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 امللخص
 )حرزة يف منظومة اإلمام الشاطبي ـوم العربيـن علـر مــا ظهـث مـرض البحـيع

عليه الناظم يف عرض  يف جانب التأصيل للمنهج الذي سار األماني ووجه التهاني(

وجانب  وجانب بيان وجوه القراءات، وجانب تأصيل مذاهب القراء، القراءات،

انتقاء القالب املالئم الحتواء الصياغة، وجانب  صياغة املسائل العلمية وغريها،

وليقف طالب علم  ليتبني بذلك مدى عالقة القراءات القرآنية بعلوم اللغة العربية،

والباحثون يف الدراسات القرآنية عىل ما بذله اإلمام الشاطبي من جهد  القراءات

لفهم املسائل  عىل تعلم ما البد هلم من تعلمه منها عظيم يف بيان هذه العالقة فيقبلوا

وليرتسموا رسم  العميق والنمط الدقيق، وإدراك وجوهها عىل النحو العلمية،

 وحسن انتقاء القوالب.   اإلمام الشاطبي يف جودة الصياغة،
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 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني نبينا حممد وعىل 

 :وبعد ،م الدينه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوآل

فإن العالقة بني القراءات القرآنية واللغة العربية عالقة مبنية عىل وثيق التواصل 

 وعميق التداخل وأنيق التكامل.

وقد أظهر ذلك جليًا علامء القراءات واللغة يف تآليفهم بجميل اإلملاح وجليل 

 ر وصوروا فيه أروع الصور.اإلفصاح فنثروا يف ذلك أنفس الدر

يف نظمه حرز األماين  وكان من تلك اجلهود املباركة صنيع اإلمام الشاطبي 

 .نموذجًا يف اإلبداع فريدًا ومسلكا يف اإلمتاع وحيداً أووجه التهاين الذي يعد 

 .)علوم العربية في منظومة الشاطبية( وإبرازا لصنعته الَسنِّية سربت

 عانة والقبول إنه خري مسئول وأجود مأمول.سائاًل ريب الكريم اإل

 :أهمية الموضوع وسبب اختياره
 يرجع ذلك ملا ييل:

أنه يربز مدى العالقة املتينة بني علم القراءات القرآنية وعلوم اللغة العربية  -

 يف التأصيل والتعليل.

أن طالب علم القراءات بحاجة  ماسة لرتسيخ مدى هذه العالقة وآكد  ما  -

عرض النامذج الرصحية املقنعة املتعددة من صنيع أئمة يرسخ ذلك 

 القراءات يف ذلك.

أن منظومة الشاطبية من أقوى املؤلفات داللة عىل هذه العالقة ملا ملؤلفها  -

من مكانة علمية عالية يف القراءات واللغة وملا حوته من ظواهر متعددة 

ادة ـر لإلشـهـدرس فُتظـها أن تـة وحقـذه العالقـوة هـد قـوعة تؤكـمتن

 لإلفادة.وُتنرش 
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الرغبة يف إثراء مكتبة القراءات باجلديد املفيد حيث إن هذا املوضوع مل  -

 يكتب فيه حتت هذا العنوان حسب اطالعي.

 :خطة البحث
وخامتة يد وأربعة مباحث متثل صلب البحث يشتمل البحث عىل مقدمة ومته

 وفهارس وتفصيل ذلك ما ييل:

 ة املوضوع وسبب اختياره وخطة البحث ومنهج البحث.املقدمة وتشمل أمهي -

 التمهيد ويتضمن تعريفًا موجزًا بالعربية وعلومها. -

 صلب البحث وهو أربعة مباحث:  -

 النحو والصرف واالشتقاق واللغة() :المبحث األول
 وحتته مطالب:

 املطلب األول: النحو.

 املطلب الثاين: الرصف.

 املطلب الثالث: االشتقاق. 

 الرابع: اللغة. طلبملا

 المبحث الثاني: )الفصاحة والبالغة(
 وحتته مطالب:

 املطلب األول: فصاحة األسلوب وتنوعه.

 املطلب الثاين: علم البيان.

 املطلب الثالث: علم املعاين.

 املطلب الرابع: علم البديع.

 الشعر وأغراضه() المبحث الثالث:

 وحتته مطالب:
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 فية.املطلب األول: العروض والقا

 املطلب الثاين: الشعر قرضًا.

 املطلب الثالث: الشعر استشهادا.

 المبحث الرابع:)الخط واإلنشاء والمحاضرة(
 اخلامتة وتتضمن أهم النتائج.

 الفهارس.

 منهج البحث:
 األنسب حلال  هراعيت يف تسمية املباحث واملطالب وترتيبها ما رأيت

 منظومة الشاطبية.

 من األمثلة الوافية بالغرض. أذكر يف كل مطلب ما يبينه 

 .أراعي يف عزو أبيات الشاطبية ذكر رقمها واإلحالة إىل رشوحها 

 .أوثق سائر املعلومات من مصادرها األصيلة 
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 تمهيدال
وللعربية  .لعربحيرتز به عن اخللل يف كالم ا، وهي علم العربية نسبة للعرب

 اثنا عرش علاًم هي:

 علم اللغة وهو العلم بألفاظ العربية ومعانيها الدالة عليها. (1

 علم الرصف وهو العلم بأحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب وال بناء. (2

 علم االشتقاق وهو العلم بأصول األلفاظ وفروعها. (3

 ًا.علم النحو وهو العلم بأحوال أواخر الكلم إعرابًا وبناء (4

 علم البيان وهو العلم بتوضيح الكالم بطرائق خمتلفة. (5

احلال. ويلحق هبام علم   علم املعاين وهو العلم بمطابقة الكالم ملقتىض (6

 البديع الذي يكون به حتسني الكالم.

 علم اإلنشاء وهو العلم بصياغة الكالم نثرًا . (7

يف حالة ما ن به واملتلقأن ُُياَطب علم املحارضات وهو العلم بام يناسب  (8

 من قصة ونحوها.

 علم الشعر وهو العلم بكيفية إنشاء الكالم املوزون املقفى. (9

 الشعر ومكسوره.  علم العروض وهو العلم بصحيح (11

 علم القافية وهو العلم الذي يعرف به سالمة الشعر من العيوب. (11

علم اخلط وهو العلم باحلروف وكيفيات تركيبها  (12
(1)

. 

 )حرز األماين ووجه التهاين(ــاملسامة باطبي وقد حوت منظومة اإلمام الش

خمتلفة وسأعرضها مفصلة يف هذا البحث بعون اهلل  مجلة من علوم العربية يف مناِح ِ ِ

 تعاىل وتوفيقه.

                                       
، 7)عرب(وحاشية السجاعي عىل قطر الندى ص 94انظر: الصحاح يف اللغة والعلوم للجوهري ص( 1)

 .17-16وأسس اللغة العربية ملحمود ياقوت ص 
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 ملبحث األولا
 و والصرف واالشتقاق واللغة(ـ)النح

 وحتته مطالب:

 المطلب األول: النحو
 تأصياًل وتعلياًل. ظهر علم النحو يف منظومة اإلمام الشاطبي 

-61):قوله فظهر يف تأصيل منهجه الذي سار عليه يف عرض القراءات كام يف

62:) 

ـــا وفـــتحهم  وآخيـــت بـــني النـــون والي

 

ــزالـوكســ  ــني النصــب واخلفــ  من  ر وب

 وحيــث أقــول الضــم والرفــع ســاكتا 

 

 ب أقـــــبالـفغـــــريهم بـــــالفتح والنصـــــ 

كام  -جعلهام ضدينأي -لفتح والكرس وبني النصب واخلف   حيث آخى بني ا 

عكس وهي ما يعرض ألواخر  جعل الفتح ضدا للضم و النصب ضدا للرفع وال

وهذا هو أساس علم النحو -كالبناء للفاعل والبناء للمفعول-الكلم وما يلحق به 

وإنام جعل هذا ونحوه أصال من أصول منهجه يف عرض القراءات ألن مجلة من 

 إىل النحو.القراءات القرآنية مرد اختالفها 

 (:587) ومن ذلك قوله

 ومحـــزة واألرحـــام بـــاخلف  مجـــال

 

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

حلمزة فيكون للباقني  [1النساء:] ﴾ٹ﴿حيث ذكر قراءة اخلف  يف لفظ 

 القراءة بالنصب. ولكل من القراءتني وجهه النحوي.

 (:711وقوله )

ــن أم اكســ ــيم اب ــؤـوم ــا كف  صــحبة ر مع

 

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

 [94طه:]  ﴾ڳ  ﴿و [151األعراف:] ﴾ڤ  ڤ﴿ حيث ذكر قراءة كرس امليم يف ...
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البن عامر ومحزة والكسائي وشعبة فتكون قراءة الباقني بالفتح ولكل من القراءتني 

 وجهه النحوي.

 (:1112) وقوله

ـــ ...... ـــري حف ـــع غ ـــأطلع ارف  ف

 

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

لغري حف  فتكون قراءة حف   [37غافر:]  ﴾ ڳ ﴿ حيث ذكر قراءة الرفع يف

 بالنصب ولكل من القراءتني وجهه النحوي.     

 (:1117وقوله )

 رون اضـــمم يف االوىل كـــام رســـاَتـــ وتـــا

 

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

يف وهي الكلمة األوىل - [6لتكاثر:]  ﴾ڻ﴿ حيث ذكر قراءة ضم التاء يف  ..

