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 لخصامل
القاسم الشاطبي  واإلمام أبلطائف والدقائق التي ذكرها يتناول هذا البحث ال

أحد أئمة القراءات السبعة، وذلك   بقراءهتاالقراءات املتواترة التي انفرد حول  

، وقد )حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع( :من خالل منظومته املسامة

يثني عىل القارئ املنفرد بالقراءة ا، فتارة رائق قدديف ذلك طسلك اإلمام الشاطبي 

وعىل ضبطه، وأخرى يشري إىل ثبوت القراءة ووجوب األخذ هبا، وثالثة يثني عىل 

القارئ حينا، ويذكر  وجه القراءة ويبجله، ويشري إىل معنى القراءة التي تفرد هبا

يعة واملعاين  دبالصور ال، إىل غري ذلك من شيوع القراءة واستفاضتها حينا آخر

 التي تزخر هبا الميته.الدقيقة 

القراءات التي تفرد هبا واللطائف اجلميلة التي ذكرها اإلمام الشاطبي حول 

تدرس،  جوانب اإلبداع يف هذا النظم التي ينبغي أن إحدىأحد القراء السبعة 

أن   وصورة من صور اإلشعاع العلمي فيه، وجانب من جوانب العظمة التي جيب

روعة ليه، إذ أهنا تربز قدرة الناظم املذهلة عىل جودة السبك والضوء ع يسلط

املعنى باختيار األلفاظ املالئمة ملا يرمي إليه، كام أهنا تربز رسوخ قدمه يف املعرفة 

 ا، وأنه تبوأ من ذلك كله مكانا عليا.بالقراءات والعلوم املتعلقة هب

انفرادات ردة حول الوا فئك اللطالتهيدف البحث إىل إبراز مظاهر وصور  

القراء السبعة يف القدر الذي متت دراسته، وذلك من أول سورة األعراف إىل آخر 

، وقد آثرت بالدارسة انفرادات القراء ألهنا يف أحيان كثرية تكون اإلرساءسورة 

لطعن من قبل بعض النحاة واملفرسين، أو مظنة لدخوهلا يف الشاذ الذي ال عرضة ل

 هنا قراءة غري خمتارة؛ إلمجاع القرأة عىل خالفها. حتى كو وأ به، أُيقر  
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 املقدمة
رد بالدوام لق بقدرته ،نعامباإل فضلاملت ،اْلح مد هلل املحُنحف  الق اْلح ومدبر األح مر  ،خ 

تِهِ بِحِ  م  ِيعأ ،كح  البشري  عىل وأسلم  صيلوأ  ،ننهع مِ شكره عىل تت ابأو ،نعمه محده عىل مج 

د  ،الرساج املحُنرِي، ويرنذال بين ا ُُم مَّ ىل  ×ن  لِياًم يبني الطاهرين و  آله الطوع   سلم ت سح

 بعد: أما  كثريا،

املبارك املوسوم من أعظم املؤلفات وأنفعها يف علم القراءات ذلك النظم إن ف

ه  بن فرير ( إلمام القراء القاسم لتهاين يف القراءات السبعبـ)حرز األماين ووجه ا

قديام وحديثا، القراءات عليه  الذي عكف دارسو البديع طبي، ذلك النظماشال

راب أخرى، والتوجيه  عاإل و الرشحو باْلفظ واالستظهار فينة،ن معينه، نهلون مي

 ثالثة. والتأمل والدراسةوالتحليل 

 انفرادت أئمة :منهاويف الصدر  كل عام،ءات بشالقرا والدقائق واللطائف حول

  ذا البحث أحد اجلوانب اهلامة واملعامل البارزة يف هذا النظم، وه ،ةالسبعراء الق

من أول الشاطيب ودقائقه يف الميته حول انفرادات القراء )ئف لطا  وموضوعه:
 .لدراسة جزء من هذا اجلانب الثانية حاولةهو امل (سراءاألعراف إىل اإل

 ية البحث:مهأ
 هذا اجلانبإبراز ب ىتعنسات التي يف ندرة الدراذا البحث تكمن أمهية ه

لتعمق يف فهم مراد ن هذا البحث معني عىل اوتسلط الضوء عليه، إضافة إىل أ

، أو إقامة ، أو حشوا ال معنى لهلفاظ اعتباطاالشاطبي يف الميته، وأنه ال يورد األ

لبديعة، وهذا ما إىل الكثري من املعاين ا للوزن فحسب، بل يرمي من وراء ذلك

   ه للتأمل.هاره وطرحوإظ يتهجتلسة هذه الدراحاولت 

 أهداف البحث:
 ، وتسليط الضوء عليه. يف متن الشاطبية النتصار للقراءاتجانب اإبراز  -1
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 التعمق يف فهم مراد الشاطبي من تعبرياته املتنوعة.  -2

و ضعف وجهها بعض دفع املطاعن عن بعض القراءات التي أنكرها أ -3

   و املفرسين.النحاة أ

 اإلبداع واجلامل يف هذا النظم. آخر من أرسار رس  ىل قارئ عيقف الأن  -4

 ابقة: ات الس الدراس
تناول انتصار الشاطبي النفرادات القراء من  (1) قبل هذاعداد بحث قد قمت بإل

للسابق،  للبحث تكملة وامتداد وهذه الدراسةأول سورة البقرة إىل آخر األنعام، 

أو  سة هذا اجلانبارلدباحث يفرد تاب أو بمطالعتي عىل ك مل أقف يف حدودو

الشاطبية تشري إىل هذه منثورة يف ثنايا رشوح  يسلط الضوء عليه، غري أن أقواال

 ( 2).وبالتلميح أخرى ،بالترصيح تارة ا وتدل عليه اوتربزه اللطائف

 منهج البحث: 
 املتبع يف دراسته كاآليت:نهج فرضت طبيعة البحث أن يكون امل

اء رشوح الشاطبية املتقدمة قراستع ووذلك بتتب املنهج االستقرائي، -1

سرياهتم  عىل أقوال مؤلفيها وآرائهم وتفللوقوف  -الباحثلته يد مما طا –واملتأخرة 

لعبارات الناظم، مع العلم أن بعض هذه الرشوح ال يعرج عىل هذا اجلانب وال 

 يف بعضها. ه يف بعض املواضع ويغفلهزهيتم به، وبعضها يرب

ك بتحليل تلك اآلراء والتفسريات واستنباط  وذل ، التحلييلاملنهج  -2 

والتفسري   ن كتب اللغة والتوجيهوتأييده م ، ودعم ذلكالفوائد منهاللطائف وا 

 . وغريها

 
 يوم  يف للنرشوقبل  ،وديةقدم للتحكيم يف جملة العلوم الرشعية بجامعة القصيم باململكة العربية السع  (1)

 الثني.ث ع ولف وأربعامئة وتسسع من رمضان لعام أميس التااْل

  اهلمداين، ورشح إبراز املعاين وشعلة والفاس يطالع: فتح الوصيد للسخاوي، والدرة الفريدة للمنتجب  (2)
 والسيوطي وكاشف املعاين وسراج القارئ ومربز املعاين وابن عبد احلق وغريها.
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 :خطة البحث
وخامتة تشتمل عىل أبرز   ومبحثنيومتهيد مقدمة  : لقد قسمت البحث إىل

 . ائج النت

  ي:ه :عىل ثالثة مطالبتمل ويش  :تمهيدأوال: ال 

 : التعريف باإلمام الشاطبي.ولاأل املطلب

 عند علامء القراءات.  تهاريف بالشاطبية ومكاناملطلب الثاين: التع

إيراد الفوائد واللطائف املتعلقة بانفرادات املطلب الثالث: منهج الشاطبي يف 

 . القراء

  انفرادات القراء من ول ف والدقائق الواردة حطائ الل: املبحث األولاثنيا: 

 وهي:  :مطالب تسعةويشتمل عىل  ،يونس   آخر ىلف إ رة األعراو س

ٿ   ﴿من قوله تعاىل:   ﴾ڃ  ﴿ :برفع كلمة دينامل انفراد نافع :ولاألاملطلب 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ     ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 .[32األعراف:] ﴾ڃ  ڃ  ڃ 
ڦ   ڦ  ڦ   ﴿ تعاىل: من قوله ﴾ڄ  ﴿  :بجر لفظانفراد الكسائي  :ثاينال املطلب

 ک  ﴿يف يف قوله تعاىل: حيث ورد ، وانفراد أيب عمرو بالتخف ﴾ڦ   ڄ 

  ﴾ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿، وقوله تعاىل:  [68،62]األعراف: ﴾ ک    ک

 .[23]األحقاف:

     ﴾  گ ﴿ : انفراد أيب عمرو بجمع التكسري يف لفظ  :الثاملطلب الث

  ڳ گگ گ گ  ﴿تعاىل: وله من ق ﴾ ۋ ﴿ : ولفظ

 . [25] نوح:﴾ۋ    ۋ  ۅ   ﴿وقوله:   [611]األعراف: ﴾ڳ

ه  ــول ـن قـ ن مـ ليـعـي الفـب فـيـالغ ـبرو ــم ـي عـأبراد ــفـان :عــ رابـب الـ لـ طـ م ـ ال

ڎ    چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ﴿ ى: ــالـعـت

 .[173-172]األعراف:  ﴾ڈ  ڈ  ژ  
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اىل: ـعت هـولـن قـن مــليـع ـف يف الفـيـف خـالتـع بـافـراد نـفـان :ســ امـ خـ لب اـ ل ـمطـ ال

ۇ  ۆ   ﴿ ، وقوله:[193]األعراف: ﴾ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿

 .[422اء: ]الشعر ﴾ۆ      

من  ﴾ ڳ   ﴿   :: انفراد نافع بضم الياء وكرس امليم من لفظسادسال ملطلبا

 .  [202]األعراف:  ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ﴿قوله تعاىل: 

ے    ﴿من قوله تعاىل:  ﴾ڭ  ﴿ :اد ابن عامر بتأنيث لفظرفنا :لب السابعطملا

 . [50فال: ]األن ﴾ۇ   ڭۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭ

من قوله   ﴾ گ  ﴿ :انفراد محزة الزيات بكرس الواو من كلمة  :ن ثاماملطلب ال

 .[72]األنفال:  ﴾    ڳگ  گ  ڳ  ڳ  ک  ک  گ  گ چتعاىل: 

من قوله   ﴾ڍ    ﴿ :كلمة يف عن عياش باجلم بانفراد شعبة  :تاسعاملطلب ال

 .[24]التوبة:   ﴾ ڍ  ڌ ڇ   ڍ    ﴿ تعاىل:
من سورة   انفرادات القراءول والدقائق الواردة حائف اللط  املبحث الثاين: 

 هي: :تسعة مطالبويشتمل عىل ،  اإلسراءسورة آخر هود إىل  

من قوله  ﴾ ې ﴿ :الياء مهزة يف كلمةانفراد أيب عمرو بإبدال  املطلب األول:

 . [27]هود:  ﴾ى   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ﴿ :ىلاعت
إىل فعل   ﴾پ   ﴿ : كلمةيف تحويل املصدر انفراد الكسائي ب :ثايناملطلب ال

پ          پٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ ﴿من قوله تعاىل:  ﴾ڀ   ﴿ :ماض ، ونصب كلمة

 .[46]هود:  ﴾  ڀپ  ڀ  ڀ
من قوله تعاىل:  ﴾ڱ   ﴿ :ةم لتقليل يف كلاانفراد ورش ب :املطلب الثالث

 . [19]يوسف:  ﴾    ںڱ  ڱ     ڱ  ڱ﴿

وفتح تائها، من قوله تعاىل:  ﴾ڀ   ﴿كلمة: شام هبمز انفرد ه :رابعاملطلب ال

 .[23]يوسف:  ﴾  ڀڀ  ڀ  ڀپ  پ       ﴿
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انفراد أيب عمرو بإثبات األلف يف اْلالني من قوله تعاىل:  :امساملطلب اخل

 . [51: ] يوسف  ﴾ەئ   ەئ  وئ  ﴿قوله:  ، و[31 ] يوسف: ﴾ٹ   ٹ  ٹ﴿

 :وصال من كلمة انفراد محزة الزيات بكرس الياء س:ساداملطلب ال

  ﴾ ھ  ھ  ے  ے ھ  ھ    ﴿قوله تعاىل: ن م ﴾ے ﴿ 

 .[22]إبراهيم: 

من قوله   ﴾ىئ ﴿ كلمة:  انفراد ابن كثري بكرس الضاد من :بعاملطلب السا

ھ       ﴿، وقوله: [ 712 :]النحل ﴾ی   ی   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ﴿ :تعاىل

 .[70]النمل: ﴾   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ھ  ے 

من   ﴾  ڦ ﴿ الفعل: ءة بالغيب يفانفراد أيب عمرو بالقرا :ثامن املطلب ال

 [2]اإلرساء:  ﴾ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ﴿ :قوله تعاىل

  ن م  ﴾ڎ  ﴿ :انفراد ابن ذكوان بفتح اْلاء والطاء يف كلمة :تاسعاملطلب ال

وكذا انفراد ابن  .[ 31اء: ]اإلرس ﴾ڈ   ڎ  ڈ   ڎ ڌ   ڌ ﴿ه تعاىل: قول

 ء يف نفس الكلمة.اء وإثبات ألف بعد الطاكثري بكرس اْل
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 التمهيد 
 املطلب األول: التعريف ابإلمام الشاطيب. 

، (1) «واملشتهرين يف األقطار ،أحد األعالم الكبار  ، ةويل اهلل اإلمام العالم» هو:

ام   اإلِ ُخ يح شَّ ال» امِلُ ااُم، الع  ي  ِمُل لع  ُة، س  و  أ ُبو ُد ، الُقدح ٍد، و  ، أ ُبو ُُم مَّ
ِ
اء اِسمِ الُقرَّ اِسُم   ،الق  الق 

ه ب ُّ ولد يف آخر  ،  (2) «بن خلف بن أمحد الرعيني األندليس، الشاطبي الرضيرُن فرِيح

مد بن ُم  اهلل بدع يبسنة ثامن وثالثني ومخسامئة، وقرأ ببلده القراءات وأتقنها عىل أ

فعرض هبا ، ة وهي قريبة من شاطبةسيثم ارحتل إىل بلن، (3) زيالعاص النفأيب 

وسمع اْلديث   ،(ـه564)ت:   أيب اْلسن بن هذيلاءات عىل من حفظه والقرالتيسري 

 ،(ـه566)ت: ، وأيب عبد اهلل بن سعادة(ـه576)ت: منه، ومن أيب اْلسن بن النعمة

 لفييب طاهر السفسمع من أ ،(4)  جل ليح حت، وار(ـه675)ت: وأيب ُممد بن عارش

 ، وقصده الطلبة من صيته وبعد  وغريه، واستوطن مرص واشتهر اسمه (ـه558)ت:

 
ات وشيخ ة يف القراءيثرزعيم املدرسة األ ، وانظر:(20/ 2) ريبن اجلزال  القراءقات  طبنهاية يفة الغاي (1)

 ( وما بعدها.16بي، د. عبد اهلادي محيتو، )ص:قراء املرشق واملغرب اإلمام أبو القاسم الشاط

 .(402/ 15سري أعالم النبالء ط اْلديث ) (2)

 .بن هذيلأظنه تويف قبل ا، ةيم الوفاوهو قد ،فزيص النيب العان أُممد بن عيل بن ُممد ب قال الذهبي: (3)

تاريخ   ، ينظر:(ـه564. قلت: تويف ابن هذيل )(298)ص:  ،مس الدين الذهبيش ،ء الكبارالقرمعرفة ا

 .(324/ 12اإلسالم ت بشار )

يخ ت وشالقراءايف  أثبت الدكتور عبد اهلادي محيتو حج اإلمام الشاطبي، انظر: زعيم املدرسة األثرية (4)

عىل الغامدي الذي ذكر يف خالف الشيخ ب(، 19سم الشاطبي )ص:رب اإلمام أبو القاق واملغ راء املرشق

