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 امللخص
من  هـ( 037)تعند اإلمام ابن بري  (توجيه القراءات)يتحدث هذا البحث عن 

 .(اللوامع في أصل مقرإ اإلمام نافعالدرر ) ل رججوتته  ي مقر  اإلمام ااع  خال

 وقد تم اختياج هذا النظم املباجك لألموج التالية:

وضعه صاحبه  راه النظم املعتمد عند املغاجبة  ي جواية وجش عن ااع ، منذ رن -

  ىل اآلن.

 لغزاجة التوجيهات عيه، وقد جعلها املؤلف من مالمح منهجه كام سيأيت بيااه.  -

كام راه كان  ،م املدجسة املغربية  ي القراءاتجاللة مؤلفه، عابن بري من رعال -

 باجعا  ي اللغة والنحو كام سيتضح خال ل ترمجته.

 .واسعة  ي اآلعاق قيمة منظومة ابن بري العلمية، وما هلا من شهرة -

وقد قام البحث بتتب  األبيات التي عيها توجيه، وجبطها بام قاله رهل 

، واإلمام ريب العباس هـ(730)تمن رمثا ل مكي بن ريب طالب القييس (التوجيه)

. (الدجج)، وغريهم من رشاح هـ(300)ت، وريب عيل الفاجيسهـ(777)تاملهدوي

املنتوجي اهلل  واإلمام ريب عبد ،هـ(017)ت اتكاإلمام حممد بن  براهيم الرشييش اخلر

 وغريهم . ،هـ(1771)تعبد الرمحن ابن القايض املكنايس واإلمام ،هـ(737)ت القييس

لباحث عىل من مج  التوجيهات عند ومما شج  عىل هذا البحث عدم وقوف ا        

ة النظر وقام بدجاستها، كام رن تدجييس هلذا النظم املباجك ومعاود (ابن بري)

.عيه مراجا وتكراجا كان السبب لتنبهي هلذا البحث بعد توعيق اهلل 
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 مقدمة
 ن من رجل ما يرصف عيه اإلاسان وقته خدمة كتاب اهلل تعاىل، وعلوم القرآن 

علم القراءات القرآاية، ومن القراءات  نان كثرية، ومن رغصاهنا اليااعة،ذات رع

دينة، اإلمام ريب عبد الرمحن ااع  بن ريب اعيم السبعية املتواترة، قراءة  مام امل

، وقد عني رهل املغرب هبذه القراءة، بعد رن صاجت القراءة الرسمية هـ(161)ت

السائدة  ي بالدهم، ورلفوا عيها كتبا مفردة، بعضها منثوج، وبعضها منظوم، وقد 

الدرر )بــي املوسومة اشتهرت رجاجيز كثرية  ي هذا املقر  غري رن رججوتة ابن بر
قد حظيت بقبو ل واس ، حتى صاجت عمدة  اللوامع في أصل مقرإ اإلمام نافع(

املغاجبة، وقبلوا ما عيها من اختياجات، ومما يدلك عىل مدى اهتامم القوم هبذا النظم 

رن رشوحه واألعام ل التي قامت عليه تزيد عىل ثالثني رشحا وحاشية ما بني مطبوع 

 وخمطوط.

 .ىل هذا النظم املباجكاختياجي ع لذا وق 

 أسباب اختيار الموضوع:
ورن له مذهبا خاصا به  ي  (القراءات توجيه)ألبرت مكااة مؤلفه  ي  -1

 كام سيتبني من مناقشة رقواله، وبيان آجاء رشاحه حو ل توجيهاته.   (التوجيه)

 الفقيه األعضل،»عقد وصفه مرتمجوه بــ  بيان منزلته  ي اللغة والنحو، -1

«رع األكمل، النحوي، اللغوي، العرويض الفريضوالكاتب األب
(1)

. 

، وهذا الوصف يبني لنا (النحوي)رن رغلب املرتمجني له وصفوه بـ واملالحظ 

 بتوجيه القراءات. (ابن بري)مكااة اإلمام  ي اللغة ، ويفرس لنا رس اهتامم 

                                                        
 ،1ط. التلميدي حممود،: لبغية الناشئ والباجع ...،حتقيقحممد بن  براهيم الرشييش، القصد الناع  ( 1)

 .33 ص ،1113،ـ ه1713
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 ا حيتاج  ىل بذ لـات، ممـدة، التي تضمنتها هذه التوجيهــد العديــوائـالف -3

 جهد  ي مجعها.

 كون هذه املباحث مبثوثة  ي غري مظاهنا. -7

 منهج البحث:
وقد قمت بجم  األبيات التي وجد عيها تعليل وتوجيه، ثم رجدعتها بكالم رشاح 

، وقمت برتتيب األبيات عىل ترتيب ربواب النظم، (التوجيه)الدجج، ثم بكالم رهل 

امع في أصل مقرإ اإلمام )شرح الدرر اللو واعتمدت  ي ضبط ربيات النظم عىل 
لإلمام املنتوجي، وجعلت رمام كل بيت جقمه  ي النظم، ثم  اني حاولت رن  نافع(

رقوم بتنظيم هذه التوجيهات تنظيام لساايا، وبعد  معان النظر  ي هذه التوجيهات 

، املستوى الرص ي، واملستوى الصويت تبني يل رهنا تندجج حتت ثالث مستويات:

  .بيكياملستوى الرتو

ورما املستوى الداليل عال يوجد ضمن توجيهات ابن بري، والسبب هو راه مل 

 ، وغالبا ما يكون هذا املستوى  ي الفرش.(عرش القراءات)يكثر من توجيه 

 خطة البحث:
وقد اقتضت طبيعة البحث رن رتعرض لرتمجة صاحب األججوتة، ورن رعرف 

 البحث عىل هذا الرتتيب :بعلم التوجيه، ورشهر املؤلفات عيه، علذا جاء 

 .وهي التي احن بصددها مقدمة:

 .علم توجيه القرءات وبعض ججاالته الفصل األول:

 .التوجيه تعريفا   المبحث األول:

 .التوجيه تأليفا   المبحث الثاني:

 .التعريف باإلمام ابن بري المبحث الثالث:
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 .توجيه القراءات عند اإلمام ابن بري الفصل الثاني:

 .مدخل
 .: التوجيهات الصوتيةلمبحث األولا

 .: التوجيهات الرصعيةالمبحث الثاني

 .: التوجيهات الرتكيبيةالمبحث الثالث

 .: رهم اتائج البحثخاتمة
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 الفصل األول: علم توجيه القراءات وبعض رجاالته
 ااملبحث األول: التوجيه تعريًف

ه  ىل ااحية كذا ري: استقبلها : مصدج التوجيه لغة ه، ورما توجَّ َه يَوجِّ َوجَّ

عمصدجه التوجه، وله  ي اللغة عدة معان، ترج   ي مجلتها  ىل التنقيب والبحث 

واملقصود واملقابلة لليشء، ومنه وجه اإلاسان، عهو مستقبل لكل يشء 
(1)

 .   

ا رن اقو ل  ي : ااطالقا من التعريف اللغوي يمكننوفي اصطالح علماء التوجيه

التعريف االصطالحي: )علم يبحث  ي معاين القراءات والكشف عن وجوهها  ي 

 العربية، و يضاح وجه كل قاجئ عيام جواه واختاجه من مرويه برشطه(.

حيث قا ل:  هـ(1117ت)ابن عقيلة املكي  (التوجيه)الذين عرعوا  املتقدمنيومن 

حيث العربية واللغة؛ ليعلم  وهو علم يبني عيه دليل القراءة وتصحيحها من»

« القاجئ وجه القراءة
(2)

. 

تبيني وجه قراءة ما، باعتامد رحد ردلة العربية اإلمجالية من اقل،  »: وعرفوه أيضا

« و مجاع، وقياس، واستصحاب حا ل
(3)

. 

وعلم توجيه القراءات من رجل علوم القرآن، وقد عده منها اإلمام الزجكيش 

وذلك  ي النوع الثالث والعرشين،  (ربهان  ي علوم القرآنال) ي كتابه  هـ (017 )ت 

وقد بني الزجكيش جاللة هذا العلم وعائدته، كام بني رهم الكتب املؤلفة  ي توجيه 

وهو عن جليل، وبه تعرف جاللة املعاين  »القراءات متواترها وشاذها، ومما قاله : 

                                                        
  .مادة وجه ،والقاموس املحيط، للفريوتآبادي  ينظر معجم مقاييس اللغة، رمحد بن عاجس، مادة، وجه.( 1)

وث والدجاسات جامعة الشاجقة، ابن عقيلة املكي: الزيادة واإلحسان  ي علوم القرآن، مركز البح( 1)

 .116 ص،  7جم، 1776 / 1،1710ط

داج ابن القيم داج ابن  عبدالعيل املسؤو ل: القراءات الشاذة ضوابطها واالحتجاج هبا  ي الفقه والعربية،( 3)

 .161صم، 1777 /هـ1711ط. عفان،
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أليب عيل  (احلجة)ها كتاب وجزالتها، وقد اعتنى األئمة به، ورعردوا عيه كتبا، من

للمهدوي، وكل منها قد اشتمل  (اهلداية)ملكي، وكتاب (الكشف)وكتاب ، الفاجيس

عىل عوائد
(1)

» 

ثم ذكر بعدها  ،(القراءات السب ) ه الكتب التي ذكرها خمتصة بتوجيهوهذ

  ( عراب القراءات الشواذ)البن جني، و (املحتسب)كتابني  ي توجيه الشواذ ومها : 

 البقاء العكربي.  أليب

مل  (اإلتقان  ي علوم القرآن)جمحه اهلل  ي  هـ ( 111)ت بينام اجد اإلمام السيوطي 

اللة قدجه  ي التنبيه السادس من ، و اام اكتفى بالتنبيه عىل جيعده اوعا مستقال

، وقد اقل ما روجده اإلمام الزجكيش (ين والعرشين  ىل الساب  والعرشينالنوع الثا)

  ومل يضف شياا.جمحه اهلل

 (الزيادة واإلحسان  ي علوم القرآن)يلة املكي  يواقتفى رثر الزجكيش ابن عق

 .(النوع الثاين والتسعون) عجعله علام مستقال وحتدث عنه  ي

ويعترب كالم الزجكيش ذا رمهية كبرية  ي بابه حيث  اه وجد  ي كالمه تسمية هذا 

من استخدموا هذا املصطلح، ولعله مل وهو من روائل  (توجيه القراءات) بـالعلم 

 هـ( 131)تربو احلسن رشيح بن حممد الرعيني يسبقه حسب اطالعي  ال اإلمام 

 (اجلم  والتوجيه ملا اافرد به اإلمام يعقوب بن  سحاق احلرضمي) الذي سمى كتابه
(2)

. 

علل )، وهو رقدمها، رو (وجوه القراءات)عكااوا يطلقون عليه املتقدمون  رما

  (االحتجاج واحلجة)، رو ( عراب القراءات)رو  ،(معاين القراءات)، رو (راءاتالق

                                                        
، 1ج كتبة داج الرتاث،حممد ربو الفضل  براهيم،ط،م: : الربهان  ي علوم القرآن،حتقيقالزجكيش( 1)

 .377ص

العدد  ،10ج ،وارشه  ي جملة املوجد العراقية )اجلم  والتوجيه...( حققه الدكتوج غاام قدوجي احلمد،( 1)

 .، ثم قامت بنرشه داج عامج باألجدن الراب 
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مسب  السبعة،  هـ( 317)ت عند ابن جماهد  (وجوه القراءات)وقد وجد مصطلح 

 بن محزة الكسائي قد قرر عىل محزةوكان عيل »عقد قا ل  ي ترمجة اإلمام الكسائي 

صناعته، وكاات العربية علمه ووجوه القراءات  يواظر
(1)

لح رن مصط  ال «

 (التوجيه) (الرعيني)
(2)

هو الذي حظي بالقبو ل، وتبعه عليه ربو العالء احلسن بن ، 

ميف  وبسط توجيه قراءته عىل اختياج ابن الس)محد العطاج اهلمذاين عألف كتابه ر

وتتاب  عليه  (اإلتقان) الزجكيش، ومنه رخذ السيوطي  ي وتبعهام هـ (161)ت  (ااع 

 ، وجرى عىل رلسنة القراء ركثر من غريه.الناس

 مرادعة له من رمهها ما ييل: مصطلحاتوللتوجيه 

أليب منصوج حممد بن رمحد  (علل القراءات)ومنه كتاب  :أو العلة التعليل

 .(هـ307)تاألتهري 

احلسن  أليب عيل (.احلجة للقراء السبعة..) : ومنه كتابالحجة أو االحتجاج

املنسوب  (جة  ي القراءات السب احل)وكتاب:  (ـه300)ت بن عبد الغفاج الفاجيس

وهذا املصطلح الذي استعمله  (ـه307)ت أليب عبد اهلل احلسني بن رمحد ابن خالويه

 :   حيث قا ل (الدجج اللوام ) ي  (ابن بري)

 روجدت مــا رمكننــي مــن احل جــج

 

جــج  ــه ح  ــام  ي طالب ــا يق  مم

ات واإليضاح ب  ي تبني وجوه القراءاملحتس) : ومنه كتاباإليضاح أوالموضح 

لنرص بن عيل الشرياتي املعروف  (املوَضح  ي وجوه القراءات وعللها)وكذا  (عنها

 .هـ (161 )ت بابن ريب مريم

                                                        
 .07شوقي ضيف،ط.داج املعاجف مرص، ص  :كتاب السبعة  ي القراءات، حتقيق ابن جماهد،(  1)

البن عبشون األادليس   (توجيه رحاديث املوطإ)صطلح التوجيه مبكرا  ي علوم رخرى مثل: وجد م( 1)

 .(177للكرماين ت )  (القرآن ملا عيه من احلجة والبيانالربهان  ي توجيه متشابه )(، وكذا  هـ371)ت
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نحاة، ومنهم ابن هشام : ويكثر دوجان هذا املصطلح عند الالتخريج والحمل

 لة رمثلته عندهومن مج (مغني اللبيب عن كتب األعاجيب)  ي هـ(061)تاألاصاجي

د، وهي الزائدة، رثبت والثامن : التوكي » ( ىل) ي معرض حديثه عن معاين قوله: 

مستدال بقراءة بعضهم ذلك الفراء
(1)

َة    أَف   ﴿  َن ٱلنَّاس   َد ومِّ ه م   ىتَه   [30] براهيم: ﴾ إ لَي 

رجتبفتح الواو،  معنى متيل (هتوى)عىل تضمني  وخ 
(2)

».    

الفيض الساموي  ي ) هـ(1717)ت ب اإلمام مال عيل القاجي ومن هذا الباب كتا

قراءات البيضاوي ختريج
(3)

)  

 . (ومحلوا عليه قراءة ...) وكتب النحو حمشوة بعباجة 

والتوجيه مصطلح علمي له سامته ومالحمه، اجده عند رهل البالغة، ورهل 

ظان هذه الَعروض، وعلامء توجيه القراءات، علذا ال بأس رن اقف عليه  ي م

 العلوم، لنحدد املصطلح واضبطه، واتبني داللته عند كل طائفة.

وجعله  ،هـ (616)ت : عمن روائل من ذكره السكاكي التوجيه عند البالغيينرما  

 هو  يراد الكالم حمتمال لوجهني» بديعية املعنوية، وعرعه بقوله:من املحسنات ال

« (ءليت عينيه سوا)خمتلفني كقو ل من قا ل لألعوج : 
(4)

. 

سيدي  (تلخيص املفتاح)، ولذا اجد ااظم ل ذلكععرعه بمثوتبعه القزويني 

  يقو ل :      هــ(113 )تعبد الرمحن األخرضي 

                                                        
، 0ون، جالدج املص: يل، وجعفر بن حممد، وجماهد، ينظراسبت  ىل عيل، وتيد بن عيل، وحممد بن ع( 1)

 .367ص، 1، املحتسب،ج111ص

 .170ص، 1ابن هشام األاصاجي، مغني اللبيب عن كتب األعاجيب، ط، داج السالم، ج( 1)

عة املاجد للثقاعة حممد عبدالرمحن الشامع، املال عيل القاجي عهرس مؤلفاته وما كتب عنه، ط، مركز مج( 3)

 .11صوالرتاث ديب، 

 .171السكاكي، مفتاح العلوم، ص ( 7)
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 ................... والتوجيــه مــا                       

 

 

حيتمــل الــوجهني عنــد العلــام 
(1)

 

 

 
وقد سبق بشاج  ىل هذا األسلوب

(2)
 قوله  ي خياط:وابتكره، ومن ذلك  

 خـــاط يل تيـــد قبــــاء                

 

 

 

 

 ليــت عينيــه ســواء                    

 

 

 

 

 

ــذا ــرف ه ــن يع ــل مل  ق

 

 رمـــديح رم هجـــاء   

 
عند البالغيني، وهذا ما جعل اإلمام ابن  (التوجية)والتوجيه قريب من حمسن 

يطلقه عىل التوجيةهـ( 617)ت ريب اإلصب  املرصي 
(3)

قوا بني التوجيه ، م  رهنم عر

والتوجية بام مضمنه: رن التوجية عيها معنيان قريب ظاهر غري مراد، وخفي بعيد هو 

املراد، ورما التوجيه عكال املعنيني مراد للمتكلم من دون ترجيح، وهذا ما ذكره 

حد التوجية رن تكون الكلمة »: عقا ل هـ(030 )ت اإلمام اجم الدين بن األثري احللبي 

ر ومراده ما رمهله ال ما  عيستعمل املتكلم رحد احتامليهام ومهمل اآلخحتتمل معنيني

وحد التوجيه راه اللفظ املحتمل وجهني حيمل املتكلم مراده عىل رمهام شاء استعمله.
(4)

».  