البن عامر والكسائي فتكون قراءة الباقني بالفتح ولكل من القراءتني  -السورة

 وجهه النحوي. 

 (:218-216وظهر علم النحو يف تأصيل مسائل القراءات كام يف قوله )

ــــل مس ــــدل للســــو  ك ــــويب  كنــ

 

ـــمــن اهلمــز مــدا غــري  ــزوم اه   مالــ

 ر يشــأ ومــعـتســؤ ونشــأ ســت وعشــ 

 

 مالـــــــأ  تكنبـــــهييـــــس وننســـــأها  يُ  

ــــ  ــــس  وأنبئ ــــأربعـوهي ــــس  ب  هم  ونب

 

ــس معــا واقــرأ ثالثــا فحصــال   وأرج

ل بع  ما استثني لسو  من حكم إبدال اهلمز الساكن عىل أصل   حيث أصَّ

للبناء ويلزم لفهم هذا احلكم  حق فهمه  نحوي  وهو ما كان سكونه للجزم أو

 العلم بحال الفعل املهموز إعرابا وبناءا .          

 ( يف سياق تأصيل مسائل الروم واإلشامم:371-371وكام يف قوله ) 

 م والرفــــع واردـــــــوفعلهـــام يف الض

 

ــ  ــد الكس ــك عن  ر واجلــر وصــالـوروم

 ومل يـــره يف الفـــتح والنصـــب قـــار  

 

 عنـــد إمـــام النحـــو يف الكـــل أعمـــالو 
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ل مسألة الروم واإلشامم العامة عىل أصل نحوي بربطها بحرك       ت احيث أصَّ

لفهم هذا احلكم حق فهمه العلم بحال أواخر  البناء وحركات اإلعراب ويلزم

 الكلم وهي قضية نحوية خالصة. 

 (: 478) وظهر علم النحو يف تعليل القراءات كام يف قوله

ــالعطف نصــبه ــس ب ــع ي  ويف النحــل م

 

 الُمـــع  معنــاه يَ  كفــى راويــا وانقــاد 

ائ  ائ     ﴿ يف ﴾ وئ ﴿ لفظ حيث علل قراءة ابن عامر والكسائي بالنصب يف 

تعليال نحويا  [82يس:] ﴾ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ﴿ويف  [41النحل:]  ﴾ ەئ  ەئ  وئ

يف املوضع األول وبالعطف  ﴾ائ ائ ﴿ منصوب بالعطف عىل﴾وئ﴿بأن الفعل 

 يف املوضع الثاين.   ﴾وئ  ۇئ﴿ عىل

 (:584-583وكام يف قوله ) 

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

 

 بن الغيــب كيــف ســام اعــتالحتســ ...ال 

 نهمبَ وحــــــقا بضــــم البــــا فــــال حيِســــ 

 

ـــطف أو  ــه الع ــب وفي ــدال وغي  جــاء مب

   حيث علل قراءة ابن كثري و أيب عمرو بياء الغيب وكرس السني وضم الباء يف 

تعليال نحويا بأن  [188آل عمران:] ﴾ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ﴿يف    ﴾ ڄ﴿

حيِسبن الفارحون  ال-بله عىل تقديرمعطوفا عىل الفعل قإما أن يكون  الفعل 

ما أن يكون مبدال منه عىل وإ-حيِسُبنهم كذلك أنفسهم بمفازة من العذاب فال

عىل تقدير حذف  -حيِسُبنهم بمفازة من العذاب حيِسبن الفارحون فال ال-تقدير 

مفعويل الفعل األول.
(1)

ظهر يف منظومته من علم النحو تأصيال  وغري ذلك مما 

 وتعليال.

كأنه ينبه بذلك إىل أن طالب علم القراءات ينبغي أن يكون ملام بعلم النحو و

                                       
-414وكنز املعاين لشعلة ص 55-53/ص3و198-197/ص 2 شامة انظر: إبراز املعاين أليب( 1)

 .178وص 154وص  21، وإرشاد املريد للضباع ص588-586وص  512-511وص415
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 حتى يعلم أحكامها ويدرك عللها.-عىل األقل-فيام يتعلق بالقراءات 

 المطلب الثاني: الصرف
 تأصياًل وتعلياًل. ظهر علم الرصف يف منظومة اإلمام الشاطبي      

-57ض القراءات كام يف قوله )فظهر يف تأصيل منهجه الذي سار عليه يف عر

58:) 

ــــا ــــإين بضــــده وم  كــــان ذا ضــــد ف

 

 ضالـــــــغنــــي فــــزاحم بالــــذكاء لتف 

 كمـــــد وإثبـــــات وفـــــتح ومـــــدغم 

 

 ومهــــز ونقــــل واخــــتالس حتصــــال 

حيث ذكر يف منهجه يف األضداد الفتح وضده اإلمالة واملدغم وضده املظهر  

وإنام جعل  الرصف. واهلمز وضد ترك اهلمز والعكس بالعكس وكلها تتعلق بعلم

هذا ونحوه أصال من أصول منهجه يف عرض القراءات ألن مجلة من القراءات مرد 

 اختالفها إىل الرصف.

 (:339) ومن ذلك قوله

 
ِ
ـــاء ـــِث  ويف ه ـــوِف  تأني ـــاوقبلَ  الوق  ه

 

 ر ليعــدالـممــال الكســائي غــري عشــ 

لفتح فيها حيث ذكر قراءة الكسائي بإمالة هاء التأنيث فتكون قراءة الباقني با 

 ولكل من القراءتني وجهه الرصيف.

 (:612) وقوله

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

 

 ت يف حــال........إدغــام بيَّــ 

 ﴾ٹٿ  ﴿ حيث ذكر قراءة محزة وأيب عمرو بإدغام التاء يف الطاء يف 

 فتكون قراءة الباقني باإلظهار ولكل من القراءتني وجهه الرصيف. [81النساء:]

 (:1116) وقوله

ـــــرِ بَ   ــ..............وحريف ال ـــــأهاليَّ ـــــال مت ـــــامهز آه  ة ف

فتكون  [6،7:-البينة] ﴾ۈ  ﴿ حيث ذكر قراءة نافع وابن ذكوان باهلمز يف لفظ 
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 قراءة الباقني بغري مهز ولكل من القراءتني وجهه الرصيف.

 (:214) وظهر علم الرصف يف تأصيل مسائل القراءات كام يف قوله

ـــاًء مـــن إذا  مهـــزةالفعـــل  ســـكنت ف

 

ـــور  يُ   ـــدالف ـــد مب ـــرف م ـــا ح  رهي

ل مذهب ور  يف إبدال اهلمز  الساكن عىل أصل رصيف وهو وقوع  حيث أصَّ

هذه اهلمزة فاءا للكلمة ويلزم لفهم هذا احلكم حق فهمه العلم بالوزن الرصيف 

 للكلامت املهموزة هبمزة ساكنة.

 (:292-291وكام يف قوله )

ــــده ــــائي بع ــــنهم والكس ــــزة م  ومح

 

ــــث تأصــــال  ــــاء حي ــــاال ذوات الي  أم

ــــــة األســــــامء تكشــــــفها وإن   وتثني

 

ــادفت مــنهال ددَت رَ   ــل ص ــك الفع  إلي

ل مذهب محزة والكسائي يف إمالة نوع من األلفات عىل أصل رصيف   حيث أصَّ

وهو انقالب هذه األلف عن الياء فمتى ما كانت منقلبة عن ياء أميلت ويلزم لفهم 

  صل األلف يف األسامء واألفعال.هذا احلكم حق فهمه العلم بأ

 (:331) وظهر علم الرصف يف تعليل القراءات كام يف قوله

ـــل أو كالمهـــا ـــه شـــاف وق ـــاه ل  إن

 

 ليـــاء متـــيال ر أوـشـــفا ولكســـ 

هلشام ومحزة والكسائي ويف  [53األحزاب:] ﴾ۀ ﴿حيث علل اإلمالة يف ألف  

وهنام مسبوقني حلمزة والكسائي تعليال رصفيا بك [23اإلرساء:] ﴾ہ ﴿ألف 

 لكوهنام منقلبتني عن ياء.  بكرس أو

 (:538وكام يف قوله )

 ر الســني مســتقبال ســامـوحيســب كســ

 

ــا مؤصــال  ــزم قياس  رضــاه ومل يل

حيث علل قراءة كرس السني لنافع وابن كثري وأيب عمرو والكسائي وقراءة فتح  

بالقياس تعليال رصفيا فعلل قراءة فتح السني  ﴾ڤ﴿ السني للباقني يف لفظ
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وقراءة كرس السني بالسامع
(1)

. 

 وغري ذلك مما ظهر يف منظومته من علم الرصف تأصيال وتعليال.