متن الشاطبية بتحقيق  ."ومل يرحل إىل مكة خالفا ملن توهم ذلك "، قال:  حيجمقدمة حتقيقه للشاطبية أنه مل

، (. قلت:16عيل بن سعد الغامدي)ص: املسجد  أنه زار نثبتأن  وهم حقاالت واعجبا يا شيخ عيلر

واْلج أعىل راية وأسمى غاية يف نظر كل مسلم نه رصح به، أمع ان، ثم ننفي حجه األقىص وصام به رمض

بني الناس، فكثري من العباد  ذلكعىل عدم اشتهار يف نفي حجه املسجد األسري! وال تعول كثريا من زيارة 

 منا الشاطبي: قال إما ياء، وقدة الرافورعا وخمذلك  فونُي  -حتى يف زماننا –والصاْلني 

يحُت أللَّ  - 71 اد  ن  ريح  مَّ هُ و  ا خ  اِمٍع .. ي  الً . س  ِميِع ق وح يِن ِمن  التَّسح ال   . أ ِعذح ع  ِمفح  و 
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منقطع القرين، رأسا يف القراءات،    ذكيا كثري الفنون النواحي، وكان إماما عالمة،

حرز  يهدتيصوقد سارت الركبان بق، حافظا للحديث، بصريا بالعربية، واسع العلم

، وحفظهام خلق ال ات والرسميف القراءلتني قصائد، الة أتراب الألماين وعقيلا

ولقد أودع ، ر البلغاء، وحذاق القراءهلام فحول الشعراء وكباحيصون؛ وخضع 

اءً »، (1) « وسهل الصعب ،وأوجز ك  ُد ذ  قَّ تو  ان  ي  ك  اءاِت  و  ،و  ُه الب اُع األ طوُل يِف ف ن  الِقر  ل 

س  الرر هِ حح لنَّاو   مِ و  الِفقح اْل دِ ِو و  هُ  و  ل  ائُِق النَّظُم  يحِث، و  و  الرَّ التَّقح ِع و  ر  ع  الو  ِه  ، م  الت أ لُّ ى و 

الو   نح قرأها أحاط علاًم  ،(2) .«ق ارِ و  يحٍت، م  ِة ب  حِس مائ  و مخ  اليٌَّة ن حح ٌة د  ُه قصيد  ل  و 

ِهيحدِ "بـ بحِد الرب    "التَّمح ك  ، (ـه463)ت: البحِن ع  ل   اإِذ   ن  او  طَّ ِه يح ُقِرئ  ع  الصَّ املُو  انِ ُأ، و  ، ِحيحح 

ُح  ح  ظِِه، ح   ُيص  اُل: النرسخ  ِمنح ِحفح ان  ُيق  مِ إِ »تَّى ك  ر  بعرٍي ِمن  العُلوح قح ُظ و  ف  ُه حي   ، (3) .«نَّ

ة نبيال، ُم و» الم  ِسري واْلح ِديث، ع  التَّفح و والقراءات و  اًما ف اضال يِف النَّحح ان  إِم   اققك 

فُ س اا و  يكذ اتارعا يِف ، بوظع املح حح اء  دِ  ، أستاذا الحقر  افًِظا للحح  بيَّة، ح  ر  ،  يث يِف الحع 

ُدو اْلا ص  اِْلنيشافعيا، ص  يحِه كرامات الصَّ ل  كان أوحدا يف »و ،(4).«ًقا، ظ هرت ع 

 ( 5) . "علم النحو واللغة، عارفا بعلم الرؤيا، حسن املقاصد، خملصا فيام يقول ويفعل 

ة وختشع ة حسنىل طهارة يف هيئإال عينطق وال  ،ول الكالمضفنب جيت وكان"

، وإذا سئل عن حاله هُ أوَّ ت  شديدة فال يشتكي وال ي  لواستكانة، وكان يعتل العلة ا

  (6) .«قال: العافية، ال يزيد عىل ذلك

 
 .(312)ص:  للذهبي معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار (1)

 (.262/ 21سري أعالم النبالء ط الرسالة ) (2)

 (.264/ 21) للذهبي ةط الرسالالء النبأعالم  سري (3)

 .(260 /2) يطللسيوية الوعاة بغ (4)

 .(71/ 4) البن خلكان وفيات األعيان (5)

 .(72/ 4األعيان )وفيات  (6)
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والعرشين  وتويف يوم األحد بعد صالة العرص، الثامن » :قال يف وفيات األعيان

ايض الفاضل يف تربة القاالثنني  ودفن يوم ،تسعني ومخسامئة ةنس ة خرآلمن مجادى ا

  - ... - (ـه596)ت: عراقييه اْلطيب أبو إسحاق الصىل علبالقرافة الصغرى، و

 (1).«خطيب جامع مرص

 املطلب الثاين: التعريف ابلشاطبية ومكانتها عند علماء القراءات 
 (ـه059)ت: اطبيالش ماماإلا هم نظية من بحر الطويل : قصيدة المهي الشاطبية

،  (ـه444)ت:داين ب التيسري لإلمام أيب عمرو الاها كتاالتي حوت السبع قراءا يف ال

 قال الشاطبي:  ،"حرز األماين ووجه التهاين" :اْلقيقي واسمها

يحُتها    - 70 مَّ س  ايِنح "و  م 
ز  األ  ه   "ِحرح جح و  نا ... و  ي مُّ نِِه ُمت قب  ت   ( 2) .ال  التَّهايِن ف اهح

 رو الداين يف نظمه هذا:لتيسري لإلمام أيب عم اره كتاب اال مشريا الختصقو

68 -   ِ يف ُيرسح ا التَّيح و  ن تح بِ ِسرُي رُ ه  ُه ... ف أ جح ار  ت ص  ُت اخح ال  مح مَّ ِن اهللِ ِمنحُه ُمؤ  وح  ع 

  :ناظم ، قال الألف ومائة وثالثة وسبعون بيتا وعدد أبياهتا

ي اهُت   -  1161 أ بح ِزيُد ث  لحٌف أ   او  م   ًة ...ال ث   ت  ٍة و  ال  عح ِمائ  ُكمَّ رًا و  بحِعني  ُزهح  . س 

يت اْلامس صيدة يف األندلس فكتب إىل البظم تأليف هذه القأ الناوقد بد

 :  واألربعني

ىل   - 45 لِياًل ع  اِرٍئ ... د  ىل  ُكل  ق  اٍد ع  لحُت أ ب ا ج  ع  ال  ج  ل  أ وَّ  . امل نحُظوِم أ وَّ

ذلك كان ألول  اهر أن، والظحروسةالقاهرة املاملدرسة الفاضلية ب ا يفهلثم أكم 

، ورحل فاستوطن قاهرة مرص»:(ـه833ت:)ابن اجلزري ال ، ق(3)حلوله بمرص

 
 .(265 /21) الرسالةسري أعالم النبالء ط  :، وانظر(72/ 4وفيات األعيان ) (1)

 بعدها.وما  (169)ص:  يإلبراهيم اجلرم معجم علوم القرآن :انظر (2)

ق واملغرب اإلمام أبو القاسم الشاطبي  قراء املرش خوشيرية يف القراءات زعيم املدرسة األث انظر: (3)
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وذكر أنه ابتدأ أوهلا  ،وهبا ألف قصيدته هذه يعني: الشاطبية ،وأقرأ هبا القرآن

 (1) .«ةرهاقثم أكملها بال "جعلت أبا جاد"باألندلس إىل قوله: 

األرض رشقا وغربا، وتناقلها ت آفاق ة، فبلغديقصهبذه ال الركبان وقد سارت

هر كتاب يف  تمل يشوت اْلظوة والقبول عند العلامء، ق  زِ رُ اس ُعجام وعربا، والن

ينها يغرتف،  ، وال بلغ مدها وال نصيفه، فالكل من معالقراءات كاشتهارها

 وبفضلها يقر ويعرتف. 

 قد أبدعفل، الفنء عة عند علاماملكانة الرفي هذه يةطباشال تبوءوال عجب من 

ب، أطنب، وي وأسهب و فيها وأطرب، الناظم ن األلفاظ تتحاسد كأ حتىرسر وقرر

 فهي مل تكن وعاءً  ،عىل أنامله (2)االنثياليف التسابق إىل خواطره، واملعاين تتغاير يف 

  ، والرقة والعذوبة  ،نيابلوا  ةغالبالمن آيات  آيةً  للقراءات السبع فحسب، بل كانت

يحد  أنه لسحر اْلالل، وهي ماءٌ كنها من اهي ِسحٌر ل يف وة مع ق عذب الزالل،ال من ب 

يوجز فال يل،   ، فليت شعري كيفاملعاين يف فرةوو ، وجالء يف القصد،السبك

وجيذهبا أنى  ،أخذ بأزمة القول يقودها كيف أراد، لقد أبوههلل  !ويطنب فال يمل

  (3) ذلول.ال صعب ومنها  صيهعي فال شاء،

 الفرا يِد يف جوِف مصداق: كلُّ الص .ا ...ــأتى هبـا فهـكلحاسن مجع امل

 ( 4)  راـاين أزهـاملعـًا بـاء  روضـد جــ.. ق.ب إنه .ذه  حو  الغيث يُ ان نإن ك

 
 كتور عبد اهلادي محيتو.( للد20)ص:

 .(22/ 2) البن اجلزري غاية النهاية يف طبقات القراء (1)

. ُب، أي اليه الرتثال  عوانح االنثيال : اإلقبال واالنكباب، قال يف الصحاح:   (2) الناس  يقال: انحثال  عليهانصبَّ

 .(1649/ 4. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )"اأي انصبُّو ،جهٍ من كل  و

منصور  أيب ،عبد امللك بن ُممد بن إسامعيل ل ،سحر البالغة ورس الرباعة مقتبس بترصف كبري من  (3)

 (.48: )ص، ريوتب –لميةع الكتب ال ،ويف ْلحتقيق: عبد السالم ا ،هـ(429: تالثعالبي )

عيل بن  ذكرمها املؤلف، (170)ص:  البن ظافر لتشبيهاتعىل عجائب ا هاتغرائب التنبييف  البيتان( 4)

 يف خامتة كتابه.  هـ(613ظافر األزدي املرصي )املتوىف: 
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تلميذ اإلمام وأول شارح  (ـه643ت:)يقول الشيخ علم الدين السخاوي

وأرفع، إذ ضمنها ا وأجل قدرا أنفع، الفن منه ذاه يف وما علمت كتابا» :للشاطبية

م  سري كتاب معدووأغربه، والتيأجزل نظم كتاب التيسري يف أوجز لفظ وأقربه، و

ه  وادُّ النظري، للتحقيق الذي اختُص به والتحرير، فحقائقه الئحة كفلق الصباح، وج 

طالبني  ال  تحنمعليه هذه القصيدة وزادت، و تح ب  رح متضحة غاية اإليضاح، وقد أ  

 (1) .«فادتأمانيهم وأ 

قصيدة صاحب ال» عند ترمجته لإلمام الشاطبي: (ـه681:ت) وقال ابن خلكان

ين ووجه التهاين يف القراءات، وعدهتا ألف ومائة وثالثة ها حرز األماالتي سام

وسبعون بيتا، ولقد أبدع فيها كل اإلبداع، وهي عمدة قراء هذا الزمان يف نقلهم، 

هي مشتملة عىل رموز ظها ومعرفتها، وحفم قد  ويُ  غل بالقراءات إالشت ي نح م   لَّ ق  ف  

إىل أسلوهبا، وقد روي عنه أنه كان  ق  بِ ُس  هلطيفة، وما أظنفية يبة وإشارات خعج

يقول: ال يقرأ أحد قصيديت هذه إال وينفعه اهلل عز وجل هبا، ألين نظمتها هلل تعاىل 

 ( 2).«خملصا يف ذلك

يه بام  ذا العلم عىل طالبعاىل سهل هثم إن اهلل ت» :(ـه566:ت)وقال أبو شامة 

دته املشهورة من قصي يأبو القاسم الشاطب زاهدنظمه الشيخ اإلمام العامل ال

املنعوتة بحرز األماين، التي نبغت يف آخر الدهر أعجوبة ألهل العرص، فنبذ الناس  

شكالت وتقييد  املط بض من توحسواها من مصنفات القراءات، وأقبلوا عليها ملا 

 (3) . «وكثرة العلم  غر اْلجممالت، مع صامله

من الشهرة والقبول   -أي الشاطبية -قد رزق هذا الكتابول» وقال ابن اجلزري:

 
 (. 1/5 رشح القصيد، علم الدين السخاوي)فتح الوصيد يف( 1)

 .(71/ 4) نخلكا بنال  وفيات األعيان (2)

 .(8يل املقدس )ص: ن بن إسامعمحالرعبد  ، أبوشامة،عاين من حرز األماينبراز املإ (3)
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بل أكاد أن أقول: وال يف غري هذا الفن فإنني  ،ما ال أعلمه لكتاب غريه يف هذا الفن

 أن بيت طالب علم يلو نظأ البل  ،أن بلدا من بالد اإلسالم يلو منه ال أحسب

 (1) .«همن نسخة ب

مل  عكوفا الشاطبية قديام وحديثا وقد عكف دارسو القراءات عىل متنا هذ

يعرف ملنظومة غريها يف علم القراءات، حفظا ورشحا، وإعرابا وتوجيها، وحتليال 

 ، ومعارضة واستدراكا.وتعليال

د التي تفرد هبا أح ءاتقرالا نع يبطواللطائف والفوائد التي ساقها اإلمام الشا

 من ينبغي أن تدرس، وصورة  وانب اإلبداع يف هذا النظم التيج حدلسبعة أالقراء ا

القصيدة تستحق أن تربز، وجانب من جوانب العظمة  صور اإلشعاع العلمي هلذه

التي جيب أن يسلط الضوء عليها، إذ أهنا تربز قدرة الناظم املذهلة عىل جودة 

وأنه ال يسوق شيئا من  ه،رمي إليئمة ملا يختيار األلفاظ املالباى نعملاعة ور السبك و

قدمه يف املعرفة بالقراءات والعلوم تربز رسوخ كام أهنا  ،ظ إال لغرضتلك األلفا

 املتعلقة هبا، وأنه تبوأ من ذلك مكانا عليا.