 رما التوجيه عند رهل العروض: عهو مصطلح له داللتان:

الروي املقيد ري  ، وهو : حركة ما قبل(بحركات القاعية)مرتبط  المعنى األول:

الساكن وذلك كفتحة الراء  ي قو ل جؤبة
(5)

     : 

                                                        
اجلوهر املكنون  ي صدف الثالثة الفنون، لإلمام األخرضي، اعتنى به، عبد اهلادي ربو تيد،، داج املآثر ( 1)

 .71املدينة النبوية، ص

، 1امليداين، البالغة العربية رسسها وعلومها وعنوهنا وصوج من تطبيقاهتا هبيكل جديد من طريف وتليد،( 1)

 .  311ص 

رمحد مطلوب خدجية احلديثي، الداج  :ان  ي  عجات القرآن رو بدي  القرآن، حتقيقابن ريب اإلصب ،الربه( 3)

 .170ص، 1العربية للموسوعات،

، ، حتقيق ، حممد تغلو ل سالمابن األثري احللبي، جوهر الكنز تلخيص كنز الرباعة  ي ردوات ذوي الرياعة( 7)

 .111ص ،1املعاجف اإلسكندجية مرص،

ق. وهو  ي البحرجاج الراجز املشهوج، ومتامه: صدج بيت لرؤبة بن الع( 1)  : رلََّف شتَّى ليس بالراعي احلم 

 .1/170 ، واجلنى الداين:0/707
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 وقائم األعامق خاوي املخرَتق

 

 ........................... 

ناد)، وهو اوع من (بعيوب القوا ي)مرتبط  المعنى الثاني:   الذي هو من  (السِّ

حركة احلرف هو: اختالف  وسناد التوجيهعيوب القاعية املتعلقة بام قبل الروي، 

املقيد كالفتحة م  الضمة رو الكرسة، عإن كاات الضمة م  الكرسة ال يسمى سنادا، 

رما  ذا وقعت الفتحة م  الضمة رو الكرسة عهو سناد عند اخلليل بن رمحد 

، ورما األخفش سعيد بن مسعدة الكو ي عال يراه سنادا هــ(107)تالفراهيدي

  .هذا العيب حتى امللك الضليللكثرته  ي رشعاج العرب، ومل يسلم من 

 عقد قا ل : 

 ال وربيــك ابنــة العــامري

 

 اليـــدعي القـــوم رين رع ـــر 

 م  قوله:                   

  ذا جكبــوا اخليــل واســتألموا

 

 

 

حترقت األجض واليـوم َقـر 
(1)

 

 

 

 

 

 

                              

                                                        
 .(167( و ) 117، الكا ي  ي علمي العروض والقوا ي،  للخطيب التربيزي، ص )ينظر( 1)
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 املبحث الثاني
 االتوجيه تأليًف 

علم بني يدي هذا املوضوع رن التأليف  ي علم القراءات قد عرف مما ينبغي رن ي

، عاالئتالف من حيث  ن موضوعهام اجتاهني بينهام ائتالف واختالف  ي آن واحد

 و ليك االجتاهني: ،ىل املنهجية  ي تناو ل هذا العلمواالختالف مرده  (علم القراءات)

القراءات والقراء سواء : الكتب التي اقترص مؤلفوها عىل ذكر االتجاه األول

كإتحاف )رو ركثر من العرشة ركاات السبعة رم العرشة،  وقد يكون رقل من ذلك، 
لشهاب الدين ابن البنا الدمياطي  ء البشر في القراءات األربع عشر(فضال

اللوامع في الدرر )ليس موضوعنا اآلن، ومنه  منظومة ، وهذا االجتاه هـ(1110)ت
 لإلمام ابن بري،  التي هي موضوع بحثنا.  (أصل مقرإ اإلمام نافع

: الكتب التي مل يقترص عيها رصحاهبا عىل القراءات والقراء، بل االتجاه الثاني

رضاعوا  ىل ذلك توجيها لكل قراءة، وهذه الكتب كثرية ومتعددة، وصل بعضها 

 ل ي هذا املجا لينا وطب  وعني بقراءته وحتقيقه و قامة الدجاسات عليه الباحثون 
(1). 

بدرت بواكري هذا العلم عىل شكل مالحظات رولية وجدت عن بعض الصحابة 

الكرام والتابعني،  وكاات هذه املالحظات غري مرتبة وال مستوعبة لقراءات معينة، 

د  عند احلاجة  ليها، و ي كتب التفاسري اقو ل عن بعض الصحابة كابن  و اام كاات تر 

ثم جاء عرص تدوين العلوم ومنها النحو، ، وغريه تدعم هذا الرري وتسن ده عباس

 والتفسري، ومعاين القرآن، عظهر علم التوجيه عىل طريقتني خمتلفتني:

ضمن آجاء بعض املصنفني  ي النحو، والتفسري، ومعاين  الطريقة األولى:

القرآن، يذكروهنا عند بيان قراءة من القراءات، رو االستشهاد هبا، ومن روائل 

                                                        
 .173صم، 1110/هـ1777 ،1ط. عضل حسن عباس،  تقان الربهان  ي علوم القرآن،( 1)
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أليب برش عمرو بن عثامن سيبويه  (الكتاب)عنا  ي هذه الطريقة تب التي تطالالك

وسألت اخلليل عن قوله  » ومن مجلة رمثلة التوجيه عنده قوله: (ـه177)ت الفاجيس 

ينَ  ﴿ : عز وجل ل ح  َن ٱلصََّّٰ دََّق َوأَُكن مِّ  .[17]املناعقون:﴾  فَأَصَّ

« هو كقو ل تهري »عقا ل: 
 (1)

: 

 ىـبدا يل رين لست مـدجك مـا مضـ

 

 وال سابق شياا  ذا كان جائيا 

عإاام جروا؛ ألن األو ل قد يدخله الباء، عجاءوا بالثاين، وكأهنم قد رثبتوا  ي  

األو ل الباء، عكذلك هذا ملا كان الفعل الذي قبله قد يكون جزما وال عاء عيه 

تكلموا بالثاين، وكأهنم قد جزموا قبله، ععىل هذا تومهوا هذا 
(2)

». 

ُرُكم  ﴿ وسألته عن قوله عز وجّل: : ( ا باب من ربواب رنهذ)وقا ل  ي  ع  َوَما يُش 

نُوَن  م   .[171]األاعام:﴾ أَنَّهَآ إ َذا َجآَءت  ََل يُؤ 

ال حيسن ذا  ي ذا »لك: ما يدجيك راه ال يفعل؟ عقا ل:ما منعها رن تكون كقو 

جاءت ال يؤمنون. ا  ذا :  هنَّ عأوجب عقا لاملوض ،  اام قا ل: وما يشعركم، ثم ابتدر 

ا  ذا جاءت ال يؤمنون،وما يش ولو قا ل: ورهل املدينة.كان ذلك عذجا  هلم عركم رهنَّ
(3)

 

وق راك تشرتي لنا هي بمنزلة قو ل العرب:  » . عقا ل اخلليل:(رهّنا)يقولون ائت السُّ

، ري لعلَّك، عكأاه قا ل: لعلها  ذا جاءت ال يؤمنونشياا  
(4)

». 

                                                        
لمى كام  ي ديوااه:( 1) ه سيبويه مرة لرصمة األاصاجي ، واسب( وال سابقا) برواية 06البيت لزهري بن ريب س 

، وخزااة 1/177، ورضائر الشعر:3/11، واسبه رجب  مرات لزهري ااظر الكتاب:1/376 ي: كام

 .7/111 : األدب

 1177/هـ1777اخلااجي القاهرة،ط. عبد السالم هاجون، مكتبة حتقيق:سيبويه، الكتاب كتاب سيبويه،( 1)

 .171-177ص،  3 ج

 ربو عمرو البرصي، ويعقوب، وابن كثري، وخلف، وشعبة بخلف عنه.  ( هنا)قرر بكرس ( 3)

 .113ص،  3املصدج افسه، ج( 7)
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باب ما )قوي هبا رصال من رصوله كقوله  ي لقراءة ليبل قد يلجأ سيبويه  ىل ا

تقو ل رتاين تيد الفاسَق اخلبيَث: مل يرد » : (التعظيم وما رشبههجيري من الشتم جمرى 

ه، ولكنه شتمه بذلكرن يكرجه وال يعرعَ  . وبلغنا رن بعضهم«ك شياا تنكر 
(1)

قرر  

َحطَب  ﴿هذا احلرف اصبا:  الَةَ ٱل  َرأَتُهُۥ َحمَّ ،  مل جيعل احلاملة خربا للمررة  [7]املََسد:﴾ َوٱم 

 .«رذكر محالة احلطب شتام هلا، و ن كان ععال ال يستعمل  ظهاجه»ولكنه كأاه قا ل: 

وقا ل عروة الصعاليك العبيس
(2)

:« 

 ســقوين اخلمــر ثــم تكنفــوين

 

ــذب وتوج    ــن ك ــداَة اهلل م  ع

 اام شتمهم بيشء قد استقر عند املخاطبني 
(3)

». 

ثني، والقصد اآلن التمثيل قد حظيت بعناية الباح )الكتاب( ي والقراءات 

 .عند اإلمام سيبويه عرضا  (جيه القراءاتتو)لوجود 

ككتاب تأيت كتب صنفت  ي معاين القرآن، و عرابه، وتفسريه،  )الكتاب(وبعد 

 ،هـ(111)ت لألخفش األوسط )معاني القرآن(، وهـ(170)ت للفراء  )معاني القرآن(

معاني )، و هـ(317)تأليب جعفر الطربي  بيان عن تأويل آي القرآن()جامع الو
جاج  رآن(الق  .جيض اهلل عنهم ورجضاهم رمجعني هـ(317 )تللزَّ

التدوين املستقل، و ي هذه ملرحلة تظهر كتب مستقلة  ي هذا  الطريقة الثانية:

ن موسى الفن، ورو ل من رلف  ي هذا الفن كتابا مستقال هو ربو عبد اهلل هاجون ب

األتدي العتكي األعوج
(4)

قا ل ربو حاتم  ت(وجوه القراءا)  ي كتابه هـ(107)ت 

                                                        
 .: ومحالة املرعوع بالنصب ازال(احلرت)هو اإلمام عاصم الكو ي،  قا ل ويل اهلل  ي ( 1)

 .1/117، والقرطبي:3/31، والكامل:1/07وجد العبيس، وهو  ي الكتاب:البيت لعروة بن ال( 1)

 .07 ص، 1املصدج افسه، ج ( 3)

 تنظر ترمجته  ي غاية النهاية  ي اإلحالة التالية.( 7)
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كان رو ل من تتب  بالبرصة وجوه القرآن ورلفها وتتب  الشاذ منها »ين:السجستا

عبحث عن  سناده هاجون بن موسى األعوج
(1)

»  . 

وليس ربا بكر حممد بن الرسي الرساج النحوي كام ذهب  ليه بعض 

نيالباحث
(2)

، ولعل سبب هذا الوهم وقوف هـ(316)؛ ألن ابن الرساج تو ي سنة 

وقد كان ربو »حيث قا ل:  )الحجة(كالم ريب عيل الفاجيس  ي مقدمة  الباحث عىل

بكر حممد بن الرسي رشع  ي تفسري صدج من ذلك  ي كتاب كان ابتدر بإمالئه
(3)

»، 

 ريب عيل عقط، واهلل رعلم.وليس  ي هذا الكالم دليل عىل روليته مطلقا بل عىل 

؛ ملا هلذا العلم من صلة كبرية باللغة (لقراءاتتوجيه ا)وقد تعددت املؤلفات  ي 

 العربية، حتى  ن القراء يعدون من عيوب القاجئ رن ال يكون عاجعا باللغة، ومن

ي)عىل األلسنة، ما قاله اإلمام رةاألبيات السائ   ي جائيته املشهوجة: هـ(777)ت (احل رص 

 رـلقد يـدعي علـم القـراءات معشـ

 

ـربـوباعهم  ي النحو رقصـ   ر مـن ش 

ــه  ــل مــا  عــراب هــذا ووتا  عــإن قي

 

رتـجريت طويل الباع يقص   ر عـن عـ 

 
 راط ومل يكـنـثالث لغات  ي الصـ

 

 

 

 

ليحسنها من مل يقسه عىل صـقر 
(4)

 

 

 

 

 

رن رو ل (بالقراءات) (التوجيه)ومما يدلك عىل اجتباط 
(5)

اءات  ي من مج  القر 

عقد رلف  هـ(117)تكتاب واحد مزج بينهام ، وهو اإلمام ربو عبيد القاسم بن سالم 

                                                        
 .    373ص ، 1ابن اجلزجي، غاية النهاية، ج ، 131ص، 1السخاوي، مجا ل القراء، ج( 1)

/ 1737ط، ،1حلسن وكاك،ط، حتقيق:دجاسة و رئ ريب عمرو الداين،ربوعمرو الداين،منبهة اإلمام املق( 1)

 .167 ص، 1ج ،1771

 ،1بدج الدين قهوجي وبشري حوجيايت، داج املأمون للرتاث،ط،: احلجة للقراء السبعة...حتقيق الفاجيس،( 3)

 .6ص،  1جم ، 1111/هــ1711 ط،

توعيق العبقري،ط، مكتبة روالد الشيخ : ية  ي قراءة اإلمام ااع ، حتقيقاحلرصي، القصيدة احلرص( 7)

 .11ص م،1771/هــ1713،ط،1للرتاث،ط،

 .33ص،  1ابن اجلزجي، النرش  ي القراءات العرش، ج( 1)
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ا من ، ثم  اه ملا مجلتهم القراء السبعة املشهوجون كتاب ا ذكر عيه مخسة وعرشين قاجئ 

علِّل ما ي وجد  ي هذا الكتاب  ذكر هذه القراءات كان من منهجه  ي هذا الكتاب رن ي 

منهج اإلمام  هـ( 777)ت هؤالء األئمة، واقل لنا ربو عمرو الداين من القراءات عن 

 :  (القو ل  ي رصحاب االختياج)  ذ يقو ل  ي رججوتته امل نبِّهةابن سالم  ي هذا الكتاب  ي 

 والقاسم اإلمام  ي احلروف  

 

 

 

 

 ربو عبيد صاحب التصنيف  

 

 

 

 

 اختاج من مذاهب األئمة

 

 ما قد عشا وصح عند األمة 

 ه مسطر  ـفـيـصنـي تـوذاك ع 

 

 

رج  ــحـٌن مــيـبـٌل مــعلـم            
(1)

 

 

 

 ي كتابه  يؤخذ من قوله: معلل. رنَّ من منهج اإلمام القاسم بن سالم 

االهتامم بفن توجيه القراءات، وذلك ألاه اختاج  ي كتابه املذكوج قراءات معينة، 

  ي العربية.مجلتها ما يرج   ىل قوة الوجه ، ومن ان ملزما بأن يبني رسباب اختياجهعك

 :(توجيه القراءات)فات في أشهر المؤل
ولنقترص عىل بعض الكتب املشهوجة  ي هذا الفن معرعني هبا وبمنهجها عمن 

 ذلك:

  (ام الذين ذكرهم احلجة للقراء السبعة رئمة األمصاج باحلجات والعراق والش

وقد وجد  ي  (ـه300ت )د الغفاج الفاجيس أليب عيل احلسن بن عب (ربو بكر بن جماهد

وما  (احلجة  ي علل القراءات السب )و ي بعضها  (احلجة)سم بعض املصادج با

ط.داج املأمون )رثبتناه هو ما رثبته حمققا الكتاب بدج الدين قهوجي وبشري حوجيايت 

، وقد حقق الكتاب كامال ريضا األستاذ كامل مصطفى هنداوي  ي رجبعة (للرتاث

 .لدات وطبعته داج الكتب العلميةجم

                                                        
 .117-110ص، 1ج رو الداين دجاسة وحتقيق وتعليق،منبهة اإلمام املقرئ ريب عم( 1)
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 راه ملا مج  ابن  جماهد منها: (احلجة)  ىل تأليفه كتاب وهناك رسباب دعت ربا عيل

كتاب السبعة جمردا من االحتجاج، كاات اخلطوة الطبيعية التي يقتضيها  (317)ت 

ج النظر هي توجيه هذه القراءات واالحتجاج هلا عقام هبذا العمل ربو بكر بن الرسا

 .هد،ثم جاء بعده ربو عيل الفاجيستلميذ ابن جما

ومنها: رن هؤالء الذين قاموا بالتأليف  ي هذا الفن ،كااوا من النحاة الذين 

تهم ومن رقبلوا عىل كتاب سيببويه  يدجسواه ويتفهمون مسائله، وربو عيل  ي طليع

كام  قد اشتمل عىل كثري من التوجيهات، (الكتاب)خياجهم، رضف  ىل ذلك رن 

 سبق بيااه.