وكأنه ينبه بذلك إىل أن طالب علم القراءات ينبغي أن يكون ملام بعلم الرصف 

 حتى يعلم أحكامها ويدرك عللها. -عىل األقل-فيام يتعلق بالقراءات 

 المطلب الثالث: االشتقاق
 تأصياًل وتعلياًل.  علم االشتقاق يف منظومة اإلمام الشاطبي ظهر 

-57فظهر يف تأصيل منهجه الذي سار عليه يف عرض القراءات كام يف قوله )

59:) 

ــــان ذا ــــا ك ــــإين بضــــده وم  ضــــد ف

 

ــــال  ــــذكاء لتفض ــــزاحم بال ــــي ف  غن

 إىل أن قال: 

ــــة ــــب وخف ــــذكري وغي ــــزم وت  وج

 

ــــوين وحتريــــك اعمــــال   ومجــــع وتن

منهجه يف األضداد التذكري وضده التأنيث واجلمع وضده اإلفراد  حيث ذكر يف 

والعكس بالعكس ومعلوم أن التذكري هو األصل والتأنيث فرع كام أن اإلفراد هو 

األصل واجلمع فرع وإنام جعل هذا ونحوه أصال من أصول منهجه يف عرض 

 لك قولهومن ذ القراءات ألن مجلة من القراءات مرد اختالفها إىل االشتقاق.

(554:) 

ـــاهدا ـــاداه وأضـــجعه ش ـــر فن  وذك

 

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

 [39آل عمران:] ﴾ٿ  ٿ  ﴿ حيث ذكر قراءة محزة والكسائي بالتذكري يف ...

 والتذكري أصل يف األفعال والتأنيث فرع.، فتكون قراءة الباقني بالتأنيث

                                       
وما بعدها،  276،وكنز املعاين للجعربي ص 357-356وص 253انظر: كنز املعاين لشعلة ص( 1)

 .  وما بعدها 468وما بعدها، وص  28واجلوهر النضيد البن اجلندي ص 
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 (:923) وقوله

ــأ  .......................... ــوا رسجــا والوي  مر شــاف وامجع

فتكون قراءة  [61الفرقان:] ﴾ں ﴿حيث ذكر قراءة محزة والكسائي باجلمع يف  

 واإلفراد أصل واجلمع فرع. ،الباقني باإلفراد 

 (:174) وظهر علم االشتقاق يف تأصيل مسائل القراءات كام يف قوله

 ...................وبعضــــــهم

 

 يؤاخــذكم االن مســتفهام تــال 

ل بع  املستثنيات لور  من مد البدل عىل أصحي  ل اشتقاقي وهو كل ث أصَّ

وليس املراد لفظ  [286البقرة:] ﴾ې﴿ نحو )يؤاخذ( ما اشتق من لفظ

)يؤاخذكم( بعينه ويلزم لفهم هذا احلكم حق فهمه العلم باأللفاظ املشتقة من لفظ 

 )يؤاخذ(.

 (:215-214وقوله )

 ســكنت فــاًء مــن الفعــل مهـــزة إذا

 

 ر  يرهيــــا حــــرف مــــد مبــــدالفــــو 

 ســـــوى مجلـــــة اإليـــــواء.......... 

 

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

ل بع  ما استثنى لور  من حكم إبدال اهلمزة الساكنة الواقعة فاءا  حيث أصَّ

 ﴾ى ﴿ للكلمة عىل أصل اشتقاقي وهو كل ما اشتق من لفظ اإليواء نحو

ويلزم لفهم هذا احلكم حق فهمه العلم  فال إبدال فيه لور  [41-39النازعات:]

 باأللفاظ املشتقة من اإليواء.

 :(221وظهر علم االشتقاق يف تعليل القراءات ) 

 ومؤصـــدة أوصـــدت يشـــبه كلـــه

 

 ختــــريه أهــــل األداء معلــــال 

من حكم إبدال   [8ة:،اهلمز21البلد:] ﴾ېئ  ﴿  حيث علل استثناء السو  للفظ 

هذا اللفظ يف  مذهب أيب عمرو مشتق من آصدت  اهلمزة تعليال اشتقاقيا وهو أن
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 (:614وأصله أأصدت فلو أبدل اللتبس بأنه مشتق من أوصدت. وكام يف قوله )

ـــوا ـــل فتثبت ـــتح ق ـــا وحتـــت الف  وفيه

        

ـــدال  ـــان تب ـــري البي ـــت والغ ـــن الثب  م

قراءة اجلمهور - [6،احلجرات:94النساء:] ﴾ٹ﴿ حيث علل القراءتني يف 

تعليال - لياء فالنون وقراءة محزة والكسائي بالتاء فالثاء فالباء فالتاءبالتاء فالباء فا

اشتقاقيا بأن قراءة محزة و الكسائي مشتقة من الثبت وقراءة اجلمهور مشتقة من 

البيان
(1)

     . 

 وغري ذلك مما ظهر يف منظومته من علم االشتقاق تأصيال وتعليال.

ات ينبغي أن يكون ملام بعلم وكأنه ينبه بذلك إىل أن طالب علم القراء

 حتى يعلم أحكامها ويدرك عللها.  -عىل األقل-االشتقاق فيام يتعلق بالقراءات 

 المطلب الرابع : اللغة
 تأصياًل وتعلياًل. ظهر علم اللغة يف منظومة اإلمام الشاطبي 

-57) فظهر يف تأصيل منهجه الذي سار عليه يف عرض القراءات كام يف قوله

58:) 

ــــا ــــإين بضــــده وم  كــــان ذا ضــــد ف

 

ــــال  ــــذكاء لتفض ــــزاحم بال ــــي ف  غن

 كمـــــد وإثبـــــات وفـــــتح ومـــــدغم 

      

 ومهــــز ونقــــل واخــــتالس حتصــــال 

 حيث ذكر يف منهجه يف األضداد املد وضده القرص واإلثبات وضده احلذف 

وإنام جعل هذا ونحوه أصال من أصول  وتغري األلفاظ أو املعاين يف ذلك ظاهر.

 اءات ألن مجلة من القراءات مرد اختالفها إىل اللغة.منهجه يف عرض القر

 (:118ومن ذلك قوله)

ــارص ــه ن ــدين راوي ــوم ال ــك ي  ومال

   

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

                                       
وما بعدها ،  179/ ص 1، وإبراز املعاين 315-314وص  171انظر: فتح الوصيد للسخاوي ص ( 1)

 . 261-259،وكنز املعاين لشعلة ص78-77/ ص 2، و389-388وص
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فتكون قراءة  [4الفاحتة:] ﴾ٺ﴿ حيث ذكر قراءة الكسائي وعاصم باملد يف

 الباقني بالقرص ولكل قراءة معناها اللغوي.

 (:1119) وقوله

 عــم....... فــاءَ  ال كســبت  بــام 

 

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

 [31 : الشورى] ﴾حئ   مئ﴿ حيث ذكر قراءة نافع وابن عامر بحذف الفاء يف

 فتكون قراءة الباقني بإثباهتا بتضمني معنى الرشط. طعىل عدم تضمني معنى الرش

 (:345) وظهر علم اللغة يف تأصيل مسائل القراءات كام يف قوله

 يف األعجمي........ وفخمها

 

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

ل مذهب ور  يف استثناء بع  األلفاظ من حكم ترقيق الراء عىل  حيث أصَّ

ويلزم لفهم هذا املذهب  ﴾گ  ﴿ أصل لغوي وهو ما كان اسام غري عريب نحو

 حق فهمه معرفة األسامء األعجمية.

 (:551) وقوله

ــاء مــثقال  .............................. ــل ج ــت للك ــا مل يم  وم

ل حكم ما اتفق القراء عىل تشديد يائه من لفظ )ميت(عىل أصل   حيث أصَّ

ويلزم  [17إبراهيم:]﴾ۈ  ۈ  ٴۇ﴿ لغوي وهو مامل يتحقق فيه معنى املوت نحو

 لفهم هذا احلكم حق فهمه معرفة مامل يتحقق فيه هذا املعنى.

 (:219) قولهوظهر علم اللغة يف تعليل القراءات كام يف 

 ئيـــا بـــرتك اهلمـــز يشـــبه االمـــتالورِ   .....................

 تعليال لغويا  للسو [74مريم:] ﴾ۋ   ﴿  حيث علل عدم إبدال اهلمز يف لفظ 

 بأنه يلتبس معناه حال اإلبدال بمعنى االمتالء رُشبا.

 (:935-934) وقوله
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 يســــــــجدوا راو.............. أال

 

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

 هــؤالء اســجدوا...... أراد أال يــا

   

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

بتخفيف الالم تعليال   [25النمل:] ﴾ڦ   ڦ ﴿حيث علل قراءة الكسائي يف 

ياء نداء      ﴾ڦ  ﴿  خمفف الالم حرف تنبيه وأن الياء يف ﴾ڦ   ﴿لغويا فذكر أن 

 هؤالء اسجدوا( والتقدير)أال يا
(1)

. 

  ذلك مما ظهر يف منظومته من علم اللغة تأصيال وتعليال.وغري

وكأنه ينبه بذلك إىل أن طالب علم القراءات ينبغي أن يكون ملام بعلم اللغة فيام 

 حتى يعلم أحكامها ويدرك عللها. -عىل األقل-يتعلق بالقراءات 

  

 

                              

                                       
 /1والعقد النضيد559وص388وكنز املعاين لشعلةص 51/ص4و163/ص2انظر: إبراز املعاين ( 1)

 ومابعدها.854/ص2بعدها و وما 193
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 املبحث الثاني
 ()الفصاحة والبالغة

 وحتته مطالب:

 المطلب األول: فصاحة األسلوب وتنوعه
علوم البالغة  -احلديث عن علم البيان وعلم املعاين وعلم البديع عند

 -املعروفة

 البد من احلديث عن الفصاحة وتنوع أساليبها متهيدا لذلك.

