممنوع، بل الظأوىل هب

 
 (.95) املعاينإبراز  (1)

 .(2/302) كنز املعاين (2)

 (.53)راءات العرشلنرش يف القايبة متن ط (3)

  حل الرموز وحمل الكنوز، البن الفصيح، بحث لنيل درجة الدكتوراه يف القراءات، اجلامعة اإلسالمية،  (4)

 (.294) الزريرين ث: هشام بن سليامللباح

 .(1/552) والعقد النضيد ،(1/208)الفريدة  ، والآللئ(2/302) املعاين انظر: كنز (5)

 .(1/553) النضيدالعقد  (6)
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 رابعال بحثامل
 ن كلمةمزتني مباب اهليف  الواردة التعقبات

 : اطيبعند قول الشاملطلب األول: 
َلْت )ُصْحبٌَة( ءأَ ـقَ قَّ َوَح  -185  الَ ــــهُ ــْس ـنَّ )لِـ(ـتَ ــطَ ـقِ ـِمي  َواألوىَل َأْس ــجَ   ـــــ عْ َها يِف ُفصِّ

َعْت بُْتْم يِف األَْحَقاِف ْمَزة َأْذهَ ـَوهَ  -186 الَ  اال  ـَص  وِ ْت امَ ا )َد(ـَرى )َكـ(مَ ـُأْخ ـبِ   ُشفِّ  ُمَوصَّ

مَ ــضــُة َأيْ ــبَ ـعْ ــَوُش   ةٌ زَ ـَْع مَح ـفـَش اَن ــــكَ  نْ ي أَ ـون فِ ــَويِف نُ  -187  الَ ــهِّ ـَس ـي مُ ـقِ ـْش ـا  َوالدِّ

 الَ ــهَّ ـــَس ــتَ ا ــى مَ ـلَ ى إِ ــْؤتَ ـــْن يُ ُع أَ ــفَّ ــَش ــيُ   رِيِهمْ ــِن َكثِ ـِن ابْ ـَراَن عَ ــمْ ـي آِل عِ ـَوفِ  -188

تني،  يف املفتوح ءلقراا دةعن قاع تفالشاطبي ذكر يف هذه األبيات كلامت خرج

بها مل يكن وفق ترتيبها يف  يتاح بأن ترند بعض الرشإال أن ذكرها متعقب ع 

ڃ ﴿ كون البيت األخري املشتمل عىل اخلالف يف ن ياملصحف، فكان من األوىل أ 

أوال ،   (1) ﴾ڇ چ چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿ من قوله تعاىل:   ﴾چ

  »وقد كان الرتتيب  يت:ا البذه هلرشح يف يسوهبذا يستقيم الرتتيب، قال اإلمام الفا

 وقال اجلعربي:  (2)ا«،وما بعده كلمة فصلت عىليقتِض تقديم هذه الكلمة 

 (3) «. ﴾چڃ ﴿والرتتيب يقتِض تقديم »
 ضعيف املواالقراء  بيد أن الرشاح وجهوا صنيع الشاطبي بأن االختالف بني

 ۆ ڭ ۇ ۇ﴿ : ىلمن قوله تعا   ﴾ۋ﴿ كلمة الثالثة املتقدمة، وأعني هبا:

ۆئ ۈئ ۈئ ﴿ من قوله تعاىل:   ﴾ ىئ﴿،و(4)   ﴾ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۆ

ۇئ ۇئ ۆئ ﴿من قوله تعاىل:     ﴾ۇئ ۇئ﴿ ،و(5)   ﴾ىئ ىئ ی یېئ ېئ ېئ ىئ 

 
 (.73) عمران آل (1)

 (.1/246) الفريدة يف رشح القصيدة الآللئ (2)

 (.2/404) كنز املعاين (3)

 (.44) فصلت (4)

 .(20) فاألحقا (5)
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ان، فسوغ تقديمها تنبيها  ف يف موضع آل عمرتالأوسع من االخ (1)    ﴾ ۆئ ۈئ

بينام   ، واألخرى للباقني، البن كثريسوى قراءتني   ﴾ڃ چ﴿يفمل ترد ث حي لذلك،

قال  ، ،   ﴾ۇئ ۇئ﴿ و     ﴾ىئ﴿  و   ﴾ۋ﴿عددت يفلقراء وتا اتفاختال تنوعت

وماإلمام ابن  املعاين يف رشح حرز األماين عند قول   سمى بفرائديف رشحه امل آُجرُّ

 الشاطبي:
الَ َس ـا تَ ـ مَ ْؤَتى إىَِل ـ يُ ُع َأنْ ـَشفَّ ـيُ   رِيِهمْ ِن اْبِن َكثِ َراَن عَ ـمْ ـَويِف آِل عِ  -881  هَّ

كلمة فصلت وما بعدها، غري لمة عىل قتِض تقديم هذه الكيرتتيب »وقد كان ال

وسع من االختالف فيها، سّوغ تقديمه ّدمه عليها أفيام ق أن االختالف ملا كان

  رف عىل قدم هذا احلوكان الرتتيب أن ياحللبي: »لسمني وقال ا (2) ،«اهتامما  لذلك

نام فعل إو -قرةوهي بعد الب– وما بعدها؛ ألن هذه يف آل عمرانحرف فصلت 

ّوغ فيام قدمه عليها أوسع من االختالف فيها، س الختالف ملا كان ألن ا ؛ذلك

  دخل يف الباب ال ي ﴾ ڃ چ ﴿  لكن ملا كان »  وقال اجلعربي: (3) ،«هتامما  لذلكتقديمه ا

وانضم    ﴾ڄ﴿ من وىله، وغريت األأكثر أحكام إال عىل قراءة واحدة، وسقط

َويِف  ) :هذا جلعل قوله خرها لذلك، ولوالأقرر، عن األصل امل إليها أخرى تراخيا

 .(4) «، ثم ذكر الثالثة بعدها(لَِفا  َوُقْل أَ ): إىل آخر األربعة عقب قوله (آِل ِعْمَرانَ 

 : د قول الشاطيباملطلب الثاين: عن
 ِدالَ ــــــــبْ ا ا ــ ثـــالِ ــلِّ ثَ ــكُ ـلـُم لِ ـتُ ـــنْــَءآمَ   َها ـَعَرا بِ ـَراِف َوالشُّ ــي األَعْ ـه وفِ ـَوط -918

 الَ ــبِّ ــقُ ــه تُ ــطـى بِ ــِه األُولــاطِ ـقَ ــإِْس ـــبِ   ُبلٍ ــٌْة( َولُِقنــبَ ـحْ ـاٍن )ُص ــَق ثَ ـــقَّ ـَوَح  -901

ـُنْبـَدَل قُ ـٌص َوَأبْ ـفْ ـا َح ـَهـِّلـي كُ ـَوف -911  ِك ُمْوِصالَ َواملُْلْ ا اْلَواَو اِف ِمنْهَ ْعرَ يِف ْااَل   ٌل ـ

 
 (.14) القلم (1)

 (.2/628) األماين حرز يف رشحفرائد املعاين  (2)

 (.2/573) لقصيداالعقد النضيد يف رشح  (3)

 (.2/404) يف رشح حرز األماين عاينكنز امل (4)
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مما وقع فيه ثالث    ﴾ڄ﴿  الشاطبي يف هذه األبيات ذكر اخلالف يف كلمةأراد 

وأصل هذه   (1) ث سور: األعراف وطه والشعراء، مهزات، وقد وردت يف ثال 

والثانية: مهزة  ،اإلنكاريةاالستفهام : مهزة األوىل ،زاتالكلمة )َأَأْأمنتم( بثالث مه

ومما  (2) ،ي ساكنة وقعت فاء  للكلمةثة: فهأما الثال ،فتوحتاندة وكالمها مفعل الزائأ

جاءت يف سورة الزخرف، و   ﴾ۅ﴿ هذا الوصف والقيد كلمةجاء عىل مثل 

 اإلشارة إليها عند اإلمام الشاطبي يف فرش سورة الزخرف يف قوله: 