ومنها: رن البياة العلمية العامة  ي عرص ريب عيل رمست بياة جدلية، يقوم الدين 

عيها عىل احلواج واإلقناع، ال عىل التلقني واالتباع، عكاات تطرح رسالة  ي القراءات 

من احو: ما سندها؟ وما حجتها؟ ومل اختاج القاجئ هذا الوجه؟ وهل له معتمد من 

مفتقرة  ليه، عاضطر النحاة  ىل االحتجاج للقراءة املتواترة م  رهنا غري  ؟النحو واللغة

ولكن مواجهة املنكرين والزاادقة واملعاادين هي التي دعت  ىل هذا األمر
(1)

.     

وقد اعتتح ربو عيل كتابه بالدعاء لويل النعم، عضد الدولة، وتاج امللة، ويظهر راه 

 ينص عىل ذلك. رلف الكتاب  هداء له، و ن كان مل

اقترص عليها ابن جماهد  ثم ذكر راه سيذكر  ي هذا الكتاب وجوه القراءات التي

 .كام تلقاها عنه جواية (السبعة) ي كتاب 

ينسى ربو عيل رن حيفظ ألهل السبق سبقهم ومنزلتهم عيعرتف بأن ابن  وال

لبقرة، ومل الرساج قد عمل قبله كتابا  ي االحتجاج للسبعة غري راه وصل عيه  ىل ا

يكمله 
(2)

.  

                                                        
تفسري العربية وآثاجه  ي القراءات والنحو، عبد الفتاح شلبي، ربو عيل الفاجيس حياته ومكااته بني رئمة ال( 1)

 .103،ص1171 -1771 ،1داج املطبوعات احلديثة،ط  ط،

 .6 ص، 1 ج، الفاجيس، احلجة للقراء السبعة ( 1)
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 ومل يطل ربو عيل  ي املقدمة بل اقترص عىل ثالث مسائل، هي التي سبقت.

 منهج أبي علي في كتابه:
 ي  (السبعة)بنص ريب بكر بن جماهد  ي كتابه  جرى ربو عيل الفاجيس عىل رن يبدر

عىل  القراءات؛ عيذكر اختالف القراء  ي احلرف الذي يريد بيان وجهه، ويذكر ذلك

ترتيب آي القرآن الكريم  ي احلروف التي وق  عيها االختالف، ثم يوجد كالم ريب 

 (قا ل ربو عيل)ثم يصدج احتجاجه بكلمة: بكر بن الرساج، ثم ينهي احلكاية عنه، 

ويستمر ربو عيل عىل هذا النمط  ي  يراد كالم ابن الرساج، حتى ااتهى القدج الذي 

َبَۛ ف يه َۛ هُدة  ﴿تركه وذلك عند قوله تعاىل:  ُب ََل َري  ك تََّٰ ل َك ٱل 
ُمتَّق ينَ ى َذَّٰ  [1]البقرة:﴾ لِّل 

وال يعمد ربو .وبعد هذه اآلية يستقل ربو عيل باالحتجاج، عال يرد ذكر ابن الرساج

عيل  ىل اللفظ القرآين، الذي وق  عيه االختالف بني القراء، عيتحدث عنه مبينا  

  عيها ذلك احلرف عيتحدث عن التفسري وجهه عقط؛ بل يتناو ل اآلية التي وق

اللغوي لكلامهتا، مستقصيا  املعاين التي حتتملها هذه الكلامت، موجدا  لكل معنى 

سنده من القرآن الكريم، مستدال  بأقوا ل رئمة اللغة السابقني، كاجلرمي، وريب تيد، 

يه وريب عبيدة، والسكري، وثعلب، وغريهم، ومستشهدا  بام جوى من الشعر جاهل

 و سالميه.

 ن كاات حتتمل -وهكذا يميض  ي الرشح اللغوي، ثم يتبعه بترصيف الكلمة  

ذاكرا  اآلجاء املحتملة، مستدال  عىل كل جري بام لديه من اصوص قرآاية   -الترصيف

ثم خيلص من ذلك  ىل .وشعر ورقوا ل، ويذكر الرري الذي خيتاج ويستد ل عليه

لنحو عيذكر آجاء ائمة النحاة من رمثا ل اخلليل احلديث عيام يتصل بذلك من مسائل ا

 هـ(171)ت واملربد هـ(111ت)واألخفش هـ(170)توالفراء  )هـ177)توسيبويه هـ( 101)ت

 والشواهد ويعزته باألدلةوينترص لفريق دون عريق، ويرى الرري  هـ(111)ت وثعلب

يا، من النقل والقياس، و ي غضون كل بحث من هذه البحوث يستطرد بذكر قضا
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رصعا ، ويستد ل عليها حتى ينتهي من رلفاظ اآلية عىل هذا النحو؛ لغة، واحوا ، و

وقد خيلط ذلك كله بمسائل تتصل بالفقه، والعقيدة،  وتدليال ، واحتجاجا ، وتفسريا ،

 والبالغة.

ثم يعود  ىل  عراب اآلية، وقد يذكر شياا  من األصو ل النحوية التي بنى عليها  

وبعد هذه اجلولة الواسعة املتقصية املستطردة يعود  ىل بيان حجة  .توجيهه األعرايب

 .كل قاجئ عيام ذهب  ليه جاجعا   ىل رصل من رصو ل العربية

ولكنه م  كثرة النقو ل عن األئمة  ال راك جتد شخصيته  ي التحليل، والتعليل، 

 .والتعقيب، والتفنيد، وغري ذلك

 ، آجاؤهم حولهواللغويني، وتباينت  لقي حظوة كبرية عند النحاة (احلجة)وكتاب

وقد كان شيخنا  »تلميذ ريب عيل يقو ل  ي اقد كتاب شيخه:  (هـ 311)تعابن جني: 

ربو عيل عمل كتاب احلجة  ي قراءة السبعة، عأغمضه ورطاله حتى من  كثريا ممن 

يدعي العربية عضال عىل القررة منه ورجفاهم عنه
(1)

». 

واستطرد، وهذا الذي جعل كتابه جمفوا عند  عابن جني يعترب شيخه قد رطا ل

عإن ربا عيل جمحه اهلل عمل كتاب احلجة  ي »القراء، ويقو ل  ي موض  آخر:

القراءات، عتجاوت عيه قدج حاجة القراء  ىل ما جيفو عنه كثري من العلامء 
(2)

».  

 له مكااته اخلاصة بني كتب التوجيه، اظرا جلاللة (احلجة)وريا كان عيبقى كتاب 

 .مؤلفه، وغزاجة مادته

 (ءات السب  وعللها وحججهاالكشف عن وجوه القرا)  ملكي بن ريب طالب

الكتاب طبعته مؤسسة الرسالة بتحقيق الدكتوج حمي :  (هـ730)تالقييس املغريب 

                                                        
شلبي  النجاج، عيل النجدي، حتقيق: ابن جني، املحتسب  ي تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها،( 1)

 .136 ص، 1ج

 .37ص ،1املحتسب، ج( 1)
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التبرصة  ي )الكتاب جعله مؤلفه رشحا لكتابه  هذا الدين جمضان،  ي جزءين

كنت قد رلفت  » :نا عن سبب تأليفه قا ل ولندع الشيخ ينبا (القراءات السب 

ة  حدى وتسعني وثالثامئة وسميته باملرشق كتابا خمترصا  ي القراءات السب   ي سن

وهو عيام اختلف عيه القراء السبعة املشهوجون، وررضبت عيه عن  (كتاب التبرصة)

 احلجج والعلل ومقاييس النحو  ي القراءات واللغات طلبا للتسهيل، وحرصا عىل

التخفيف، ووعدت  ي صدجه رين سأؤلف كتابا  ي علل القراءات التي ذكرهتا  ي 

ج القراءات ووجوهها ورسميه كتاب رذكر عيه حج (كتاب التبرصة)ذلك الكتاب 

ثم تطاولت األيام، وترادعت األشغا ل عن تأليفه  (الكشف عن وجوه القراءات)

ت رن العمر قد تناهى، والزوا ل وتبيينه واظمه  ىل سنة رجب  وعرشين ورجبعامئة عرري

من الدايا قد تدااى، عقويت النية  ي تأليفه و متامه خوف عجأة املوت، وحدوث 

الفوت، وطمعا رن ينتف  به رهل الفهم من رهل القرآن ورهل العلم من طلبة 

القراءات، عبادجت  ىل تأليفه واظمه ليكون باقيا عىل مروج الزمان، وااقراض 

«عىل بقاء رجره، وجزيل ثوابه األيام، حرصا مني
(1)

.     

 معالم منهجه:
 .ذكر القراءات، ومن قرر هبا -

 .بيان علة هذه القراءات، وحجة كل عريق عيام ذهب  ليه -

بيان الوجه الذي اختاجه  ي كل حرف من عرش القراءات، والتنبيه عىل  -

 علة اختياجه كام يفعل رئمة املقرئني.

  وهو : هـ( 777)ت س رمحد بن عامج املهدوي أليب العبا (رشح اهلداية)كتاب

مطبوع بتحقيق شيخنا الكريم الدكتوج حاتم سعيد حيدج، وارشته داج الرشد 

                                                        
مؤسسة  ،حمي الدين جمضان حتقيق: ،سب  وعللها وحججهامكي، الكشف عن وجوه القراءات ال( 1)

 .7ص ،1الرسالة ج
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وجيه السبعة ومن رشهرها يعد من عمد كتب ت (رشح اهلداية)وكتاب ، بالرياض

، وقد كان ربو العباس رلف هذا الكتاب  مالء عىل تالمذته  (الكشف)م  صنوه 

 منه ذلك. بعد رن طلبوا

كام جرت عادة كتب هذا الفن  ي  (شعر)و (رصو ل)وقد قسمه مؤلفه  ىل 

رغلبها، واحتج ألصو ل القراء  ي سبعة عرش بابا، ثم احتج للكلامت اخلالعية،  ي 

 السوج القرآاية مجيعا.

 ويمكن تلخيص منهجه في اآلتي: 

 .ه باحلروفيبدر باحلرف املختلف عيه بني القراء، واادجا ما ينسبه رو يضبط -

يذكر علل القراءات ووجوهها، مبينا اختياجه وجريه  ي القراءات، حتى  اه  -

   .جبام ضعف القراءة املتواترة

   .يعتمد اإلحالة كثريا  ي املسائل التي تقدم هلا ما يشبهها قصد االختصاج -

عإن قا ل ) وصا  ي األصو لكثرة طرح التساؤالت واإلجابة عنها، خص -

ق الكتاب بدجاسة واعية حو ل الكتاب بام ال مزيد عليه علريج  وقد قام حمق( قائل

 .دمة الكتاب ليها  ي مق

 (وه شواذ القراءات واإليضاح عنهااملحتسب  ي تبيني وج)  أليب الفتح

طب  الكتاب بتحقيق عيل النجدي ااصف وعبد احلليم :  ـ(ه 311)ت عثامن بن جني 

 .(هـ1776)سنة  النجاج وعبد الفتاح شلبي، وارشته داج سزكني

 (املحتسب)ا توجه القراءات السب  عإن كتاب  ذا كاات الكتب التي مرت معن

  ي االحتجاج للقراءات الشاذة.

 سبب تأليفه:
 يذكر لنا ابن جني  ي مقدمة الكتاب سببني جئيسني جعاله يؤلف الكتاب: 
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ن وكا» خلو املكتبة العربية من كتاب  ي االحتجاج للقراءات الشاذة يقو ل: -

من مىض من رصحابنا مل يضعوا للحجاج كتابا عيه، وال رولوه طرعا من القو ل عليه، 

عأما رن يفردوا له كتابا مقصوجا عليه،  .رويا مسلام جمموعا رو متفرقا..و اام ذكروه م

رو يتجردوا لالاتصاج له، ويوضحوا ررساجه وعلله عال اعلمه
(1)

».    

وذلك رن ربا عيل الفاجيس ، دجبه حياء جغبة شيخه، والعمل عىل مواصلة  -

 ال رن األجل مل يفسح له،  ال راه  (توجيه الشواذ)كان عكر  ي وض  كتاب  ي  

 .و ن مل يؤلف كتابا عقد بث هذه الفكرة  ي تالمذته، عتلقفها راجبهم ععمل هبا

قد كان وقتا حدث افسه بعمله، وهم رن  عىل رن ربا عيل  »قا ل ابن جني:  

ويبدر به، اعرتضت خوالج هذا الدهر دواه، وحالت كبواته بينه  يض  يده عيه،

وبينه، هذا عىل ما كان عليه من خلو رسبه، ورسوح عكره، وعروده بنفسه
(2)

».    

 .بيان منزلة الشاذ  ي اللغة وراه ال يقل رمهية عن املتواتر  ي االحتجاج به -

قراء األمصاج، وهو  رضبا اجتم  عليه ركثر» ي بيان املتواتر والشاذ :  قا ل 

كتابه املوسوم بقراءات السبعة، وهو ما رودعه ربو بكر رمحد بن موسى بن جماهد

 بشهرته غان عن حتديده.

ورضبا تعدى ذلك، عسامه رهل تماانا شاذا؛ ري خاججا عن قراءة القراء السبعة 

يات من حمفوف بالروا، ااتع بالثقة  ىل قرائهاملقدم ذكرها،  ال راه م  خروجه عنها 

، ولعله، رو كثريا منه، مساو  ي الفصاحة للمجتم  عليهرمامه ووجائه
(3)

 ». 

 منهجه في التوجيه:
 .االقتصاج عىل توجيه القراءات الشاذة عقط  -

                                                        
 .37 – 33ص،  1ابن جني، املحتسب، ج( 1)

 .37ص املصدج افسه،( 1)

 .31 املصدج افسه، ص( 3)
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  .االقتصاج عىل ما دق توجيهه ولطفت صنعته -

السهولة وعدم التعقيد  ي األسلوب، حتى ال يكون كتابه شبيها بكتاب  -

رانا م  ذلك ال انسى تقريبه عىل رهل القرآن ليحظوا به، وال   ال »: شيخه قا ل 

عتجاوت عيه قدج  (احلجة  ي القراءات)عمل كتاب  ينأوا عن عهمه، عإن ربا عيل 

حاجة القراء  ىل ما جيفو عنه كثري من العلامء
(1)

».    

وال يقتحم هذا امليدان،  ال اخلريت احلاذق بمسالك اللغة عىل خمتلف علومها 

وتوجيه القراءة الشاذة رقوى  ي الصناعة من : »نوهنا، لذا قا ل الزجكيشوع

توجيه املشهوجة، ومن رحسن ما رلف عيه كتاب املحتسب أليب الفتح
(2)

».   

 

 

 

                              

                                                        
 .37املصدج افسه، ص( 1)

 .371ص،  1،جالزجكيش، الربهان  ي علوم القرآن( 1)
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 املبحث الثالث

 (ابن بري)التعريف باإلمام  

 :اسمه ونسبه
بن حممد بن احلسني التاتي الرباطي اسبة هو ربو احلسن عيل بن حممد بن عيل 

  . ىل جباط تاتة الشهري بابن بري

 مولده:
هبا، وقد كاات  (تقاق الزعاانيـ)، واشأ وترعرع بهـ(667) ولد بتاتة  ي حدود: 

 ررسته ااتقلت  ليها قبل ذلك، لكن مل حتدد سنة ااتقاهلم  ليها.

ف،  ال ما جاء  ي وصف وال اعلم كثريا عن ررسته، ومكاهنا  ي العلم والرش

(القصد الناع )يغ، كام عند العالمة: اخلرات  ي ربيه: بالشيخ األعضل املتقن البل
(1)

  ،

 وهذه النعوت كاعية للداللة عىل منزلة والده  ي العلم.

 .هـ(017) وااتقل  ىل عاس كاتبا سنة 

اه ، سوى رومسريته العلمية (ابن بري)يذكر املرتمجون تفاصيل عن اشأة  مل

اجتهد كثريا  ي البحث واملطالعة ، وكان من طلبة تاتة وعدوهلا، وااتقل  ىل عاس 

 إلمتام تكوينه العلمي ، عكان عاملا مشاجكا، له  ملام واس  بالعلوم اإلسالمية.