وفصاحة الكالم سالمة مفرداته من تنافر احلروف والغرابة وخمالفة القياس 

 مة تراكيبه من ضعف التأليف وتنافر الكلامت والتعقيد.وسال اللغوي

عىل أن تكون منظومته عىل درجة عالية من وقد حرص اإلمام الشاطبي

الفصاحة ساملة من ذلك كله فجاءت أبياهتا سهلة األلفاظ واضحة املعاين حمكمة 

 (:67يف مقدمتها )السبك وعن ذلك يقول

 أهلـــــت فلبتهـــــا املعـــــاين لباهبـــــا

 

 ا مــا ســاا عــذبا مسلســالوصــغت هبــ 

حني قال يف مدح منظومة الشاطبية وصدق اإلمام اجلعربي  
(1)

: 

 جـــــزى اهلل املصـــــنف كـــــل خـــــري

 

 بــــــام أســــــداه يف وجــــــه التهــــــاين 

ـــــــت درا نضـــــــيدا  ـــــــاظ حك  بألف

 

ــــــاين  ــــــا املع ــــــادت فلبته ــــــد ن  وق

 (:1163-1162يف خامتة منظومته )-–ويقول اإلمام الشاطبي   

ـــا ـــا املع ـــد كســـيت منه ـــةوق  ين عناي

 

 الَصــف  كــام عريــت عــن كــل عــوراء مِ  

ـــق ســـهلة   ومتـــت بحمـــد اهلل يف اخلل

 

ـــمنزهـــة عـــن منطـــق اهلُ   ـــر مِ ج   الوَ ق 

                                        
 .85كنز املعاين للجعربي ص انظر:( 1)
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وغريه ينظم أرجوزة فيضطره » معلقا عىل ذلك: قال اإلمام السخاوي 

«النظم إىل أن يأيت يف قوافيها ومقاطعها وأجزائها بام متجه األسامع
 (1)

   

يب الفصيحة يف منظومته فظهر فيها األسلوب املسمى تعددت األسال وقد

اصطالحا باألسلوب العلمي وهو الذي ُياطب العقل باملنطق السليم واحلجج 

 (:131-129املقنعة كام يف قوله )

ــن املضــمومِ  وواو هــو ــو وم ــاًء كه  ه

 

ـــال  ـــد عل ـــر فبامل ـــن يظه ـــأدغم وم  ف

ـــــوه ونحـــــوه  ـــــأيت يـــــوم أدغم  وي

 

ــدع وال  ــىل امل ــن ع ــرق ينجــي م  والف

حيث وقعت  )هو( مضموم اهلاء يف الواو حيث قرر حكم إدغام الواو يف لفظ 

 بعدها إدغام متامثلني للسو  تقريرا علميا حمكام.

 (:354-353) وقوله

 ر أواليــــا فامهلــــمـومــــا بعــــده كســــ

 

 برتقيقــــــه نــــــ  وثيــــــق فيمــــــثال 

ــــدخل  ــــراءة م ــــاس يف الق ــــا لقي  وم

 

ـــدونك مـــا فيـــه الرضـــا مـــتكفال   ف

 ياء تقريرا علميا حمكام. حكم تفخيم الراء التي بعدها كرسة أوحيث قرر  

وظهر فيها األسلوب املسمى اصطالحا باألسلوب األديب وهو الذي ُياطب 

 (:512احلس بعذب املقال ورونق اجلامل كام يف قوله )

 ؤنــــااونقــــل قــــران والقــــران دو

 

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

ظاهره أن نقل القرآن من جيل إىل جيل دواء  حيث صاا كالمه بأسلوب أديب

 للنفوس ،وباطنه بيان حكم نقل اهلمزة يف لفظ )قرءان(و)القرءان( البن كثري. 

 (:913وقوله )

 ...........صالهتم شاف.....  .........................

                                       
 .1364/ص4فتح الوصيد للسخاوي  انظر:( 1)
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وباطنه أن  حيث صاا كالمه بأسلوب أديب ظاهره أن الصالة شفاء للمصلني،

 يقرأه باإلفراد محزة والكسائي. [9املؤمنون:] ﴾    ڎ   ﴿ لفظ

وظهر فيها األسلوب املسمى اصطالحا باألسلوب اخلطايب وهو الذي ُياطب 

 (:153) اهلمم بام يذكي عزائمها كام يف قوله

 ويف مـــن يشـــاء بـــا يعـــذب حيـــثام

 

ــادر األصــول لتَ   ــدغم ف ــى م ــأت  الأُص

له تعلم  أصول املسائل لتكون حيث خاطب طالب العلم بام يشحذ مهته قائال  

 أصيال يف الفضل فإنام يرشف الناس بالعلم.

 (:315) وقوله

ــا ــل فتحه ــد ق  ولكــن رؤوس ا ي ق

 

ــالـلــه غــري مــا هــا فيــه فاحضــ   ر مكمَّ

حيث خاطب طالب العلم بام يوقظ فطنته قائال له كن حني عرض املسائل  

العلمية كامل احلضور لتكسب الكامل حفظا وفهام
(1)

غري ذلك مما ظهر يف و .

 منظومته من األساليب الفصيحة .

أفصح –وكأنه ينبه بذلك عىل أن صياغة املسائل العلمية املتعلقة بالقرآن الكريم 

جيب أن تكون عىل أتم ما ينبغي من الفصاحة وأرقى ما حيسن من  -الكالم وأعاله

 األساليب.

 المطلب الثاني: علم البيان
به املعاين بأساليب متعددة يف منظومة اإلمام  ظهر علم البيان الذي تؤدى

 يف جوانب عديدة فظهر يف صياغة املسائل العلمية ومن ذلك قوله الشاطبي 

(156:) 

                                       
 381وص 217ومربزاملعاين للعامدي ص ،361-359وص184-183كنز املعاين لشعلة ص انظر:( 1)

جواهر و 72زويني صوانظر اإليضاح يف علوم البالغة للق ،517وص169ورشح السيوطي ص

 .45-44البالغة للهاشمي ص
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 وإدغـــام حـــرف قبلـــه صـــح ســـاكن

     

ــــ   ق َمفِصــــالعســــري وباإلخفــــاء طبَّ

حيث عرب عن معنى إصابة احلق يف وجه اإلخفاء فيام كان قبله ساكن صحيح  

 -يف األصل-ني أو املتقاربني بقوله )طبق مفصال( ومعنى )طبق مفصال( من املتامثل

إلصابة السيف املفصل لكنه استعار هذا الرتكيب فاستعمله يف غري ما وضع له 

لعالقة املشاهبة وهذا ما يعرف ب)االستعارة التمثيلية( وهي رضب من رضوب 

 علم البيان.

 (:993) وقوله

 وصـــفا وزجـــرا ذكـــرا ادغـــم محـــزة

                       

 وذروا بــــال روم هبــــا التــــا فــــثقال 

روم( يف إدغام محزة للتاء يف هذه األلفاظ وفيها يظهر  حيث أطلق عبارة )بال 

 أسلوب )الكناية(وهي لفظ أطلق وأريد به الزم معناه مع جواز إرادة ذلك املعنى.

التوسط يف روم(مكنيًا هبا عن عدم جواز القرص و فقد أطلق الناظم عبارة )بال

روم( إذ عدم  إدغام محزة للتاء يف هذه األلفاظ الذي هو الزم معنى عبارة )بال

 جواز الروم يدل عىل أن السكون هنا يف حال اإلدغام من قبيل الالزم ال العارض.

روم( فليس  مع إرادته ملعنى عبارة)بال والكناية رضب من رضوب علم البيان.

 حلمزة روم يف هذا اإلدغام.

-798) يف سياق التعليل إما باستعامله لبيان علل القراءات كام يف قوله وظهر

799:) 

 ر حلمــزة  مــالـاكســ رخيَّ ـ...مصــ  ...............................

 ...............................  ..................كها وصل.... 

ب علة قراءة محزة بكرس بتشبيهها  [22إبراهيم:] ﴾ے  ﴿ الياء يف حيث قرَّ

( منزلة هاء الضمري أي نزلت الياء يف )مرصخي   ؛بياءهباء الضمري يف وصلها 
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املوصولة بحرف املد فوصلت بالياء ثم حذفت الصلة فيهاكام حتذف من اهلاء 

 وبقيت الكرسة دالة عليها. والتشبيه رضب من رضوب علم البيان.

 (:929)  قولهباإلشارة إليه وجهًا بالغيًا لقراءة ما كام يف أو

ـــ ـــروَح زَّ ويف َن ـــف وال ــــ ل التخفي  واألميــــ

 

 رفعهـــام علـــو ســـام وتـــبجال ــــنَ    

 حيث أشار إىل الوجه البالغي يف قراءة حف  ونافع وابن كثري وأيب عمرو يف 

التي فيها إسناد فعل النزول بالقرآن الكريم  [193الشعراء:] ﴾ڳ  ڳ     ڱ     ڱ﴿

ل حقيقة من اهلل تعاىل كام دلت إىل جربيل عليه السالم ، وجرب يل عليه السالم ُمنَزَّ

ڱ     ﴿ ونصب احلاء والنون يف ﴾ڳ﴿ قراءة الباقني بتشديد الزاي يف عىل ذلك

ل عىل احلقيقة ال فهو ﴾ڱ نازل وإسناد فعل النزول إليه إسناد  ازي وهو  ُمنَز 

و والسمو والتبجيل )املجاز العقيل( ويف هذا اإلسناد الكريم من العلــ ما يعرف ب

 فيه وقد أشار اإلمام الشاطبي إىل هذا الوجه البالغي بقوله جلربيل عليه السالم ما

 )علو سام وتبجال(.