 الَ دِ ــ ابْ ا  ــالِثـلِّ ثَ ـكُ ـا  لِلْ ـفـلِ ْل أَ ـَوقُ   انِيا  ـُق ثَ ـقِّ ـحَ ـوٍف يُ ـكُ  ةٌ ـهـَءآلِ  -6210

 كلمةيف الف اخلمع  حملها أن يكون األوىل وهلذا فقد تعقب بعض الرشاح بأن

فهو مما  ،ينهام الحتاد الوصف والعلةمجعا  بيف باب اهلمزتني من كلمة؛  ﴾ڄ﴿

ال ق إبدال الثالثة منها ألفا ،ة عىل السبع اتفقاجتمع فيه ثالث مهزات يف األصل، 

ر االختالف يف قوله يف سورة الزخرف  كأن يذجه الو وقد كان» اإلمام الفايس:

 (3) ثالث مهزات يف األصل«. يف اجتامع   ﴾ڄ﴿ هاهنا؛ ملناسبته

   ﴾ ۅ﴿ رتك اإلشارة إىلبالشاطبي  اإلمام صنيع وجهلكن اإلمام الفايس 

، (4) ﴾ڄ﴿ نه أطال الكالم يفالقارئ إذ أ ةفا  من سآمضمن مسائل الباب خو

الكالم عن  تطاعة الناظم أن يرتك يف اس ان ذ كإوليس هذا بيشء عند السمني، 

فهي أحق بالذكر هنا من التي يف    ﴾ۅ﴿ صاحبة اهلمزتني، ويذكر عوضا  عنها

ىل واعرتض ع» قال السمني احللبي: مما اجتمع فيها ثالث مهزات، امللك؛ لكوهنا

يف سورة  ﴾ۉ ۅ﴿  بغي أن يذكر هنا مسألة:بأنه كان ين أيضااملصنف 

 إذ اجتمع فيها ثالث هزات، فذكرها أوىل من ذكر ب حقيقة؛االبمن  االزخرف فإهن

 
 .(49:شعراءال)، ( 71:طه) ،(123:األعراف) (1)

 (.2/736) والعقد النضيد ،(1/246انظر: الآللئ الفريدة ) (2)

 .74ري/قا، وانظر: رساج ال1/246 ئ الفريدة يف رشح القصيدةالالل (3)

 .1/246الفريدة يف رشح القصيدة انظر: الاللئ (4)
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 فظ يف امللك، وأجيب عنه بأنه خاف السامة من التطويل يف الكالم عىل ل   ﴾ڄ﴿

 قول: كانلقائل أن ي؛ فإنام استوعبت ثالثة أبيات، وهذا ال يفيد، إذ (ڄ﴿

 ه ا فإن، وأيض ﴾ۅ ۉ﴿ ذكروييف امللك    ﴾ڄ﴿  ك الكالم يفينبغي أن يرت

 ( 1) يف امللك هنا ويف سورهتا«.   ﴾ ڄ ﴿م يف الكالكرر 

وماإلمام ابن  يرىو بعدم قراءته باإلخبار؛ أن هذا املوضع اختلف عن غريه  آُجرُّ

قوله تعاىل:   لناظم أيضاومل يذكر ا »  :ذكره يف الفرشأخر الشاطبي  ل هذافألج

أنه  رش، وكعه من الفموضهذا املوضع، بل ذكره يف  يف الزخرف يف  ﴾ۅ﴿

واهلل أعلم، أو ألن أحكامه ختالف أحكام هذه املواضع، أال  لباب به،يل اكرة تطو

  (2) .ترى أنه مل يقرأه أحد باإلخبار«

 د قول الشاطيب: املطلب الثالث: عن
 ْنِزالَ ءُ أَ ا نَّــ َأئِ مْ ـ ْم لَ ْم أَ ـهُ ـَذْرتَ ـءَأنْ   الََثةٌ نْيِ ثَ هْلَْمَزتَ ِع اـْمـُرُب َج ـَوَأْض  -951

اهلمزتني يف كلمة التي أشار إليها يف أول   ان أن اجتامعة لبيه الرتمجة معقودهذ

ة بعدها ومفتوح ،ومفتوحة بعدها مكسورة ،الباب يأيت عىل ثالثة أنواع: مفتوحتان

،  اية البابيف بد وىل بيان هذا التقسيمأن األإىل  مضمومة، وقد أشار بعض الرشاح

ل ر األمثلة أون يذكوكان ينبغي أ» :ل شعلةلكالم، قاهو األنسب برتتيب او

 ( 4) .«وكان األوىل تقديم هذا البيت يف أول الباب» وقال اإلمام أبو شامة:(3) الباب«

املوضع  من ِذْكر الشاطبي له هنا يف هذا ملقصودأن اب التعقب هذا وأجيب عن

 ئة والتمهيد التوطليكون بمثابة فحسب، وإنام  بيان التقسيملالباب ليس  من

 
 (.2/746) يد يف رشح القصيدضلعقد النا (1)

 (.2/634) عاين يف رشح حرز األماينرائد املف (2)

 (.101) ز املعاين لشعلةكن (3)

 .(136إبراز املعاين ) (4)
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 (1)يت.زتني كام سيأاهلم  ف يف املد بنيلخال ل

قال السمني احللبي: »وكان ينبغي أن يقدم هذا البيت يف أول الباب، وإنام ذكره 

 (2) وعدمه بني القراء«.هنا ليبني عليه قاعدة املد 

ام ما يأيت كب عليه أحكذكر الناظم هذا البيت؛ لري »وإنام :ومآُجرُّ وقال ابن 

 (3) «.نياهلمزتالفصل بني  بعده من

 

 

 

 
 

 
 (.2/411)وكنز املعاين للجعربي ، (136املعاين ) إبراز انظر: (1)

 (.2/764) القصيد يف رشحقد النضيد الع  (2)

 (.2/506) األماين فرائد املعاين يف رشح حرز (3)
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 امساخل حثبامل
 مز املفردباب اهلات الواردة يف التعقب 

 املطلب األول: عند قول اإلمام الشاطيب: 
 النَّــي يَ ـفَم ــْدغَ َوأَ   ائِهِ ىُء بِيَ الَّ والنَِّس ـئَ ـَوَوْرٌش لِ  -224

ِ
 فَ ـــِس ـاء

ِ
 الَ ـــقَّ ـثَ ـىء

من      ﴾ ٻ﴿و(1) ،مواضعها الثالث يف   ﴾ۀ﴿يىل لفظ عكالمه يف هذه الرتمجة 

راءهتام لورش بإبدال ، فأفاد بق(2) ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ ه تعاىل:قول

وقد أشار بعض الرشاح إىل أّن األوىل واألفضل ذكر  اهلمز ياء مع اإلدغام يف الثاين،

بعد االنتهاء من مذهب ورش الوارد يف أول الباب؛ ليتم الكالم عىل يت هذا الب

البيت أن يكون حق هذا » :، قال اإلمام اجلعربيعضصل بعضه ببيت، وهمذهب

ولو  وقال السمني احللبي:» (4) نه متام مذهب ورش«، ؛أل (3)    ﴾ ڱ﴿  و:عقيب نح

 ذكر هاتني املسألتني بعد قوله: 
 َواْلَواُو َعنُْه إِنْ اِة اإِليوَ لَ ـَْوى مُج ــِس  -412

ِ
 الَ ـ َؤجَّ ـُو مُ ـحْ ـمِّ نَ ـَر الضَّ ــَح إِثْ ـتَّ ـفَ ـتَ   ء

لك،  ال يتوهم أن ورشا  تابع السويس يف ذهي لقارئ واحد، ولئ  ان أوىل؛ إذكل

اإلبدال يف اجلميع خاص وجهني: األول: أن فأتى تعقبه من  (5) ك«، وليس كذل

خمالفة  مببعض، وعد لكالم بعضهوىل وصل ابمذهب ورش، ومن ثم كان األ

يس  د مذهب السوعكر مذهب ورش ب: أن ذالرتتيب بالتفرقة بينهام، والوجه اآلخر

 البيت، وليس ت املذكورة يفإبدال الكلام ورشا  متابع للسويس يفقد يتوهم منه أن 

 . ذلكك األمر

 
 (.29:داحلدي)، (165:النساء)، (150:بقرةال) (1)