قيام الدولة املرينية وهنضتها وقوهتا، واستفاد من النشاط  (ابن بري)عارص 

لسيني  ىل املغرب، واالتصا ل بام تبقى من العلمي الذي رسهمت عيه جحالت األاد

عقد حل باملغرب مجاعة من العلامء والقراء سامهوا  ي  اعاش  احلوارض  ي األادلس،

 .احلياة العلمية

                                                        
 .33ص ( 1)
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 شيوخه:
تلقى العلم ببلده عن والده وهو شيخه األو ل عىل ما جرت به عادة املغاجبة

(1)
 ،

ما يشهد عىل رن رباه كان من رهل   -اقال عن اخلرات-وقد تقدم  ثم تتلمذ عىل غريه،

 العلم والفضل. 

 ومن أبرز شيوخه الذين أفاد منهم مترجمنا ما يلي:
  .(071)ت ربو الربي  سليامن بن حممد بن عيل بن محدون الرشييش -

 ، حيث قا ل:عنه كام ذكر  ي األججوتة (القراءات السب )وهو الذي اوه بأخذه 

ــاجلمي  ــررت ب ــبام ق  حس

 

 ن ريب الربيـ عىل ابـن محـدو 

 املقرئ املحقـق الفصـيح 

 

 ذي السند املقـدم الصـحيح 

كام قد يتبادج  ىل  ،وحده (حرف ااع )ال  (القراءات السب )مراد به  (اجلمي )و 

اخلاججي رثبت عكس  الذهن اعتباجا للسياق الداخيل للمنظومة، غري رن السياق

ف عىل  جاتة الناظم يفرسه بناع  حتى وق (ربو احلسن الوهري)هذا، عقد كان 

بالسب  عفرسه باألو ل
(2)

. 

واقتصاجه عىل ذكره عقط  ي رججوتته يؤخذ منه راه رجل شيوخه الذين التمهم 

 ي  (احلرصي)ون، وهذا له شبه بام ععل اإلمام  ي عن القراءات وغريه من الفن

 حيث ذكر بعض شيوخه ثم قا ل: (الرائية)مقدمة 

 وكـــم يل مـــن شـــيخ جليـــل و اـــام

 

 

ــا تضــذكــر  ــن يســـت دجاجي  ريـيء مل

 

 

 .( هـ077)ت ..بن الزبري الغرااطي احلاعظ املشهوج.ـر رمحد بن  براهيم ربو جعف   -

                                                        
 .1/17جملة اإلحياء العدد (، اظرات حو ل شخصية ابن بري التاتي )حممد بن رمحد األمراين  ي (  1)

رمحد البوشيخي،ط،املطبعة والوجاقة الوطنية  حتقيق:ابن القايض، الفجر الساط  والضياء الالم ، ( 1)

 .336ص، 1ج، 1770هــ 1717ط  1مراكش املغرب ط،
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ولعل رخذه عنه قد تم  ي مدينة سبتة التي كان ابن الزبري يرتدد عليها بعد رن 

ابن )واافرد بذكر قراءة  (071)رصبحت والية تابعة ململكة بني األمحر بغرااطة سنة 

 ي جحلته (قياإلسحا)عليه  (يبر
(1)

. 

 .هـ(037)ت  شيخ اجلامعة بفاسربو احلســن عيل بن سليامن بن رمحـــد القرطبي  -

ورخذ ابن بري عنه رمر طبيعي اعتباجا بام كان له  ي املنطقة من شفوف قدج 

رسند عنهم ورهم مشيخته الذين  وابل مشيخة،ومجا ل ذكر وكثرة رصحاب 

بن الزبري، عيكون ابن بري مشاجكا له عيه، وهبذا يعلو سنده  القراءات هو ربو جعفر

من هذه الطريق عيساويه عيام قرر به عليه. واافرد بذكر قراءة ابن بري عليه 

 اإلسحاقي  ي جحلته.

 بابن مالك بن عبد الرمحن بن عيل بن عبد الرمحن ربو احلكم املالقي املعروف -

 .هـ(611)ت املرحل 

غوي املشهوج، كان يرتدد بني سبتة وعاس، ورقام  ي هذه هو األديب املقرئ الل

نه األخرية تمااا، ولعله رخذ عنه خال ل هذا املقام هبا، وقد اافرد بذكر رخذه ع

 .(كفاية املحتاج)الشيخ رمحد بابا السوداين  ي 

 :كانته العلمية وشهادة العلماء لهم
  القرويني  ي وال خيفى رن الذي هيأ ابن بري لتويل كريس اإلقراء بجام

العاصمة العلمية ، وبوره املنزلة الرعيعة  حتى اختري لتأديب األمري و قرائه القرآن، 

ثم لتويل منصب  كتابة الديوان،  اام هو ابوغه وحذقه  ي القراءة واألدب وتفوقه  ي 

املؤهالت عىل غريه من األعالم الذين تزخر هبم العاصمة  ي تمن كان سيل 

 ينضب وال ينقط ، ولقد وصفه عامة الذين ترمجوا له من رشاح الواعدين عليها ال

                                                        
 .117ص ،  3جو، قراءة اإلمام ااع  عند املغاجبة، عبد اهلادي محيت( 1)
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م غريهم، عقا ل عيه اإلمام رججوتته ورطنبوا  ي حتليته سواء منهم املعارصون له ر

، اللغوي، العرويض النحوي ،الفقيه األعضل، والكاتب األبرع األكمل»: اخلرات

الفريض
(1)

. 

،  األصويل املحققالفقيه املقرئ »ـد اهلل حممد بن شعيب املجايص بـووصفه ربو عب

« الضابط، صاحب اخلط الرعي  النحوي صاحب الكالم البدي ،
(2)

. 

الكاتب  النحوي الشيخ األستاذ احلاذق» ووصفه حممد بن عيسى الواجتني بــ

 « األبرع
(3)

. 

الشيخ الفقيه األكمل، الراوية املتقن البليغ، »واعته ربو تيد بن القايض بــ

«اللغوي الفريض النحويجع الكاتب البا
(4)

ؤلفاته املتنوعة : ، ثم قا ل بعد ذكر م

وكان له ريضا معرعة بعلم احلديث، وكان خطه باجعا حسنا، وكذلك اظمه سلسا »

عذبا
(5)

». 

رججوتة اإلمام الفاضل، العامل الكامل، القاجئ املحقق،  » وقا ل عيه املاجغني:

 « صنفات الفائقةواملقرئ املدقق، ذي العلوم الرائقة ، وامل
(6)

. 

العلوم التي ذكرها   ي (ابن بري)املتنوعة تبني لنا مكااة اإلمام وهذه التحليات 

والفرائض، وغريها من  صوصا عن القراءات، وعلم النحو،، وخاملرتمجون له

، وهذا الوصف يبني (النحوي)رن رغلب املرتمجني له وصفوه بـ العلوم، واملالحظ 

                                                        
 .33 الناع  لبغية الناشئ والباجع ، صالقصد ( 1)

 .116، صمحيتو( 1)

 .116ص، املصدج افسه( 3)

 .131الفجر الساط ، ج، ص( 7)

 .131ص، املصدج افسه ( 1)

 م ااع ،ط، داج الفكر، ط،النجوم الطوال  عىل الدجج اللوام   ي رصل مقر  اإلما  براهيم املاجغني،( 6)

 .3 ص، 1111/هــ1711
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بتوجيه القراءات، كام رن  (ن برياب)اللغة ، ويفرس لنا رس اهتامم  ي لنا مكااة اإلمام 

جعلت املغاجبة يعكفون عىل اظمه  هذه التحليات تفرس لنا بعض األسباب التي

لإلمام احلرصي  (احلرصية)رتكون ما عداه من املنظومات كــ ، وي(الدجج اللوام )

 البن آجروم وغريمها. (الباجع)و

 :مؤلفاته وآثاره
بن بري  ي القراءات كام رلف  ي الفقه، واألدب، والعروض، والعربية، رلف ا

عكان مثاال للعامل املوسوعي الذي رلف  ي كثري من العلوم والفنون،  ال رن ركثر 

مؤلفاته كاات هادعة بمعنى رن غرضها تعليمي ، هذا  ىل جااب عن القراءات الذي 

ريره، وعىل األخص عيام ه وحتبرت عيه تربيزا خاصا وربان عن حذق كبري  ي ضبط

 الذي اظم عيه رججوتته السائرة، وهذه رشهر مؤلفاته :  (ع مقرر اا) يتعلق بــ

، وهي رشهر آثاجه ورجودها ،(اللوام   ي رصل مقرر اإلمام ااع الدجج ) رججوتة -

 .وهي موضوع بحثنا

 القااون  ي جواية وجش وقالون. -

 سحاقي  ي جحلته.اافرد بذكره واسبته  ليه حممد الرشقي اإل

 حني قدمه  ليه اإلمام اخلرات.طرج عىل الدجج اللوام  كتبها عىل رشح اخلرات عليها  -

 وهو املتصل هبا اليوم .ججز  ي خماجج احلروف وصفاهتا ذيل به عىل الدجج اللوام ،  -

 ذكر الظاء عىل حروف املعجم. -

ثالثة  ومجلتها (سوءات)ربياته  ي  جابة ريب احلسن احلرصي عىل لغزه بمسألة  -

 ربيات سيأيت ذكرها عند احلديث عىل توجيه اخللف الواق   ي مدها.

 وفـاتـه:
 محة واسعة. ججمحه اهلل  هـ(037)املشهوج رن وعاته بمدينة تاتة املغربية سنة 
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 الفصل الثاني
 توجيه القراءات عند اإلمام ابن بري 

 :مدخل
بني القراءات؛ للصلة الوثيقة  بعناية كبرية من لدن رهل (توجيه القراءات)حظي 

ولكننا اتحدث (التوجيه)عن  عرادهم املؤلفات اخلاصة  ي  وال اتكلم اآلنالعلمني،

ضمن كتب القراءات عرضا ال قصدا، ومن رشهر املنظومات  (التوجيه)عن وجود 

، وقد اهتم البن بري (الدجج اللوام )مية  ي مقر  اإلمام ااع  رججوتة التعلي

 بالتوجيه، واص عىل ذلك  ي مقدمة اظمه حيث قا ل: عيها صاحبها

 روجدت ما رمكنني من احل جـج

 

جــج   ممــا يقــام  ي طالبــه ح 

جة، واملراد به االحتجاج للقراءة وبيان وجهها  ي العربية كام   عاحل جج مج  ح 

سبق  ي مبحث التوجيه، وبني رن التوجيهات التي ذكرها يمكث الطالب  ي 

بعض األمثلة التي عيها توجيه،  (الدجج)رشاح ثرية، وقد روجدحتصيلها السنوات الك

وقد استعنت اهلل عقمت بجم  ما عيه توجيه واضح ، وقد مجعت ثالثني بيتا مما ذكر 

عيه توجيه واضح، وقمت بتطعيمها بكالم علامء التوجيه، ورشاح الدجج، كام راني 

 : ثالث مستوياتقمت بمحاولة تصنيف هذه التوجيهات لساايا، وصنفتها  ىل 

املستوى الصويت، واملستوى الرص ي، واملستوى الرتكيبي، وردججت  ي كل مستوى 

 .ما يناسبه
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 املبحث األول

 التوجيهات الصوتية 

 [ واعلم بـأن صـلة الضـمري      13]

 

 

 بالواو رو بالياء للتكثـري 

 

 

 او رو بياء لغرض التكثري؛ ألن االسم هورن هاء الكناية توصل بو يقصد 

علام قلت حروف االسم عكان عىل حرف واحد، وذلك  (عليه)و (به)هلاء من احو ا

وهذا هو  (عليهو)، و(هبو)ي ضعيف قووه بزيادة واو عقالوا: احلرف حرف خف

األصل
(1)

 . 

 ولتخرجها الواو من اخلفاء  ىل خفية وقيل بأن عائدة صلة اهلاء بالواو ألهنا

 اإلبااة وذلك رن اهلاء من الصدج، والواو من بني الشفتني، عإذا تيدت عليها بينتها.

وكان األصل منهو وعليهو وما رشبه ذلك لكن  ذا تيدت الواو عىل اهلاء وقبل 

اهلاء كرسة قلبت الواو ياء، ألن اهلاء خفية ليست بحاجز حصني، عتصري كأهنا واو 

ساكنة قبلها كرسة
(2)

.   

 مهــزة لبعــدها والثقــل رو [07]

 

 واخللف عن قالون  ي املنفصـل 

ا  ي هذا البيت عىل تعليل املد  ي حروف املد عند جماوجهت حتدث الناظم  

 لذلك علتني: (التوجيه)للهمزة بعدها، وقد ذكر علامء 

 .خلفاء حروف املد -

عإن قيل ما »حيث قا ل:  ( 730)توممن ذهب  ىل هذا اإلمام مكي بن ريب طالب 

عاجلواب: رن هذه احلروف حروف خفية،  لعلة التي روجبت املد عيام ذكرت؟ا

                                                        
 .71 ص، 1الكشف، ج( 1)

 .10 ص، 1هـ ج1711حاتم حيدج ط،مكتبة الرشد الرياض،ط حتقيق:املهدوي، رشح اهلداية،( 1)
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واهلمزة حرف جلد بعيد املخرج، صعب  ي اللفظ، علام الصقت حرعا خفيا، خيف 

خفاء، عبني باملد ليظهر -بمالصقة اهلمزة له -عليه رن يزداد
(1)

».  

وقا ل ابن مطرف الكناين
(2)

ية  واهلمزة ألن هذه احلروف خفية جوع» :هـ(717)ت

حرف قوي بعيد املخرج صعب عىل املتكلم به علام الصقت عىل قوهتا حروعا خفية 

ضعيفة خيف عليها رن تزداد خفاء لذلك عبينت باملد املشب  لتقوى وتظهر وقصد 

  ىل بياهنا باملد ألن ذلك يوصلها  ىل خمرج اهلمزة وتظهرها عندما خيشى من

خفائها
(3)

». 

 .لهالبعد خمرج اهلمزة وثق -

 اام وجب التمكني لبيان اهلمزة ال لبيان »ابن قتيبة وربو  سحاق الزجاج:  قا ل

املدود،  ذ كاات اهلمزة خفية، م  ما عىل الناطق هبا من املؤواة إلخراجه  ياها من 

صدجه باجتهاد، وهي مشبهة بالتهوع والسعلة، لشدهتا وبعد خمرجها، عتقوى 

هبابتمكني حروف املد قبلها عىل النطق 
(4)

. 

  و ىل هذا املذهب األخري جينح الناظم حيث قا ل:

 .لبعدها والثقل

 .(التوجيه)وهذا يعد من اختياجات اإلمام  ي 

                                                        
 .76-71ص،  1الكشف، ج( 1)

 ولقب بــ حممد بن رمحد بن مطرف الكناين املقرئ، يعرف بابن الطر ي، من رهل قرطبة يكنى ربا عبد اهلل( 1)

 ، ،160/ 1هــ( ااظر: الصلة البن بشكوا ل: 717ألاه كان يؤم بمسجد طرعة بقرطبة ت ) (الطر ي)

 .               77/ :1وغاية النهاية 

، سيصدج قريبا بحو ل اهلل بتحقيق 17ابن مطرف، البدي   ي رشح القراءات السب ، خمطوط، لوحة ( 3)

 الباحث عن داج احلديث الكتااية.

 ط،1الصديقي سيدي عوتي ط، حتقيق:رشح الدجج اللوام   ي رصل مقر  اإلمام ااع ،  املنتوجي،( 7)

 .100ص، 1 ج،  1771 هــ1711
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 [ احو بـام راـز ل رو مـا رخفـي01]

 

 لعــدم اهلمــزة حــا ل الوقــف 

حتدث ابن بري  ي هذا البيت عن توجيه اخلالف الذي وجد عن قالون  ي  

، وقد ( والتوسطالقرص)لون الوجهني  ي املد املنفصل لقااملنفصل ، عمن املعلوم رن 

 علل ذلك الناظم بأن اهلمزة  اام تثبت وصال ال وقفا .

 عىل اجلمي .  (ابن بري)الذي اص عليه علامء التوجيه قبل وهذا 

عإذا اافصلت املدة من اهلمزة وكان حرف املد واللني  ي آخر الكلمة واهلمزة  ي »

ومل يلزم لزومه  ي املتصل،  ذ ليس بالتم  ي الوصل رو ل األخرى، ضعف املد 

عتنفصل الواو من مهزة  (قالوا) ي املتصل، رال ترى راك تقف عىل والوقف كام كان 

عيزو ل املد وكذلك ما رشبهه، علام ضعف املد للعلة التي ذكرااها اختلفوا  (ءامنا)

عإاه اظر  ىل املوض  عيه، عمن ترك املد ععىل ما ذكرااه من علة االافصا ل، ومن مد 

من  الذي يتصل عيه حرف املد واللني باهلمزة عمده، عإذا وقف عىل احلرف وعصله

« اهلمزة ترك املد عراعى اللفظ
(1)

. 