وظهر يف غري سياق املسائل  واملجاز العقيل رضب من رضوب علم البيان.    

 (:21) العلمية وتعليلها ومن ذلك قوله يف املقدمة

 فمـــنهم بـــدور ســـبعة قـــد توســـطت

 

ــامء الُعــ  ــهــرا وكُ ىل والعــدل زُ س  المَّ

بالبدور وحذف املشبه  -يف شهرهتم وعلو مكانتهم-حيث شبه القراء السبعة  

)االستعارة الترصحيية( كام أنه جاء بام ــ ورصح باملشبه به وهذا الصنيع يعرف ب

أو  )ترشيح االستعارة(ــ توسطت( وهذا يعرف ب )قد يالئم املشبه به وهو قوله

 حة( واالستعارة رضب من رضوب علم البيان.ارة املرشَّ )االستع

 (:1121) وقوله يف اخلامتة

 اهلل فاستســـق مقـــبال ذكـــرُ  ى القلـــِب وَ رِ 

 

ــــوال تَ    الحِ م  روض الــــذاكرين فــــتُ  دُ ع 

بالغيث ومل يرصح باملشبه به  -يف إحيائه أطيب حياة-حيث شبه ذكر اهلل تعاىل  
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وهي  )االستعارة املكنية(ــهذا يعرف ببل جاء بيشء من لوازمه وهو اإلرواء و

رضب من رضوب علم البيان.
(1)

 

ينبغي  وغري ذلك مما ظهر يف منظومته من علم البيان، وكأنه ينبه بذلك إىل ما

صنيعه من إعامل علم البيان لتوضيح اخلطاب عموما وتقريب املسائل العلمية 

رضورة تعلم علم وعللها خصوصا ،وكأنه ينبه طالب علم القراءات كذلك إىل 

 البيان لتنجيل هلم أوجه بالغة القراءات القرآنية.

 علم المعاني المطلب الثالث:
ظهر علم املعاين الذي يراعى به موافقة الكالم ملقتىض احلال يف منظومة اإلمام 

الشاطبي يف جوانب عديدة فظهر يف صياغة املسائل العلمية ومن ذلك قوله 

(158:) 

ــا مضــمر ق ــلوا ه ــل ســاكنومل يص  ب

 

ــومــا قبلــه التحريــك للكــل وُ    الص 

حيث ذكر يف هذا البيت األحوال الثالثة املتفق عليها هلاء الضمري بأسلوب  

فقوله )ومل يصلوا ها مضمر قبل ساكن(يشمل حالتني  اإلجياز املالئم ملقام النظم؛

وما وقع بعد متحرك  [45آل عمران:] ﴾ېئ  ېئ  ﴿ وهي ما وقع بني ساكنني نحو

 قبله التحريك..( )وما وقوله ،[1التغابن:] ﴾ڀ   ڀ  ڀ  ڀ ﴿ل ساكن نحووقب

)ومل يصلوا ها مضمر قبل ساكن( فأحسن يف إجياز املقال حيث حيسن  مقيد بقوله:

 ذلك غاية اإلحسان.

 (:311وقوله ) واإلجياز رضب من رضوب علم املعاين.

 .......حكام... وما بعد راء شاع

 

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

                                       
 575والوايف للقايض ص 293/ص3وإبراز املعاين  111ص و 31-31: املفيد للورقي صانظر( 1)

ع لعبد العزيز وعلم املعاين البيان البدي  512ص و 494ر: مفتاح العلوم للسكاكي ص وانظ 634وص

 .386ص و 371وص 337عتيق ص
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حيث ذكر أن إمالة األلفات الواقعة بعد راء حلمزة والكسائي املرموز هلام 

 .بـالشني من )شاع( وأليب عمرو املرموز له باحلاء من )حكام(

و قد تقدم ذكر محزة والكسائي يف أول الباب وإنام كرر ذكرمها لئال ُيتوهم أن 

 غاية اإلحسان . فأحسن يف التكرار يف هذا املقام هذا احلكم خاص بأيب عمرو.

والتكرار رضب من رضوب اإلطناب ، واإلطناب رضب من رضوب علم 

 املعاين.

 (:178) وظهر يف سياق التعليل إما باستعامله لبيان علل القراءات كام يف قوله

ــيس ســاكنـويف نحــو طــه القصــ  ر إذ ل

     

 الطَ م  مــن حــرف مــد فــيُ  ومــا يف ألــف   

ث علل القرص بمقدار حركتني فيام كان عىل حرفني من احلروف املقطعة حي 

وف املقطعة بعدم وجود من احلر (ألف)وعلل عدم املد يف حرف  بانتفاء الساكن،

كالمها أسلوب نفي يناسب املقام فانتفاء الزيادة عن حركتني وانتفاء و حرف املد،

 املد مطلقا النتفاء سببيهام.

 اخلرب، واخلرب رضب من رضوب علم املعاين. و النفي رضب من رضوب

 (:685) باإلشارة إليه وجها بالغيا لقراءة ما كام يف قوله أو

 كفـــى دع   ..............ومـــا الـــواوَ 

 

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

ۈئ  ۈئ     ېئ   ﴿ حيث أشار إىل وجه بالغي يف قراءة ابن عامر بحذف الواو يف

؛إذ اجلملة التي بعدها تأكيد للجملة التي قبلها   [43األعراف:] ﴾ىئ  ىئېئېئ 

فهام مجلتان متصلتان بينهام ما يعرف عند  ﴾ۆئ  ۆئۇئ  وئ ۇئ ﴿وهي 

بني  -أي عدم ذكر الواو-)كامل االتصال( وهو من مواضع الفصلــالبالغيني ب

وقد أشار اإلمام الشاطبي إىل  اجلمل ،فهام مكتفيتان باتصاهلام عن الوصل بالواو.

 له )كفى( أي كفى كامل االتصال يف هذا املقام عن الوصل بالواو.ذلك بقو

 والفصل رضب من رضوب علم املعاين. 
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-71) وظهر يف غري سياق املسائل العلمية وتعليلها ومن ذلك قوله يف املقدمة 

72:) 

 خــــري ســــامع هــــم يــــاوناديــــت اللَّ 

 

ــوال ومَ   ــميع ق ــن التس ــذين م ــف  أع  الَع

 هاإليـــك يـــدي منـــك األيـــادي متـــد 

 

ــأُ   ــري بجــور ف ــال أج  الطَ خ  أجــرين ف

حيث نادى ربه الكريم الرحيم طالبا منه التوفيق لإلخالص الذي هو سبب  

 وذلك يف مقدمة النظم حيث جيمل طلب ذلك. الفالح كله

 ، واإلنشاء رضب من رضوب علم املعاين.والطلب رضب من رضوب اإلنشاء

 (:1165) وقوله يف اخلامتة

ـــــوب  ـــــا إال ذن ـــــيس هل ـــــاول  وليه

      

 فيــا طيــب األنفــاس أحســن تــأوال 

حيث قرص ما قد يقع يف منظومته من عيب عىل ذنوب ناظمها وذلك عند ختام  

 النظم حيث حيسن مثل هذا التواضع اجلميل.

والقرص رضب من رضوب علم املعاين.
(1)

 

ينبغي  وغري ذلك مما ظهر يف منظومته من علم املعاين، وكأنه ينبه بذلك إىل ما

نيعه من إعامل أساليب علم املعاين حيث حيسن إعامهلا لتقع املعاين موقعها املؤثر ص

 يف نفوس املتلقني يف عموم اخلطاب وخصوص عرض املسائل العلمية وعللها.

وكأنه ينبه طالب علم القراءات كذلك إىل رضورة تعلم علم املعاين لتنجيل هلم 

 أوجه بالغة القراءات القرآنية.

 بع: علم البديعالمطلب الرا
ظهر علم البديع الذي يعنى بتزيني األلفاظ واملعاين بألوان من اجلامل يف منظومة 

                                       
،  191-191، وص92-89ة ص ،وكرت املعاين لشعل169/ص3و338/ص1انظر: إبراز املعاين( 1)

، وانظر: دالئل اإلعجاز للجرجاين 828وص 97وتقريب املعاين لسيد الشني وخالد احلافظ ص

 .168، وص145، وص 122،ورشح عقود اجلامن للسيوطي ص328ومابعدها وص 227ص
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اإلمام الشاطبي يف جوانب عديدة ؛ فظهر يف صياغة املسائل العلمية ومن ذلك ما 

ظهر يف منظومته من رموز للقراء والرواة فيورد ألفاظها مريدا هبا معنيني ؛ معناها 

سبة القراءة للقار  أو الراوي ،وهذا رضب من رضوب ما يعرف الظاهر ومعنى ن

 (:111) باالستخدام الذي فيه استعامل اللفظ ملعنيني كالمها مراد ومنه قوله

 وبســـــمل بـــــني الســـــورتني بســـــنة

 

ـــــال  ـــــة وحتم ـــــا دري  رجـــــال نموه

حيث بني أن رجاال بسملوا بني السورتني متبعني لسنة أسندوها حال كوهنم  

وبني أن البسملة بني السورتني لقالون  ذا ظاهر معنى األلفاظ،ذوي درية، وه

املرموز له بالباء والكسائي املرموز له بالراء وعاصم املرموز له بالنون وابن كثري 

وقد أضفى عىل األسلوب ،وهذا رضب من رضوب االستخدام  املرموز له بالدال،

  مجاال ظاهرا.