 ة ـ قـعلـمتـلف ا ـائـد واللطـوائـراد الف ـي إيـي ف ـبـاطـج الشــهـ نـم ث:ـال ـ ب الثـلـ مطـال
 اء. ر ــ الق  تاراد ـ فـناـ ب

ع ويف  ت السبلقراءائق املتعلقة باائد والدقاإيراد الفويف  سلك الشاطبي 

طرائق قددا، فتارة يثني  و مذاهب شتى، عةما انفرد به أحد األئمة السب الصدر منها

 ، كام يف قوله: وعدالته عىل القارئ املنفرد بالقراءة وعىل ضبطه

ِمنح ُكل   - 756 عح ق   نح و  ن   و  املِ دح ا فح م   ًا ... ل ح  ع 

ع  ا   - 691وقوله:  افِها  م  ق  او  ِزدح ب عح  حح الحو  ِسِد ... يحن  و  ؤًا د  ُمفح  ُكفح

 
 .(22/ 2) البن اجلزري اية يف طبقات القراءغاية النه  (1)
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ُنوا - 759وقوله:  ن و  فحٌع و  ر  تحٌح و  ٌل ف  م  يِف ع  ا املح ال  ...و  ائِيَّ ذ  س 
ف ُعوا إاِلَّ الحكِ ريح  ارح غ   .و 

اٌء و   - 776 وقوله: بِ  لح ل  ق  ِشف   ا... ذ  ِجهح

ب  ...،  - 781 وله:قو ُردح ... بِااِلخح اُلوا أ ئِ و  غح اِر يِف ق  ال  نَّك  د   ف 

يِف  - 801وقوله:  اِشدًا ...  لِت زُ و  ُه ر  ف عح ارح تحُح و  ف   ول  الح

 :وأخرى يشري إىل صحة القراءة وثبوهتا نقال

ا ِمنح إِلٍه  -  069كقوله:  ر  ِعهِ و  فح ُض ر  فح ُه خ  ُ ريح  اس   ر  ل  بِكُ  ... غ 

اتُ ع   - 726: وقوله ِع ِصدح ِشري   ٌق... ُكمح بِاجلمح

ُزُب   - 750وقوله:  عح ي  م  م  و  ُ الضَّ رسح ُه عح س  ك  ف عح ر  ف ارح غ  أ صح ا ... و  س  ال  ب أٍ ر  رب   ف يحص  أ كح  و 

ِز ُح  - 755 وقوله: اِل بِاهلح مح د  الدَّ ب اِديء  ب عح   ل ال  ... و 

مِ   -  832  وقوله:  كِنح مُ   م  الضَّ   ِه يف ِن دح ل    نح و  هُ أ سح دِ   ...   ِشمَّ ِمنح ب عح ب ة  و  نح ُشعح اِن ع  رسح   ت ال  اعح   ِه ك 

نح و  و   - 847 وقوله: ك  اِدقًا ...س  اِل ص  ة  الدَّ مَّ ِممح ض   أ شح

ِيٌد...  -  708 وثالثة يثني عىل وجه القراءة ويبجله، كقوله: يحٌب مح  عًا غ  ُقوُلوا م   ي 

مُ .ا ي  و   - 712وقوله:  و .. ي  ُممح ن  ف ادُّ ا ضح مَّ و  رِسِ الضَّ ال  كح د    .أ عح

ط اي   - 703 وقوله: لكِنح خ  ُنوو  ا و  يه 
جَّ فِ ا ...  حِ ا ح   ه 

...  - 779وقوله:  جَّ ا ح  اش  ُل ح  صح  معًا و 

ة  جُمحِمال  .....-  798 وقوله:  ز  رِسح ِْل مح ِخيَّ اكح ِ  .... ُمرصح

ال ...   ٌب يح وا غ  ذُ تَّخِ ي  و   - 816 وقوله:  ح 

 حينا، كقوله:  وقبوهلااضتها واستف ع القراءةويذكر شيو

تحب ُعوُكمح  - 711 ال  ي  تحِح ب ائِهِ  و  عح ف  فَّ م  تحب ُعُهمح يِف خ  ي  .  ... و  ت ال  اعح ت لَّ و  ِة احح  الظُّلَّ

بحُل .... - 811 وقوله: ي  ق  ِ نَُّث لِلحب رصح ـ ... ـُمؤ  يَّؤُا الح ت ف   . ال  ُتُقب   ي 

 قبالفض فاملرفوع باْل...، ورمحة ا -729 ه:ولقو

الِهِ  -731وقوله:  يِف ذ  ةٌ  و  ط ائِف  ٌ و  رسح اِصٍم كُ بِ  ك  نح ع  ُفوِعِه ع  رح ـ ... ـِب م  ُه اعح ن صح  . ت ال  لُّ
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ا  ...- 737 وقوله: ن  خُم اط ٌب ... ف ش  وح ر   ي 

 ويأمر باألخذ بالقراءة والتمسك هبا حينا آخر كقوله: 

ُتُلون  ُخذح ...ي    يِف و   ..،. - 695   قح

 باجلمع صدق...رياتكم عش -267وقوله: 

ِهمح بِالح  - 472وقوله: 
تِ ال ي  ِ ُفزح ...  و  رسح  ك 

 ويتار من آراء النحويني أحسنها كتوجيه للقراءة أحيانا، كقوله:

ب اُع ذُ  ...، - 699 ااِلتح اٍف و  ا و  ف  ٍ ش  رسح ي ِهمح ... ب ك 
مُّ ُحلِ ض   ُحال   وو 

ُنوا و  لِث ُموٍد ن    ... - 376 :وقوله ِفُض و   وا ِرضًا ... اخح

ل  و   - 804وقوله:  ي  نُ ُثق  ك  رِسح لِلحم  اكح و ... ن  و  ُ ال  وُن ُتب رش  ا اْلح ُذُف أ وَّ م  ِميَّا و   ُه ِحرح

ِوهِ  -836 وقوله: ِو ُحلح فح اُن يِف ص  ك  ِقُكُم اإِلسح رح ب  ...ب و  ِن الح يِه ع 
فِ ٌ ك  ني  ِق او   ت  رسح

 الصَّ أ 

ها حيتمل الداللة عىل القراُموفظه كالما ويرتع من بديع ل ة، واملعنى الرائق  ءجَّ

اُؤن ا ...  - 502 ملعاين واْلكم كقوله:من ا و  اِن د  ُقر  الح اٍن و  ُل ُقر  ن قح  و 

ٌل...  - 684 وقوله: ٌة أ صح الِص  خ   و 

 ويرد قياس النحاة إذا خالف الرواية كقوله: 

ح و   - 835  ُب حي  ُ ك   س  ت قبِ  رسح نِي ُمسح ام  الس  مح ِقي  .. اًل س  لحز  ح ي  مل  اُه و  ال  . ِرض  صَّ  .اسًا ُمؤ 

بَُّص -532: وقوله لح ت ر   ُقلح ه 
ِ
اء رَّ غ  ِة الح ب  يف التَّوح ىل  ..وو  ِ ُهن ا انحج  ن نيح

اكِ حُع السَّ مج  نحُه و   ن  ع 

  كقوله:هبام، روتقا ىنعويشري أحيانا إىل تداخل القراءتني يف امل

ن ا ...- 028 تح د  ر   ...  ُسك 

ُ ............ - 815 ه:ولقو رس  ُيكح ُلال  ... و  ِل ُدخح ع  النَّمح يحٍق م    يِف ض 

  :محزةويدفع عن القراءة طعن الطاعن إن ُوِجد، كقوله عن قراءة 

رِسح ..................... - 798 ِخيَّ اكح ِ ة   ِْل  ... ُمرصح ز   . ال  جُمحمِ  مح

بِا - 819 وقوله: ِريِك ِح تح ف  لح و  التَّحح ُه املح   بوَّ ُمص   ِخطحأً و  ك  رَّ ح  َّال  ... و  مج  دَّ و  م  يح و   ك 
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  ويشري إىل اللغات الواردة يف اللفظة املختلف فيها، كقوله:

777 -  ٍ رسح يحت  بِك  ه  اٌن و  ُزُه ... لِس  ح مه  ٍؤ و  ُل ُكفح   أ صح

 وقوله: 

لٍ ه  ك  -997  صح ُقطحرُ ا و  ن نِي و 
اكِ ع  ال. ح  .. ٌب  اوح لِلسَّ ا م  اه   م  ك 

ِ
اء رَّ ِد الُعال عح و  ف   ل 

الضعيفة غري املختارة عند القراء بألفاظ تدل عىل الضعف ىل األوجه بل ويشري إ

ليتنبه القراء إىل عدم جواز القراءة هبا، وعدم االغرتار بإيراد بعض واالضطراب 

 . تراءاقلالكتب هلذه ا

ِدفنِي  الدَّ  -  714 كقوله: يِف ُمرح نح قُ ت ُح ن افٌِع ..فح ي   ل  او  ع  ى و  نحبُ . و  و  يحس  مُ ٍل ُيرح ال  ل  وَّ  . ع 

ال  ...،  - 751 وقوله: م  ٍص ملح ي ِصحَّ ف ُيحح فح قحُف ح  ءا ... بِي ا و  ب وَّ  .ت 

ـ -752وقوله:  م  ًدا و  فَّ م  اِن النُّوُن خ  تَّبِع  ت  ف  بِ ... ـاج   و  ال  ِح تح الح بحُل ُمث قَّ اِن ق  ك  اإِلسح  . و 

يِف       - 808 :ولهقو ا رُش  ... و  ُلحُف يِف اهلح مح ي  ك  ال  زِ اْلح لحه     ه 

 التي تزخر هبا الميته. الفوائد والدقائق إىل غري ذلك من صور  
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 املبحث األول
 اء اللطائف والدقائق الواردة حول انفرادات القر

 آخر يونس ة األعراف إىلسور نم
ٿ  ٿ   ﴿ تعاىل: من قوله ﴾ ڃ  ﴿ :مةع كلبرف  املدين  فع اد انفر ان :ولاملطلب األ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ     ڦڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٿ  ٹ  ٹ

 .[32]األعراف: ﴾ڃ  ڃ  ڃ 
ل ُمون  ُقلح ... - 684: الناظم قال  عح ال  ي  ٌل و  ٌة أ صح الِص  خ   و 

عند أهل املدينة،  لةأصتمة ( إىل أن القراءة بالرفع ثابتأصلبقوله:)لناظم ا يشري

ِعنحد  أن الزينة وامللبس اْل ىل يشري إكام ي اِد ، و  األح عح ِع و  ُم  سن التي ُيتجمل هِب ا يِف اجلح

 النَّ
ِ
اء اِن، والطيبات من الرزق وهيلِق  و  خح ِ ِة اإلح ر  او  ُمز   ، اكل طاب طعام وكسب :اِس و 

 يشء؛ ألهنا يف األصل هان من الكافرية للمؤمنني، وال ينال اآلخرة خالصن يف وكست

وإن فإهنم اهلل هلم يف اآلخرة، وأما الكفار  دون غريهم، فهي من نعيمم جمعولة هل

  ﴾  ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ﴿شاركوا املؤمنني يف ذلك يف الدنيا فإن 

أ يح » ال القرطبي :رفع كام قافع بالن قراءةيف اآلخرة، ومعنى اآلية عىل  [41]األعراف:

ي   اهللَُُّيحلُِص  ِخر  ب اِت يِف الطَّ نُوا، ول ةِ اآلح ُمح لِلَِّذين  آم  ان  هل  ام  ك  يس للمرشكني فيها يش ك 

ٌة يِف  ك  ِ رت  نُوا ُمشح ِة: ُقلح ِهي  لِلَِّذين  آم  ي  جم  اُز اآلح ا. و  يه 
اِك فِ رِت  ي ا ِمن  ااِلشح نح ع  نح  الدُّ يِف الدُّ  ي ا م 

 ِ ريح ِمننِي  غ  ُمؤح ِهي  لِلح ، و  ت أحن  مُ  وم القيامة. فخالصةي صةلاخ ِهمح ِ ُمبحت  سح رب  ىل  خ  أٍ  ٌف ع  د 

بَّ  ُل ابحِن ع  ا ق وح ذ  ه  ٍر. و  م  ٍج  ُمضح يح ابحِن ُجر  ي  و  د  السُّ ة  و  ت اد  ق  ِن و  اْلح س  اِك و  حَّ الضَّ اٍس و 

: املح عح  ِقيل  ٍد. و  يح ِن ز  ابح ِذهِ نَّ ن ى أ  و  اِت يِف  الطَّ  ه  ُجود  ٌة ي  نح دُّ الي ب اِت املح وح الِص  م   ي وح ا ِهي  خ 

ِمنِ قِ الح  ُمؤح ِة، لِلح ُ ي ام  ا أ هنَّ ُخُلوُصه  ي ا، و  نح ُلُه: ني  يِف الدُّ وح ُبون  ف ق  ذَّ ال  ُيع  ا و  يحه  ل  ُبون  ع  اق  مح ال  ُيع 

ٌق بِ  ﴾ڄ  ڄ  ڄ   ﴿ ل  إىِل    ، ﴾ڄ    ﴿ ـُمت ع  ذ  و  ِس يُ  ا ه  ٍ ِشرُي ت فح ِعيِد بحِن ُجب ريح  (1) .«رُي س 

 
 (.200/ 7تفسري القرطبي ) (1)
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صالة ريق األا خلقت للذين آمنوا بطهنه )أصل( أومعنى قول » السخاوي: ولقي

 (1) .«وإنام شاركهم غريهم يف الدنيا بطريق التبعيةيف الدنيا واآلخرة، 

يق ومعنى قوله )أصل( أهنا خلقت للذين آمنوا عىل طر» وقال ابن النجيبني:

    جت     حت  خت  مت  ىت     يب  ىب  ﴿ دنيا، كام قالبع هلم يف الوأن الكفرة ت ،ةلاألصا

يف اْلياة الدنيا خالصة : قل هي للذين آمنوا ، والتقدير[126البقرة:] ﴾يت  جث 

 ( 2) .«هلم؛ ألن غريهم خلطاؤهم فيها، خالصة يوم القيامة ال يرشكهم فيها أحد

خالصة أصل مبتدأ وخربه، » :(لالناظم: )وخالصة أص وقال شعلة معربا قول

 ( 3)  .«تةثاب ةلأي قراءة الرفع متأص

املؤمنني، ل( أن أصل خلقها النتفاع )أصوله: عنى قفم »ي:ربوقال اجلع

ومشاركة غريهم هنا تبع، والرفع علم اْلربية ال النصب، أي: والزينة ثابتة 

افر ث مَّ كللوصها يف اآلخرة؛ ألن اللمؤمنني وإن شاركهم غريهم، وهي هلم حال خ

 ( 4).«حيرمها

، وال ريب اوِملك تباعاامة االقي الصة لكم يوما خأهن»:(5)وقال يف كاشف املعاين

يف يوم القيامة لكونه دائام أكثر فائدة وأعم جدوى؛ ألنه أصل والدنيا أنر االنتفاع 

خالصٌة أصل، وهي من  و : إىل هذه الدقيقة بقوله أشارتعاىل  فرع. فالناظم 

 ( 6).«ليهالقرآن اللهم زدنا اطرالعا عالكتاب ولطائف ا ئق اقد

 
 (.2/438رشح الفاس ) :، وانظر(3/924فتح الوصيد )( 1)

 .(4/8) بنيجيلنالبن االدرة الفريدة  (2)

 (.347)ص شعلةرشح  (3)

 (.3/1591ي )رشح اجلعرب( 4)

هـ( حيقق حاليا يف قسم  708ت: بعد ) اْلسني األصفهاينضائل جمد الدين عباد بن أمحد وط أليب الفطخم (5)

 القراءات باجلامعة اإلسالمية.

 (.ب 147كاشف املعاين لألصفهاين )خمطوط(، لوح رقم: ) (6)
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والرفع الكائن يف  » لصة أصل(:)وخام اظقول الن رحاً بد اْلق شابن ع ا القو

لنافع املدلول عليه باأللف أول  ﴾ڃ  ڃ  ڃ  ﴿يف قوله تعاىل:  ﴾ڃ ﴿

 (1).«الكلمة عقبه )أصل( بمعنى: متأصل ثابت

يف  "هي"خربا لـ  ﴾ڃ  ﴿ جعل هنأ وحجة من رفع»وجها:مكي موقال 

قل  ى: املعنو رب،د خبعوص، أو خربا خلل ل انتبيي   ﴾ڄ ڦ  ڦ  ڦ   ﴿ قوله: 

الطيبات والزينة خالصة للمؤمنني يف اآلخرة، فأما يف الدنيا فقد رشكهم فيها  

  (2) .«الكفار

ح :   تدأ أنه خرب املبتدأ، واملببالرفع قرأها نافع وحده، والوجه » وقال يف املوض 

هو   لذياقة باْلرب والالم متعل ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ﴿ التي يف قوله:  ﴾ڦ ﴿

خربا،    ﴾ڦ  ڄ   ﴿رب عىل أن يكون بعد خون خربا يك. وجيوز أن ﴾ڃ ﴿

 ( 3).«خربا آخر، كام تقول: هذا حلو حامض ﴾ڃ  ﴿وقوله: 

ڦ  ڦ   ڦ   ﴿ اىل:له تعمن قو  ﴾ ڄ  ﴿  انفراد الكسائي جبر لفظ: ثايناملطلب ال

ک ﴿ ه تعاىل:، وانفراد أيب عمرو ابلتخفيف يف قول(4) ث ورديح ﴾ ڦ   ڄ 

  ﴾ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ :اىله تعقول، و[ 86،62]األعراف: ﴾ک ک

 .[23]األحقاف:
 قال الناظم: 

ُغُكمح  - 690
لِ فُّ ُأبح

ِ اْلح ا و  س  ِعِه ... بُِكل  ر  فح فحُض ر  ُه خ  ُ ريح لٍه غ 
ا ِمنح إِ ر  . و  ال   ح 

 
 .(2/435) قاْل رشح ابن عبد (1)

 (.2/47أيب طالب، )مد مكي بن بو ُمأ  عللها وحججها،ه القراءات السبع وف عن وجوالكش (2)

يف وجوه القراءات وعللها، أيب عبد اهلل نرص بن عيل الشريازي، املعروف بابن أيب مريم  املوضح (3)

 (.329)ص

،  50،61،84هود: ، و65،85، 63 ،59األعراف:)إمجايل ما وقع منه يف القرآن تسعة مواضع هي:  (4)

 .(61،84ؤمنون:وامل
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ام  ثبوت قراءة الكسائي وصحتها رواية ولغة، كإىل  (اوله )رس يشري الناظم بق

قراءة حلوة  ﴾  ک ﴿ :خفيف يفءة التقرا  أنين من البيت إىلثاال  رشطيشري يف ال

 مقبولة ليس فيها ما يشينها. 