 [ وما رتى من بعد مهز الوصل07]

                                                

 

 كإيــت الاعدامــه  ي الوصــل 

 

 

 

ف املد ستثنى من مد البد ل لوجش، وهو رن يكون حرهذا هو املوض  الراب  امل

َذآ  ﴿:بعد مهز الوصل مثل ر هََّٰ َءاٍن َغي  ت  ب قُر  نَتَهُۥ﴿وقوله: [11]يواس: ﴾ ٱئ  َن أََمَّٰ تُم    ﴾ۥ ٱؤ 
 .[171]البقرة:

َذن لِّي ﴿وقوله:     وما رشبهه  ي حا ل االبتداء هبمز الوصل. [ 71]التوبة: ﴾ ٱئ 

د هنا بأن اهلمزة منعدمة  ي الوصل، علذا ال متد حا ل وقد علل الناظم ترك امل

عجاء باهلمزة حمققة،  (كإيت) ل عىل رن هذا  ي االبتداء قوله: االبتداء هبا، ومما يد

 حيث قا ل: هـ(117)توقد سبق  ىل هذا التعليل ويل اهلل الشاطبي  

                                                        
 .31، ص1 رشح اهلداية( 1)
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 .  وما بعد مهز الوصل  يت

 [ واهلمز  ي النطق به تكلـف76]

 

 وحــذعوا عســهلوه تــاجة 

وجه الناظم  ي هذا البيت الظواهر الصوتية التي تعرتي صوت اهلمزة، عاهلمز  

عيه لغات وقراءات متعددة، والسبب هو رن اهلمزة حرف جلد، صعب  ي اللفظ 

بعيد املخرج، وهي مشبهة بالتهوع والسعلة، لشدهتا وبعد خمرجها، عال يمكن 

من املؤواة، إلخراجه  ياها من صدجه النطق هبا  ال بتكلف، ملا عىل الناطق هبا 

باجتهاد، علذا قا ل الناظم:  واهلمز  ي النطق به تكلف
(1).                          

 :هــ(777ت(و ىل هذا رشاج اإلمام الداين 

 اهلمــز عيــه كلفــة وتعــب  

 

 

 ألاه حـرف شـديد صـعب    

 

 

 

ــاد   ــاطق باجته ــه الن رج  خي 

 

 مـــن صـــدجه وقـــوة اعـــتامد   

 

 

ـــ ـــة والتقطـــ   َيعيب  ه الكلف

 

  ذ هـــو كالســـعلة والتهـــوع   

 

 

 لذاك عيه النقل والتسهيل

 

باجلعل بني بني والتبديل 
(2)

 

 

 

 وراواع ختفيف اهلمز رجبعة هي التي رشاج  ليه الداين  ي هذه األبيات وهي :

  .اإلبدا لاحلذف رو اإلسقاط، النقل، ، التسهيل

سيبويه من وت، وقد عده وهذه األاواع هي رصوات حمضة ، عالتسهيل ص

عباجة عن تغيري يدخل اهلمزة ،وهوعىل رجبعة رضوب: »األصوات الفرعية، وهو

 بني بني، وبد ل، وحذف ،وختفيف.

 عبني بني: اشوء حرف بني مهزة وبني حرف مد.

                                                        
 .111ص، 1املنتوجي،ج( 1)

 -1737ط، ،1حلسن وكاك،ط، حتقيق:دجاسة و منبهة اإلمام املقرئ ريب عمرو الداين، ربوعمرو الداين،( 1)

 .611ص ،1ج ،1771
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 والبد ل :  قامة األلف والياء والواو مقام اهلمزة عوضا منها.

«واحلذف :  عدامها دون خلف هلا
(1)

.  

 ا كالم خلص عيه صاحبه مجال من الكالم ، كام راه يفي باملرام.وهذ

، تعليل إلدخا ل قالون رلفا بني اهلمزة املحققة واملسهلة، عبني (ليفصال)قوله 

هلمزة الناظم رن من ردخل رلفا جرى رن ثقل اهلمزة مستمر م  تسهيل الثااية، ألن ا

 املسهلة بني بني  ي حكم املحققة  ي تاتها.

واملخففة عيام ذكراا بمنزلتها حمققة  ي الزاة، يدلك عىل ذلك قو ل  قا ل سيبويه:

األعشى
(2)

: 

ــه    َرَرن  َجَرت  ججــال رعشــى َررَضَّ ب 

 

تب ــٌل َخب ــل     ودهــٌر م 
 جيــب  املنــون 

علو مل تكن بزاتها حمققة الاكرس البيت 
(3)

» .  

 (ررن جرت)، وذلك مل جيتم   ي الشعر، ووتن سيؤدي  ىل اجتامع ساكنني ألاه»

عهذا يبني رن اهلمزة  ل مستفعل سقطت عيه السني للزحاف،مفاعلن، واألص

املجعولة بني بني بزاة املحققة،و ذا كان كذلك عإن من خفف الثااية يستثقل من 

ملحققة واملخففة بألف اجتامع اهلمزتني ما كان يستثقله لو حقق عفصل لذلك بني ا

كراهة اجتامعهام، كام عصلوا بألف بني النواات  ي قولك: ارضبنان وما رشبهه
(4)

»    . 

                                                        
مكتبة  ،1حاتم صالح الضامن،ط حتقيق: مرشد القاجئ  ىل حتقيق معامل املقاجئ، ابن الطحان الساميت،( 1)

 .       61-67 ص ،1770مكتبة الصحابة الشاجقة ط، التابعني القاهرة ،

 1/111، واملقتضب:3/117هو لألعشى رحد رصحاب املعلقات املشهوجين والبيت  ي: الكتاب:( 1)

 (.ودهر مفند خبل):  ويروى

 171- 117 . ص،  3الكتاب، ج( 3)

 .-101 101ص، 1ج املهدوي،( 7)

 [ ومد قالون ملـا تسـهال17]

 

ــاخللف  ي رؤشــهدوا ليفصــال   ب
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 [ وبعده احذف مهز وصل الفعـل 176]

 

 

 

 

 لعــدم اللــبس هبمــز الوصــل 

 

 

 

 

 من املقرج رن مهزة االستفهام  ذا دخلت عىل مهزة الوصل علها اوعان :

زة الوصل  ي األععا ل، عاحلكم رن حتذف مهزة دخوهلا عىل مه النوع األول:

 الوصل، وتبقى مهزة االستفهام.

دخوهلا عىل مهزة الوصل  ي األسامء، عإن مهزة الوصل تسهل رو  النوع الثاني:

 تبد ل.

والعلة  ي ذلك: رن مهزة الوصل  ي النوع األو ل مكسوجة، عإذا حذعت وبقيت 

     .قاء مهزتهمهزة االستفهام، علم رن الكالم استفهام؛ لب

ومهزة الوصل  ي النوع الثاين مفتوحة كهمزة االستفهام، عإذا حذعت مهزة 

الوصل منه وبقيت مهزة االستفهام، مل يعلم الكالم رخرب هو رم استفهام، عيق  

ال تسقط مهزة الوصل من هذا اللبس لذلك بني االستفهام واخلرب، عوجب ر

النوع
(1)

.    

 رجـبشــوجقــق األوىل لــه مــن  [106]

 

 وال ترققها لدى رويل الرضج 

  ذ غلب املوجَب بعـد النقـل [100] 

 

 حرعان مسـتعل وكاملسـتعيل 

 : ]املرسالت ﴾ب َشَرر﴿رمر ابن بري  ي البيت األو ل برتقيق الراء األوىل  ي كلمة  

َرر  ﴿، وهنى عن ترقيق الراء الثااية  ي كلمة  [31 ، ثم علل  ي [11]النساء: ﴾ٱلضَّ

َرر  ﴿ثاين، وبني وجه التفرقة بني الكلمتني، وهي رن لفظة البيت ال و ن توعر  ﴾ٱلضَّ

عيها موجب الرتقيق، وهو كرس الراء الثااية عقد من  الرتقيق وجود حرف 

االستعالء، وهو الضاد، وبام رن حرف االستعالء وحده ال يكفي ملن  الرتقيق كام  ي 

                                                        
عبد الرحيم ابوليس،جسالة دكتوجاة  حتقيق:ابن  آجروم، عرائد املعاين  ي رشح حرت األماين ووجه التهاين،( 1)

 . 636ص،  1ج
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ر  ﴿ َصَّٰ َب  َة ﴿، و﴾ٱۡل  َر ص  رضاف الناظم علة رخرى، وهي وجود  ، وشبهها، علذا﴾تَب 

املشبه باالستعالء، وهو الراء املفتوحة، وقد اص املنتوجي عىل رن هذا التعليل مل 

بوجود حرف االستعالء عقط، لكن الناظم يسبق  ليه ابن بري، عقد علل الداين

رضاف علة رخرى معضدة ومقوية، وهي الراء املفتوحة
(1)

    . 

 تعل ال  ذا لقيها مس [101]

 

 

 واخللف  ي ع رق لَفرق سـهل 

 

 

ق   ﴿تكلم الناظم  ي هذا البيت عىل الراء من  كلمة  ، وبني راه [63]الشعراء: ﴾ف ر 

م  وقوع حرف االستعالء بعدها، عقد اختلف  ي تفخيمها وترقيقها لفرق واضح، 

وهو رن من اعترب حرف االستعالء بعدها قا ل: حكمها التفخيم، ومن اظر  ىل رن 

قا ل: هي مرققة، و ىل هذا رشاج  -والكرسة تضعفه -االستعالء مكسوج،  حرف

 عقا ل: اإلمام الشاطبي 

ـم   ه  ل ف   َوخ 
ط  صَّ َضـغ  هَا ق ظ  خ   َوجَي َمع 

 

َ املََشـاي خ  َسل َسـاَل    َجرى َبـني 
ق  ر 
 ب ف 

 واالتفاق رهنا مكسوجة [173] 

 

 روجةـجقيقة  ي الوصل للض 

 (للرضوجة)يق الراء املكسوجة ووجهها بقوله ليل ترقتكلم الناظم هنا عىل تع 

ري: رن ترقيق الراء املكسوجة التم رضوجة، ال يمكن غريه، من جهة رن الكرس 

عىل الراء حتى يطلب من الفم رسفله، والرتقيق يناسب ذلك، عغلبت الكرسة 

علو عخمت لكان تصعد وااسفا ل  ي حالة واحدة، وكان  رخرجتها عن رصلها،

ديدتكلف ش
(2)

 . 

 [ وال يرى  ي النصب للقراء117]

 

 

 

 

ــاء  ــة واخلف ــتح للخف  والف

 

 

 

 

                                                        
 .1/177 املنتوجي:( 1)

 .3/311 الفجر الساط :( 1)
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هذا تعليل المتناع الروم عند القراء  ي املنصوب واملفتوح، وذلك رن الفتح 

خفيف خروج بعضه كخروج كله، عهو لذلك ال يتبعض كام يتبعض الكرس والضم 

وت به، لرسعة خروجه م  لثقلهام، عإذا رجيد جومه اشتبه الروم عيه بإشباع الص

النطق عامتن  لذلك عيه
(1)

. 

و اام امتن   ي الفتحة خلفتها، عإذا خرج بعضها خرج  (ـه113)تقا ل القسطالين 

سائرها؛ ألهنا ال تقبل التبعيض، كام يقبله الكرس والضم، ومن ثم مل جيزه من القراء 

وتركه رحب  » ال من شذ كأيب الطيب عيام حكاه اجلعربي عن مكي عنه  ال راه قا ل: 

تامة، كام ابه عليه املرادي  ياضةو ذا قلنا به عىل شذوذ عيحتاج  ي النطق به  ىل ج «  يل

وهو عرس، بل ال يكاد يلفظ به عىل وجهه، ولذلك مل جيزه  (رشح رلفية النحو) ي 

القراء ومن واعقهم
(2).   

ـــهال136] ـــأاتم س ـــت وه  [ ورجري

 

 عنــه وبعضــهم لــوجش ربـــدال 

 [ واهلــاء حيتمــل كوهنــا عيــه130] 

 

ــه    مــن مهــز االســتفهام رو للتنبي

 ن مهز االستفهام[ وهي له م137] 

 

 ى اظــامي       ـروىل وهاهنــا ااقضــ 

ٓأَنتُم  ﴿حتدث الناظم  ي البيتني األخريين عن تعليل قراءة   ، [66]آ ل عمران:﴾ هََّٰ

 وبني رن اهلاء حتتمل وجهني:

 (هذا)لتي تصاحب رسامء اإلشاجة كام  ي رحدمها: رن تكون للتنبيه، وهي ا

  (.ها راتم)و (هارات) ، والضامئر املنفصلة كام  ي(هؤالء)و

                                                        
 .673ص،  1ج  املنتوجي،( 1)

مللك عهد مركز الدجاسات القرآاية ط،جمم  ا حتقيق:القسطالين، لطائف اإلشاجات لفنون القراءات،( 1)

 .1113 1111-ص،  3لطباعة املصحف الرشيف ج
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، هبمزتينن، عأبدلت بدلة من مهزة، ويكون األصل رراتموالثاين: رن تكون م

األوىل هاء كام قالوا: هرقت املاء ، واألصل: رجقت املاء، وقالوا ماء مهراق ورصله 

مؤجاق
(1)

 . 

ورطلق الناظم احلكم عيشمل قالون ووجشا، جريا عىل اصطالحه  ي  طالق 

 احلكم .

لذي ذكره عىل مذهب من جعل التوجيهني لكل القراء عىل السواء، لكن ا

 وهناك من وجه اهلاء هنا وجعل القراء عيها عىل رقسام.

 هذا التعليل عقا ل: وقد ذكر اإلمام الشاطبي 

ــدى    ه 
ــن  َثاب ــت 

 التَّن ب يــه  م 
ــه   و ي َهائ 

 

ــالَ    َتاَن مَجَّ
ــَزة  ــن  مَه 

ــه  م  َدال   َو  ب 

ل    م  َوَكم  َوحَي َتم 
ه   َعن  َغري  

 
َهني  َوج   ال 

 

لِّ مَحَّالَ   ل ك 
َهني   ل  َوج   ال 

يه  ب ه   وج 

تَهُم  ﴿عذكر لوجش رهنا مبدلة من مهزة وهي عنده مثل:   حيث [ 6]البقرة:﴾  َءأَنَذر 

تَهُم  ﴿وله وجه البد ل كالوجه الثاين  ي  هل اهلمزة الثااية من دون  دخا ل،س ﴾ َءأَنَذر 

 .[6]البقرة:

 ورما قالون عتحتمل قراءته الوجهني، وهذا معنى قو ل ويل اهلل الشاطبي:

  .وحيتمل الوجهني عن غريهم

ومنهم قالون، عيجوت رن تكون اهلاء عنده  مبدلة من مهزة؛ ألاه يفصل بني 

 اهلمزتني بألف، عيكون قالون عىل رصله  ي  دخا ل األلف والتسهيل.

عسهلها قالون لتوسطها بدخو ل  (راتم) ل رن تكون هاء التنبيه دخلت عىلوحيتم

حرف التنبيه عليها، م  اتباع الرواية واألثر
(1)

. 

                                                        
 ص، 1 بد اهلل امنكاين جسالة ماجستري جعحتقيق:ربو عبد اهلل الفايس، الآللئ الفريدة  ي رشح القصيدة، ( 1)

610. 
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 املبحث الثاني
 التوجيهات الصرفية 

 [ جعاية ألصله  ي رصلها17]

 

 قبل دخو ل جاتم لفعلها 

: معنى البيت: رن قالون قرر املواض  االثنتي عرشة بقرص هاء الضمري بخلف  ي 

م  ﴿ ت هۦ  ُمؤ 
كَ ﴿بطه ، وهذه املواض  هي:  [01]:﴾ انة يَأ  ه ۦٓ إ لَي    [01]آ ل عمران:﴾ يَُؤدِّ

 .ورخواته

وحجة قالون مراعاة رصل هذه اهلاء، عهي و ن كاات  ي احلا ل واقعة بني 

حركتني  ال رهنا  ي األصل واقعة بني ساكن قبلها وحركة بعدها، عقالون جاعى 

 .األصل عقرص، ووجش جاعى احلا ل عوصل

ومن كرس اهلاء املتصلة  » الذي ذكره الناظم افس ما ذكره املهدوي  ذ قا ل:وهذا 

َضهُ  ﴿بالفعل املجزوم رو ضمها ومل يصلها بواو وال بياء  ي  َمر:﴾ يَر   ﴾يَُؤدِّه ۦٓ  ﴿و [0]الزُّ

 ألن رصل راه عىل رصل الكلمة قبل رن جيزم؛واظائرمها راه رج [01]آ ل عمران:

ت هۦ ﴿و  [01]آ ل عمران: ﴾يَُؤدِّه ۦٓ ﴿ َضهُ ﴿و [ 171 : ]آ ل عمران﴾ نُؤ  َمر:﴾ يَر  يؤديه ) [0]الزُّ

 (واؤتيه ويرضاه
(2)

. 

من باب التغليب ألن الكلامت االثنتي عرشة  (قبل دخو ل جاتم)وقو ل الناظم 

ه  ﴿كلها رععا ل مضاجعة ما عدا  ج  ق ه  ﴿ ي املوضعني و [111]األعراف:﴾ أَر  ﴾ فَأَل 

 [17]النمل:
(3)

. 