 واالستخدام رضب من رضوب علم البديع.

ن ظهور علم البديع يف صياغة املسائل العلمية صنيعه يف باب خمارج احلروف وم

وصفاهتا حيث بدأ بذكر املخارج أوالً دون تعيني حروفها، ثم ثنى بعد ذلك 

باحلروف مرتبة عىل ما ذكر من خمارج؛ ثقة بالسامع أن يرد كاًل إىل ما يناسبه مرتبًا، 

 (:1138) شأن املخارج وهذا أسلوب اللف والنرش وذلك حني قال يف

ــان وســطهـثــالب بأقصــ  ى احللــق واثن

 

ــــ   الوحرفــــان منهــــا أول احللــــق مُج 

 (:1147) إىل قوله 

 ومــن بــاطن الســفىل مــن الشــفتني قــل

 

 وللشــــفتني اجعــــل ثالثــــا لتعــــدال 

 (1151-1148) قولهيف فذكر املخارج دون ذكر احلروف ،ثم ذكر احلروف  

ــــني مجعهــــا ــــم بيت  ويف أول مــــن كل

 

ـــ  ــــوى أربس ــــع فيهـــ ــــن كــــ  لمة اوالــ

 أهـــاع حشـــا غـــاو خـــال قـــار  كـــام 

   

ــ  ــوفالـجــرى رشط يس  ري ضــارع الح ن

َّـــ   ذي ثنـــا ه ظـــل  رعـــى طهـــر ديـــن مَت

 

ـــزه ُل صــفا ســج    ــــ ــي َم  الد يف وجــوه بن
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وأسلوب  .قد أضفى عىل األسلوب مجاال ظاهراوهذا أسلوب اللف والنرش و

 لم البديع.اللف والنرش رضب من رضوب ع

 :(363)بيان علل القراءات كام يف قوله وظهر يف سياق التعليل إما باستعامله ل

 رةـلدى اسم اهلل من بعد كس وكل  

 

 

 

ـــــ  ـــــى َي ـــــا  حت ـــــيرققه  التَّ رَ روق  ُم

حيث استعمل يف تعليل الرتقيق يف لفظ اجلاللة املسبوق بكرس أسلوبا يعرف  

إذ العلة امللحوظة املتبادرة هي  ؛ليل بإيراد علة أدبية غري ملحوظةبحسن التع

اختار علة أدبية غري ملحوظة ليضفي عىل  التناسب بني الرتقيق والكرس لكنه

 التعليل مجاال فوق مجاله.

  وحسن التعليل رضب من رضوب علم البديع.

 (:523) باإلشارة إليه وجها بالغيا لقراءة ما كام يف قوله أو

 مــع اجلــزم شــافع وبالوصــل قــال اعلــم  

 

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

-حيث أشار إىل الوجه البالغي يف قراءة محزة والكسائي هبمز الوصل واجلزم .

التي فيها أمر الشخ  لنفسه وهو ما  [259البقرة:] ﴾ی  ی ﴿ يف-عىل األمر

يعرف بالتجريد ومعناه هنا أن جيرد من نفسه شخصا آخر فيأمره ،وكم يف ذلك من 

 مجال ظاهر ف
ِ
وقد أشار اإلمام  عىل اقتناع أكيد وإيامن راسخ. ه مؤرش  نفَس  إن أمر املرء

الشاطبي إىل هذا الوجه البالغي بقوله )شافع( أي أن يف القراءة بفعل األمر اقتضاء 

 .-أي اثنني-أن يكون الواحد شفعا

 (:87) وظهر يف غري سياق املسائل العلمية وتعليلها ومن ذلك قوله يف املقدمة

 ملجتبــى يغــدو عــىل النــاس كلهــمهــو ا

 

ـــــؤمَّ   ـــــا مســـــتامال م ـــــا غريب  القريب

حيث استعمل أسلوب الطباق يف قوله )قريبا غريبا( يف مدحه ملن استهدى باهلل  

ومها  وحده فذكر من صفاته أنه قريب من الناس لتواضعه غريب عنهم لقلة أمثاله،

 وب رونقا سابغا. وقد كسى األسل،صفتان متضادتان وهذا يعرف بطباق اإلجياب 
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 والطباق رضب من رضوب علم البديع. 

 (:257وقوله يف مقدمة باب اإلظهار واإلدغام )

ــواو تســمو حــروف مــن ــمي وبعــد ال  َسُأس 

 

 البَّ َقـــى عـــىل ســـيام تـــروق مُ مَّ َســـتَ  

اجلناس يف قوله  )سأسمى( حيث استعمل يف بيان منهجه يف هذا الباب أسلوب  

فاجلناس  غ عرضه ملنهجه بألوان رائقة من البديع.فصب و)تسمو(و)تسمى(و)سيام(

رضب من رضوب علم البديع
(1)

. 

ينبغي  وكأنه ينبه بذلك إىل ما وغري ذلك مما ظهر يف منظومته من علم البديع،

صنيعه من استعامل علم البديع ليزدان به األسلوب لفظا ومعنى يف عموم اخلطاب 

ن نفوس املتلقني موقع اإلمتاع وخصوص عرض املسائل العلمية وعللها لتقع م

 ا رس.

وكأنه ينبه طالب علم القراءات أيضا إىل رضورة تعلم علم البديع لتنجيل هلم 

 أوجه بالغة القراءات القرآنية.  

 

 

 

                              

                                       
،والعقد 855وص343،وكنزاملعاين للجعربي ص368وص191-189/ص2انظر إبراز املعاين ( 1)

-512وص481وانظر اإليضاح للقزويني ص بعدها،وما 1196/ص2،و298-297/ص1النضيد

 .434وص419وص412والبالغة لعمر الكاف ص،  513
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 املبحث الثالث
 غراضه(أالشعر و)

 وحتته مطالب:  

 المطلب األول: العروض والقافية
لصياغة منظومته بحر الطويل الذي هو أطول  ر اإلمام الشاطبي اختا 

 البحور عىل اإلطالق وهو: 

 فعــولن مفــاعيلن فعــولن مفـــاعيلن

   

 فعــولن مفــاعيلن فعــولن مفـــاعيلن 

 وقافية الالم املطلقة )ال(. 

واختيار بحر الطويل دون الرجز الذي يكثر استعامله يف صياغة املسائل العلمية 

نه من حتقيق ثالثة أمور هامة قد ودون غريه م ن البحور األخرى اختيار موفق يمك 

 يغفل عنها كثري ممن ألف نظام وهي:

اتساع إطار طرح املسائل العلمية املراد نظمها وهي كثرية ومتشعبة مع   -1

تاليف قدر كبري مما قد يقع من تداخل فيها، الدور الذي ربام قرص عنه غري بحر 

 الطويل. 

ضفاء اللمسات األدبية التي ال غنى للغة الشعر عنها ليعمل التمكن من إ -2

 الشعر عمله من اإلبداع واالمتاع.

استئناس القار  بالنظم حفظًا واستذكار ملا لبحر الطويل من إيقاع  -3

موسيقي  أعذب جرسًا وأكمل أنسا من بحر الرجز الذي درج عليه كثري ممن ألف 

 نظاًم.

ختيار موفق يتناسب مع حال املسائل العلمية املراد واختيار قافية الالم املطلقة ا 

 نظمها كثرة وتشعبا من وجوه عديدة هي :
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قافية الالم غزيرة األلفاظ يف اللغة العربية فهي تناسب تلك الوفرة املراد  -1

 عرضها.

، األمر الذي ال غنى لطالب العلم عنه قافية املطلقة ملِهمة لطول النفسال -2

 وخاصة طالب علم القراءات.

قافية الالم املطلقة لفظها )ال( وهو لفظ يشعر باإلباء وتلك صفة حري  -3

بطالب العلم التحيل هبا فام أكثر العقبات التي حتول دون بلوا الغايات يف 

 طريق طالب العلم عموما وطالب علم القراءات خصوصا. 

وكأنه ينبه بذلك يف انتقاء العروض والقافية  إذن فقد وفق اإلمام الشاطبي 

إىل أنه ليس املقصود من النظم  رد مجع املسائل العلمية ليسهل استحضارها 

بل البد من العناية بكل ما من شأنه جذب طالب العلم لإلقبال عىل ذلك  فحسب،

 النظم.

وال أحسبني أغربت يف كالمي السابق عن العروض والقافية يف منظومة اإلمام 

حتليل النصوص الشعرية.فكثريا ما ساق النقاد نحوه يف  الشاطبي 
(1)

  

 المطلب الثاني: الشعر قرضا  
معلوم أن منظومة اإلمام الشاطبي منظومة علمية ولكن مع ذلك فقد ظهرت 

أغراض الشعر فيها يف عرض املسائل العلمية وغريها ، وهذا ما عنيته بقرض 

 الشعر هنا.