رست أقدامهم يف   :قال )رسا( أي ثبت، واملستقبل يرسو، ويُ » قال السخاوي:

 ( 1) .«سثبتت، ومنه اجلبل الرا :اْلرب أي

  (2) .«، و)حال( من اْلالوة)رسا( ثبت» علة:ال ش قو

 (3) . «ه جبل راسشتهر، ومناواستقر ثبت و :)رسا( عنىمو» : وقال الفاس

، أو بدل عىل اللفظ، ﴾ڦ ﴿أنه صفة  ﴾ڄ﴿ :وجه جر» وقال اجلعربي:

رجحان ..، واختياري اجلر لبعد الكرسة ياء، وثبت إتباع اللفظ غالبا، . وصلة اهلاء

بـ)رسا(  ار، وإليه أش [10سبأ:] ﴾ژ  ژ  ڑ  ڑ ﴿املحل بدليل  اللفظ عىل

 (4) . «ل الراسقويا عاليا كاجلب تاوبث  تثب أي:

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ    ﴿قوله: )بكل رسا( أي حيث جاء يف القرآن » وقال العامدي:

ُض رفع رائه ثبت، والراسيات الثابتات ﴾ڄ  قوله: )واْلف » :الوق (5) .«خفح

 :فظ لحال يف هذه السورة مع  ﴾ک    ﴿ :الالم يف لفظ فيبلغكم حال( أي: ختفأ

 (6) .«قافحألا ةريف سو ﴾ڇ  ﴿

ال  » قول الناظم: حانتجب شاروقال امل ُغُكمح ح 
لِ فُّ ُأبح

ِ اْلح وإنام قال )حال(؛  » : «و 

 
 (.224ورساج القارئ )ص:   (،477راز املعاين )ص: إب :، وانظر(3/928فتح الوصيد ) (1)

 (.351رشح شعلة )ص (2)

 (.2/430رشح السيوطي )  :(، وانظر2/447رشح الفاس )( 3)

 (.1602-3/1601رشح اجلعربي )( 4)

عد ىف بتور بن عيل، امل، ُممد بن عملعامديهاين(، االت ووجه األماين رزة )حمربز املعاين يف رشح قصيد( 5)

 (.103-2/102) (،ـه762)

 (.2/538رشح ابن عبد اْلق ) :(، وانظر103مربز املعاين للعامدي )ص: (6)
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  ه عىل . فنب(1)عليه جلامعةألن ا  ؛اختار التشديد، وقال: أحب إيلَّ  ألن أبا ُممد مكياً 

 ( 2) .«ه الختيارهجوقوله وأن ال 

  ألن أبا عبيد آثر  ؛يفخف تلضة للثناء عىل ا رتو)حال( مجلة مع» وقال الفاس:

 (3) .«اللغتني زعم أنه أجزلالتثقيل و

؛ ألهنا أجزل   إيلَّ  حبُّ التشديد أ  » قال أبو عبيد وتابعه مكي:» وقال السخاوي: 

فُّ ُأبح »: . وقال صاحب القصيد«اللغتني مع كثرة أهلها
ِ اْلح ال  لِ و   ( 4) .«ُغُكمح ح 

ہ   ﴿ حد ىلع غلجعله مضارع أب ﴾ک﴿  :وجه ختفيف» وقال اجلعربي: 

 ( 5) .«و)حال( بخفة اللفظ،  [79 راف:األع] ﴾ھ 

باجلر قرأها الكسائي وحده يف كل   ﴾ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ﴿ » :حوض  قال يف املُ 

 ﴾ ڦ   ﴿عىل اللفظ، وجعل  ﴾ڦ  ﴿صفة لـ  ﴾ڄ  ﴿القرآن ، والوجه أنه جعل 

د. وجولايف ير: مالكم من إله غريه دخربا، وجيوز أن يكون اْلرب مضمرا، والتق

بالرفع يف كل القرآن، والوجه أنه بدل من قوله  ﴾ڄ   ڦ  ڦ    ڦ ڦ ﴿وقرأ الباقون 

 ( 6) .«زائدة ﴾ڦ  ﴿؛ ألن موضعه رفع، والتقدير: مالكم إله غريه، فإن ﴾ڦ  ڦ ﴿
عىل املوضع،   ﴾ڦ   ﴿بدال من  ﴾ڄ  ﴿ عل ج وحجة من رفع أنه» كي:ل موقا

  ( 7) .«ضعوامل عىل ﴾ڦ     ﴿ ــصفة ل ﴾ڄ ﴿يكون وز أن وجي

فالوجه أهنام لغتان سائغتان، واْلالف   ﴾ک     ﴿ يل يف قفيف والتثوأما التخ

 
 (.2/47)ملكي الكشف عن وجوه القراءات السبع( 1)

 (.4/24) للمنتجب الدرة الفريدة (2)

 .(2/448رشح الفاس ) (3)

 (.3/929) لسخاويل يدح الوصفت (4)

 (.3/1602عربي )رشح اجل (5)

 (.335)ص: للشريازي وجوه القراءاتاملوضح يف  (6)

 (.2/47)ملكي الكشف عن وجوه القراءات السبع (7)
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قيل من  وقراءة التث، بلغ( ومصدره اإلبالغيُ  -اشتقاقي، فقراءة التخفيف من ) أبلغ

 (1) لتبليغ.ا يبلرغ( ومصدره -غ)بلر 

  ﴾ گ﴿  :فظلتكسري يف لمع اعمرو جبانفراد أيب : الثاملطلب الث

ڳ    گگ  گ   گ ﴿ من قوله تعاىل: ﴾  ۋ﴿  : ولفظ

 [ 25نوح:] ﴾ۋ    ۋ  ۅ   ﴿ وقوله:  [161]األعراف: ﴾ڳ  ڳ   

ا و   - 703قال الناظم:  يه 
جَّ فِ ط اي ا ح  لكِنح خ  ا ... نُ و   وِحه 

 :ن ـيـ ظـفـالل هــراءتـي قـري فـصـرو البـم ـا عـن أبأ ىـإل م ـاظـر الن ـيـ شـي

 فق واه جة ؛ ألنانه باْلقرأ بلبجمع التكسري غ ﴾ۋ   ﴿  و ﴾ گ﴿ 

 [ 58]البقرة:  ﴾ ٿٿٺ  ٺ   ﴿ :عىل قراءة موضع البقرةيف إمجاعهم ء القرا

مل ما اخُتلف فيه عىل ما أمُجع عليه، إضا ة إىل أنه ُأثر عن أيب عمرو أنه فكذلك، فح 

عمرو فإن ابن  فأما قراءة أيب» الويه:وح ما أسنده ابن خورة نس  قال عن موضع

عن عمه قال: قال أبو عمرو: ي األصمعي خابن عياش عن ابن أن ع ينجماهد حدث 

  (2) .«ال بل خطايا !كانت هلم خطيئات؟إن قوما كفروا ألف سنة: 

رو إىِل  أ ن» ه اْلرب:قِ وح س  بعد  مفرسا وقال ابن زنجلة مح لف  ا يذهب أ ُبو ع  األح لتَّاء و 

لِيل، وخطايا مجع للحجمع ق  ُهو  للتكث الح ة يع يِف ُسوه إِمجح اع اجلح مِ جتوح ،ريالتكسري و  ر 

ة  ر  ب ق    (3).« [58]البقرة:  ﴾ ٺ    ٺ    ٿ ﴿الح

 اجلمع ىلومن قرأ )خطاياكم( فإنه مجع خطيئة عىل خطايا ع» املنتجب:  يقول

محل املختلف ج(؛ ألنه بقوله: )ح..، وعليه نبه .ةيف سورة البقر املكرس، محال عىل ما

 ( 4) .«يه عىل املجمع عليهف

 
 . (212الشامل يف القراءات العرش، د: عبد القادر منصور، )ص: :انظر (1)

 (. 18، )ص: النريباينيع بد البدراءات، عج للقاجلوانب الصوتية يف كتب االحتجا (2)

 .(726)ص:  لةزنج بنال  ة القراءاتحج (3)

 (.4/45) للمنتجب الدرة الفريدة (4)
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وأتى باْلطايا جمموعة مجع التكسري، » أيب عمرو:لفاس موجها قراءة ا القو

وهو موضوع للكثرة، وذلك مناسب لكثرة خطاياهم، وفيه مناسبة أيضا ْلرف 

 (1) . «جمع عليه يف قراءات السبعةملالبقرة ا

خصوصا يف  ملكرسة ذنوهب رس مناسبةجلمع املكواختياري ا » ي:ربوقال اجلع

ة التغيري، وإليه أشار  ومت اْلقيقليه يف القصة، وقاعع جم م لنوح، ومطابقة ل

 ( 2) .«ج( عليهبــ)ح

 (3) .«وقوله: )حج( أي: غلب يف اْلجة»  وقال العامدي يف مربز املعاين:

ملكرس ء، عىل اجلمع ااتبألف من غري  "خطاياكم "عمرو  وقرأ أبو» مكي: وقال

رس وألن اجلمع املك م؛نهم اية، فآثر ذلك لكثرة اْلطارالذي يف البقيئة، مثل ْلط

 ( 4) .«ومن الواحدالكثرة من اجلمع املسلَّم  أدل عىل

چ   چ  ﴿ انفراد أيب عمرو ابلغيب يف الفعلي من قوله تعاىل:: رابعاملطلب ال

راف: ]األع ﴾ژ  ڈ    ڈ ڎ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   چ  ڇ     چ

172-173]. 

يح  - 870ظم: قال النا عًا غ  ُقوُلوا م  ِ  ٌب ي   يٌد... مح 

چ   ﴿البرصي علني عند أيب عمرو لقراءة بالغيب يف الفم إىل أن ايشري الناظ

يلتها يف ن رس مقل قراءة ُممودة ال غبار عليها، فليست بأ ﴾چ  ڍ  ڌ  ڌ 

 ذه القراءةاْلمد هل، ووجه إىل ذلك (دالصحة رواية ومعنى، فأشار بقوله: )محي

ا تقدمه ال  الحك  اء إجر ن الذُّ ْلح  ا نمم عىل لفظ م  ڤ  ڤ  ڦ   ﴿ لهيف قو  يَّةر  رب  ع 

 .[172األعراف: ] ﴾ڦ   ڦ  ڦ  

 
 (.3/459رشح الفاس )( 1)

 (.3/1621رشح اجلعربي ) (2)

 (.2/548رشح ابن عبد اْلق ) :(، وانظر116)ص: للعامدي مربز املعاين( 3)

 .(2/59) يملك بعةسات الالكشف عن وجوه القراء( 4)
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، وقال: هو  (1) ألن أبا ُممد مكيا اختار التاء وإنام قال )محيد(» قال املنتجب:

 (2).«وأن ال وجه الختياره ، فنبه عىل قولههياالختيار لصحة معناه؛ وألن اجلامعة عل

ىل  واْلطاب ع ما يرجع إليه،بله ه قألن الغيب محيد؛» بو شامة:ل أوقا

 (3) .«االلتفات

ُممود لصحته معنى  )يقولوا( معا، فيهام )غيب محيد( أي يح كلمت  » وقال الفاس:

 (4) . «رواية

 (5).«: ُمموديأالقراءة بالغيب محيد  :)غيب محيد( أي » العامدي:  القو

أ  أ ُبو ع  » : بة الغيبن زنجلة موجها قراء ل اوقا ر  رو: ق  چ   چ  چ  چ  ﴿مح

ي   ﴾ ڍ  ڌ  ڌ     فيهبِالح
ِ
له: اء : وتصديقها ق وح ال  ا اليزيدي ف ق  ، وحجته ذكره  ڤ   ﴿ام 

ًض   ﴾ڤ  ڦ  ڦ    ا أ يح بعده    ﴾ ڳ     ڳ  ڳ گ  ڳ ﴿ او 

رو، ف   [174]األعراف:  مح ر أ ُبو ع  كَّ م أجري عىل لفظهب إىِل  أ ن ذف ذ  ال  ا تقدم الحك  ه من  م 

ر  اْلح   ن الذُّ م ؛ أِل ن ةيَّ رب  ع  ال  نحُهم، ف ام  ابتداؤه باالحك  رب ع  ار عىل  ْلح ُهو  ج  ان  يِف ِسي اقه ف  ك 

ن اهُ  عح م  نحُهم  ل فظه و  ا خرب ع  ذ   (6) . «ف كل ه 

  ﴾  ۆ﴿ و ﴾ ڭ   ڭ ﴿ :انفراد انفع ابلتخفيف يف الفعلي : امس املطلب اخل

 : نهحابس وقوله  [193]األعراف:  ﴾  ڭ  ڭۓ  ڭ  ے  ۓ   ﴿ تعاىل: قوله ن م

 [224 ]الشعراء:  ﴾ ۇ  ۆ  ۆ       ﴿

 
 ملكي  . الكشف"لصحة معناه؛ وألن اجلامعة عليهو االختيار وه" ء:القراءة بالتامكي بعد تقرير وجه قال  (1)

(2/63.) 

 (.4/56) للمنتجب الدرة الفريدة( 2)

 (. 485)ص:  أليب شامة إبراز املعاين من حرز األماين (3)

اجلعربي  رشح ، و(2/551)اطيالسنب قعبد اْلرشح ابن  :(، وانظر2/468رشح الفاس ) (4)

(3/1628). 