 (.37:التوبة) (2)

 (.145:آل عمران) (3)

 (.2/462)املعاين للجعربي  كنز (4)

 (.877-2/876) النضيد يف رشح القصيد العقد (5)
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  رر، أما بأن هاتني الكلمتني خرجتا عن األصل املق هذا التعقبوأجيب عن 

 وأما زهتا ال توزن؛ ألهنا جمرد حروف، واحلروف ال توزن،فلكون مه ﴾ۀ﴿

ليست فاء  بدال، إذ اهلمزة فيهورش يف اإل ةعىل خالف قاعد فجاءت ﴾ٻ﴿

ر آث كون فاء للفعل؛ فألجل تلك املخالفة اهلمزة أن ت الفعل، ورشط ورش يف إبدال

يوزن   ال  ﴾ۀ﴿ ه عىل أنأخره؛ لينبلكن » الناظم تأخريمها، قال اإلمام اجلعربي:

 ( 1)بعيد عن أصله«.    ﴾ ٻ﴿و

 يب: الشاط   املطلب الثاين: عند قول
 الَ ــــــَدَم ُأوهِ آـــْزٌم كَ ـــْت عَ ــنَـــكَ ـإَِذا َس   لِِّهمْ ـلِكُ ِن ـْهْلَْمَزَتيَرى اـُل ُأْخ ادَ ــَوإِبْ  -225

إبدال اهلمزة وهي وجوب  ذكر الناظم يف هذا البيت قاعدة عامة جلميع القراء،

ة بعد فتح  الساكند من جنس حركة ما قبلها، فتبدل الثانية إذا كانت ساكنة حرف م

اكنة بعد ضم واوا ، وقد أشار بعض الس ء، وتبدلبدل الساكنة بعد كرس ياألفا ، وت

اهلمزتني من كلمة أوىل من ذكرها هنا؛ ألن   بابالقاعدة يف  إىل أن ذكر هذه الرشاح 

الباب  فاألنسب اختصاص ذلك حتت  اهلمزتني من كلمة،قاعدة حول مدار ال

  من كلمة.هلمزتنياملعقود ألجله، وهو باب ا

ب اهلمزتني من كلمة ال هذا  ا بالة موضعههذه املسأ» ام أبوشامة:قال اإلم

واعرتض عىل الناظم بأنه كان ينبغي » ني:وقال السم  (2)الباب، فإنه للهمز املفرد«

الكالم عليه اجتمع فيه مهزتان سكنت ثانيتهام، وقد أخر ما  ابالب أن يذكر يف هذا

اب  هذا الباحلكم يف هذه الكلمة يففِذكُره هذا ، ملفردهلمز اوأدرجه يف آخر باب ا

 من ه يف اهلمزتنيأوىل من ِذكره إّياه يف اهلمز املفرد؛ لدخول ﴾ۓ﴿  عند لفظ

اعدة كلية جلميع ت قذا البيتضمن ه» وقال الشيخ عبدالفتاح القايض: (3)،كلمة«

 
 .(2/462)جعربي عاين للكنز امل (1)

 .(160) إبراز املعاين (2)

 (.2/167) النضيدالعقد  (3)
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 ( 1)يف باب اهلمزتني من كلمة«. ، وكان األنسب ذكرهاالقراء

اإلبدال املجمع  عدةىل ذكر قاأشار إ ناظم ن الأب عن هذا التعقبوأجيب 

فإنه ملا حتدث عن إبدال  بيات الباب، لتناسب ذلك مع ما قبله من أ ؛عليها هنا

وهنا فاء  وعينا  والما ، ومذاهب من ك واعهااهلمزة املفردة الساكنة عىل اختالف أن

بقت اهلمزة الساكنة إذا س ل تلك لقراء فيها رأى من املناسب ذكر حكم إبداا

   (2)   املتحركة.بنظريتها 

 

 

 

 
 

 
 (.182) الوايف يف رشح الشاطبية (1)

 (.2/463)ي اين للجعربكنز املع ، و(879-2/878)نضيد العقد ال انظر: (2)
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 سادسال بحثامل
 نقلباب الالتعقبات الواردة يف  

 مام الشاطبي:ك عند قول اإلوذل

اــقْ ـَون -234  الَ ْن َوْرٍش َأَصحُّ َتَقبُّ اِن عَ ـكـْس ااِل ـبِ   فٍِع َوكِتَابِيهْ ا ْن نَ ـعَ  ُل ِرد 

ڻ ڻ  ﴿اىل: ـعـه تـولـن ق ـم ﴾ڻ ﴿يـة عىل لفظـم ـرجـي هذه الت ـه فـمالـك

  أن  فأفاد(2) ﴾ى ى ې ې﴿ تعاىل: قوله من ﴾ى﴿و (1) ﴾ڻ ڻ
ىل خالف  وحذف اهلمزة، وهذا ع ،الدالاهلمزة إىل  قرأها نافع بنقل حركة    ﴾ى﴿

 ،متنيوذلك أن قالون ليس من مذهبه النقل، وأما ورش فالنقل له من كل ،صلاأل

قرأها فأخرب: أن ورشا     ﴾ڻ ﴿ من مذهبه إجراؤه يف كلمة واحدة، وأما وليس

 ( 3) ،وهو املذكور يف التيسري ال غري ،أصح الروايتنينقل يف  هلاء من غريابإسكان 

كنة, قال ابن اجلزري: »وترك النقل فيه ت فإهنا ساقل هنا لرعاية هاء السكوترك الن

وحكمها  ،أن هذه اهلاء هاء سكتوذلك  ،واألصح لدينا ،هو املختار عندنا

ويف غري األصح   ،(4) من قبح« هشعر عىل ما فيالسكون فال حترك إال يف رضورة ال

  اهلمزة فحصل حتريك هاء  وحذف ،اهلاء قرأ ورش عىل أصله بنقل حركة اهلمزة إىل

 ذا خالف األصل.وه ،السكت
  د مسألة بيت بعلوقد أشار بعض الرشاح إىل أّن األوىل واألفضل ذكر هذا ا

 يف قول الشاطبي:    ﴾ۈئ﴿
 َوَش ـَوَش  -292

ٍ
 الَ ـقِّ ـِل نُ ـقْ ـالنَّـٍس آالَن بِ ــونُ ـَدى يُ ـلَ   عٍ ِزْد َولِنَافِ يْئ ا مَلْ يَ ـْيء

 
 . (02-19) احلاقة (1)

 .(43)القصص (2)

 (.36التيسري ) (3)

 (.1/409النرش ) (4)
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لو  »ال أبو شامة:ق (1) ،ببعضصل بعضه هب نافع، ويت ليكمل الكالم عىل مذ

ه  بكاملافع ن ؛ لكان أحسن ليتصل مذهب﴾ ڤ ڦ﴿  أتى هبذا البيت قبل مسألة

ه يف م يذكر من وافقبعضا ، وليفرغ مما روي عن ورش االنفراد بنقله، ث يتلو بعضه 

  (2) ل كام هي عادته غالبا  يف باقي األبواب«،ن مواضع النقيشء م

الَ بعد )ت أن يكون البي  حق هذا» ربي:وقال اجلع   :  قال السمنيو(3) («،بِالنَّْقِل ُنقِّ

الكالم يف مذهب نافع بكامله ثم يكمل ل   ﴾ۈئ﴿ ألةسوليته ذكر هذا احلرف بعد م»

،  ء من احلروفن وافقه يف يش يذكر م  ثم ا انفرد به ورش، وليفرغ مينتقل إىل غريه

من   يه؛ إذ هولهو املبوب عقبل هذا ألنه     ﴾ ڤ ڦ﴿ ام ذكرنوالظاهر أنه إ

 (4) كلمتني«.