 (:2يف املقدمة ) × ومن ذلك قوله يف مدح النبي

ـــُت نَّ وثَ   هلل ريب عـــىل الرضـــاصـــىل ا ي

 

ـــال  ـــاس مرس ـــدى إىل الن ـــد امله  حمم

 (:1172-1171ويف اخلامتة ) 

                                       
،ودراسات يف الن  الشعري 22،والكايف للتربيزي ص25انظر نقد الشعر أليب الفرج بن جعفر ص( 1)

 وما بعدها.125لعبده بدوي ص
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ـــــالمه ـــــم س ـــــد صـــــالة اهلل ث  وبع

 

 الــــخَّ نَ تَ ا مُ ــــق الرضــــعــىل ســيد اخلل 

ـــــة  ـــــد كعب ـــــار للمج ـــــد املخت  حمم

 

ــصــالة تبــاري الــريح مســكا ومَ    الدَ ن 

-136) تقاربنيذكر احلروف التي تدغم يف غريها من امل وقوله يف الغزل عند 

137): 

ــــني فمــــدغِ  ــــا كلمت ــــام يكون  م  ومه

 

 والـــــعــىل ال ت بعــدُ ـــــالبي مِ ــــل  كِ  أوائــَل  

 شــفا مل تضــق نفســا هبــا رم دوا ضــن 

 

 ثــوى كــان ذا حســن ســآى منــه قــد جــال 

 حيث مجع هذه احلروف يف أوائل كلامت ساقها يف غرض غزيل بديع. 

( 259)،  اء التأنيث وهل وبل (وعند ذكر احلروف التي تدغم فيها )إذ وقد وت

(262( )266( )271:) 

ــم إذ متش ـــنع ـــت زينـ ـــب صـ ـــ  اال دهلَّ

 

 مجـــال واصـــال مـــن توصـــال يَّ مِ َســـ 

ــر  زَ  وقــد ســحبت ذيــال ضــفا ظــلَّ    ب  َن

 

ـــــج  ــــه صبـلت ــــاه شائقـ ــــا ومعلَّ ــ  الـ

ــدت ســنا ثغــر َصــ  ُق زُ  ت  فَ وأب ــل  ظَ  ر   هِم

 

ـــاردا عَ ـمجعـــ  ــــطِ ن ورودا ب ــــ  الر الط 

ــل    ــا ظَ  وهــل   أال ب ــروي ثن ــت ــبع   ن زين

 

ـــ  ـــا طِ ـر نواهــــسمي ـــ رُض   َح ـل   الـومبت

 حيث مجع هذه احلروف يف أوائل كلامت ساقها يف غرض غزيل بديع. 

وقوله يف الرثاء عند ذكر احلروف التي تدغم فيها الدال يف اإلدغام الكبري 

(144:) 

 وللــدال كلــم تــرب ســهل ذكــا شــذا  

 

ــ  ــد صــ مَّ ضــفا َث ــالزه ــاهر ج  دقه ظ

حيث مجع هذه احلروف يف أوائل كلامت ساقها يف غرض رثاء رفيع  لإلمام  

سهل بن عبد اهلل الت سرَتي
(1)

، وهو عابد زاهد له كلامت نافعة ومواعظ حسنة وقد 

                                       
، 313، وص 175-173، وكنز املعاين لشعلة ص1367/ص4و 65-62/ص1انظر: فتح الوصيد ( 1)
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هـ283مات سنة 
(1)

. 

، وكأنه ينبه بذلك إىل أن ا ظهر يف منظومته من أغراض الشعروغري ذلك مم

ال ينبغي أن ينفك عن أغراضه املعهودة  -لمسائل العلميةوإن صيغ ل-الشعر

 بالكلية فهي أصل هويته، ومنبع عذوبته. 

 المطلب الثالث: الشعر استشهادا  
مع أن املقام  مل يغب جانب االستشهاد بالشعر يف منظومة اإلمام الشاطبي 

 ليس مقامه ال غرضا وال اتساعا.

 (:674-671فقد ظهر يف قوله )

 ر ورفــع قتــــــم وكســوزيــن يف ضــ

   

ــــب شاميهـم بالنصــــل أوالدهـــ  ــــم تـ  الــ

 وُيفــ  عنــه الرفــع يف رشكــاؤهم 

 

ــــويف مصح  ــــ ــــن باليـف الشامي ــــ  الـاء مث

 لـــــن فاصـه بــني املضافيـــومفعولــ 

 

ــومل يُ   ــعر فيصــال َف ل  ــرف يف الش ــري الظ  غ

ــ  ـــكلل ـــه در الي ـــن المـوم م ـــا فـه  الــ

      

ـــتل  ـــ ـــن مليمـم م ـــالنح يـ ـــو إال  ه  ــ  الــ

 متامه:( عجز بيت وهلل در اليوم من المهافقوله: ) 

مَ  بــــــــملََّـــــا رأت َساتِيد  َتع   َرت  ـــــــَا اس 

 

اــــــــن  الََمهَ ــــــوَم مَ ــــــهلل َدر  الي 
(2)

 

وقد استشهد به عىل الفصل بني املضاف واملضاف إليه بالظرف ؛ فالتقدير: هلل  

 در من المها اليوم.

 ( عجز بيت و متامه:زج القلوص أيب مزادةقوله: )و

                                       
 وما بعدها.

 .333-331/ص13انظر: سري أعالم النبالء للذهبي ( 1)

 بيت من الرسيع لعمرو بن قميئة، وساتيدما: جبل باهلند واستعربت: بكت.( 2)

 .178/ص 1، والكتاب لسيبويه 182انظر: ديوان عمرو بني قميئة ص  
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 ة  ـــــــُتَها بِِمَزجَّ ـــــــَزَجج  ـفَ 

 

ـــ  ــــَِأبـــ وَص ـَزجَّ الَقُل َزاَدةـي َم
(1)

 

؛ اف إليه باملفعولــاف واملضــن املضـل بيـواز الفصـه عىل جــد بـهـد استشـوق 

وكذلك زُيَِّن  ﴿ عامر لقراءة ابن  هاستشهد بوقد ،زج أيب مزادة القلوص  فالتقدير:
[137األنعام:] ﴾  لكثير من المشركين قتُل أوالَدهم شركاِئهم

(2)
. 

وكأنه ينبه بذلك إىل أن فصيح األبيات أصل من أصول تعليل القراءات ال 

 ينبغي إغفاله أبدا.  

 

 

 

                              

                                       
ا بالزج، وهي احلديدة التي يف أسفل  الرمح، بيت من  زوء الكامل ال يعرف قائله وزججتها: طعنته( 1)

 واملزجة: الرمح القصري، والقلوص: الناقة الشابة، أيب مزادة : كنية رجل.

، واإلنصاف لألنباري وحاشيته االنتصاف ملحمد حميي الدين 358/ص 1انظر: معاين القرآن للفراء  

 .176/ص1، ورشح الكتاب لعبد السالم هارون 428-427/ص2عبد احلميد 

 وما بعدها. 667، وما بعدها، وكنز املعاين لشعلة ص146/ص 3انظر: إبراز املعاين ( 2)
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 املبحث الرابع
 (اخلط واإلنشاء واحملاضرة)

عىل النحو  ور هذه العلوم يف منظومة اإلمام الشاطبي يمكن ادعاء ظه ال

كام ال يمكن إلغاء ظهور هذه العلوم   املتقدم من ظهور علوم العربية املتقدمة،

 بالكلية فقد ظهرت بع  مالحمها يف منظومته.

فظهرت بع  مالمح علم اخلط يف اعتامد اإلمام الشاطبي لسائر حروف اهلجاء 

اء فرادى ومجاعات، واعتامده للواو فاصلة بني مسائل رموزا للقر -الواو إال–

 (:46-45القراءات وذلك يف قوله )

ـــجعل ـــت أبـ ـــا جـ ـــاد عـ ـــىل كـ ـــل قـ  ار ــ

 

 الأوَّ  َل وم أوَّ ــــــىل املنظــــــال عـــــــدلي 

ــد ذكــري احلــرَف   ــه ومــن بع  أســمي رجال

 

ــى تنقضــ  ــالواو فيصــالـمت ــك ب  ي آتي

 (:52-49وقوله ) 

ـــومنه ـــوفـن للكـــ ــــ ـــثلـاء مـي ث  ثـ

 

ــ   الـيس بأغفـــاء لـــم باخلـــوستته

 وذو الــنقط شــني للكســائي ومحــزة 

 

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

 وحروف اهلجاء أصل علم اخلط. 

وظهرت بع  مالمح علم اإلنشاء يف صياغة اإلمام الشاطبي لألساليب 

ه األساليب تعد وهذ الفصيحة الراقية املتنوعة بني العلمية واخلطابية واألدبية،

اب يف الدراسات القرآنية خاصة، وقد دروسا إلنشاء الُكتَّاب عامة، وإنشاء الُكتَّ 

 سبق مزيد بيان لذلك يف املطلب األول من املبحث الثاين.