 (.122عامدي )ص: للاينمربز املع ( 5)

 (.302حجة القراءات، البن زنجلة، )ص: ( 6)
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تحب ُعُهمح يِف الظُّلَّةِ  - 711قال الناظم:  ي  تحِح ب ائِِه ... و  عح ف  فَّ م  تحب ُعوُكمح خ  ال  ي  ت لَّ  و  احح

 . ت ال  اعح  و 

  ﴾ ۆ  ﴿ و ﴾ ڭ  ڭ  ﴿ يف الفعلني:اءة التخفيف  رقإىل أن  يشري الناظم 

   أهنا لغة لرواية، كاممن جهة اة ورهشقراءة عالية م  رد هبا نافعي تفوالت

، فليس التخفيف هلجة مستنكرة، وال لغة مستعملة جارية عىل لسان الفصحاء

 . مهجورة

تح الباء،  فوبإسكان التاء وختفيفها   ﴾ڭ  ڭ  ﴿قرأ نافع: » ني:ب نجيال قال ابن

تحب   ال  ي  فَّ وهو قوله )و  تحِح ب ائِِه(،( يعني : الُعوُكمح خ  عح ف  ه يف الشعراء: لومث تاء.) م 

ي  وهو قول  ﴾ ۆ  ۆ﴿ (، مدلوله األلف  ه:) و  ت ال  اعح ت لَّ و  ِة احح تحب ُعُهمح يِف الظُّلَّ

  ء ى، )واعتال(: أي عال، واالعتالحل، واالحتالل واْللول بمعني :( أمن )احتل

)واعتال( لكون استعامل القوم له، عته من جهة النقل وعلو بمعنى، يشري إىل رف وال

تشديد بمعنى االقتداء، واملعنى:  بعضهم، والاالقتفاء عىل قول نى بمع فالتخفي

ال  ي آثارهم الغاوون، يقتف  (1).«إنه موضعى، فاعرفه فعنامل التخفيف هنا هلذا ف ع 

بِع واتربع ب» قال السخاوي:و وا آثاركم، ويف  ال يقتف قيل يف التخفيف:نى، وعم ت 

ِة احح )يِف  له:وا بكم، وإىل هذا أشار بقلتشديد: ال يقتدوا لَّ اعح  الظُّ (، ألنه ت لَّ و  ت ال 

 ( 2).«الغاوون بمعنى: يقتفي آثارهم

 ( 3).«ومن ثم ارتفع فة،للخواختياري التخفيف » وقال اجلعربي:

هو ختفيف الكلمتني وهاتني ك يف محل ذل :؛ أي(4) وقوله: احتل» أبو شامة:قال 

 
 (.4/61) للمنتجب الدرة الفريدة (1)

 (.3/946) للسخاوي فتح الوصيد (2)

 (.3/1623رشح اجلعربي )( 3)

تخفيف باملوضعني ل حكم الزمراده: ن  . قلت:(3/1622. اجلعربي )")احتل(: نزل" قال اجلعربي: (4)

 تفع ذكره. روا
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 (1) .«واعتال: ارتفع اءإسكاهنا وفتح البالتاء ب

بالتخفيف وفتح الباء حل  ﴾ۆ   ﴿ احتل، أي: ومعنى يتبعهم » ة:علش  لاوق

 (2) .«وارتفع  -الشعراء -يف الظلة 

 ( 3) .«ح، أي اعتىل ذلكالتخفيف والفتثناء عىل  ال(اعت و)» وقال الفاس: 

تخفيف، فاْلجة  يقرأ بالتشديد وال ﴾ڭ  ڭ  ﴿قوله تعاىل: » ويه:لاقال ابن خ

كم يف دينكم.  كبون طريقتعىل أثركم، وال يرن وريسشدد: أنه أراد به: ال ي ملن

يف  سارذا أنه أراد به: ال يلحقوكم. ومنه قول العرب: اتربعه: إ واْلجة ملن خفف:

  (4) .«أثره، وتبعه: إذا ْلقه، وقيل: مها لغتان فصيحتان

أ  »  الشعراء: بن زنجلة موجها موضعل اوقا ر   ﴾ ۇ  ۆ  ۆ    ﴿فِع ن اق 

ِفيِف من  أ  يتع بتبِالتَّخح ر  ق  ب  بع، و  ُه  ﴾ۆ  ﴿اُقون  الح ت بِع  ِديِد من اتبع يتبع، ف  بِالتَّشح

اتربعُه ْلقه ار يِف أ ث ره، و   (5).«س 

من   ﴾  ڳ ﴿:انفراد انفع بضم الياء وكسر امليم من لفظ: سادساملطلب ال
 [202]األعراف:  ﴾ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ   ڳ﴿ :قوله تعاىل

ي ا - 712قال الناظم:  مُ  ... و  ون  ف اضح ُمدُّ رِسِ ي  اكح .مح و  ال  د  مَّ أ عح   الضَّ

مَّ أ  )  أشار الناظم بقوله: رِسِ الضَّ اكح ُممح و  ال  ف اضح د  بضم  املدينءة نافع  أن قرا( إىل عح

ردا  ة، ووجهها خمتار، وذلك )ُيِمدوهنم( قراءة صحيح :الياء وكرس امليم من الفعل

لناظم:  رش، فقال اواملد يكون يف ال ،ريْلاإن اإلمداد إنام يكون يف  :عىل من قال

دل بوجه عاملوضع فقد أتى )أعدال( لُيعلِم أن القارئ إذا قرأ بحرف نافع يف هذا 

 
 (. 486)ص: أليب شامة من حرز األماين از املعاين إبر (1)

 (.360رشح شعلة )ص( 2)

 (.3/470رشح الفاس ) (3)

 (. 169)ص:  البن خالويه اْلجة يف القراءات السبع (4)

 (.522)ص: البن زنجلة حجة القراءات  (5)
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وليس  »:"ةجح باب اختالف اللغات وكلها"ول، يقول ابن جني يف اْلصائص مقب

.  .(1) من رسيلتهابذلك ا ليست أحق هنأل ؛حدى اللغتني بصاحبتهالك أن ترد إ

، وتعتقد أن أقوى  ، فتقوهيا عىل أختهامهاتتخري إحدايف ذلك أن  ك  ل   ام  ة يالكن غ

 ( 2) .«إحدامها باألخرى فال ما رد ا . فأالقياسني أقبل هلا ، وأشد أنسا هب

وكرس  بضم الياء قرأه نافع  ﴾ڳ ڳ    ڳ ﴿ قوله:» قال مكي يف الكشف:

  مد، ومد أكثر بغري وأ مد :ء وضم امليم، ومها لغتانالباقون بفتح اليا امليم، وقرأ 

ائ   ائ  ەئ     ﴿ ل: مددت يف الرش ، وأمددت يف اْلري، قال اهلل يف اْلري: ألف، يقا

  وئ ﴿  ، وقال يف الرش: [22]الطور:  ﴾ ڱ  ڱ  ﴿،   [55املؤمنون: ] ﴾وئ  ەئ 

 الرش، هذا اْلرف؛ ألنه يفعىل قوة الفتح يف فهذا يدل  ،[15بقرة: ]ال ﴾  ۇئ  ۇئ

يستعمل يف الرش ، والغي هو  أكثر، وأنها ذكرنا أن مددت مل اريتوفتح الياء االخ

 (3) .«الرش؛ وألن اجلامعة عليه

ما جاء يف التنزيل فيام حيمد ويستحب أمددت عىل  امة ع»:لفارسوقال أبو عيل ا

،  ﴾ٻ  پ   ﴿ ،﴾ ڱ  ڱ ﴿، ﴾ەئ  وئ ائ   ائ  ەئ     ﴿: ه لكقو أفعلت

 ( 4) .«﴾ۆئ      ۇئ  ۇئوئ    ﴿كان بخالفه جييء عىل مددت، قال: ما و

وأعدال منصوب عىل اْلال، أي عادال؛ ألن قوما » حا:ي شارلسخاوقال ا

 (5) . «﴾وئ   ۇئ  ۇئ  ﴿د يف الرش كقوله: ري، ومن يف اْل: أمد إنام يكوقالوا

 أمد، وأعدل يف جواب غلبة الضمه مضارع جعل م ضووجه ال» وقال اجلعربي:

 
يك يف ناء أي يبارالغ  لكيلك الذي يراسوهذا رس" :البالغة  أساسيف  ، قالفستهاومنا تهاصاحب :يعني (1)

 .(353/ 1. أساس البالغة )"وتقول: القيح سوء الذكر رسيله، وسوء العاقبة زميله...، إرساله.  

 (.204ص /1)ج للسيوطي املزهر يف علوم اللغة  :وانظر، [ 10/ 2اْلصائص البن جني ]  (2)

 (.2/67) ملكي شفالك( 3)

 (. 2/966)ـه377ارس، املتوىف:بن أمحد الف سناْلسبع، أيب عيل القراءات اليف علل اْلجة  (4)

 (.3/947) للسخاوي فتح الوصيد ( 5)
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 (1) .« اْلفيف لبغالا باعتامد القرينة عىل حد: جريا عىل اْلرييف 

وكرس   ﴾ڳ  ﴿قوله : )ويا يمدون فاضمم( أمر بضم ياء » امدي:الع وقال

 (2) .«لوجه أعدهذا ال ضمة امليم حال كون

 يف له الضم فاضمم لنافع واكرس   ﴾ڳ  ڳ ﴿» وقال السيوطي:

 (3).«ادالقرأ به الستة حال كونك أعدال أي علذي  امليم ا

: أمددت  مداد، تقولمن اإل ( أنه جعلهموهن دووجه من قرأ )ُيمِ »وقال املنتجب:

  : رساء ]اإل ﴾ہ  ہ  ہ  ﴿ اجلند، إذا أعنتهم بامل ورجال، وينرصه:

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ﴿،[36]النمل:  ﴾ٻ  ﴿،  ﴾ڱ  ڱ     ﴿،[6

أنه جعله من املد،  ﴾ڳ   ﴿أ ، ووجه من قر[521 مران:]آل ع ﴾ڎ  ڎ 

 فيه.  عمرك، أي زاد يف ا له، ومنه : مد اهللمددت اجليش إذا رصت مدد تقول

ه ويعضدوهم،  فإن الشياطني يمدوهنم يف الغي، أي يكونون مددا هلم فيواملعنى: 

  ،  [79مريم: ] ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ﴿  و ﴾ وئ   ۇئ  ۇئ  ﴿جل:  عز وال اهللق

( ، وهو منصوب عدالامها األكابر، وعليه نبه بقوله )أصيحتان حكن فاتومها لغ

نهم فقال: اإلمداد علم فرق بي؛ ألن بعض أهل الدالعا :عىل اْلال من الفاعل، أي

  ﴾  جئ    ی  ی  ﴿  و﴾ ڱ  ڱ     ﴿ إنام يكون يف اْلري كقوله عز وجل

ٹ  ڤ    ٹ  ٹ ﴿ و ﴾   وئ   ۇئ   ۇئ  ﴿ ، واملد يف الرش كقوله: [133]الشعراء: 

 ( 4) .«﴾   ڤ 

 سما (وصوب قراءة نافع بقوله:)أعدال» ه القراءتني:وقال شعلة بعد تقرير وج

 
 (.3/1625رشح اجلعربي ) (1)

 (.129)ص:للعامديمربز املعاين ( 2)

 (.2/458رشح الشاطبية للسيوطي )( 3)

 (.4/65) جبللمنت الدرة الفريدة (4)
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 (1) . «تفضيل من العدل

ے    ﴿ من قوله تعاىل: ﴾ڭ  ﴿ بتأنيث لفظ انفراد ابن عامر: عالساب املطلب

 .[50األنفال: ] ﴾ۇ   ڭڭ  ڭ    ڭ ۓ     ۓ 
إِذح - 719 الناظم:قال  ت و  ... و  ُثوهُ  أ  ىفَّ  ي  ُه ُمال  ن    ل 

صورة هلا من ةقراء ﴾ڭ  ﴿بتاء التأنيث يف لفظ  إىل أن القراءة يشري الناظم 

،  ﴾ ۇ ﴿ : يف كلمة لك أهنا مناسبة للتأنيث اللفظيذو صحتها، حجج تدل عىل

لفرط قوهتم وكامل  ، (2) أبلغ يف العقوبة ﴾ۇ  ﴿  ل إىلاد الفعكام أن إسن

 . شدهتم

كنى بذلك عن  ،يم مجع مالءة وهي امللحفةبضم امل وامُلال» مة:اش أبو  ولقي

 ( 4)  ، وكذا قال شعلة (3) .«اْلجج

مجع مالءة، وفيه إشارة إىل سرت  املالمستأنفة، و)له مال( مجلة » :سفا لاوقال 

 ( 5).«الحتجاجالـتأنيث وتغطيته با

غة متابعة ئاله حجج س و)إذ يتوىف( أنثوه » وقال األصفهاين يف كاشف املعاين:

 ( 6) .«ملالحفكا

، ولفظها   ﴾ۇ  ﴿  أنه مسند إىل ﴾ڭ  ﴿ تأنيثووجه » وقال اجلعربي: 

 (7) .«إليه بـ)املال( شاراملاملنع  ه منعة، وهذا حافظامج ليمؤنث وبتأو

 
 .(360)ص ةرشح شعل (1)

 (.4/1657) اجلعربي :ينظر( 2)

 . (492)ص:  أليب شامة ن حرز األماينز املعاين مإبرا (3)

 ( 363رشح شعلة )ص: :رنظ  يُ  (4)

 (.2/481رشح الفاس )( 5)

 /أ[.156كاشف املعاين لألصفهاين]لوح:( 6)

 (.4/1656رشح اجلعربي ) (7)
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 (1).«ساترة )له مال( أي: حجج» وقال السيوطي:

   (2) .«كريهذتعن فيه ك)له مال( أي: حجج ساترة له عن الط» وقال ابن عبد اْلق:

وئ    وئ﴿ مثل قوله:  (إذ تتوىف): قول ابن عامر» :موجها قال أبو عيلو

، ونحو ذلك  [61 :]األنعام ، [45 :]آل عمران ﴾  ڃ   ڃ   ﴿ ومثل قوله:  ﴾ۇئ 

 ( 3).«أنيثمة التت به عالمن الفعل املسند إىل املؤنث، أْلق

وله  ق  من  ﴾گ ﴿ :واو من كلمةانفراد محزة الزايت بكسر ال : املطلب الثامن
 .[72األنفال: ] ﴾   ڳک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ ﴿ تعاىل:

تِهِ  - 724 :قال الناظم  ال ي  ِ ُفزح ابِ  مح و  رسح بِ لحك  ِفِه  و  هح ا ك  ف   ... ش 

كرس الواو من  به محزة وهو  لذي تفردالوجه ا أشار الناظم بقوله )فز( إىل أن

اللغة والتفسري، من قرأ به فقد  ة ن أئم م ثري تار عند كوجه سائغ خم  ﴾ گ  ﴿ كلمة

عىل  ردال رله )فز( يأيت يف إطاقراءات اجلائزة يف هذا املوضع، وقووجهي الز بأحد فا

ع ا يف موضري جائز، وأن الفتح هو الصحيح إذ معناه هنلكرس هنا غن ا من زعم أ

يه، ا لغة فبكرس الواو فإهنالوالية واملنارصة يف الدين، فقال الناظم )فز(  :لاألنفا

 وال هيولنَّك من ْلن قراءة الكرس. 

قراءة   هيو  :نأجود، قال أبو اْلسالوالية هنا من الدين، فالفتح » أبو عيل: ل قا

د بن يزي ش كرس الواو وهي لغة وليست بذاك، وحكى ُممد أن األعم ، إالالناس

 ايشء ؛ ألنه إذصمعي: أن األعمش ْلن يف كرسه لذلك، وليس قوله هذا بعن األ

 (4) .«ة فيام حكاه أبو اْلسن فليس بلحنكانت لغ

 
 (.2/468رشح السيوطي ) (1)

 (.2/599)قيق حييى زمزمي بتحسنباطي، لبد اْلق اابن ع حرش (2)

معاين ، و(311)ص:  البن زنجلة حجة القراءات :، وانظر(159/ 4) للفارس عةللقراء السبجة ْلا (3)

 .(441/ 1القراءات لألزهري )

 (.2/992) للفارس اْلجة يف علل القراءات (4)
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ون  يكف ني أن تكون من والية الدوالوالية يف هذه السورة حتتمل » ال مكي:قو

 (1).«تيار ألن اجلامعة عليه، وهو االخبهالفتح أوىل 

د: والذي عندنا يف هذا األخذ بفتح الواو يف بو عبيقال أ» وقال أبو شامة:

  ،  الدينألن معنامها من املواالة يف :ال والكهف قالاألنف  ا يعني: يفمجيعً  اْلرفني

الفراء:   هذا املوضع، وقال يف اهالية فإنام هي من السلطان واإلمارة وال أحبوأما الوِ 

گ   ﴿لواو يف: ا ء، وكرسم من يشيريد: من مواريثه  ﴾   ڳک  ک  گ  گ  گ  گ   ﴿

 ( 2).«أعجب إيلَّ من فتحها ﴾گ 

قالوا:  قوما استبعدوا الفتح هنا، و )فز( أن :قوله ومعنى»سخاوي شارحا:ال قال

 (3) .«يةو وىل بني  الواله م: هل، قالوا: ألن الوالية مصدر من قوإنام املعنى عىل الكرس

ن يف تويل بعض ل: أل، وقاناوقد اختار بعضهم كرس الواو ه» ال املنتجب:قو

ول أمرا ويبارش  يزا هكأنه بتوليه صاحب القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل،