 أما  ،قررملبأن هاتني الكلمتني خرجتا عن األصل ا وأجيب عن هذا التعقب

فجاءت عىل  ﴾ى﴿ وأما ،فألن النقل فيها ضعيف يف اللغة العربية ؛﴾ڻ﴿

وجاءت هنا يف   ،ون من كلمتنيل عنده أن يكن رشط النقف أصل ورش؛ ألخال

   ﴾ ڻ ﴿هذا البيت ألن النقل يفإنام أخر و» أبو شامة:قال اإلمام  (5)،كلمة واحدة

 (6) .ينقل يف كلمة« نه العىل خالف أصل ورش؛ أل    ﴾ى﴿ضعيف، والنقل يف
 

 

 
 (.2/481)وكنز املعاين للجعربي  (،2/930نضيد )لعقد الانظر: ا (1)

 (.416) إبراز املعاين (2)

 (.2/489)كنز املعاين للجعربي  (3)

 (.2/931) قصيدالعقد النضيد يف رشح ال (4)

لد حممد اسحاق رسالة تحقيق: خاب (432واجلوهر النضيد ) ،(2/489للجعربي )عاين كنز امل :رانظ (5)

 التنوين.ني إىل هناية أحكام النون الساكنة وه من أول باب إدغام املتقاربلدكتوراعلمية لنيل درجة ا

 (.164)ملعاينبراز اإ (6)



 (ه1441 مجادى اآلخرة)    ن  و ر والعش تاسعالعدد ال     ية   نلقرآللدراسات ا هد اإلمام الشاطيب جملة مع

111 

 سابعال بحثامل
 اهلمز باب وقف محزة وهشام علىالتعقبات الواردة يف  

 : قول الشاطيب األول: عنداملطلب 
َف مُ ـطَ ـا تَ ـمَ  امٌ ـَش ـوُل هِ ـقُ ـيَ   ُلهُ ـَن َوِمثْ ـَْن َبيـَْذا َبيـِر هـيْ ـَويف غَ  -242  ْسِهالَ رَّ

 ة مذهبان: ة يف ختفيف اهلمزن حلمزمن املعلوم أ

وهو ما اتفق عليه أئمة العربية   ،ويسمى القيايس ،التخفيف الترصيفي  أحدمها:

عىل خالف  أو تسهل ،هاحركة ما قبل أو ،هلمزة من جنس حركتهاحيث تبدل فيه ا

 األشهر. وهذا هو األكثر و ،يف ذلك

 اهلمزة رسم  وقف عىلوهو الذي يتبع فيه عند ال ،تخفيف الرسميال :اثنيهاو 

أئمة هذا الفن منهم الداين وشيخه أبو  وإىل هذا ذهب مجاعة من ،صحف العثامينامل

أن هشاما  قرأ  ا البيت إىل فأشار الناظم يف هذ (1)،ومكي والشاطبي الفتح فارس 

ل يف اهلمزة املتطرف فقط دون واع التسهيأنتقدم من بمثل ما قرأ به محزة يف مجيع ما 

اع ألنه حمل اسرتاحة وانقطرى بالتخفيف؛ ك: أن املتطرف أحوجه ذلاملتوسط، و

 (2) نفس.

د الفراغ من ذكر مذهب يت املوافقة بعأن اإلمام الشاطبي أتى بب ووجه التعقب

 يوهم أن ف القيايس، وقبل الرشوع يف التخفيف الرسمي، ممازة يف التخفيمح

  إلمام اجلعربي يف قال ا مل القيايس ال الرسمي، وليس األمر كذلك، ملوافقة تشا

 قاعدة التخفيف الرسمي:رشحه لبيت الشاطبي املشتمل عىل ذكر 

 الَ ـهَّ ـَس ـاَن مُ ـ كطِّ ـاخلَ ـُه بِ ـََّرَوْوا َأن  ْم َوَقدْ هُ ُهْم َوَنبِّئْ ئْ ـَكَقْولَِك َأْنبِ  -424

ن أصالة محزة يف الباب ام لقربه، لكإىل هشد هاء أنه »وظاهر الرتكيب عو

 
 .(192ابن اجلزري ) رشح طيبة والكوكب الدري يف ،(1/428انظر: النرش ) (1)

 (.2/971د النضيد )انظر: العق (2)
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ر موافقة ليه، و إرصفتها  وافقته يف هشام إىل ما بعد هذا البيت لكان نصا  عىل ملو أخَّ

 :ثم قال مثلت الذي نظمناه ... فلو قال كالبي  الرسم أيضا ..

 ال ـرف مسهـمطـام يف الـشـهوواىل   همـرسع ـبـتـان يـم كـليـال ســوق

جاء يف   النرش ن اجلزري يف طيبةوافقة عند ابوهلذا فإن بيت امل (1) ،نص عليه«ل

أنواع التسهيل   يف مجيع ما تقدم من ضامنا  واستيعابا  لشمول املوافقة بآخر البا

 (2)  حيث قال: قياسا  ورسام  

 ْف رَ طَّ  ال يف امٍ ـَشـِه ُف لْ ـُخ  هُ ـَلــثْ مِ وَ        ْف ـِلأَ  دَ ـْعــا بَ ذَ ـَك كٍ رَ ـحْ ـم دَ ــْعـَب

 (3)  عنى:ذا املح بام حيقق هصيأيضا  عند اإلمام ابن الفوجاء 

ْسمِ  ِق َوفْ ـبِ  يَل ـقِ وَ  -918 اَل  مَحَْزةُ  الرَّ  َتاَل  هُ ـــوفَ ذُ حَمْ وَ  َها ــيـتَ ـَوُأْخ  اء  ــيَ ـفَ   َسهَّ

ِف املُ  يِف  امٌ ـَش ـهِ  ُلواـَوَيتْ  -901  اَل بِّ ـقَ ـتَ ـمُ  اَل ــتَ  هِ ــيـفِ  َزةٌ ـْ مـَح ا ـمَ ــبِ   ُزهُ مَهْ  َطرَّ

هلشام،  تطرفةمزة املهلختفيف ا م أطلق بأن الناظ التعقبوأجيب عن هذا 

فيشمل ما تقدم من التخفيف القيايس، وما سيأيت من التخفيف الرسمي، قال 

ثم أخرب آخر البيت أن هشاما  خفف اهلمزة املتطرفة كام خففها » دي:اجلن إلمام ابنا

،اذكورة قيمحزة، بالكيفية امل َف ) إلطالق الناظم ذلك يف سا  ورسام  اَل(، ُمْسهِ َما َتَطرَّ

الَ   َوَقدْ )الرسم عند قوله: اتباع يت حكميأوس  ُه بِاخلَطِّ كاَن ُمَسهَّ  ( 4) «.(َرَوْوا َأنَّ

 قول الشاطيب:  : عندلب الثايناملط 
َن قَ ـَس ـيِل  تَ ـْص اا َواٌو ــَومَ  -251  الَ ْدَغاِم مُحِّ ٍض بِاإلِ ـعْ ـبَ ْن ـعَ ـفَ  ا ــأِو اْليَ   هُ ـلَ ـبْ ـكَّ

 
 (.2/519املعاين ) كنز (1)

 (.48)ت العرشمتن طيبة النرش يف القراءا (2)

امعة اإلسالمية،  ات، اجللدكتوراه يف القراءحل الرموز وحمل الكنوز، البن الفصيح، بحث لنيل درجة ا (3)

 .(225) للباحث: هشام بن سليامن الزريري

نيل درجة الة علمية لسق رد اسحا خالد حمم د.حقيق: ( بت475يد )القص وهر النضيد يف رشحاجل (4)

 هناية أحكام النون الساكنة والتنوين. تقاربني إىلدغام املالدكتوراه من أول باب إ
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مز حكمهام: النقل كنتني قبل اهلساواو الأن الياء وال بابصدر الالشاطبي يف بني 