 (:91وظهرت بع  مالمح علم املحارضة كذلك كام يف قوله ) 

ــه ــب يقصــيه أهل ــن كالكل ــل ك ــد قي  وق

     

ــــا  ــــذ   وم ــــأتيل يف نصــــحهم متب  الي

انصح هلل حتى »حيث أشار يف هذا البيت إىل قصة وصية راهب لرجل بقوله:  
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إال أن حييط هبم  ىتكون كنصح الكلب ألهله، فإهنم جيوعونه ويرضبونه ويأب

«نصحا
(1)

، تنبيهًا منه عىل العمل هبذه الوصية الواردة يف هذه القصة ونصح 

 ا خرين هبا.

 

 

                              

 

                                       
 .25ورساج القار  البن القاصح ص وما بعدها،61كنز املعاين لشعلةص انظر:( 1)
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 اخلامتــة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني نبينا حممد وعىل 

 آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.                          

ىل أن جيعله مباركا احلمد هلل عىل ما وفق وأعان من إمتام هذا البحث وأسأله تعا 

 :وبعد، نافعا متقبال

 ما ظهر يل من هذا البحث ما ييل:فأهم 

  أن علوم العربية قد ظهرت يف منظومة الشاطبية ظهورا جليا متسقا متميزا

 مالئام ملقام عرض قراءات القرآن الكريم ذلك املقام الرفيع العظيم؛

فظهرت يف اعتامد الناظم هلا أصال من أصول منهجه حيث ينبغي اعتامدها  -

 للغة(.)يف النحو والرصف واالشتقاق وا

ِد أصول القراءات حيث يستقيم اطرادها )يف النحو  - وظهرت يف جانب طر 

 والرصف واالشتقاق واللغة(.

وظهرت يف إيراد علل أحكام القراءات حيث حيسن إيرادها )يف النحو  -

والرصف واالشتقاق واللغة والشعر باعتامدها أصوال من أصول االحتجاج 

إما باستعامهلا لبيان  -البيان واملعاين والبديع-ثةويف البالغة بعلومها الثال للقراءات،

 علل القراءات أو باإلشارة إىل الوجه البالغي فيها (.  

 تأكدلقصيد حيث يل القافيةو عروضباختيار العداد دقة اإل وظهرت يف -

 .إعدادها

حيث  -بيانا ومعانى وبديعا–وظهرت يف إنشاد الصياغة الفصيحة البليغة   -

 يروق إنشادها.

مل ختتف علوم العربية األخرى التي ال صلة هلا بالقراءات فأبت هذه بل  -

أعني علم اخلط واإلنشاء -املنظومة املباركة إال أن تبدي لنا بع  مالحمها 
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 .  -واملحارضة

  أن يف ظهور هذه العلوم يف الشاطبية هبذه الوفرة وهذا التنوع دليال قاطعا

 اللغة العربية يف اجلوهر واملظهر.عىل قوة العالقة بني علم القراءات وعلوم 

  أن يف ظهور هذه العلوم يف الشاطبية يف جانبي التأصيل والتعليل للقراءات

القرآنية تنبيها لطالب علم القراءات عىل رضورة اإلقبال عىل علوم العربية 

وتعلمها إذ ال غنى هلم عنها إن أرادوا فهم علم القراءات عىل نحو عميق ونمط 

 دقيق.

  ظهور األساليب اللغوية الفصيحة البليغة يف الشاطبية تنبيها لكل من أن يف

النازل بلسان عريب مبني، املعجز بفصاحته -يتكلم تدريسا أو تأليفا يف علوم القرآن 

أن يكون كالمهم عىل أتم ما يمكن من الفصاحة وأعىل ما يتسنى  -وبالغته العاملني

 من البالغة.

 وباطن ا وظاهر ا. هذا والحمد هلل أوال  وآخر ا
 

 

 

                              



 اهلل الشنقيطي علوم العربية في منظومة الشاطبية: دراسة استقرائية وصفية             د. عبد الرحيم بن عبد 

200 

 املصـادرفهرس املراجع و
 حتقيق  -أبو شامة-، لعبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيمإبراز المعاني من حرز األماني

 (.1413الشيخ حممود عبد اخلالق جادو، اجلامعة اإلسالمية، )

 د الضباع، مطبعة حممد عيل صبيح وأوالده، ، لعيل بن حممإرشاد المريد إلى مقصود القصيد

 مرص.

 للدكتور حممود سليامن ياقوت، دار ابن حزم، الطبعة أسس اللغة العربية لطالب الجامعات ،

 األوىل.

 لعبد الرمحن بن حممد اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ،

 الطبعة األوىل. دار الفكر، بريوت.األنباري، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، 

 للخطيب حممد بن سعد الدين القزويني. دار الكتاب اللبناين، اإليضاح في علوم البالغة 

 الطبعة السادسة. بريوت،

 لعمر بن علوي الكاف، دار املنهاج، جدة، الطبعة الثالثة.البالغة ، 

 احلافظ، دار الزمان،  ، للشيخني سيد الشني وخالدتقريب المعاني في شرح حرز األماني

 املدينة املنورة، الطبعة السابعة.

 للسيد أمحد اهلاشمي، دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل.جواهر البالغة ، 

 حتقيق: د.حممد -ابن اجلندي-، أليب بكر بن إيدغدي الجوهر النضيد في شرح القصيد ،

 (.1432حمفوظ الشنقيطي، ود.عبد اهلل برناوي، اجلامعة اإلسالمية، )

 ألمحد بن أمحد السجاعي الطبعة حاشية السجاعي على قطر الندى وبل الصدى البن هشام ،

 الثانية، مكتبة مصطفى احللبي وأوالده ) مرص(.

 مطابع الفيصل التجارية، الطبعة األوىل. للدكتور عبده بدوي، دراسات في النص الشعري 

 الطبعة الثالثة. القاهرة، مطبعة املدين، القاهر بن عبدالرمحن اجلرجاين. لعبد دالئل اإلعجاز 

 حتقيق: ورشح حسن كامل الصرييف،  لة معهد املخطوطات ديوان عمرو بن قميئة ،



 (ه1436 ذو الحجة)العدد العشرون                       مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

201 

 (.1385العريب، القاهرة، )

 مطبعة  -ابن القاصح-، لعيل بن عثامن بن حممدسراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي

 ثالثة.البايب احللبي وأوالده، مرص، الطبعة ال

 ملحمد بن أمحد الذهبي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل.سير أعالم النبالء ، 

 جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، حتقيق: د.خلف الشغديل،  شرح الشاطبية ،

 (.1427اجلامعة اإلسالمية، )

 بكر السيوطي، ، جلالل الدين عبد الرمحن بن أيبشرح عقود الجمان في المعاني والبيان 

 حتقيق: د.إبراهيم احلمداين ،ود. أمني احلبار، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل.

  ،الصحاح يف اللغة والعلوم للعالمة اجلوهري، إعداد نديم مرعشييل، وأسامة مرعشييل

 دار احلضارة العربية بريوت، الطبعة األوىل.

 حتقيق: د.أيمن  -السمني احللبي-يوسف بن حممد، ألمحد بن العقد النضيد في شرح القصيد

 سويد، دار نور املكتبات، جدة، الطبعة األوىل.

 للدكتور عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بريوت.علم المعاني البيان البديع ، 

 لعلم الدين عيل بن حممد السخاوي، حتقيق: موالي فتح الوصيد في شرح القصيد ،

 د، الرياض، الطبعة األوىل.اإلدرييس، مكتبة الرش

 للخطيب التربيزي، حتقيق: احلساين حسن عبداهلل، مكتبة الكافي في العروض والقوافي ،

 اخلانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة.

 لسيبويه أيب برش عمر بن عثامن بن قنرب، حتقيق: ورشح عبد السالم هارون، عامل الكتاب ،

 الطبعة األوىل. الكتب، بريوت.

 ق: د.عبد الرحيم ــ، حتقي-شعلة-، ملحمد بن أمحد املوصيلاني شرح حرز األمانيـعز المـكن

 (.1428الشنقيطي، اجلامعة اإلسالمية، )

 إلبراهيم بن عمر اجلعربي، حتقيق: الشيخ يوسف حممد كنز المعاني في شرح حرز األماني ،
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 ( اجلامعة اإلسالمية، 1431( وحتقيق الدكتور أمحد سليامين)1421شفيع،)

 ملحمد بن عمر العامدي، حتقيق: د. مبرز المعاني في شرح قصيدة حرز األماني ووجه التهاني ،

 (.1427سامي عبد الشكور، اجلامعة اإلسالمية، )

 (.1981، ليحي بن زياد الفراء، عامل الكتب، بريوت، )معاني القرآن 

 ،دار الكتب ليوسف بن حممد السكاكي، حتقيق: د.عبد احلميد هنداوي،  مفتاح العلوم

 العلمية، بريوت، الطبعة األوىل.

 للقاسم بن أمحد اللورقي، حتقيق: د.عبد احلميد الصاعدي، المفيد في شرح القصيد ،

 (.1427اجلامعة اإلسالمية، )

 أليب الفرج قدامة بن جعفر حتقيق كامل مصطفى،مكتبة اخلانجي القاهرة، نقد الشعر 

 الطبعة الثالثة.  

 لعبد الفتاح بن عبد الغني القايض، معهد اإلمام الشاطبي، جدة، يةالوافي في شرح الشاطب ،

 الطبعة األوىل.
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