ناعة مكسور، كالِقصارة واِْلياطة ونحومها، عمال، وكل ما كان من جنس الص

  (4) . « فز()إليه أشار بقوله: و

من إرث  أي: ليس لكم تويل أمورهم » (:عنى )الِواليةي شارحا موقال اجلعرب

اظفر : ( فزة، و)ما لكم إرث ونرص فتولوا نرصهتم، أون استنرصوكم نرصة، وإو

 ( 5) .«وردا عىل من مستبعده التأويل، ذاهب

 ک  ک  گ  گ  گ  گ  ﴿ قوله )واليتهم( أي يف قوله تعاىل:» امدي:وقال الع

 ( 6) .«كرس واوه به بسببفر اظ )فز( أي: ﴾    ڳڳڳ  

 
 (.2/76) ملكي الكشف (1)

 . (495 )ص: امةشأليب اين األم حرزين من إبراز املعا (2)

 .(3/956) للسيوطيصيد فتح الو( 3)

 (.4/86) للمنتجب الفريدة الدرة ( 4)

 (.4/1667رشح اجلعربي )( 5)

 (.146)ص: للعامدي مربز املعاين (6)
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قراءة محزة  هِ اوِ و  بالكرس لِ  ﴾گ  گ  گ  گ   ک  ک  ﴿» وقال ابن عبد اْلق:

فز( أي: فز باستفادة الكرس له كالفتح ه )بلفاء أول الكلمة عقاملدلول عليه با

 ( 1) .«للباقني

ينبني عىل و والا والوجه يف قراءيت الفتح والكرس يف » وقال الفاس موجها:

المعرفة  تواله، ويقال:  نىبالكرس بمع ء يليه ِواليةلِوالية( يقال: ويل اليشوا  ية،)الو 

الية، فاملعنى عىل مالكم من توليهم يف يشء  ة: رالكرس يف هذه السو هو موىل بني الو 

قوم الفتح  : مالكم من أن يكونوا موايل هلم، واستبعد تحمن املرياث. وعىل الف 

،  دينيف البنرصهم إذا استنرصوا اىل قد أمر تع ، واهلله النرصألن معنا ا:لواقهاهنا، 

الية بمعنى التويله فيه أن تكوالوج  (2) .«ون الو 

من قوله   ﴾ڍ﴿ :ة ياش ابجلمع يف كلمن عب انفراد شعبة : تاسعاملطلب ال
 .[24التوبة:  ] ﴾ ڍ  ڌ   ڍ  ڇ  ﴿ تعاىل:

اُتُكمح بِاجل - 726 قال الناظم: ِشري  ٌق...  عِ مح ع   ِصدح

باأللف والتاء    ﴾ڍ    ﴿  لفظيف  جلمعأن رواية شعبة با ىلإ ظم النايشري 

، ×مد ا ُم نيدمسموع عن أفصح العرب س  إنام هي رواية صدق، ونقل صحيح
وإن كان اجلمع  ،)عشرية( عىل )عشريات(كام يشري  بقوله: )صدق(، إىل صحة مجع 

 مل .عىل املؤنث الساها مجع عىل عشائر أكثر، فإن ذلك ال ينفي صحة

أن عشرية ال  خفش زعمقال )صدق(؛ ألن األإنام » ي شارحا:لسخاوقال ا

دق( ألن األئمة قد جوزوا )ص لقاجتمع باأللف والتاء، ف جتمع إال عىل عشائر، وال

 ( 3) .«أكثرذلك، وإن كان عشائر 

 
 (.2/563رشح ابن عبد اْلق ) (1)

 (.2/488رشح الفاس ) (2)

 (.3/958) للسخاويفتح الوصيد  (3)



 حممد بن عبدهللا احلساني  .د   اء( اإلسر -عرافاأل) انفرادات القراءئقه يف الميته حول قاف الشاطيب ودلطائ

42 

  ال ا هنوزعم األخفش أن )عشرية( ال جتمع إال عىل عشائر، وأ» وقال الفاس:

ر أكثر؛ عليه، وإن كان عشائالقراءة الصحيحة حجة تاء، وهذه جتمع باأللف وال

 ( 1).« جلمع بأنه )صدق(وصف الناظم ا  -أي األخفش  -وألجل قوله

ز مجعها باأللف والتاء قيا» املنتجب:  لاقو سا، وإليه أشار بقوله:  وقد ُجو 

ٌق ) ِع ِصدح اُتُكمح بِاجلمح ِشري   (2) .« (ع 

 ار كل واحد، وخص األخفشددها باعتبوجه مجع عشرية: تع» :يوقال اجلعرب

تصحيحها،  عليه بقوله: )صدق(، أي صح ومنع التصحيح، فرد مجعها يف )عشائر( 

 ( 3) .«ثرأك روإن كان عشائ

صدق وحق ال  ﴾ڍ    ﴿ يف قوله:قوله )صدق( أي: اجلمع » وقال العامدي:

نى سم مجع ، وفيه مع ا ضايأ خلف فيه،...فاجلمع يعم مجيع العشائر، والواحد 

 (4) .«العموم

 ﴾ ڍ   ڍ  ڌ  ﴿ هقولعشرياتكم من » ق:وقال ابن عبد اْل

( كعشريتكم باإلفراد دق ص)دلول عليه بالصاد عقبه باجلمع كام لفظ به لشعبة امل

عىل األخفش يف زعمه أن عشرية ال جتمع إال عىل د للباقني، وفيه تعريض بالر

 (5) .«عشائر

لكل واحد من جلمع؛ ألن قرأه أبو بكر با ﴾ ڍ ﴿» قال مكي موجها:

لعشرية قرأه الباقون بالتوحيد؛ ألن اثرة عشائرهم، وطبني عشرية، فجمع لكاملخا

ه، وقد يغنى بذلك ْلفته، وهو االختيار ألن اجلامعة علاستف، واقعة عىل اجلمع

 
 (.2/492س )ح الفارش (1)

 (.4/90) للمنتجب فريدةرة الالد (2)

 (.4/1673) يعربرشح اجل (3)

 (.150)ص: للعامدي مربز املعاين( 4)

 (.2/564رشح ابن عبد اْلق )( 5)
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 اءتلحكى األخفش أن العرب ال جتمع عشرية إال عىل عشائر، وال جتمع باأللف وا

 ( 1).«مجعها بألف وتاءيمنع  من  امعا، والقياس الس 

 

 

 

 
 

 
 (.2/80) ملكي الكشف( 1)
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 املبحث الثاني
  اءرانفرادات القاللطائف والدقائق الواردة حول  

 اإلسراءسورة  من سورة هود إىل آخر
 من قوله  ﴾ ې ﴿ انفراد أيب عمرو إببدال الياء مهزة يف كلمة: ولاملطلب األ

   [72هود: ] ﴾  ې  ې  ې  ې   ى   ۉۉ   ۅ  ۅ  ﴿ :تعاىل
ب اِديء  -  755 قال الناظم : د   ... و   .ِز ُحل ال  اِل بِاهلح مح  الدَّ ب عح

من  ، وأهنا قراءة صحيحة مز( إىل جواز القراءة باهلُحل ال  ) :يشري الناظم بقوله

  دأ بي بدأ ، ومعناها أهنا مأخوذة من البدء، يقال: املعنى فضال عن ثبوهتا رواية جهة

ا، بل مر جيدالذين اتبعوك مل يفكروا يف األ راد أن، وامليشءيف فعل ال رشعإذا 

تقبلوا من أمرهم ما س هلم ويف أول األمر فقط، ولو اارض خطر يف بااتبعوك ألول ع

 (1) .ما تبعوك تأملة واليَّ وِ بعد الر   دبروااست

أي :   ك،ذل متلبسا بعد الدال باهلمز، ُحل ل   ﴾ ې ﴿ وقرأ » :يقول الفاس 

 (2) .«ته معنى وروايةقراءة لصحأبيح به ال

،  (3) ن ولد العال لكان أجىل وأحىليء مهز الياء عولو قال: وباد»امة:وقال أبو ش 

 (5) .وكذا قال شعلة (4) . «من التحليل حللو

 
ة  ف   "يف تفسري القرطبي ما نصه: (1) ز  ٍرو اهلح مح مح ق  أ ُبو ع  قَّ ح  أ :و  ر  ب ُعوك  ِي، أ  أح ل  الرَّ أ وَّ يح أ   "أحِي ب اِدئ  الرَّ  "ق  ِي اتَّ

ُءوحِ  ت د  ل  ظُ نحا ي  ني  ابح ، و  زِ ُرون  ِك اهلح مح ت رح ِز و  اُهن ا بِاهلح مح ن ى ه  حت لُِف املح عح ال  ي  ، و  تَّبُِعوك  ح ي  ر  مل  ِفكح الح نُوا النَّظ ر  و  ع  مح
. "وح أ 

بدا "وهلم: من قأي، اهر الرى: ظ بمعن، "الرأي"وهبمز " :الطربي تفسري، ويف (24/ 9تفسري القرطبي )

 .(296/ 15ت شاكر ) يللطرب البيانع امج ."، إذا ظهر"بدواليشء ي

 (.2/7رشح الفاس  ) (2)

، وأنه صحيح مباح معنى  قلت: بل لفظه أحىل وأجىل، وأوىل وأعىل؛ الشتامله عىل تأييد القراءة باهلمز (3)

 شامة. الكبري أيبشيخ  الهلل عىلأبوه من ناظم، ورمحة ا ورواية، فلله

 . (513)ص:  امةش يبأل من حرز األماينإبراز املعاين  (4)

 (.380رشح شعلة )ص: (5)



 (ه1441 مجادى اآلخرة)    ون  ر والعش تاسعالعدد ال     نية   لقرآالشاطيب للدراسات ا هد اإلمام جملة مع

45 

املهموز، أي :  دأ  أنه اسم فاعل من ب   ﴾ې   ى   ﴿وجه مهز » عربي:وقال اجل

 ( 1) .«صحتهل  ازجواتبعوك بابتداء رأهيم، 

( حلل باهل» ملعاين:شف ايف كاوقال  ب اِدئ   (2) .«مز بعد الدالو)و 

أحي)» قال ابن زنجلة موجها: اء :أ يز مح هلح  بِا (بادئ الرَّ تِد  أحي ابح اتبعوك   :أ ي ،الرَّ

تِد   ملابح أحي و  ا قلتاء الرَّ مل يفكروا فِيهِ  ، يتدبروا م  ُروا وتدبروا مل يتب ، و  كَّ ل و ت ف    .، «كوعو 

ريح  (ب اِدي) بحُدو إِ  من  مهزبِغ  يكو ،ذا ظهربدا ي  ِسري عىل ن  ن التَّ و  ِ يِف فح نيح ع  ة وح اء  ِقر  ِذه الح  ،ه 

ا ب اطِ بعوك يِف اكون اتيأ ن  :أ حدمه  لِكنهمح عىل خالف لظَّاِهر و  أ هنم أظهُروا  :أ ي ،ذ 

م و ال  سح ِ رأاإلح جيو ،بطنوا الحكفح مل يتدبرواألرا  رهز أ ن يكون اتبعوك يِف ظ او  ا قلت   ي و    م 

مل يفكروا فِيهِ    (3) . «و 

،  ضافعل مإىل  ﴾پ  ﴿ كلمة  يفبتحويل املصدر   الكسائيانفراد : الثاين طلبامل
پ        پ  ڀ    پپ  ٻ  ٻ     ٱ  ٻ  ٻ   ﴿  من قوله تعاىل: ﴾ ڀ   ﴿  ونصب كلمة 

 . [ 46هود: ] ﴾ ڀڀ
 قال الناظم:  

تحٌح و   - 759  ٌل ف  م  يِف ع  ُنواعٌ فح ر  و  ن و  غ    و  س  ... و 
ف ُعوا إاِلَّ الحكِ ا املح ال  ريح  ارح  .ائِيَّ ذ 

أنه متابع  ي، فأخربالكسائ مااإلم الناظم هاهنا عىل صاحب االنفراد وهو أثنى

ويكفيه يف ذلك أهنا  ،ذين تلقى عنهم القراءةف من شيوخه الال وهم األرشا م  لح لِ 

 .(4 )ة م لة أمهات املؤمنني عائشة وأم س قراء

 
 (.4/1733رشح اجلعربي ) (1)

 ./أ[164]لوح: كاشف املعاين لألصفهاين( 2)

 .(46/ 2لقراءات لألزهري )معاين ا :، وانظر(338)ص:  البن زنجلة حجة القراءات (3)

: نح ع  نده مذي بسالرتعند : اْلديث قلت (4) ة  ل م  ؤُ اك   أ نَّ النَّبِيَّ  "ُأم  س  ر  قح الٍِح(ن  ي  ريح  ص  ِمل  غ  ُه ع  ا )إِنَّ برقم  :"ه 

ِن النَّبِي   "( ، قال الشيخ األلباين: صحيح. وقال الرتمذي:2931) ، ع  ة  اِئش  نح ع  دح ُرِوي  ع  ق  ا.  و  ذ  ُو ه  ن حح

 .3982برقم: نفسه سناداإل ب ود أيب داد عنوهو ، (187/ 5سنن الرتمذي ت شاكر )
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ذ من اتبعهم، إ نه ذو األرشاف: يعنيووصف الكسائي بأ» ارحا:علة ش قال ش 

 ( 1).« ×عن النبي  لمة روت هذه القراءة عائشة وأم س 

ذا األتباع، األرشاف والوجوه، ومنه قوله عليه  املال:ا وذ» وقال املنتجب:

 : قيل ه منو ،ءاليشت ، واشتقاقه من مأل"يش أولئك املأل من قر  "الصالة والسالم:

الذين يملؤون العني والقلب، يريد أنه  أل:املان مكثرا، فمعنى فالن ميلء إذا ك

ب  األ م من علو ااف والوجوه، وأخذ عنهم القراءة والنحو وغريمهرشصاح 

  (2).«شتى

أخذ  من  يريد، تاب ع  املال ذا املال: ذا األتباع األرشاف، أي:و» وقال السخاوي:

 (3) .«ةعنهم القراء

 ( 4).«به: مشايه أو أصحاواملال: األرشاف، ويريد» مة:شا بوأ القو

ف ُعوا( ف» وقال األصفهاين شارحا: ريح  ارح غ  إن القراء كلهم عىل هذا إال الكسائي )و 

 (5) .«إما مشايه أو أصحابه :وهم  ،ا األرشافذ

يف ل نه أدخ؛ أل -الكسائييعني قراءة  –واختياري الفعلية » وقال اجلعربي:

املبالغة مؤولة ونص عىل صوب أسهل من املرفوع، واملن وحذف ،رباخاإل

 (6) .«الضمري

( يا معرش القراء )إال الكسائي ذا املال( أي: ذا )وغري ارفعوا» :يوقال العامد

 ( 7) .«افاألرشاف من القوم، يريد قومه وعشريته أرش

 
 (.383ص:)رشح شعلة ( 1)

 (.3/12الفاس) رشح :( وانظر4/154) للمنتجب رة الفريدة الد (2)

 (.3/988) للسخاوي فتح الوصيد( 3)

 . (514)ص:  أليب شامة براز املعاين من حرز األماينإ (4)

 ./أ[165لوح:]لألصفهاين كاشف املعاين (5)

 (.4/1740ي )جلعربرشح ا (6)

 (.185)ص: ديللعام مربز املعاين (7)
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 ةم األئ حبئي بأنه صامدح للكساا املال( وقوله )ذ»اْلق: وقال ابن عبد

ول الراويتني هذه القراءة عن رس  م سلمة يد أشياخه، أو عائشة وأير ،فارشألا

 ( 1) .«×اهلل 

( أنه » قال مكي موجها قراءة الكسائي: وحجة من قرأ بكرس امليم ونصب )غري 

( صفة مل ﴾پ ﴿جعل الضمري يف  صدر البن نوح فأخرب عنه بفعله، وجعل)غري 

، فيكون معناها كاملعنى يف صالٍح  غري   الً م  ع   ل  مِ ع   ك  ابن إنَّ ر: قديلتُمذوف، وا

 (2).«ء البن نوحقول من جعل اهلايف   ﴾پ  ﴿القراءة برفع 

ڱ  ﴿ من قوله تعاىل: ﴾ڱ   ﴿ انفراد ورش ابلتقليل يف كلمة : الثالثاملطلب 

 .[19يوسف: ] ﴾    ںڱ     ڱ  ڱ
 قال الناظم: 