الرواة روى  بعض أن إىلوأشار هنا  إن كانتا أصليتني، واإلدغام إن كانتا زائدتني،

وإدغامه  ،فا  مثلهوهو إبدال اهلمزة بعده حر ،وجها  آخر يف الياء والواو األصليتني

 و: أو متطرفا  نح (2) ﴾ھ﴿ (1)  ﴾ڈ﴿ حو:مز متوسطا  نواء  كان اهلفيه س 

 وعليه فإن األنسب واأللصق   لألصيل جمري الزائد، إجراء   (4)    ﴾ۇ﴿ (3)   ﴾ ڳ﴿

 بني حكم اإلدغام يف الزائدتني الشاطبي يفصل اإلمام بسياق الكالم أال

سبق ذكر قد اإلمام السخاوي:»  ، قالغايرةواألصليتني فصال طويال ختلله تراجم م

ِغُم فِيِه  َوُيدْ وله:)ق ذا البيت بعدينبغي أن يكون ه ، وكانكن الزائد واألصيلالسا

أن يذكر هذا البيت  األحسن و شامة:» وكان وقال اإلمام أب (5) («، اْلَواَو َواْلَياَء ُمْبِدالَ 

 .  (6) («َء ُمْبِدالَ َوُيْدِغُم فِيِه اْلَواَو َواْلَيا عقيب قوله: :)

(؛ ألحلقه ءَ َواْلَيافِيِه اْلَواَو  ْدِغمُ َويُ ر هذا بعد قوله:)»ولو ذك ربي: وقال اجلع

زري يف ل املحقق ابن اجلوعىل مجع املسألتني الحتاد احلكم جرى عم  (7)صله«،بأ

 (8)   له:لنرش بقوطيبة ا
 اَم ـــغَ دْ أَ  ضا  ـَيأَ  يِلِّ ـْصاألَ  يـف ُض ـْعـالبَ وَ   ا ــَمـِغدْ ا أَ ادَ زَ ـــيُ  نْ ا إِ ــَيـوال اوُ وَ ـالوَ 

من أفضلية وصل الكالم ذي وغريه من الرشاح سخاوي ال وما ذهب إليه

قول له   هوعضه ببعض، وعدم الفصل بينه بكالم دخيل عليه ضوع الواحد بوامل

 مية.، السيام يف املسائل العلوجاهته

 
 .(49) آل عمران (1)

 .(10) الروم (2)

 .(20) لبقرةا (3)

 .(76) القصص (4)

 .(2/365) فتح الوصيد (5)

 .(801) املعاينإبراز  (6)

 .(2/534) للجعربي ينكنز املعا (7)

 .(48) اءات العرشرمتن طيبة النرش يف الق (8)
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ايس يف رشحه بداهلل الفوقد نازع يف صحة االعرتاض وسالمة التعقيب أبو ع

يكون هذا  : وكان ينبغي أنبعضهم قال» :األصليتنيبقوله عند حكم اإلدغام يف 

، بل  األمر كام قال قلت: وليس (،يِه اْلَواَو َواْلَياَء ُمْبِدالَ ُيْدِغُم فِ وَ )بعد قوله:  البيت

ه من قدم ما يعتمد علي انه، مستقر يف مركزه؛ ألن الناظم هذا البيت حال يف مك

هذا بني   يف غريك عند قوله: )ومز وانقىض ذلالتخفيف يف مجيع أنواع اهل أحكام

ما  ما سبق، وبأوجه زائدة ال تبلغ درجةتتعلق ببعض  امم أردف ذلك بأحكبني(، ث 

  (1) األوجه املذكورة«.اب من ذكره يف هذا الب

حني  ليس بظاهر عىل ما أفاده السمني يف رشحه  الفايس واب أيب عبداهللوج

ا حيتاجه كل سائل ممشتات امل ملَّ  ف، وال شك أنبل فيه تكل (2)عىل ما قاله،تعقبه 

 وضبط املتفرع.مجع املتفرق  لم، وهو أدعى إىلمتع

 قول الشاطيب: املطلب الثالث: عند 
ْوِم َس ـُض بـعْ ـا  َفاْلبَ ـَرفـ طَ ا  ـَرك  َألٌِف حُمَرْ  َقبَْلُه التَْحِريُك َأوْ ا ـمَ وَ  -252 الَ ـــالرَّ  هَّ

 مزة مع الروم يف سهل اهلنه ياة عن محزة أهذا البيت يف بيان ما نقله بعض الرو

 ( 4) ﴾ ڤ﴿و حرف متحرك نحو: أ (3) ﴾ڤ﴿ حو:ن كل مهزة متطرفة قبلها ألف

 لشاطبي:قول ا وهذا ختصيص من عموم

لٍ تَ ـوى مُ ـ  ِس ياَم ْم َوُرُم فِ ـمِ ـَواْش  -250  ِفالاَب حَمْ ـاْلبَ ِرِف ـاعْ د  وَ ـْرَف مَ ــا َح ـَهـِب  بَدِّ

فلو كان هذا »بيت: ادة ترتيب هذا الحا  إعة مقرتوهلذا فقد قال اإلمام أبو شام

وقلت أنا  وأبني،لكان أوضح للمقصود  ْم َوُرُم(؛ْشمِ أ وله: )وَ ق يَب قِ البيت جاء عَ 

 
 (.1/318) ريدة يف رشح القصيدةالف لئالال (1)

 (.2/1028)انظر: العقد النضيد  (2)

 (.19) البقرة (3)

 (.22) الرمحن (4)
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با معنى بيتيه عىل ما   :رشحنامها بهبيتني قرَّ

 ِداَل ـبْ ـمُ  دَّ ـَُهاَم املـعْ ـنَـَألٍِف َوامْ َوى ـِس   اكِنٍ ـَل َس ـا َقبْ ـمَ  لِّ ـي كُ ـْم َوُرْم فِ ـَوَأْشمِ 

 دغام كام سبق إلل مهزة قبلها ساكن غري األلف، ومها نوعان النقل وا كأي: يف 

 أو يقول: 

 ِدفء َوامــكَ   مٍ ـ ْدغَ ـٍل َومُ ـقْ ـَك نَ ـِريـُْرْم حَت ْم وَ ـَوَأْشمِ 
ٍ
 بِْداَل دَّ مُ ــ املَ ُهاَم ـ نَعْ ـْيَشء

ثم بني  م،واإلشاماملبدل من اهلمز من الروم ي: وامنع املد أي يف حرف املد أ

 منهام فقال:  لذي يمنعهك اذل

وِم َس ـُكوا َوالبَْعُض بِ رَّ ـي َح ذِ ـلــ  ـٌف َأْو الْ ـُِه َألــلَ ـْا قبــَمـيـَك فِ ـــَوَذلِ  اَل ـ الرَّ  هَّ

واإلشامم، وما ال  دخله الرومصيل كل ما يفانضبط يف هذين البيتني عىل التف

 وما قاله» ة:نقل تعقب أيب شامعد أن وقال السمني ب(1) ،«أعلم يدخالنه واهلل

 ( 2) حسن«.

اَو َواْلَياَء(؛ وَ ِه الْ فِي مُ َوُيْدغِ ولو ذكر هذا بعد قوله:)» ال اإلمام اجلعربي:وق

ُه  ـ لَ ـبْ ـا قَ ـ)َومَ  ه:ـولـي قـه فـصـص ـخـم ـ( بمْ ـمِ ـه: )َواْش ـولـصل قـله، واتـأصـه بـقـألحل

 :تعقب اجلعربي علق عليه بقوله دين اجلناإلمام اب قلنبعد أن و (3) « ِريُك(الَتحْ 

الذي هو   (ْشِمْم َوُرمُ أ)وَ  ل ـصـام، واتــباإلدغام ــل اإلدغـصـ ت ال ي:ـعنـ ي ت:ـلـق»

ه: )َوَما َقْبَلُه الَتْحِريُك(، البيت؛ ألنه خمصص منه، فوقع قولنه يف ص مخصبامل عام

( فاَما َواٌو َأْص وَ ) :قوله  إليه  م، وهذا القول سبقهاإلشامبني أحكام الروم و صال  يِل 

 (4)السخاوي وأبو شامة«.