 ىـبقرص يرضه قض [ وااع 67]

 

 

 ىـلثقل الضم وللذي مضـ 

  

 

                                                        

 .617ص، صدج افسهامل( 1)

 .111ص، 1ج رشح اهلداية،( 1)

 .111ص  ،اخلرات، القصد الناع  لبغية الناشئ والباجع( 3)
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َضهُ ﴿ ي هذا البيت تعليل لقراءة قوله تعاىل:  َمر:﴾ يَر  عقد اتفق قالون  [ 0]الزُّ

ووجش عىل القرص  ي هذا املوض ، والذي دع  الناظم هلذا التوجيه هو اإلشكا ل 

ن  ي الذي قد يوجد، وهو رن وجشا وصل املواض  االثني عرش التي قبلها ساك

َضهُ ﴿األصل ومتحرك  ي احلا ل عكان ينبغي له رن يصل  ألهنا عىل منوا ل  ؛﴾يَر 

 : الكلمة كام ذكر الناظم ومها، ولكنه قرص هنا الجتامع علتني  ي هذه الكلامت األخرى

وذلك رن الضم رثقل من الكرس، علم حيتج  ىل تكثري لثقله، واحتاج   ثقل الضم:

ل،  ذ الكرس رخف من الضمالكرس  ىل ذلك ليواتن به الثق
(1)

. 

 يقصد به ما تقدم من التعليل  ي قوله: وللذي مىض:

  جعاية ألصله  ي رصلها. 

َضهُ  ﴿وهو وقوع اهلاء من   ي األصل بعد ساكن وهو األلف عقرص وجش  ﴾ يَر 

 هذه الكلمة لوجود علتني عيها م  الرواية وهي األصل .

 َيـره61]
 
 [ ومل َيكن  يراه  ي هـاء

 

همــ    ــه  ذ غــرّيَ
 ضــّمها وجزم 

ــد  61]  ــه َعَق ــه والم  ــد  عين   [ لَفق 

 

 ااَب له الوصل  َمناَب ما َعَقد   

بالصلة م  راه مضموم وجمزوم مثل كلمة ﴾ ۥ﴿َيَره  هذا تعليل لقراءة ااع   

َضهُ ﴿ َضهُ  ﴿تادت شياا آخر عىل ﴾ ۥ﴿َيَره  عبني الناظم رن  ﴾ يَر  وهو عقد عينه ﴾ يَر 

َضهُ يَ ﴿والمه بخالف  ه عقط.   ﴾ ر  َد منه  الم 
 َعَقد  ع ق 

و ي ضمن كالم الناظم  لزام واافصا ل عىل طريقة علم اجلد ل، وبيان ذلك راه ملا 

ه  علل لقالون قرص  َؤدِّ وبابه بمراعاة رصله  ي اهلاء قبل دخو ل اجلاتم ، عهم  ﴾   ۦ﴿ي 

َضهُ ﴿منه رن وجشا مل يراع ذلك علزم عنه رن ال يقرص ه  اام قرص عبني را ﴾يَر 

َضهُ ﴿  لعلتني كام تقدم.﴾ يَر 

                                                        
 .111 املصدج افسه، ص( 1)
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َضهُ ﴿كام مل يمد  ﴾ يََرهُۥ﴿علزم عىل ذلك رن ال يمد  لوجود علة القرص،  ﴾يَر 

وهي الضم، ومراعاة األصل قبل اجلزم، عأجاب الناظم عن هذا اإلشكا ل بأن 

 وصلت لكثرة االعتال ل وذلك قوله:    ﴾يََرهُۥ﴿

ــد   ــه َعَق ــه والم  ــد  عين   لَفق 

 

 له الوصل  َمناَب ما َعَقد   ااَب  

 

 

 :ن اعرف الوتن الرص ي هلذه الكلمة، عقد مرت بمراحلوينبغي علينا ر

َري  عىل وتن يفَعل   رصلها قبل االعتال ل:  .ير 

َرى)تح ما قبلها عااقلبت رلفا عصاجت ثم حتركت الياء وااف   .(ير 

ألن  (يَفل)تن عىل و (يرى)ينه  ىل عائه وسقطت اهلمزة عصاج ثم اقلت حركة ع

 .(يري  )رصله 

ومل يبق من الكلمة  (َيَف )عىل وتن  (ير) ثم دخل اجلاتم عحذف األلف عصاج

 . ال عاؤها

 (يره  )ثم اتصل به الضمري عصاج 
(1)

. 

عألجل هذه العلل وبقاء الفاء من رصوهلا عقط وصلها ااع  ليقوم الوصل مقام 

 ما عقده اللفظ  وهذا معنى قوله:

 َعَقد  ............................

 

 

 ااَب له الوصل  َمناَب ما َعَقـد   

 (سـوءات)[ له توسـطا و ي 71] 

 

 

 خلف ملا  ي العني من َعع الت 

 

 

، وبني رن وجشا يمدها بخالف (سوءات)كلمة حتدث الناظم  ي هذا البيت عن 

لة حقها رن جتم  ع (سوءات)ثم بني لنا سبب اخلالف وهو رن  رة، وَعع  ىل مج  َسو 

فة وصحفات،  َعَعالت  ذا كاات  ي اسم صحيح تقو ل: صف حة وصفحات، وصح 

نة وجفنات، و ذا كان معتال واوا رو ياء، عإهنا تبقى عىل سكوهنا، لثقل احلركة  وجف 

                                                        
 .117القصد الناع  ، ص( 1)
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تات)ىل حروف العلة عتقو ل  ي: ع َتة جو  ا بنو ، ورم(َبي َضة َبي ضات)و ي:  (َجو 

اللغة قو ل شاعرهم اهلذيل، وعىل هذه هذيل عقد حركوها عىل األصل
(1)

: 

 رخو بيضات جائح متـأوب

 

 جعيق بمسح املنكبـني سـبوح 

عىل عَعالت، لوال رهنم استثقلوا احلركة  (سورة)وكان األصل يقيض رن جتم   

عىل الواو، ولو مجعت كذلك لتحركت الواو، عال يكون عيها مدخل للمد، عمن 

د كسائر الفصلاظر  ىل هذا األصل مل يمد، ومن جاعى اللفظ م
(2)

. 

رها الناظم. بينها ذكرها مكي واملهدوي مل يذك (سوءات)وهناك علة رخرى  ي 

ت ه َما﴿وعلته  ي خمالفته رصله  ي » األخري بقوله: َءَّٰ ت ُكم  ﴿و [17]األعراف: ﴾َسو  َءَّٰ ﴾ َسو 

 ي ترك مد الواو، راه ملا اجتم   ي الكلمة مدتان مد روالمها باملد وهي  [16]األعراف:

ملد لأللف  ي األصل، و اام مدت الياء والواو ملضاجعة  اهلمزة،  ذا بعدأللف التي ا

« ، عمد روالمها باملد وترك األخرىاأللف
(3)

.  

، وكالمها صدج بغري العلة التي اقترص عليها ابن بري، وهذا يعد وكذا قا ل مكي

  .من اختياجاته  ي التوجيه

 .بعد البيت املذكوج ( ي رصل مقر  اإلمام ااع اللوام  الدجج ) وقد وجد  ي بعض جوايات

ــد ذكــرت ســبب اخلــالف  وق

 

  ي غري هـذا بكـالم شـاف 

األستاذ ربو تيد عبد الرمحن اجلادجي، وهذا البيت قد جواه »قا ل ابن القايض:   

عن األستاذ ريب تكرياء بن رمحد الرساج، عن القايض ريب حممد بن مسلم، عن 

الناظم
(4)

». 

                                                        
 .17ص، 1البيت  ي  املحتسب غري منسوب ألحد بل اقترص ابن جني عىل قوله اهلذيل ج( 1)

 .133 ص، 1 املنتوجي، ج( 1)

 .30ص، 1ملهدوي، جا( 3)

 .113 ص، 1 الالم   ي رشح الدجج اللوام  ، جابن القايض، الفجر الساط  والضياء ( 7)



 الصمدي عبد الواحد  من خالل أرجوزته "الدرراللوامع"              توجيه القراءات عند اإلمام ابن بري 

151 

 ىل جوابه عن لغز اإلمام ريب احلسن  -واهلل رعلم-ري عيه الناظم وهذا البيت يش

، وبام رن هذا اللغز له رمهية كبرية عند علامء القراءات، عإانا  (هـ777)ت احلرصي 

 سنوجده واوجد رجوبة بعض األئمة عليه؛ ألانا استفيد منه رشياء منها:

ج قراء املغرب مكااة اإلمام احلرصي القرائية عقد ااربى للرد عليه كبا -

 واملرشق.

وشهرهتا  ي  (سوءات)بب احتفاء علامء هذا الفن بكلمة يبني لنا هذا اللغز س -

  .كتب هذا الفن

كام راه يبني لنا منهجا تربويا ساج عليه بعض العلامء  ي كتبهم وهو منهج  -

 اإللغات  كام المسه واضحا عند ابن القايض املكنايس  ي كثري من كتبه.

 : وهذا اص اللغز

 ســـألتكم يـــا مقرئـــي الغـــرب كلـــه                     

 

 

ــد          ومــا لســؤا ل احلــرب عــن علمــه ب 

 

 

 

 بحــرعني مــدوا ذا ومــا املــد رصــله

 

 

ــــد   ــــن رصــــله امل ــــدوه وم  وذا مل يم

 

 

 وقــــد مجــــــــعا  ي ك لـــــمة مستبيـــنة

 

 

 عىل مثـلكم ختفى ومن مثلكم تبــدو 

 

 

احلرف الذي مد وال رصل له  ي املد  ي قوله  »قا ل السخاوي مفرسا لغزه: 

عىل  »بقوله:  (سوءاتكم)ومن رصله املد الواو، ورشاج  ىل األلف، والذي مل يمد 

« بعضكم ختفى ومن بعضكم تبدو
(1)

. 

، وربو هـ(117)توقد رجاب عنه كثري من األعالم منهم ويل اهلل الشاطبي

 ريـن بـن ابــ، وربو احلسهــ(031 ت)داد، وربو  سحاق اجلعربي ــاق ابن  احلـ سح

 .(ـه037)ت 

                                                        
موالي اإلدجييس الطاهري،ط، مكتبة الرشد الرياض  حتقيق:السخاوي، عتح الوصيد  ي رشح القصيد، ( 1)

 .176 ص، 1ج،1771هــ1716ط،
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 رحسن هذه األجوبة لألموج التالية: (ابن برى)ويعترب جواب اإلمام 

 التزامه بعدد ربيات القصيدة التي عاجضها  -

  جياته  ي اجلواب والدخو ل مبارشة  ي املوضوع -

 مل يق  عيام وق  عيه بعض املجيبني من  ساءة األدب م  صاحب اللغز -

 ك جواب اإلمام ابن بري بعد رن تبينت بعض مزاياه:و لي

 :قا ل 

 اعم مل يمدوا الواو  ي مج  سوءة

 

 و ي رلف من بعد مهزته مدوا 

 ألن هذيال تفتح العني مطلقا 

 

 عليس  ذن  ي الواو  ن عتحت مد 

 ومن قا ل  ي املعـتل تـــسكني عينـه 

 

 عام  ن له عن مـدها وسطــا بــــد 

ن جواب، عقد حالفه الصواب، كام راه تنز ل م  املخالف ورجابه ورحسن به م 

 .بمذهبه

الذي يعد من  (اهلل الشاطبيويل ) ي هذا املقام رن اعرج عىل جواب وال يفوتنا 

، بأبيات رطا ل عيها البيان، مشتملة عىل النصح ألهل رجود من رجاب احلرصي

 القريوان.

 جواب اإلمام ريب القاسم الشاطبي:

 هــل القــريوان ومــا حــدواعجبــت أل

 

 

 لدى قرص سـوءات و ي مهزهـا مـــدوا 

 

 

 لـــوجش ومـــد اللـــني للهمـــز رصـــله

 

 

 

ــاـســوى مشــ  ــوجد     رع الثني   ذا عــذب ال

 

 

 

ـــده ـــد يم ـــد مهـــز حـــرف م ـــا بع  وم

 

 

 ســـوى مـــا ســـكون قبلـــه مـــا لـــه مـــد 

 يمــــد وقبلــــه (ءاتســــو)و ي مهـــز  

 

   سكون بال مـــد، عمـــن ريـن ذا املـــد؟ 

ــرع ســكوهنا  ــ  ع ــني اجلم ــون ع  يقول

 

 ر بالتحريـك االصـيل يعتـدـعذو القصـ 
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 ويوجـــب مــــد اهلمــــز هــــذا بعينــــه

 

 ألن الـــــذي بعــــــد املحــــــرك ممتــــــد 

ـــا حلركـــت  ـــواو قلب ـــزوم ال ـــوال ل  ول

 

 بجمـــ  لفعـــالت  ي االســـام لـــه عقـــد 

ـــذيل وان عشــا  ـــيا هـ ـــها وال  وحتريكـ

 

ـــد  ـــاجئ ع ـــام جوى قـــ ــه عيـ ـــس ل  عليـ

 ري اظــم الســؤا ل هبــا وكــمـصــوللح 

 

ـــد  ـــه اجل ـــني عاجق ـــرتاض ح ـــه اع  علي

ـــن  ـن وجـــه اهلل بـالعلم علي ع   ومن يع 

 

 

 

عليــــه، و ن عنــى بــه خــــااه الــــجد 
(1)

 

 

 

 

 

 وقد رعاد طرح السؤا ل، ثم رجاب عنه، ثم اصح لصاحبه. 

 [ وقرص موئال م  املوءودة71]

 

 لكوهنــا  ي حالــة مفقــودة 

ءُۥَدَُ ﴿هذا البيت عن تعليل قراءة وجش لــحتدث الناظم  ي   َمو    [7]التكوير:﴾ ٱل 

ئ لة ﴿و برتك املد  ي الواو ، وبني رن علة ترك املد، لكوهنا  ي حالة  [17]الكهف:﴾ َمو 

 مفقودة ري لكون الواو عيهام مفقودة  ي حالة من رحوا ل الترصيف.

ل، ومنه قول وُدهُۥ   ُ َوََل يَ ﴿ه تعاىل: يقا ل: ور ل يال:  ذا جلأ، وورد ياد:  ذا ثق 

ظُهَُما   ف  ، :هي البنت التي تدعن حية (املوؤودة)ري: ال يثقله، و [111]البقرة: ﴾ح 

 ، ن  ت  د  وَيو 
ع  ، واألصل َيو  ن  ، وَوَتَن َيز  د 

، كام تقو ل: َوَعَد َيع  ئ ل  د  وَيو 
ئ  واألصل َيو 

عحذعت الواو لوقوعها بني ياء وكرسة
(2)

 . 

ه اص عليه بعض املتقدمنيوهذا التوجيه افس
(3)

. 

 قا ل ربو العباس املهدوي:

ئ لة ﴿وعلته  ي ترك مد  رن الواو قد تسقط  ي بعض الترصيف،   [17]الكهف:﴾َمو 

احو قولك: ور ل يال علام سقطت  ي يال ضعف املد عيها ملا مل يلزم  ي مجي  

                                                        
 .176 ص، 1 ج السخاوي، عتح الوصيد  ي رشح القصيد،( 1)

 .137ص،  1املنتوجي، ج( 1)

 . 071ص، 17ااظر: الدج املصون: ج( 3)
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ءُۥَدَُ ﴿تصاجيف الكلمة.وعلته  ي ترك مد  َمو  ذف  ي هلمزة قد حترن ا [7]التكوير:﴾ ٱل 

، علام كاات اهلمزة التي من رجلها (املوتة)مثل:  (املودة)التخفيف عىل لغة من قا ل: 

متد الواو قد حتذف  ي بعض األحوا ل ضعف املد هلا
(1)

  . 

ئ لة ﴿عإن قيل: عام با ل وجش مل يمد » وقا ل ربو حممد مكي بن ريب طالب: ﴾ َمو 

ء  سَ ﴿وعيه حرف لني بعده مهزة كــ  .؟﴾ و 

امليم عليها، ورصلها احلركة  عاجلواب راه ملا كاات الواو سكوهنا عاجض لدخو ل

مل يمد ليفرق بني ما رصله احلركة، وبني ما ال رصل له  ي احلركة  (جلأ) ذا  (ور ل) ي 

ء  سَ ﴿كــ  عمد عني  ، وريضا عإاه عرق بني مد عاء الفعل وبني مد عني الفعل،﴾و 

مد عاء الفعل  ذ السكون ال يلزمها، واملد ال يكون الفعل للزوم السكون هلا، ومل ي

  ال  ي ساكن ربدا
(2)

».      

ئ لة ﴿بينام اجد من ذهب  ىل رن  ترك مدها مشاكلة للفواصل؛ ألن بعدها  ﴾َمو 

دة ﴿ ع  و  ﴾امَّ
(3)

. 