اي  و   - 775  ذح  ُبرشح  ي   اُف ح  بح لح  ث 
ِ
ا -  776 ،ال  ُمي  ٌت و  اء ا...  ِشف  بِذ  ل لح ِجهح ق   ٌء و 

بأنه جهبذ،  ﴾ڱ   ﴿ جه التقليل يف كلمةرشا املتفرد بوو وصف الناظم 

، وقد كان ورش جديرا هبذا الوصف، فإنه (3) واجلهبذ هو اْلاذق املاهر يف كل فن 

 ةرئاس  إليه نتهتا ذيال ،لنياملرت داءاأل لأه وإمام، املحققني القراء شيخ» :كان

 مزهي قرأ إذا لصوتا حسن القراءة جيد كانو زمانه، يف املرصية بالديار راءقاإل

، ووجه اْلذق يف رواية التقليل (4).«سامعه يمله ال اإلعراب  ويبني ويشدد ويمد

 
 (.2/589) بن عبد اْلقا حرش( 1)

 (.2/106) ملكي الكشف( 2)

اُد اْل برِيُ  جهبذ...،" :تاج العروسقال يف  (3) ُهو   النَّقَّ ِد، و  بِغواِمض األُمور، الباِرُع العاِرُف بُطِرق النَّقح

ب رَّ ِكيُّ اجلِ  ":ص خصامل يفو  ،(9/392) بيديللز العروستاج  ."ُمع  بُِذ الذَّ ُ هح ب ذ   ب ني  بِذ..، .،ةاجل هح  ِجهح

احب الح  وِميَّة، ص  همبالرُّ للفريوز  القاموس املحيطوانظر  .(257/ 1) البن سيده املخصص ."عني الف 

 (.141/ 1الوسيط: باب اجليم: ) املعجم ،(300ص ): باب الذال فصل اجليم:آبادي

 .(503/ 1) ن اجلزريبال  قراءال طبقات يف النهاية ايةغ :انظر (4)
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،  (1)  أمرين، ومنزلة بني منزلتني.توسطه بني الفتح واإلمالة، فقد اختار أمرا بني

  جهبذا( للقارئ املؤدي للتقليل ل وقل)  :مر باْلذق يف قولهاأل أن يكونويمكن 

 .فيخرج به عن حده  ديدةية اإلمالة الشحيذهب به نا حتى ال

   (2).«واجلهبذ: الغاية يف متييز ردئ النقود عن جيدها» قال السخاوي شارحا:

ل لح جِ » وقال أبو شامة: ق  ل ل؛ أي: أ مِ و  ا... وق  بِذ  أي:   ؛بذاني. وجهلح بني بــهح

إىل  ك كأنه أشار بذل ،ومجعه جهابذة ،ناقد اْلاذق يف نقدههو ال مشبها جهبذا و

يف التلفظ بني بني فإهنا صعبة عىل كثري ممن يتعاطى علم القراءة؛ أي: أماهلا  ِق التأنُ 

 ( 3) .«وات الراءورش بني اللفظني عىل أصله يف إمالة ذ

 لورش  ا، أي: أمل بني بنيبذجه ، وقلل...الناقد اجلهبذ: اْلاذق» قال شعلة:و

 ( 4).«حال كونك حاذقا ماهرا

 (5).«وجيمع عىل جهابذة ،اْلاذق يف نقدهبِذ( الناقد هح )اجلِ » وقال األصفهاين:

 ( 6).«ُانُقده لتعلم أنه من متفق التقليل ال خمتلفه)جهبذا( ومعنى» وقال اجلعربي:

واجلهبذ:  ، وقلل(يف )مري املخاطب )وجهبذا( حال من ض» العامدي:وقال 

 (7) .«البصريناقد اْلاذق ال

حالة كونك )جهبذا( أي  مله بني بني ي أ)وقلل( متييله، أ» وقال ابن عبد اْلق:

 ( 8).«شلورحاذقا ماهرا 

 
 (.4/191) للمنتجب دةفريلالدرة ا :انظر (1)

 (.3/1014) للسخاوي الوصيدفتح  (2)

 . (533)ص: أليب شامة إبراز املعاين من حرز األماين  (3)

 (.391رشح شعلة )ص( 4)

 ./ب[169]لوح: لألصفهاين كاشف املعاين( 5)

 (.4/1774رشح اجلعربي )( 6)

 (.208)ص: يدللعام عاينز املمرب (7)

 (.2/603ابن عبد اْلق ) رشح( 8)
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 وفتح اتئها،  ﴾ ڀ   ﴿ كلمة:   إببدال الياء مهزة يفانفرد هشام : املطلب الرابع
 . [23: يوسف]  ﴾  ڀڀپ  پ      ڀ  ڀ   ﴿ له تعاىل:من قو 
  – 777 الناظم:قال 

ه   اٌن و  يحت  بِ و  ُزُه ... لِس  ح مه  ٍؤ و  ُل ُكفح ٍ أ صح رسح ال   التَّا لِ مُّ ض  ك  ى ُخلحُفُه د   و 

انٌ ) :بقوله يشري الناظم    :( إىل أن انفراد هشام بن عامر هبمز كلمةلِس 

رة شا( إ)لسان:مة، فقولهبعض العرب يف هذه الكلإنام هو لغة واردة عن  ﴾ ِهئت  ﴿

يف ضم ام ه اللفظة، كام أشار إىل أن اْلالف الوارد عن هشهذللغة الواردة يف لتلك ا 

مبثوث يف صفحات الكتب، وعىل   وفتحها إنام هو خالف معروف بني القراء،التاء 

ور مشهور  فعرب عن ذلك بقوله: )لوى(، يعني بذلك أن اْلالف منش ألسنة الرواة،

 املرفوع. شهرة اللواء

هاء هييء، إذا هتيأ،   :ا، وهو منيضه لسان( أي لغة أ)ومهز» ي:اولسخايقول 

 ( 2).«خلفه( أي املشهور كشهرة اللواء )لوى» وقال: (1).«مثل جاء جييء

 ( 3).«واستعار للخلف )لوى( لشهرته كشهرة اللواء» وقال الفاس: 

وقد ذكرت يف » )وضم التا لوى خلفه(:وهو يرشح قول الناظم  وقال املنتجب

 ( 4).«اء األمري لشهرتهلوه لواء كفِ لح ْلُ  ع أنه جعلوض مغري

وزاد هشام   ...،لسان؛ أي: لغة ومهزه» هشام:ءة وقال أبو شامة موجها قرا

اسم فعل   -أي هيت -وهو ، وهو من أهل كرس اهلاء وضم التاء وفتحها، اهلمز

ىل فع ،أجاء جييء إذا هتيهاء هيييء ك :عل منوقيل: املهموز ف ،وأرسع بمعنى هلم

 :شهور عن هشام يكون خطابا ليوسف عىل معنىو املوه -ي يف التاءأ -الفتح 

 
 (.3/1015) للسخاوي وصيدفتح ال (1)

 (.3/1016)للسخاويفتح الوصيد  (2)

 (.209)ص: للعامدي مربز املعاين :انظرو(، 3/43رشح الفاس )( 3)

 (.4/194) للمنتجب الدرة الفريدة (4)
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هتيأ أمرك الذي كنت أطلبه؛ ألهنا ما كانت تقدر يف  :و عىل معنى أ ،ك  تُ هيئ   تح ن حُس 

 (1).«كل وقت عىل اْللوة به

ئُت( لغة من اللغا» وقال األصفهاين: لتاء فيه وضم ا ،ت غري مردودومهز )ه 

 (2) . «وايةاشتهر ر

...، أي: قال امرأت العزيز ليوسف »هشام: راءةجلعربي موجها قوقال ا

م  أبو عيل  ﴾ڀ ﴿ اطب، والم وفتحها للمخ لك،هتيأت  هَّ و   متعلقة باملقدر، و 

ڌ   ﴿ و ﴾ حب  خب  ﴿  راوي هذا الوجه؛ ألن يوسف عليه السالم مل يتهيأ هلا بدليل

اتر وهم، م إىل املتوالوهنسبة . قلت: "لكان يل لو كان"ال مكي:وق ﴾ڎ 

 (3).«سنت هيئتك، أوهتيأ أمرك باْللوةمعناه: حو

 ( 4) .«زه لسان( أي: إبدال الياء باهلمز لغة)ومهقوله: » : ديوقال العام

ام »وقال ابن زنجلة أ  ِهش  ر  ق  ز من اهلح يحئ ة (ئتهِ )و  ال ت ،بِاهلح مح هنَّ ا ق 
أ   أُت هتي :ك 

 ( 5) .«ل ك

 من قوله تعاىل: احلالي  األلف يف  عمرو إبثباتد أيب انفرا : امس اخلاملطلب 
 . [51يوسف:  ]﴾ ەئ   ەئ  وئ  ﴿  وقوله:، [31يوسف:  ] ﴾ٹ  ٹ  ٹ ﴿

...  - 779 قال الناظم: جَّ ا ح  اش  ُل ح  صح  معًا و 

جَّ بقوله )يشري الناظم  نام قرأ إىل أن أبا عمرو البرصي غلب أقرانه باْلجة حي( ح 

راعى غلبته أنه  ، ووجهموضعيه وصال يف ﴾وئ  ەئ  ﴿ت األلف من لفظ بإثبا

، حتى باع الروايةمع ات سنيني اْل األصل وصال، وراعى الرسم وقفا، فجمع بني

 
 . (533)ص:  مةيب شاأل األماين إبراز املعاين من حرز (1)

 ./ب[169]لوح: صفهاينلأل كاشف املعاين( 2)

 (.4/1776ي )رشح اجلعرب( 3)

 (.2/604رشح ابن عبد اْلق ) :(، وانظر209)ص: للعامدي مربز املعاين( 4)

 .(358)ص:  البن زنجلة حجة القراءات (5)
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 ( 1) .«وأبو عمرو جاء هبا عىل األصل والتامم» قال السخاوي:

  أهنا حرف، فأكثر البرصيني عىليف )حاشا( هل هي فعل أم حرفافرتق النحاة 

زيه مجيعا، ثم ستثناء والتنضع لال، وهو حرف وران جمروا يكو، وما بعده(2)جر

االستثناء، وذهب املربد والزجاج  رد عن معنى وجت نقل وجعل اسام بمعنى التنزيه ،

)  :حاشية اليشء أي :وأصله من، (3)ومجاعة إىل أهنا فعل ماض بمعنى )جان ب 

راقبته له،  وماهلل  فه منبه، ْلو ي  مِ  رُ د يوسف عامر عُ ب    ﴾ ەئ  وئ    ﴿  جانبه، ومعنى

 (4) والتربئة من اقرتاف اإلثم. عنى التنزيه فهي بم 

وجه من أثبت األلف وصال أنه » مرو لأللف:إثبات أيب ع جهامو قال املنتجب

حاشا حيايش ُماشاة،  :أتى بالكلمة عىل أصلها، وأصلها أن تكون باأللف، ألهنا من

أي غلب  :حج» شعلة: وقال ،(5)«لب باْلجة)حج( أي: غوعليه نبه بقوله 

 (6).«ْلجةبا

يه باْلاء و املرموز إلعمربا )حج( أي غلب يف اْلجة، واملراد أن أ» دي:قال العام

قرأ )حاشا هلل( باملد يف موضعني ألهنم يقولون حاشاك وحاشاي، وال يقولون 

 
 (.3/1018) للسخاوي فتح الوصيد (1)

 ما  ىما بعده كام جتر حتولكنه حرٌف جير  م،ليس باس اشا فح وأما  "قول سيبويه:وفيه ي الكتاب :انظر (2)

اللمع يف العربية البن جني )ص:  :، وانظر(2/349. الكتاب لسيبويه )"معنى االستثناءه بعدها، وفي

66). 

ملربد وهو عند ا ،...وحاشا معناها التنزيه "، وفيه يقول:للزخمرشي  املفصل يف صنعة اإلعراب :ينظر (3)

ل من اْلشا وهو  فاعدًا، أي زي مضه بمعنى جانب بع ، م القوم حاشا زيداً جه :قولك نحو يففعالً  يكون

 .(69اللمع يف العربية البن جني )ص:  :، وانظر(387.)ص: "اجلانب

لعبد  ، والشامل يف القراءات العرش(359)ص:  البن زنجلة حجة القراءاتو (،3/45الفاس ) :انظر (4)

 (.284)ص:نصورالقادر م

 (.4/196) للمنتجب لفريدة الدرة ا (5)

 .(392رشح شعلة )ص (6)
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 ( 1) .«حاشك وحاش لك

ذا  ة، وهبيفيد معنى الرباءا: حرف جر حج؛ أي: غلب، وحاش » وقال أبو شامة:

  فاستعمل كاستعامل املصادر  ،ع موضع الرباءةثم وض ،تثناء االس نى استعمل يفعامل

فلام تنزل منزلة األسامء ترصفوا فيه بحذف   ،ام يقال براءة هللك ،حاشا هلل يل:فق

 ( 2) .«وتارة بتنوينه ،وبحذف الثانية أخرى ،األلف األوىل تارة

 كلمة  منوصال  الياء محزة الزايت بكسرانفراد : السادساملطلب 
  ﴾ ھ   ھ  ھ  ے  ے   ھ ﴿  له تعاىل:من قو  ﴾ے ﴿ 

 .[22إبراهيم: ]

ة  جُمحِمال  ...                          - 987م: قال الناظ ز  رِسح ِْل مح ِخيَّ اكح ِ  ُمرصح

ع  ا - 799 ا م  اه  ك  ُقطحُرٌب ... ح  ن نِي و 
اكِ ٍل أ وح لِلسَّ صح ا و  ه  اك  رَّ ف  ِد الح ل  عح و   م 

ِ
ال  ء ع   لح

مة أن كرس محزة للياء من كل إىل (ِمال  جُمح ه: )قولب ناظم ال يشري

يلة، فليست ْلنا وال معيبة؛ ألن كرس ياء ئعة وقراءة مجشا لغة ﴾ے﴿ 

نص قطرب عىل أهنا  اإلضافة لغة ُمكية متداولة، وإن مل تكن يف شهرة نظريهتا، فقد 

ا  أخذ عنه لتيمن أرقى القبائل اتي هي طن من متيم الب ي، وهوعبلغة يف بني ير

يقول القائل:  إىل اليوم،  ناس ه كثري من الوهي لغة باقية يف أفوا ، (3) للسان العريب. ا

ومحران بن   ،، هذا فضال عن ثبوهتا تواترا عن محزة(4) . أفعل كذا بكرس الياء ما يف  

 وغريهم.  ،وحييى بن وثاب ،أعني

وليس   ..،.لغات وكلها حجة:الف الباب اخت» :صائص اْليف  يقول ابن جني

يلتها. لكن س ر  بصاحبتها؛ ألهنا ليست أحق بذلك منتردَّ إحدى اللغتني أن لك

 
 (.2/605رشح ابن عبد اْلق ) :( ، وانظر212)ص: للعامدي اينمربز املع ( 1)

 . (534)ص:  أليب شامة إبراز املعاين من حرز األماين (2)

 (. 102ص/)هنادي، د القادر ظاهرة التأويل يف إعراب القرآن الكريم، املؤلف: د. ُممد عب: انظر (3)

 .(152 / 7) -أبو حيان  -املحيط البحر  :ظرنا (4)
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وتعتقد أن أقوى ، لك يف ذلك أن تتخرير إحدامها فتقوهيا عىل أختها اية ماغ

ال نساالقياسني أقبل هلا وأشد أُ  ترى إىل قول  هبا. فأما ردر إحدامها باألخرى فال. أو 