 
 (.181)يناملعا إبراز (1)

 (.2/1038)العقد النضيد  (2)

 (.2/534)كنز املعاين للجعربي  (3)

 (.2/365) (، وانظر: فتح الوصيد504القصيد )ح يف رش هر النضيداجلو (4)
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ائل بأصوهلا األوىل من حيث الرتتيب أن تلحق املس سبق فإنما  اء  عىلوبن

 يفصل بينهام، فإن اإلدغام يف اهلمزة املسبوقة بواو أو ياء ساكنتني اّل أا، وقة هبعلاملت

(، فكان األنسب ذكره َياَء ُمْبِدالَ َوالْ  ُيْدِغُم فِيِه اْلَواوَ وَ )قوله:  يتني هو من توابعأصل

،  (َوَما َقْبَلُه الَتْحِريُك َواْشِمْم َوُرُم( موصوال  بقوله: )) قوله:ويصري هناك مع أصله، 

 مزيتان: وصل الكالم عن اإلدغام بتاممه من جهة، واتصال الكالم ذٍ ق حينئفتتحق

 م. ى، واهلل تعاىل أعلمن جهة أخرالروم واإلشامم  عن أحكام
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 ثامنال بحثامل
 مالةباب اإليف  التعقبات الواردة 

 طيب: عند قول الشااملطلب األول: 
 ِد انَجالَ َداَي قَ ـَكاٍة هُ ـْش ـاَي مِ ـَْحيـَومَ   مْ هِ ُه حِلَْفِص َواَي َعنْـْ َمثعَ ـاَك مَ ـَوُرؤيَ  -305

ئي وذلك يف  والكسا ه محزةما اتفق علي بذكر هذا الباب بدأ الشاطبي أحكام

جملة من الكلامت انفرد الكسائي تبعه بثم أ ،وكلامت خمصوصة قواعد عامة،

 .بإمالتها

ن  يكون أبعض الرشاح هنا يف الرتتيب والتنسيق ما استحسنوه من ومما ذكره 

 الشاطبي: يت عقب األبيات املتضمنة النفرادات الكسائي، أي بعد قولهذا الب

تي انفرد ا َويِف َسجى(؛ ألن الكالم ال يزال عن املواضع الَطَحاهَ  ا َمعْ َرُف َتاَلهَ َوَح )

ما  دخالإ عليه فال ينبغيو ني عنه،حدى الروايت إالكسائي بإمالتها، وإن كانت يف 

   .نهامبي اشرتك فيه األخوان

  ت بعد هبذا البي ثم اعلم أنه كان من حق الناظم أن يأيت»السمني احللبي: قال  

ن انفرد به أحد  ؛ ألنه من إمالة الكسائي أيضا ، وإ(َمْع َطَحاَها اَلَهاَرُف تَ َوَح )قوله: 

 ( 1) .«راوييه عنه

 بنيملا أشار إىل انفرادات الكسائي،  أن الناظم  التعقب هذا عنجيب وأ

 نفرد فيه مما كان من ذوات الياء التي تضمنتها األبيات التالية:  ما اوال  أ

 ال  ــــيِّ ــي مُ ــائِ ـــَس ـكِ ـَواُه لِلــــا َس ــَيمــَوفِ   .... .......... ........................ -298

 الـََّقبــتَ ـُه مُ ـــلُ ــثْ ــا مِ ـــــايَ ــــطَ ــى َوَخ ـــَأتَ   اَم ـفَ اِت َكيْ ـْرَض ـا َومَ ـــرُءيَ ـَوالاَي ــــَوُرْءيَ  -299

ا َوَح ـْوا َأيــمُ ـاهُ ــيَ ــحْ ــمَ وَ  -300  الَ ْشكِ ـُرَك مُ ـَس أمْ ـْي َليـَِدانـْد هَ ـي قَ ــفِ وَ   هِ اتِ ـقَ ـق تُ ــــض 

 
من أول باب اإلمالة إىل آخر (، رسالة علمية لنيل درجة املاجستري بجامعة أم القرى 82) النضيدلعقد ا (1)

 رييص.عيل احلأمحد بن  باب الالمات، حتقيق: د.
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 الَ ـــتَ ـَْم جُي ــيَ رْ ــمَ ـي بِ ـانـي َوَأْوَص ـانـَص ــعَ   ُل َجاَء َمنْ ْن َقبْ ـاين َومَ ـَْهِف َأْنسـَويِف اْلكَ  -301

عَ ــَض ـــى تَ ــتَّ ــَح ِه ــــُت بِ ــــَذعْ أ  ِذيــالَّ  َي ـِـانـــس آتَ ــي طـِـا َوفــهَ ـــيــفِ وَ  -302  َدالَ ـنْـمَ  وَّ

 ، كذلكبه مما كان من ذوات الواو، فأحلق هبا أيضا  ما كان م بني ما انفرد ث 

 :فقال مثله وشاركه فيه محزة من باب التناسب، وضم النظري إىل

 تَالَ ُتبْ  َواوِ ــالْ ـبِ ي ـا َوهَ ـــهَ ا ــْرُف َدَح ــَح وَ   الََها َمْع َطَحاَها َويِف َسجىُف تَ رَ ـَوَح  -330

ا ُضَحا  -430 حى هَ َوَأمَّ با َمَع اْلــَواا َوالضُّ  تَالَ خْ ـََواِو تـالْ ــَوبِ االََها ــــَأمَ ــوى فَ ــــقُ ـــ  لرِّ

 وكان حق هذا البيت أن يكون بعد قوله:»الفايس:  قال اإلمام أبو عبداهلل

  ال أنه اعرتض بينهام بقوله: يت، إلبآخر ا  إىل ا َويِف َسجى(ْع َطَحاهَ َرُف َتاَلَها مَ َوَح )

ا ُضَحاَها ) حىوَ َوَأمَّ آخر البيت؛ لتناسب حكم البيتني، فإهنام من ذوات  ( إىلالضُّ

 (1) . «   ﴾ۡشَكٰوة ِمِ ﴿هذا البيت من ذوات الياء إال  الواو، وكلم

ا ) بقولهض بينهام يف ذلك أنه اعرتالعذر له لكن » وقال السمني احللبي: َوَأمَّ

  ذوات الواو،  من إىل آخر البيت، لتناسب كلم البيتني يف أهنام( حىلضُّ ا َواَحاهَ ُض 

و  ـر، وهـيظـ الن ري إىلـظـم الن ـض ـ، ف﴾م ۡشَكٰوة ِ﴿ اء، إالــلم من ذوات اليـذه الكـوه

 (2) .« نـسـح

 ثاين: عند قول الشاطيب: املطلب ال
 َثانِ ى يِف اإِلرْس )ُصْحبٌَة( َأْعمَ ى َرم -930

ِ
 الِ بَّ ـَس ـ ْم تَ ـهُ ـِف َعنْـَوقْ ـ ى يِف الْ د  ـى َوُس و  ــِس   ي ا اء

 ّوالَ رْسا )ُحـ(ـْكُم )ُصْحبٍَة( أَ مى يِف االَوَأعْ   هِ ائِ رَ ـعَ ـي ُش ـَِز فا ــ(ـَــراَءى )فــــَوَراُء تَ  -103

  وهو قوله تعاىل: ،يف موضعيه من سورة اإلرساء ﴾ ۈ﴿  كلمةالكالم عىل 

فرق   الشاطبيف (3)   ﴾ٴۇۈ ۈ ۇ ۆ ۆ ڭ ڭ ڭ ۇ   ڭ﴿

 
 (.1/400) الاللئ الفريدة يف رشح القصيدة (1)

خر آ اإلمالة إىل أول باباجستري بجامعة أم القرى من رجة املنيل دعلمية ل رسالة (،82) يدالعقد النض (2)

 أمحد بن عيل احلرييص. باب الالمات، حتقيق: د.