 [ وحيث تلتقـي ثـالث تركـه 11]

 

 ةـركــل احلـقـنـة لـمـي رئـوع 

، ومل يدخل هنا رلفا لعلتني اقترص ﴾أَئ مَّة﴿ هذا تعليل لرتك قالون اإلدخا ل  ي 

 الناظم عىل  حدامها وهي: 

 .ن اعرف األصل الرص ي هلذه الكلمةلنقل احلركة، وهذا يقتيض ر

 وحزام ورحزمة، ورصلها:ورمحرة،  مثل: عراش ورعرشة، ومحاج مج   مام،﴾أَئ مَّة﴿

َة) واحدة، عنقلوا حركة امليم ، عاستثقلوا اجلم  بني مهزتني وميمني  ي كلمة (َرر مم 

                                                        
 .30ص، 1املهدوي ج( 1)

 .16ص، 1الكشف، ج( 1)

 .116 اهيم عوض،ط، داج الكتب العلمية، ص برحتقيق:ربو شامة،  برات املعاين من حرت األماين، ( 3)
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، (ر مة)عصاج مليم  ي امليم التي بعدها،األوىل  ىل اهلمزة الساكنة قبلها، وردغموا ا

لنقل )م كرسهتا، وهذا معنى قو ل الناظم وجسمت  ي مجي  املصاحف بالياء للزو

ري ألن احلركة عاجضة، ألن اهلمزة ساكنة  ي األصل كام تقدم بيااه (احلركة
(1).       

 وقا ل: مل يرتض هذا التعليل اإلمام اخلرات و

وهذا ال ينهض عند النظر ألاه  ذا امتن  الفصل من رجل تقدير سكون اهلمزة »

 ﴾ أَئ مَّة﴿عيلزم رال تسهل بني بني، وقد سهلت. والذي جيب رن يقا ل رن اهلمزتني  ي 

َذا﴿ ي كلمة واحدة حقيقة، بخالف   احلقيقة  ي واظائره، عإن اهلمزتني هناك  ي ﴾أَء 

كلمتني، ألن األوىل داخلة عىل الثااية، ملعنى االستفهام، ولكن ملا مل تنفصل منها 

صاجت كأهنا معها  ي كلمة واحدة . عقوهلم  ي احو ذلك من كلمة واحدة جمات ال 

 ي كلمة واحدة كام ذكرت ﴾ أَئ مَّة﴿حقيقة، واهلمزتان  ي 
(2)

.  

 [ وســهل األوىل لقــالون ومـــا16]

 

 جلمـــ  الســـاكنني ردغـــام    ردى 

 [  ي حر ي األحزاب بـالتحقيق10] 

 

 واخللف  ي بالسوء  ي الصديق 

حتدث الناظم عن مذهب قالون  ي اهلمزتني املكسوجتني من كلمتني ورخرب راه  

يسهل األوىل منهام، لكنه خالف قاعدته  ي ثالثة مواض  ،  ي حر ي األحزاب قوال 

ٓوء  إ  ﴿واحدا، و ي  باخللف، وعلل الناظم خروج قالون عن [ 13]يوسف: ﴾َلَّ ب ٱلسُّ

قاعدته  ي هذه املواض ،  بأن التسهيل هنا يؤدي  ىل اجلم  بني الساكنني، علذا ربد ل 

 اهلمزة ثم ردغمها، و ليك بيان التعليل.

 بُيُوَت ٱلنَّب يِّ ﴿و [17]األحزاب:﴾ ل لنَّب يِّ إ ن  ﴿رما موضعا األحزاب عهام قوله تعاىل:

ٓ إ   وبيان ذلك راه لو سهل اهلمزة األوىل هنا لقربت من الياء  [13]األحزاب:﴾ َلَّ

                                                        
 .100ص، 1املنتوجي ج( 1)

 .161ص القصد الناع ،( 1)
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الساكنة وقبلها ياء ساكنة، عيؤدي  ىل اجتامع ساكنني مثلني، علام تعذج التسهيل جج  

 ﴾ ل لنَّب يِّ ﴿  ىل البد ل عأبدهلا ياء؛ الاكساج ما قبلها، وقبلها ياء ساكنة عأدغم عصاج:

بياء مشددة، وذلك عىل قياس تسهيل اهلمزة املتحركة بعد الياء ﴾ بُيُوَت ٱلنَّب يِّ ﴿و

يَّة  ﴿الساكنة الزائدة احو:  بَر 
وما رشبه ذلك [6]البيِّنة: ﴾ٱل 

(1)
. 

ٓوء  إ َلَّ ﴿ورما  عإاه ربد ل اهلمزة واوا، الاضامم ما قبلها، ثم  [13]يوسف:﴾ ب ٱلسُّ

ددة، ورجرى الواو األصلية، بواو مش (بالسو) غم الواو التي قبلها عيها، عصاجرد

جمرى الواو الزائدة، ألن اهلمزة ال تبد ل واوا للواو التي قبلها، وال ياء للياء التي 

قبلها،  ال  ن كااتا تائدتني
(2)

 

 [ وحقق اإليوا ملا تدجيه111]

 

 من ثقـل البـد ل  ي تؤويـه 

ء للفعل، لكنه حقق مهزة من مذهب وجش رن يبد ل كل مهزة ساكنة وقعت عا 

اإلمام )وهذه من العلل التي سبقه  ليها  لعلة ذكرها ابن بري هنا، اإليواء؛

  ي قوله: (الشاطبي

 .وتؤوي وتؤويه رخف هبمزه

وبيان هذه العلة، رن  بدا ل اهلمز الغرض منه هو التخفيف، ولو ربد ل هنا 

الجتم  واوان، وضمة وكرسة، واجتامعهام رثقل من اهلمز، عآثر اهلمز  ي ذلك، 

للخفة، وترك اإلبدا ل لثقلهطلبا 
(3)

 .  

 واهلمــز بعــد اقلهــم حركتــه [113]

 

 حيــذف ختفيفــا عحقــق علتــه 

                                                         
 .101ص افسه: املصدج( 1)

 .110ص، 1ي، جاملنتوج( 1)

 .11ص، 1 رشح اهلداية، ج( 3)
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يتحدث الناظم  ي هذا البيت عىل علة حذف اهلمزة لوجش بعد اقل احلركة، 

عأخرب رن اهلمزة حتذف من رجل التخفيف، وهذه العلة ممن قا ل هبا ربو العباس 

رما وجش  ي اقله » :، قا ل ابن مطرف املهدوي، وتلميذه ابن مطرف الكناين

حلركة اهلمزة، وطرحها عىل الساكن الذي قبلها، عإاام ذلك؛ ملا قدمناه من ثقل 

اهلمزة، عأجاد ختفيف النطق هبا بإلقاء حركتها عىل الساكن الذي قبلها، وبحذعها، 

 وبقيت حركتها تد ل عليها، و اام قلنا راه حذعها حذعا؛ ألن بعض النحويني كان

يقو ل:  اام حذعها اللتقاء الساكنني: اهلمزة التي سكنت ملََّا تالت عنها احلركة، 

واحلرف الذي قبلها حركته عاجضة، عهي  ي حكم السكون، وهذا القو ل ليس 

بيشء؛ ألاه  ذا كاات احلركة  ي احلرف الساكن عاجضة، عكذلك يلزمه رن جيعل 

 قي عىل هذا ساكنان.السكون  ي اهلمزة عاجضا وال يعتد به، عال يلت

 قَل ) (قل  رذلك)د  لقاء حركتها ساكنة؟ عقا ل  ي عإن قا ل قائل: رال ربقاها بع

. قلنا له:  اام طرح حركة اهلمزة عىل ما قبلها طلبا (مَن ر من) (من  ءامن)و ي  (ر ذلك

للتخفيف، واهلمزة  ي رمرها خمال فٌة جلمي  احلروف، وذلك رن احلرف  ذا كان 

رجيد ختفيفه رسكن طلبا للتخفيف واهلمزة متى رسكنت كاات رثقل متحركا، ثم 

منها متحركة
(1)

». 

ويؤخذ من كالم ابن مطرف رن هذه العلة ليست حمل اتفاق بني العلامء، ولذا 

اجد من علل حذف اهلمزة بالتقاء الساكنني، كمكي بن ريب طالب القييس، وريب 

عمرو الداين، وريب داود بن اجاح
(2)

. 

 تظهــر النــون لــواو رويــا[ و177]

 

  ي احــو صــنوان واحــو الــدايا 

 [ خيفة رن يشـبه  ي ادغامـه171] 

 

 ما رصله التضـعيف  ي التزامـه 

 
                                                        

 .11 :ح القراءات السب ، خمطوط، لوحةالبدي   ي رش( 1)

 .1/377 املنتوجي:( 1)
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هذا تعليل من الناظم إلظهاج النون،  ذا وقعت م  الواو والياء  ي كلمة، ري 

صله التضعيف، وذلك خيفة رن يشبه ذلك النوع املدغم  ي حا ل  دغامه، اوعا آخر ر

يا)عقلت عيها  (دايا)، وكذلك (ق وان)عقلت  (قنوان)ك لو ردغمت را ، لوق  (د 

ل، رو مما ـف  ي األصـك مضاعـل ذلـدجى هـم، عال يــاظـر النـا ذكـس كمـاللب

 ردغمت اواه.

بنون ظاهرة، ولو ردغمت  (عنلم)لقلت:  (علم)من  (عنعل)كام لو بنيت مثا ل 

ل)عيلتبس بــ  (علم)لقلت:  (ععل)، رو  (عنعل)يدجى هل هو  عال (َععَّ
(1)

.     

 :(البدي )قا ل ابن مطرف  ي   

وكل القراء جممعون عىل  ظهاج النون  ذا اتصلت بالياء والواو  ي كلمة احو:  »

َوان  ﴿ َوان  ﴿و  [11]األاعام:﴾ق ن  ن  نَهُۥ﴿و [7]الرعد:﴾ ص  يََّٰ يَا  ﴿و [171]التوبة:﴾ بُن  ن  ، ﴾ ٱلدُّ

ع الن)  (صنوااا)خليفة االلتباس  ي األبنية ألن  ذلك وما رشبه ذلك، و اام كان
، (ع 

ما عينه والمه واوان، كقولك  علو ردغم اللتبس بغريه من املضاعف وصاج بمنزلة

َوان  ﴿ :علام مل يق  لبس  ي مثل (حّي )كقولك  ،، رو ياءان(جوّ )و (قوة)  ﴾ق ن 

َوان  ﴿و ن  ن ﴿مليم  ي قوهلم: رظهرت النون، رال ترى رهنم يدغمون النون  ي ا﴾ ص  م 

ال ن َوالٍ ﴿، و ي الواو  ذا قالوا [11]املؤمنون:﴾ مَّ ، هذا  ي املنفصل [11]الرعد:﴾ م 

عأدغموا النون  ي امليم  ي املنفصل حيث رمنوا االلتباس؛  (يمحي) (احمى)ثم قالوا : 

علو مل جيعله  (اافعل)عيه  ي املتصل امليم ربدا، وهو  ألن هذا املثا ل ال يضاعف

 (اعََّعل)، وليس  ي الكالم (اعََّعل)جعلنا امليم املشددة رصلية صاجت ، و(اافعل)

َوان  : ﴿عجات  ظهاج النون  ي َوان  ﴿و ﴾ ق ن  ن  « ملا ذكراا﴾ ص 
(2)

. 

                                                        
 . 161ص، 1الكشف، ج ( 1)

 .قيد التحقيق،  31ابن مطرف الكناين، البدي   ي رشح القراءات السب ، خمطوط لوحة ( 1)
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 وقد سبق  ىل هذا التوجيه احلرصي حيث قا ل:

ـــــوم ـــــتـا يـ ـــــغي ـــــنـام بـر الدغ  اؤهـ

 

عال بد من  ظهاجها عيه للعـذج 
(1)

 

 

 

   وقف الراءـمنـل وال يـعص [161]

 

 اءـــــمـي األســــف عـالة األلـــــ م 

 

 

 محال عىل الوصل و عالما بام [161]

 

 اـدمـقـا تــل كمــوصـي الــرر عــق 

تطرق الناظم  ي البيت الثاين إلمالة األلف  ي األسامء؛ جلرة الراء بعدها حالة  

ثم علل الوقف باإلمالة الوقف، ورخرب رن وجشا يقف عىل هذا النوع باإلمالة، 

 بعلتني:

ل عيه الوقف عىل الوصل.    بأاه مح 

وراه  عالم بمذهبه حالة الوصل، وتاد ربو عمرو الداين علال رخرى منها: 

التفرقة بذلك بني ما جتوت اإلمالة عيه من ذلك، وبني ما ال جتوت، ومنها رن الوقف 

تمعاجض عال ينبغي رن يغري له لفظ الكلمة،  ذ هو غري ال
(2)

. 

ـــاء عخـــامـوقبـــل كســـ [177]  رة وي

 

ـــــريام  ـــــة وم ـــــم قري ـــــرء ث   ي امل

 

 

ــأخر الســبب [171] ــاج لت   ذ ال اعتب

 

 هنا و ن حكي عن بعض العرب 

َمر  ﴿تطرق الناظم هنا  ىل حكم الراء  ي الكلامت التالية:      يَةَ ﴿، و﴾ء  ٱل  قَر  ، ﴾ٱل 

يَمَ ﴿و هذه الكلامت بأعينها؛ ، وبني رن حكمها التفخيم، و اام اص عىل ﴾َمر 

للخالف بني املدجستني األثرية والقياسية  ي الرتقيق والتفخيم  ي هذه الكلامت، 

عمذهب اإلمام احلرصي، ومكي بن ريب طالب، وابن رشيح، الرتقيق، عرد الناظم 

عليهم  ي هذا البيت، وبني رن العلة  ي هذه الكلامت رن السبب املوجب للرتقيق 

                                                        
وقاف والشؤون شبييل، منح الفريدة احلمصية  ي رشح القصيدة احلرصية،ط،وتاجة األابن عظيمة اإل( 1)

 .311 اإلسالمية املغرب ص

 .1/173 املنتوجي:( 1)
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و ال يؤثر  ال  ي حالة تقدمه عىل الراء، وريضا ألن الياء  ي تأخر عن الراء، وه

يَمَ ﴿ يَةَ ﴿، و﴾َمر  قَر  والياء  ذا حتركت بالفتح مل توجب  مالة وال  مفتوحة،﴾ٱل 

ترقيقا، بل هي كسائر احلروف
(1)

   . 

 [ واختلس العني لـدى اعـام131]

 

ــــــــدوا ثــــــــام  ــــــــاء ال تع  و ي النس

 وها مهدي ثم خا خيصمون [131] 

 

 

 ذ رصل ما اختلس  ي الكل السكون  

 

 

ومل يذكر  -ملا ذكر الناظم رن قالون يقرر بوجه االختالس هذه الكلامت األجب ، 

تطرق  ي الشطر األخري  ىل تعليل االختالس  ي هذه  -لقالون وجه اإلسكان

 ،املواطن األجبعة مبينا رن هذه الكلامت رصلها السكون وبيان ذلك رن كلمة

ا﴿ مَّ َم َما ، علام ردغم كرَسَ العنَي، اللتقاء الساكنني، ثم  [101]البقرة:﴾ فَن ع  ع 
رصلها: ا 

، وحيتمل رن يكون األصل اختلس  احلركة، تنبيها عىل رهنا كاات ساكنة  ي األصل

عكره توايل الكرسات  ذا رشب ، عأخفى احلركة لكون ذلك رخف من  (ا ع م)عنده 

اإلشباع
(2)

.  

امَّ لغات رجبو ي  
 .       ليس هذا حملهااع 

ُدوا  ﴿ورما     ، اقلت حركة التاء  ىل العني، ثم  (تعتدوا)عأصله  [117]النساء:﴾ تَع 

ردغمت التاء  ي الدا ل، عالتقى ساكنان، عاختلس حركة العني، ليد ل عىل رهنا حركة 

غري التمة، وحسن ذلك للتشديد الذي  ي الكلمة، ولطوهلا
(3)

    . 

، اقلت حركة التاء  ىل اهلاء، ثم (مهتدي)عأصله  [31واس:]ي﴾ يَه دِّيٓ ﴿ورما 

بفتح اهلاء وتشديد الدا ل، علم يشب  احلركة  ذ  ﴾ يَه دِّيٓ ﴿ردغمت  ي الدا ل، عصاج 

 ليست بأصل عىل اهلاء، ليبني رهنا حركة لغري اهلاء .

                                                        
 .176 القصد الناع :( 1)

 .171ص، 1املهدوي، ج( 1)

 .771ص، 1الكشف، ج( 3)
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ُمونَ  ﴿ورما  صِّ ،  عوق  النقل واإلدغام عىل (خيتصمون)عأصله  [71]يس:﴾ يَخ 

علم يمكن اجلم  بني ساكنني عأعطاها حركة خمتلسة ليد ل  ﴾يَه دِّيٓ ﴿ما تقدم  ياحو 

 بذلك رن رصل اخلاء السكون.

ورما تعليل وجه اإلسكان لقالون  ي هذه الكلم األجب  علم اتعرض له لعدم 

 ذكر الناظم له.
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 املبحث الثالث

 التوجيهات الرتكيبية 

 [ واسكت يسريا حتظ بالصواب37]

 

 

 

 

 

 

ــني اإلعــراب         ــه مب  رو صــل ل

 

 

 

 

 

 

رن الوصل بني السوج بدون بسملة عائدته راه يعلم اإلعراب  يقصد هبذا   

ري يدجب الطالب عىل  عراب رواخر السوج ومعرعة رحكام ما يكرس منها، وما 

مهزة القط  والوصل ، كأو ل حيذف اللتقاء الساكنني ، كآخر املائدة والنجم، ويبني 

القاجعة والتكاثر
(1)

. 

 (احلرت)عقد سبق  ىل هذا التوجيه  ي اطبيــ  للشـابـهذا تري  ي ـوابن ب

 عندما قا ل:

وَجَتني   َعَصاَحةٌ  َ السُّ ل َك َبني   َوَوص 

 

 

 

 

 

 

 ................................ 

 

 

 

 

 

 

 اثنني :معنيني  (عصاحة)بــ (اإلمام الشاطبي)وقصد 

ات وهو صاحب ـب الزيـزة بن حبيــاء حلمـز بالفــو الرمـ: وهيـى األولـالمعن

  .الوصل عقط

وقد وجد : بيان توجيه قراءة محزة ورشاج  ىل رهنا تكسب الفصاحة المعنى الثانوي

 اام ععلت ذلك ليعرف القاجئ كيف  عراب رواخر » عن اإلمام محزة راه قا ل:

«السوج
(2)

. 

 بسـمل عـن رضوجة [ وبعضهم31]

 

  ي األجبـــ  املعلومـــة املشـــهوجة 

 [ للفصـل بــني النفـي واإلثبــات77] 

 

ـــويالت   والصـــرب واســـم اهلل وال

                                                         
 .61ربو شامة ،  برات املعاين  ي رشح حرت األماين، ص ( 1)

 .66ص ه،املصدج افس( 1)
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ملن مذهبه  (األجب  الزهر)الختياج بعض الشيوخ البسملة بني وهذا تعليل منه 

السكت روالوصل  ي غريها، وحجتهم رن وصل آخر السوجة بالسوجة التي بعدها 

وج عيه قبح  ي اللفظ، عكره ذلك  جالال للقرآن وتعظيام لهمن هذه الس
(1)

. 

ر والقيامة، وبني ــ   ىل املدثــيرج (اتـبـي واإلثـن النفـل بيـللفص)ه: ـولـوق  

 الفجر والبلد.

يعود  ىل بني االافطاج والتطفيف، وبني  (والصرب واسم اهلل والويالت)وقوله: 

 العرص واهلمزة.

 مته بيان لقوله  ي البيت قبله ثم  ن هذا البيت بر

 رضوجةوبعضــهم بســمل عــن 

 

 .............................. 

ه ومنهم اإلمام املهدوي ــاء التوجيـب علمـه رغلــص عليـد اـل قـعليـذا التـوه 

 (.ـه777ت )

عإن ذلك  اام هو كراهية منهم لوصل آخر كل سوجة منهن بأو ل التي » ذ قا ل: 

َ  ﴿، ألاك  ذا قلت: تليها، وعيه لبس ف َر َمغ  ُل ٱل  َوىَّٰ َوأَه  ُل ٱلتَّق  ثر:﴾  هَُو أَه   [16]املدَّ

مُ ﴿ س  رصت كأاك افيت عنه املغفرة عاستقبحوا ذلك. وكذلك  ذا  [1]القيامة:﴾ ََلٓ أُق 

رُ ﴿ قلت: َم  َّ   َوٱۡل  َمئ ذ  لِّلِّ ُمطَفِّف ينَ ﴿ [11]االافطاج:﴾ يَو  ل  لِّل  فني:﴾ َوي  جادوا عأ [1]املطفِّ

«الفصل بينهام لزوا ل اللبس
(2)

.  

َحيُّ ﴿ولكن هذا التعليل ليس قويا ألاه واق   ي وسط السوج كام  ذا وصلت  ٱل 

ُخُذهُۥ
قَيُّوُم  ََل تَأ  ُ َشاك ًرا﴿وقوله:  [111]البقرة:﴾ ٱل   َلَّ ﴿ [170]النساء:﴾ اَعل يمة َوَكاَن ٱلِّلَّ

                                                        
 .10،ص1القراءات السب  وعللها وحججها، جمكي بن ريب طالب القييس، الكشف عن وجوه ( 1)

 .17ص، 1ربو العباس املهدوي، رشح اهلداية ج( 1)
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 ُ بُّ ٱلِّلَّ يصف هذه  (هـ777ت)إلمام احلرصي وهذا ما جعل ا [177]النساء:﴾ يُح 

 احلجة بالضعف  ذ قا ل:

 وحجتهم عيهن عندي ضعيفة

 

 

 .............................. 

 

 

هذه احلجة الضعيفة وبني رن البشاعة ) هـ013)ت (ابن آجروم)وقد جد اإلمام 

التي تعموها  ي البسملة بني هذه السوج األجب  ال خيلو  ما رن تكون من جهة 

ى، رو من جهة اللفظ، رما من جهة اللفظ عباطل ألن ذلك ال يعتقده رحد، املعن

عيه افس  (الرحيم) جهة اللفظ وهم حمجوجون بأن وصل عيتعني رن يكون من

 (الرحيم)ويل  ي القبح كوصل الرحيم، ووصل؛ ألن وصل لفظ اهلل بالالقبح

بالويل رشد من وصل الصرب به
(1)

. 

 توجيه عاستدجك بعد هذا البيت بقوله:وقد تفطن ابن بري لضعف هذا ال

 والسكت روىل عند كـل ذي اظـر

 

 

 ألن وصفه الـرحيم معتـرب 

 

 

 [ و ن تشــأ وقفــت لإلمــام111]

 

 

ـــالروم واإلشـــامم  ـــا ب  مبين

 

 

هذا تعليل من الناظم للوقف بالروم واإلشامم، عمن املعلوم راه جيوت حالة 

، كام جيوت الوقف بالروم، الوقف جلمي  القراء، الوقف بالسكون، وهو األصل

وباإلشامم، وعائدة الروم واإلشامم، هو بيان حركة احلرف املوقوف عليه، وقد 

جرى من عادة الشيوخ رهنم يتفطنون للطالب، عإذا مر بموض  رحس الشيخ راه ال 

كقوله تعاىل:  يعرف حركة حرعه األخري طلب منه الوقف عليه بالروم رو اإلشامم،

َق ُكلِّ ﴿ ٍم َعل يم  َوفَو  ل  ر  ﴿وقوله:  [06]يوسف: ﴾ذ ي ع  ن  َخي  َت إ لَيَّ م 
 إ نِّي ل َمآ أَنَزل 

                                                        
 .17ص ، 1 ئد املعاين  ي رشح حرت األماين، جابن آجروم، عرا( 1)
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لم ـعـمتـن الـاج مـتـحـي تـ  التـواضـمـن الـك مـر ذلـوغي [17]القصص: ﴾فَق ير  

التعرف عليها.
(1)

       

 .(مبينا)وهذا معنى قوله: 

العرب  ي الوقف لتبيني  اعلم رن الروم واإلشامم  اام استعملتهام » وقا ل مكي:

احلركة، كيف كاات  ي الوصل، ورصل الروم رظهر للحركة من رصل اإلشامم، ألن 

الروم يسم  ويرى، واإلشامم يرى وال يسم ، عمن جام احلركة رتى بدليل قوي عىل 

 رصل حركة الكلمة  ي الوصل، ومن رشم احلركة رتى بدليل ضعيف عىل ذلك.

ركة ضعيفة غري كاملة. والفرق بني الوقف عىل عالروم  تيااك  ي الوقف بح

احلركة والوقف بروم احلركة، راك  ذا وقفت عىل احلركة تولدت من الفتحة رلف، 

« ومن الضمة واو، ومن الكرسة ياء، و ذا وقفت بالروم مل يتولد منه يشء
(2)

. 

     وهذا كالم افيس من عميد املدجسة القريوااية القياسية حري بالتأمل والتمعن.

 

 

      

                              

                                                        
 .717 ص، 7 الفجر الساط ، ج( 1)

 .111ص، 1الكشف ، ج( 1)
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 اخلامتة
احلمد هلل الذي راز ل الكتاب، عىل خري جسله بال اجتياب، وصالة جيب وسالمه 

 عىل املختاج من لباب اللباب، وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان  ىل يوم املآب.

: اتبني رموجا ينبغي  (الدجج اللوام )عبعَد هذا التطواف الناع ،  ي جياض  وبعد 

 رن اقف عندها وهي من اتائج هذا البحث:

 ثري بالتوجيهات اللغوية للقراءات القرآاية. (الدجج اللوام )رن اظم   -1

 رن التوجيهات  ي النظم تتنوع  ىل اوعني:  -1

  .لغوية: وهي التي اقترصاا عليها  ي هذا البحث

 177)) ،(73)البيتني جقم وغري لغوية: كالتوجيه باملرسوم  ي املصاحف، كام  ي 

 .وهذا مل اتطرق له. وهذا النوع قليل جدا  ي هذا الرجز

 تنتظمها ثالث خااات لساايا هي: (األججوتة)رن التوجيهات اللغوية  ي  -3

 .التوجيهات الرتكيبية، التوجيهات الرصعية، التوجيهات الصوتية

 .(اتالقراء) ي هذا النظم يلفت ااتباهنا  ىل رن  (ابن بري)منهج  -7

  .رو تدجيسا   صنوان ال ينبغي رن يفرتقا  ثر تلقني القراءات تأليفا   (التوجيه)و

وهذا املنهج يستفاد منه رمهية اللغة العربية لطالب العلم عامة ولطالب 

يل بن عبد الغني القراءات خاصة، ويذكراا بام قاله اإلمام اجلليل ربو احلسن ع

 .هـ(777)ت  احلرصي

  ن كنـت مقرئـا ورحسن كالم الع رب

 

ــري  ــرر رو ت ق ــني تق ــي ح  و ال عت خط

ــ  ــراءات معش ــم الق ــدعي عل ــد ي  رـلق

 

ــربـوبــاعهم  ي النحــو رقصــ   ر مــن ش 

 عـــإن قيـــل مـــا  عـــراب هـــذا ووتاـــه 

 

رتـجريت طويـل البـاع يقصـ   ر عـن عـ 

ــات  ي الصــ  ــالث لغ ــنارـث  ط ومل يك

 

ــقر  ــىل ص ــه ع ــن مل يقس ــنها م  ليحس
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 فهرس املصادر واملراجع
داج الكتب  :ط  براهيم عوض، :، ربو شامة، حتقيقراز المعاني من حرز األمانيإب  -1

 .العلمية

، أبو علي الفارسي حياته ومكانته بين أئمة التفسير العربية وآثاره في القراءات والنحو  -1

 .1171 -1771 ،1ط  داج املطبوعات احلديثة، :عبد الفتاح شلبي، ط

 1110هـ1،1717حسن عباس، ط.، عضل إتقان البرهان في علوم القرآن  -3

 .، ابن مطرف،  خمطوطالبديع في شرح القراءات السبع  -7

رمحد مطلوب  :حتقيق ، ابن ريب اإلصب ،البرهان في إعجاز القرآن، أو بديع القرآن  -1

 خدجية احلديثي، الداج العربية للموسوعات.

كتبة داج محممد ربو الفضل  براهيم، ط، : ، الزجكيش، حتقيقالبرهان في علوم القرآن  -6

 .الرتاث

من طريف  البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد  -0
 بريوت. :الداج الشامية ،دمشق :داج القلم  ، امليداين،وتليد الميداني

رمحد الربدوين و براهيم رطفيش، داج الكتب  :، القرطبي، حتقيقالجامع ألحكام القرآن  -7

 .القاهرة :املرصية

 مكة. :مكتبة الرتاث عيل حسني البواب، :، السخاوي، حتقيقال القراءجم  -1

 :، ابن األثري احللبي، حتقيق جوهر الكنز تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة  -17

 مرص. - اإلسكندجية :حممد تغلو ل سالم ، املعاجف

ايت، بدج الدين قهوجي وبشري حوجي :الفاجيس، حتقيق، ربو عيل السبعة الحجة للقراء  -11

 .1111هــ1711  ،1 ط داج املأمون للرتاث،

 .مكتبة اخلااجي القاهرة  عبد السالم هاجون،  :حتقيق، عبد القادج البغدادي، خزانة األدب  -11

رمحد اخلراط، داج  :، السمني احللبي، حتقيقالدر المصون في علوم الكتاب المكنون  -13
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 دمشق.  -القلم

 .: بريوتطامس، داج املعرعة محدو :، اعتنى بهديوان زهير بن أبي سلمى  -17

مركز البحوث والدجاسات  ، ابن عقيلة املكي،الزيادة واإلحسان في علوم القرآن  -11

 .1776-1710، 1جامعة الشاجقة، ط

، املنتوجي، حتقيق، الصديقي سيدي شرح الدرر اللوامع في أصل مقرإ اإلمام نافع  -16

 .1771هــ1711ط،1عوتي ط،

 .هـ1711ط  الرياض، :مكتبة الرشدم حيدج، :حات، املهدوي، حتقيقشرح الهداية  -10

السيد  براهيم حممد، داج األادلس  :ابن عصفوج اإلشبييل، حتقيق ضرائر الشعر،  -17

 للطباعة والنرش.

 بريوت. :،ابن اجلزجي، داج الكتب العلمية غاية النهاية  -11

،  موالي اإلدجييس الطاهري :، السخاوي، حتقيقفتح الوصيد في شرح القصيد  -17

 .1771هــ1716 ط ،د الرياضمكتبة الرش

املطبعة  :رمحد البوشيخي، ط :، ابن القايض، حتقيقالفجر الساطع والضياء الالمع  -11

 .1770هــ 1717 ، 1ط ،املغرب -مراكش :والوجاقة الوطنية

عبد الرحيم  :، ابن  آجروم، حتقيقفرائد المعاني في شرح حرز األماني ووجه التهاني  -11

 .جسالة دكتوجاة ابوليس،

مكتب حتقيق الرتاث بمؤسسة الرسالة،  :، الفريوت آبادي، حتقيقوس المحيطالقام  -13

 .بريوت :مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوتي 

، عبد العيل املساو ل، داج القراءات الشاذة ضوابطها واالحتجاج بها في الفقه والعربية  -17

 .1777 هـ  1711ط. ابن القيم داج ابن عفان،

 .، عبد اهلادي محيتوالمغاربةقراءة اإلمام نافع عند   -11

التلميدي  :...، حممد بن  براهيم الرشييش، حتقيق القصد النافع لبغية الناشئ والبارع  -16
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 .1113،ـه1،1713ط. حممود،

مكتبة  توعيق العبقري، :، احلرصي، حتقيقالقصيدة الحصرية في قراءة اإلمام نافع  -10

 1771هــ1713 ،1 ط روالد الشيخ للرتاث،

ساين حسن احل :،  اخلطيب التربيزي، حتقيقي العروض والقوافيالكافي في علم  -17

 القاهرة. :اهلل، مكتبة اخلااجيعبد

 .ربو الفضل  براهيم، داج الفكر العريب :، املربد، حتقيقالكامل في اللغة واألدب  -11

 .مرص :ط.داج املعاجف شوقي ضيف، :، ابن جماهد، حتقيقكتاب السبعة في القراءات  -37

 عبد السالم هاجون، مكتبة اخلااجي القاهرة، :سيبويه، حتقيق ،الكتاب كتاب سيبويه  -31

 .1177هـ1777ط.

 :، حتقيقبن ريب طالب ، مكيالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها  -31

 .مؤسسة الرسالة: ط ،حمي الدين جمضان

 ، عبد اهلل امنكاين: ، ربو عبد اهلل الفايس، حتقيقالآللئ الفريدة في شرح القصيدة  -33

 .لة ماجستريجسا

، القسطالين، حتقيق، مركز الدجاسات القرآاية لطائف اإلشارات لفنون القراءات  -37

 .ط،جمم  امللك عهد لطباعة املصحف الرشيف

عيل  :حتقيق ، ابن جني،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها  -31

 النجاج، شلبي. ،النجدي

حاتم صالح  :حتقيق الطحان الساميت، ، ابنمرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئ  -36

 .1770مكتبة الصحابة الشاجقة ط، مكتبة التابعني القاهرة ، ،1ط الضامن،

 .بريوت :عبد السالم هاجون، داج اجليل :، رمحد بن عاجس، حتقيقمعجم مقاييس اللغة  -30

 .، ابن هشام األاصاجي،  ط، داج السالممغني اللبيب عن كتب األعاريب  -37

 .: بريوتاعيم تجتوج، داج الكتب العلمية :لسكاكي، علق عليه، امفتاح العلوم  -31
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 بريوت. :حممد عبد اخلالق عضيمة، عامل الكتب :، املربد، حتقيقالمقتضب  -77
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