 .(72) اإلرساء (3)
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د وق »قال أبو شامة:، ومل يتابع بينهام يف السياق،   ﴾ٻ﴿ وضعني بمسألةبني امل

يف اإلرساء، ولو اتصال لكان    ﴾ۈ﴿ بني لفظي   ﴾ٻ﴿ مسألةفصل الناظم ب

 فيقول:  أوىل،
ال«صـالة فــاإلمـراءا بــتوراء   كم صحبةأوال حرا ـى يف االسـمـواع

 (1)
 

مكنه يتني، وكان يوفرق الناظم بينهام بذكرمها يف ب» قاري:  ال عيل م موقال اإلما

 (2) أن يقول:

 ثَ رــْي اإِلسـى فِ ــمَ ـٌة( َأعْ ــبَ ـحْ ـى )ُص ـمرَ 
ِ
 الَ ُم )ُصْحبٍَة( َأوّ كْ ــ(ــرا )ُح ـي اإِلْس ـى فِ ـمـَوَأعْ   ي اـانِ ـاء

ى َوُس ـــــِس   هِ ــائِ رَ ـــعَ ــُش  يـــِاَز فـــــ(ـَـــراَءى )فـــــــَوَراُء تَ  ى فـــو   الـَة ُوصِّ ـبَ ـ ُصحْ ِف ــي َوقْ ـِد 

قال يف موضع قصيدته، حيث عمل ابن مالك يف  جاءينهام اجلمع بوعىل 

 ( 3)  : اخلالف

 تدا را وذا ابــي االسـانـى ثـمـع أعـي مــمر  ةــم وصحبـمِّ ـداي تـــع هــاي مــيـحـوم

 داي سـ م فـ وى ثـي سـف فــد وقــنـة عـبــ    ــــ  حـْشا وص أْل فرا ـة ورا تـوى صحبــح

 : عقد اخلالف بقوله ري يف طيبة النرش، حيثومثله عمل اإلمام ابن اجلز

دىــوى  ســـ ويف سا  ـمـ حوأوال    دا ا صى كال اإلرسمـي أعـق فــواف
(4 )

 

 (5)   لكنوز:وحمل اى بحل الرموز  نظمه املسم يف ا  عمل ابن الفصيح وعليه أيض

ال   مْ ـهُ  ا ـهَ ـَوبِ  بَةٌ ــ  ـَوُشعْ  يَّاَل مَ  ا  ـيـانِ ـثَ  َراــااِلس يـفِ  ىـمَ ـَأعْ وَ   اَل ـَعــال ىـتَ ـَوفَ  َأوَّ

 اَل ـجِ  َدى  ـَوُس  َوى  ـِس  ا  ـفـَوقْ  هُ ــنَ ُدو  َوَميَُّلوا َرَمى واالُ ـَأمَ  ٍروــمْ ـعَ  يـَأبِ  َوُدونَ 

 
 .(219) إبراز املعاين (1)

 .(54) الميةالضابطية للشاطبية ال (2)

 .(50) سديس العيلالقصيدة املالكية يف القراءات السبع، حتقيق د. أمحد بن  (3)

 .(51) رش يف القراءات العرشلنتن طيبة ام (4)

راه يف القراءات، اجلامعة اإلسالمية،  البن الفصيح، بحث لنيل درجة الدكتو حمل الكنوز،وحل الرموز  (5)

 .(277) للباحث: هشام بن سليامن الزريري
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 رَ ـــعَ ـشُّ ـال يـَوفِ 
ِ
  دِ ــعْ ـبَ  نْ ــمِ  ذيـَوالَّ  ْل ــَأمِ   َزةٍ ــــمْ ـَحـلِ  ىاءَ رَ ــتَ  َرا اء

ٍ
َ  َراء  ثَّاَل مَت

أن اإلمام الشاطبي ملا عقد يف أول الباب ما اتفق عىل  :ن هذا التعقبوأجيب ع

فبدأ   ووافقهام، اركهامئي، بني ابتداء  من هذه األبيات من ش إمالته محزة والكسا

ة كلم لثاين من ا ضعواملو    ﴾ڻ﴿ و     ﴾ں﴿و   ﴾ ڀ﴿  يف كلامتهلام بموافقة شعبة 

كلمة  يف املوضع األول منسبق، وذلك  ، ثم ثنى بموافقة أبا عمرو ملن ﴾ۈ﴿

بني املوضعني، وعدم التتابع بينهام، واهلل  سبب ذلك الفصل فحصل ب ،﴾ۈ﴿

  أعلم.تعاىل
   طيب:: عند قول الشالثاملطلب الثا 

 اِرئُِكْم )َتـ(ـالَ بَ اِري وَ ـَاْلبوَ  اِرعُ ـَس ـنُ   ا اِرُعوَس ـ(ـِميٌم وَ َصاِري )تَ ـاُع َأنْ ـجَ َوإِْض  -273

 ـيَ ــــغْ ـ ْم طُ ـهِ ـــَذانِ َوآ -283
 ُه اجْلََواِري )َتـ(ـَمثَّالَ نْـا عَ ـــنَـَن آَذانِ   و      ــاِرعُ ـــَس ـْم َويُ ـهِ ــانِ

 حظ عندواملاللامت انفرد بإمالتها دوري الكسائي، عداد كهذه الرتمجة يف ت

ل جاءت ب يف هذه الرتمجة،      ﴾ہ﴿ و   ﴾ۅ﴿ذكر كلمتي عدمطبي م الشامااإل

؛ التفاق ءمة واملناسبة اجلمع يف مكان واحدمع أن املالام فيام سبق، رة إليهاإلشا

ر فإن قيل: مل ذك» ، وقد تساءل عن ذلك اإلمام الفايس فقال ما نصه:القارئ

جلمع يف اسب اتنكلم، لال همها مع هذمع ما تقدم، ومل يذكر    ﴾ ہ﴿ و   ﴾ۅ﴿

 انفراد الدوري عن الكسائي بإمالتها؟

     ﴾ ہ﴿ و   ﴾ۅ﴿  ويقرأ قرأ الكلم املتقدمة بني بني، ي كام أن ورشا  : قيل

ملا حيصل من االختصار بإمالة ورش فيهام  كذلك يف أحد الوجهني ذكرمها بعدمها؛ 

م فإن الكل ه هذ حسن، بخالفن عنه باختالف فأوجز وأهذاعليهام، أال تراه قال: و

ىل طول ام إورش فيه هبشا  يفتح مجيعها، فلو ذكرمها معهام الحتاج يف بيان مذرو

 (1) .«عبارة

 
 (.1/429) الفريدة يف رشح القصيدة الآللئ (1)
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فإن قيل: كان ينبغي للناظم أن يذكر مع هذه الكلم »احللبي:وقال السمني 

مما يع ، فإن اجلم  ﴾ہ﴿و ﴾ۅ﴿  لفظيتوالكلم التي بعدها يف البيت اآل

هذه الكلم مناسبة ظاهرة هو أن مع ه هلام كرفي ذي، فعن الكسائ  انفرد به الدوري

، خرو أوىل من أن يذكرمها يف موضع آراء، وهض القبعيذكر مجيع ما انفرد به 

يقرأ الكلم املتقدمة بني بني، ويقرأ هذين احلرفني أعني:   فاجلواب: أن ورشا  

ا كذلك فلام كان يقرؤمه ة، كذلك بخالف عنه فيهام خاص    ﴾ہ﴿ و  ﴾ۅ﴿

اختصار العبارة ورشاقتها بإحالة ورش فيهام عليها،   ذلك من ا يفمل بعدها؛ مهاذكر

رته مع وضوحها، بخالف عبا فأوجز يف )وهذان عنه باختالف( راه كيف قالت أال

ما لو ذكرمها مع هذه الكلم فإنه كان حيتاج نظمه بعد ذلك إىل بيان مذهب ورش 

 (1).«نظمه ما  عن ذلك إىلرى  طويلة، فعدل أخ فيهام بعبارة

 

 

 

 

 
 

 

 
 (.062) العقد النضيد (1)
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 تاسعال بحثامل
 ءات اإلضافةالتعقبات الواردة يف يا

 إلمام الشاطبي:لك عند قول اوذ

  النَّْمِل َمايِل )ُد(ْم )لِـ(ـَمْن )َر(اَق )َنـ(ـْوَفالَ َويِف   ُن َعاِمرٍ َراطِي ابْ ـي ِص ـِى َأْرضـَأ(تَ ي )ـِاتـمَمَ  -416

إىل ستة لواقع بعدها قسم بحسب احلرف اضافة تنات اإلياءن علوم أملمن ا

أو مهزة وصل ة أو مضمومة سورقطع مفتوحة أو مكأقسام: أن يكون بعدها مهزة 

وهذا البيت واقع يف القسم   ،ريف أو بدوهنا أو ليس بعدها مهزةمقرتنة بالم التع

ف أي حر بل ل،وال وصع السادس أعني به يف الياءات التي مل تقع بعدها مهزة قط

اطبي وقد بدأها الش ،من ذلك ثالثون ياء   املختلف فيه وف املعجم، ومجلةمن حر

 فقال:  (1)  نعامباأل   ﴾ۇ﴿  لفظ يف بذكر اخلالف
الَ ِف َواْلَفتْ ـاخْلُلْ ـَاَي )ِجـ(ـي بـَوحَمْي  الَثنِيَ ُخْلُفُهمْ ـٍز يِف ثَ ـْرْيِ مَه ـَغ عْ ـَومَ  -413  ُح )ُخـ(وِّ

ۆ ۆ  ۇ﴿ مام الشاطبي أن اخلالف يفعىل اإللرشاح ا ضا الحظه بعممو

  من مع وجود الدواعي لذلك     ﴾ ۇ﴿  ف يفذكره مبارشة بعد اخلالمل ي   ﴾ ۈ

بل كان الفصل بينهام ببيتني، قال  هام لنافع، ياتفاق احلكم بفتح الياء ف و احتاد اآلية،

 يف  مالصل الكيت أوىل؛ ألنهكان    ﴾ۇ﴿ لو أتى هبذا البيت بعد » :مام أبو شامةاإل

 (2)   .« ﴾ۇ ۇ﴿
؛  ﴾ۇ ۇ﴿   فصل بني ن الناظم إنامأ -وهللا أعلم -والذي يظهر 

 يف املوضع الثاين، حيث قرأ ول، واتفاقهماألالختالف الرواة عن نافع يف املوضع 

 ولورش اخللف فيها، بينام قرأ نافع بكامله بفتح الياء يف    ﴾ۇ﴿ قالون بإسكان ياء

   .    ﴾ۇ﴿
 

 .(216:آية) (1)

 (.302) ايناز املع إبر (2)
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 شرعاال بحثامل
 يف ياءات الزوائددة اربات الوالتعق 

 اطبي:اإلمام الشوذلك عند قول 

 الَ ي تَ ـنِ ـِل هَيِْديَ ـَت النَّمْ ـحْ ـاِت تَ ـبَ ـثْ اِل ا ـبِ   ِعي ُخْلٌف )َز(كَا َومَجِيـُعُهْم   ْرتَ يف نَ وَ  -441

ملشار هذا البيت من أواخر ما ذكره اإلمام الشاطبي يف هذا الباب، واخلالف ا

فورد عن قنبل اخلالف بني   (1) ،بسورة يوسف   ﴾ ېې ﴿ :ىلله تعاقو إليه يف

 اقرتح اإلمام أبو شامة أن يكون هذا البيت املشتمل عىلها، وأو حذف إثبات الياء

 د قول الشاطبي:ذا اخلالف بعه
ِحيَح ُمعَ  َكالَف َواىفـوُس ـيُ ـبِ   اَ ِقي َزكـتَّ ـْن يَ ـوِن َومَ ــافُ ـُه َوَخ ـنْــَوعَ  -434  الَ لَّ صَّ

ق القارئ، وتطابق السورة، فقال ما اب الداعية لذلك من اتفاألسبتوارد ال

ألن إثبات الياءين فيهام   ؛ ﴾ ڱ﴿ البيت بالبيت الذي فيهيته وصل هذا ل» ه:نص

وضع اجلزم وما عطف عليهام  ورة واحدة، وكالمها يف مرئ واحد يف س لقا

 ( 2).«جمزوم

عىل الذي قبله يف  البيت ديم هذابتق خر آشامة اقرتاحا   وأورد أيضا  اإلمام أبو

 لشاطبي: قول ا

 الَ ُمثِّ ْذُف بِاخْلُْلِف ـِه َواحْلَ ـمِ ـىَل َرْس ـعَ    َياُؤهُ َعِن اْلُكلِّ َأْلنِي ْس ْهِف تَ ـي اْلكَ ـَوف -440

ليته قدم هذا البيت عىل   أو» فقال: الزائدة عليها، الياءات املعدودة، ثم لتتصل

لسمني  ا وسدد (3) ،«ر اخلارج من العدةذكثم ي ،عدودةامل ات ءياقبله لتتصل الالذي 

ي قاله صحيح باالعتبارين  وهذا الذ» :لمع تأييد األو تعقب اإلمام أيب شامة

 
 (.12:ةآي) (1)

 (.316) إبراز املعاين (2)

 السابق.  املصدر (3)
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 ( 1) .«ليق وأ املذكورين، ولكن األول أنسب

؛ ألن  ﴾ڱ﴿ أن اإلمام الشاطبي قدم ذكر -وهللا أعلم -لذي يظهر وا 

القصيدة وأصلها التيسري،  ق لطرق ني موافاحلال اء يفبإثبات الي بلالقراءة فيه لقن

ليس من طرق صال  ووقفا  الياء فيه لقنبل و؛ ألن إثبات  ﴾ې﴿  أخر ذكر بينام

ان عن قنبل، ومها الوجهان صحيحو» قال يف النرش موضحا  هذا األمر: ،القصيدة

لتي ضع اا من املواوهذالتيسري والشاطبية، وإن كان اإلثبات ليس من طريقهام، يف 

 (2) طرقه، واهلل أعلم «.  التيسري عنج فيها خر

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 

 
(، رسالة علمية لنيل درجة املاجستري بجامعة أم القرى من أول باب الوقف عىل 380) العقد النضيد (1)

 اق.اهلل غزاي الرب عبد ائد، حتقيق: د.اب ياءات الزوأواخر إىل آخر ب

 (.170اين )محالرح (، والفت63ع )غيث النف (، وانظر:2/187النرش ) (2)
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 اخلامتة
ذي توصلت فيه إىل عدد من ا البحث، والاحلمد هلل الذي وفقني إلمتام هذ

 النتائج اآلتية: 

هم هلا عند العلامء وحمبت الشاطبيةتن ملنزلة العالية مل ة الرفيعة واكانامل :أوالً 

لِفها وتقدمه يف ا يؤكد مم ،اهم هبوعنايت  العلم. فضلها وعلو كعب مؤَّ

البارزة عند  راك والتعقب من السامت الظاهرة، واملعامل تدأن سمة االس  :نياً اث

 . رشاح القصيدة، عىل تفاوت بينهم يف العناية هبا

ن باعثها الشاطبية خصوصا  ما كابات عىل ودراسة تلك التعق أمهية معرفة :اً اثلث

   ه هذا البحث.واألبيات واألبواب، وهو ما اقترص عليلرتاجم رتيب ااة تمراع

من إثرائها  ت عىل الرغم عقبات الواردة عىل الناظم يف ترتيب األبيالت أن ا :رابعاً 

أهنا  القائلني هبا، إالن وجهات نظر ا عاجلانب العلمي للقصيدة الشاطبية، وتعبريه

   طبية.ة للشاعلميمن القيمة ال تقلل بحال من األحوال ال

تجملة م عبارات االعتذار عن الناظم،جتلت غالبية تعقبات الرشاح ب :خامساً 

ي مسبوقة بمثل: فلو كان كذا إىل أهله، فهبحسن اخلطاب ومتام األدب ورد الفضل 

تيب  وكان الرت -ولكان حسنا   -هلكن العذر ل -ىلوكان من األو -وكنت أود–

 يقتِض...الخ. 

ة يف تيب والتنسيق والتقديم والتأخري داخلة بالرتملتعلقات اأن التعقب :اً سادس

 منها  مقاصد النظم، وبيان األوىل، وليس يف واحدٍ  ل باب التحسينات، واستكام

صيدة  ري: وهذه الققا إىل وجود خطأ، أو وقوع خلل، كام قال اإلمام مال عيل إشارة

يف مقام ية وأولفوات  ق أوإمجال أو أطالالعبارة، وإنام غايته  ا خلل يفال يوجد فيه

 اإلشارة.
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