 ( 1).«اٍف شافٍ ا كلغات كلهبع  نزل القرآن بس»:  × نبيال

ال: إين قرأت عىل  عن وجهه؟ فق سئلوقرأ محزة بكرس الياء، ف» العامدي:  قالو

سليامن بن مهران األعمش هكذا، وهو قرأ عىل حييى بن وثاب هكذا، وأخذ حييى 

هكذا،  د عوعن مجاعة من أصحاب ابن مسعود هكذا، وأخذوا عن ابن مس

جربيل  عن  ×خذ رسول اهلل وأ هكذا، × هللعن رسول ا سعود ابن م وأخذ

ظ هكذا، فإن كان للنحاة يف اللوح املحفوعن عليه السالم هكذا، أخذ جربيل 

هكذا سمعناه عن  -قال العامدي -نحوهم سند كسندي أترك قراءيت إىل قوهلم، 

 ( 2) .«أهل هذا العلم

  ل؛ من أحسن وأمج "مالمزة جمواكرس ْل" اظم:لنقال السخاوي شارحا قول ا

 قراءته هذه » ة:ة وأطالوا فيها القول، قال أهل البرصراءني ردوا هذه القحويألن الن

، والقراءة صحيحة ثابتة، وهلا وجه من قياس العربية قوي، وهي قراءة «غري جيدة

 اسم لقأي ا- األعمش وحييى بن وثاب ومحران بن أعني والقاسم بن معن، وقال:

 (3) .«ثقة بصريا . وكان«هو صواب»

 
: " ، وأحسبه أورد معنى اْلديث ال نصه، والنص كام يف املسند:(12/ 2) البن جني -صاْلصائ (1) ال  ق 

اٍف  اٍف ك  ا ش  ُرٍف، ُكل ه  ِة أ حح بحع  ىل  س  أحُه ع  ر  ظر ، وان20425برقم: (34/70. مسند أمحد ط الرسالة )"اقح

سنن  ، و737قم:بر (12/ 3) ققاُم -صحيح ابن حبان و ،2904برقم: (98/ 5)فاكهي مكة لل رأخبا 

 ، وغريها كثري. (510/ 4رشح السنة للبغوي )، و1477برقم: (602/ 2أيب داود ت األرنؤوط )

اءات كتب القر (، وقد تتبعت هذا القول الذي ذكره العامدي يف بطون238)ص:  للعامدي مربز املعاين (2)

ىل الشيخ ُممد بن عمر ، والعهدة عحتهصبم ت يدي، فاهلل أعلعليه فيام وقع حت رلم أعثرتاجم فلوا

 (.ـه762، املتوىف بعد )العامدي 

 (.3/1038) للسخاوي فتح الوصيد ( 3)



 حممد بن عبدهللا احلساني  .د   اء( اإلسر -عرافاأل) انفرادات القراءئقه يف الميته حول قاف الشاطيب ودلطائ

54 

 وقوله:)للساكنني( يعني أن قطربا ومن» ي:املهند القاضب ن يفابن سك قالو

من العرب، يعني زيادة الياء عىل ياء اإلضافة،  ةاللغة وأهنا مسموعده حكوا هذه بع

 .(1)«قال قطرب: هي لغة بني يربوع

وهو  ُمسنا :، وجممال: أيياءواكرس ْلمزة جممال، يعني ال» :وقال املنتجب

 ( 2) .« رس(املستكن يف )اك مري الض من المنصوب عىل اْل

يل قراءة محزة، وهو من قوهلم: يعني: يف تعل؛ وقوله: جممال» وقال أبو شامة :

أحسن وأمجل يف قوله أو فعله؛ أي: اكرس غري طاعن عىل هذه القراءة كام فعل من  

 : ثم ذكر وجهها فقال ،أنكرها من النحاة

صح  -799 ا و  ه  اكِن نيِ  ٍل اوح ك  ع  ال.. ُقطحُرٌب و   لِلسَّ ا م  اه  ك  ِد ال. ح  ل  عح و   م 
ِ
اء رَّ  ُعال ف 

اس العريب مع كوهنا لغة ُمكية، وإنام تكلف ذلك؛ ألن جهني من القيا وذكر هل

 ( 3) .«مجاعة من النحاة أنكروا هذه القراءة، ونسبوها إىل الوهم واللحن

 توجيه ن يفله: )جممال( أحسعنى قوفم » :قراءة محزة وقال اجلعربي بعد تقرير

 ( 4).«عن األسولةرس، أو يف األجوبة الك

أي   ،أحسن فأمجل يف قوله وفعله :قوهلم له: جممال منوقو» وقال ابن القاصح:

 النحاة كام فعل من أنكر هذه القراءة من ،جممال يف تعليل قراءة محزة غري طاعن فيها

   (5).«حة ثابتةءة صحي وهي قرا ،إلضافةاال جيوز كرس ياء  :وقال

افتح ياءه ملن عدا محزة، واكرسها   ﴾ھ  ے  ے  ﴿» ْلق:د ال ابن عبوقا

 
 ملتوىف ا املهند القاضبي يف رشح قصيد الشاطبي، أبو العباس أمحد بن عيل بن ُممد بن سكن األندليس، (1)

 .(625)ص:  (،ـه640)

 (.4/237) نتجبللم الدرة الفريدة (2)

 (.4/1816، وبنحوه قال اجلعربي )( 549)ص:  أليب شامة اين من حرز األماينراز املع إب (3)

 (.1821رشح اجلعربي )( 4)

 (.266)ص:  البن القاصحرساج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي  (5)
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آتيا بالقول اجلميل يف توجيهه، رادا عىل من ادعى أنه ال وجه له  زة جممال( أيْلم )

 (1) . «بأن تقول كرسها موافق للقياس والسامع

فة ة اللغة يف الكوعن أئم أهنا لغة ُمكية ووقال السيوطي بعد ذكر توجيه القراءة 

العالء من  بن ب، وحييى بن زياد الفراء، وأيب عمروستنري املعروف بقطراملُممد بن 

 ( 2) .«فسقط بذلك طعن من طعن يف هذه القراءة وْلَّنها قصورا منه» حاة البرصة:ن

 نوما ذهب إليه م» وقال أبو حيان رادا كالم النحاة حول تضعيف القراءة:

 جيوز أن تفى آثارهم فيه، فالقت ال أنو ،يهنبغي أن يلتفت إلة ال يذكرنا من النحا

وقد نقل مجاعة من أهل اللغة أهنا لغة،   ة، أو رديئة،بيح يقال فيها: إهنا خطأ، أو ق

 . (3)«لكنه قلَّ استعامهلا

ل يحس  الحنا ِعنحد» ا عىل من خطَّأ محزة:وقال ابن زنجلة رادً  ة ف  حز  أما مح   ؛اْلذاق و 

ي اءأِل ن ا ة لح ك  ر  ابح   ن اء ال  بِ  حركتها ح  ر  ة إِعح ك  ام  و   ،ر   الحعرب تكرس اللتقاء الساكنني ك 

ِفير ق ال  اجلح ، تحتف له  :عح ن ق وح رو ع  مح أ لت أ ب ا ع  ال   (بمرصخي  )س  هنَّ ا باْلفض  :ف ق 
إِ

 (4) .«سنةح

 ﴾  ے ﴿ محزة و  ، مش ـ واألع  ، وقرأ حييى بن وثاب » وقال األلوس موجها: 

ن األصل ء الساكنني، وذلك أقالص من التتخعىل األصل يف الالياء بكرس 

فالتقت ياء اجلمع الساكنة   ،ةاجلمع لإلضافون وحذفت ن ،فأضيف "بمرصخني يل"

فكرست اللتقاء الساكنني وأدغمت. وطعن   ن،واألصل فيها السكو ،وياء املتكلم

قد ومهوا طعنًا اعة، وني مجعن ؤالء الطاه دوقد قل يف هذه القراءة كثري من النحاة،

 
 (.2/620) رشح ابن عبد اْلق (1)

 (.3/11) (،ـه911املتوىف )، ل الدين السيوطي الج  ح الشاطبية،رش (2)

 .(153/  7) -املحيط  البحر (3)

 .(378)ص:  البن زنجلة حجة القراءات (4)
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إهنا خطأ  ها:فال جيوز أن يقال في ،ن السلف واْللفالقراءة متواترة ع إنف ،قليداً وت

ونص ، استعامهلا لَّ قبيحة أو رديئة، وقد نقل مجاعة من العلامء أهنا لغة لكنه ق   أو

كان قبلها ياء فإهنم يكرسون ياء املتكلم إذا  ،قطرب عىل أهنا لغة يف بني يربوع

وذلك لغة أهل املوصل   ،قد يكتفون بالكرسةو  ولديه، هِ يح ل  لوهنا هبا كع  رى ويصأخ

  (1) . «يومال وكثري من الناس

قوله  من  ﴾ىئ ﴿ :لفظ  الضاد من بكسر ابن كثريانفراد : السابعطلب امل
ھ       ﴿ وقوله: ، [ 127النحل: ] ﴾ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی   ﴿ :تعاىل

 .[ 07مل: الن] ﴾ۓ  ڭ   ۓ  ھ  ے   ے  
 :قال الناظم 

يحٍق                             - 581 ُ يِف ض  رس  ُيكح لِ م   ... و  ُلال   ع  النَّمح  ُدخح

)دخلال( إىل تداخل قراءة ابن كثري بكرس الضاد من لفظ  :يشري الناظم بقوله

عنى اد يف املعنى، فم مع القراءة األخرى التي عليها اجلامعة بفتح الض ﴾ىئ﴿

مع موضع   تداخل موضع النمل يشري إىلكام ،(2) الدخلل( املخالط الكثري الدخول)

، وأن ذلك  الضاد يف املوضعني مجيعا وأنه كرس ،ري كث النحل يف اْلكم البن

 .االستعامل داخل يف لغة العرب مل يرج منها

)يكرس(  » ال(:شعلة شارحا قول الناظم )ويكرس يف ضيق مع النمل دخليقول  

 ( 3) .«ذي يف النملال مع الدخي أي :الكرس فيه، )دخلال( حال منه يفعل ي:أ

 
 . (203)ص:  البن خالويه اْلجة يف القراءات السبع  :، وانظر(352/ 9املعاين  )روح  (1)

ال  أ   "قال يف هتذيب اللغة: (2) ق  ل ٌل ٌل لُ : ب ينهم ُدخح ةب يحد  ُبو عُ و  اٌء ومودَّ  أ ي: _ وُدخح ل  : وةٌ إِخ  خح ُة الدُّ و  ُشح ُلون  اْلح

: ل ُلون  خح يحُسوا ِمنحُهم. والدُّ / 7) لألزهري . هتذيب اللغة"األ ِخالَُّء واألصفياء الَّذين ي دخلون يِف قوٍم ل 

 (.411رشح شعلة )ص: :، وانظر (124

 .(411ة )ص:رشح شعل( 3)
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أي: هو دخيل مع الذي يف له: يف ضيق؛ قو ودخلال حال من» قال أبو شامة:و

 ( 1) .«النمل مشابه له يف الكرس

لِي ُه من » وقال الفاس معربا: و)دخلال( حال من ضيق، أي: دخلال ملا و 

 ( 2) .«الرتاجم

الذي   :خللدنمل دخلال(: أي مشبها دخلال، والمع ال)»وقال املنتجب:

 (3) . «داخلك يف األموري

ام لغتان يف مصدر ضاق عند  أهن هِ وفتحِ  ﴾ىئ ﴿ووجه كرس » وقال اجلعربي: 

الضيق املكسور مالبس املفتوح يف  :األخفش، وإليه أشار بـ)دخلال( ، أي

  (4) .«املعنى

 يف لغة العرب كفتحه  داخال )دخلال( أي:» اطي:وقال ابن عبد اْلق السنب

 ( 5).«لغتان امهللباقني إذ 

 : من قوله تعاىل  ﴾ڦ       ﴿ ب يفابلغي ابلقراءة فراد أيب عمروان :  الثامناملطلب 
 .[2اإلرساء: ] ﴾ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ﴿

ال ...   - 816 قال الناظم: يحٌب ح  تَِّخُذوا غ  ي   و 

يب عمرو مع السياق الذي ة أقراء)حال( إىل اتساق بقوله  أشار الناظم 

خرج لي بالغيب ﴾ڦ      ﴿فعل قراءة أيب عمرو لل غيب، فجاءت اام قبلهقبلها، ف

اجة إىل تقدير أو ، ويف هذا حالوة؛ لظهور املعنى وعدم اْلىل نسق واحدالكالم ع

 . األخرىكام يف القراءة  تأويل

 
 . (560 )ص: أليب شامة مايناألاين من حرز ع راز املإب (1)

 (.3/92 )اسلفا رشح (2)

 (.4/268) للمنتجب الدرة الفريدة (3)

 (.4/1851رشح اجلعربي )( 4)

 (2/633رشح ابن عبد اْلق )( 5)
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(1) « ﴾ ڦ   ڤ   ڤ  ڤ   ﴿ له:)غيب حال( ؛ ألن قب» السخاوي : يقول
 

ثم  نن بال تأويل، ومن لكالم عىل س ا ب جلري واختياري الغي» وقال اجلعربي: 

( 2) .«حال وعُذب
 

عذب  :أي ﴾ڦ  ڦ   ﴿ ال( قراءة الغيب يف قوله:)ح» العامدي: ال وق

  ﴾ ڦ      ﴿ :لرجوعه إىل بني إرسائيل قبله، واملراد أن أبا عمرو املرموز باْلاء قرأ 

هلا  ةاملظهر ، واألسامء ﴾ڤ   ڤ  ڤ     ڦ  ﴿ :قولهيف  ة مطابقًا الغيبةبالغيب

 (3) .«غيبةحكم ال

الياء عىل لفظ الغيبة جلري ذكرها  قرئ: ب خذوا(يت )أالَّ  »: نتجب موجهايقول امل

أي: جعلناه هدى هلم لئال يتخذوا، فحذف   ﴾ڤ   ڤ  ڤ     ڦ  ﴿يف قوله: 

ز  أن رادىل إم اجلار، أو جر ع الالم، فتكون )أن( يف موضع نصب لعد ته. وقد ُجو 

( هي املفرسة بمعة، فتكون )أب الغي يكون هنًيا عىل   ناهم، هدي كأنه قيل: ، نى )أي( نح

تَِّخُذواأي ال   ( 4) .«ي 

من   ﴾ڎ ﴿  كلمة  يف والطاء  انفراد ابن ذكوان بفتح اخلاء: التاسعاملطلب 
ابن كثري  راد انفكذا و  [31ء:]اإلرسا  ﴾ڈڌ  ڌ  ڎ   ڎ   ﴿ قوله تعاىل:

  .﴾ڎ   ﴿  مةنفس الكل  طاء يفخلاء وإثبات ألف بعد البكسر ا
 ال الناظم: ق

تح و   - 819 ف  رِ   ِح بِالح التَّحح ب .و  وَّ َّال  .يِك ِخطحًأ ُمص  مج  دَّ و  م  يح و  ُه املح ك  ك  رَّ ح   .. و 

 
 .(561)ص:  أليب شامة إبراز املعاين من حرز األماينو ( ،3/1054) للسخاوي فتح الوصيد (1)

 (.4/1857ربي )رشح اجلع  (2)

 (. 262دي )ص:عاملل يدة حرز األمايناملعاين يف رشح قص ربزم( 3)

البن  اْلجة يف القراءات السبع ، وانظر(158/ 4) للمنتجب الكتاب الفريد يف إعراب القرآن املجيد (4)

 .(214)ص: خالويه
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ب) :بقوله يشري الناظم  وَّ  ﴾ڎ  ﴿ :لفظ ( إىل أن قراءة ابن ذكوانُمص 

عنده  قله ما ثبتبن قارئها مصيبوواية ومعنى، راء والطاء قراءة صحيحة اْل بفتح

م بقوله:) وحركه املكي ومد ومجال(  يشري الناظكام ،ن شيوخه رمحهم اهلل رواية ع 

إىل أن قراءة ابن كثري بكرس اْلاء وفتح الطاء وألف بعدها قراءة صحيحة يف  

باشتامهلا  عن بقية القراءات ، وذلكئدا لتضمنها معنى زا ؛مجيلة يف داللتها ،روايتها

 هو الوحشية يف ، وللة عىل شناعة الفعيزيد يف الدال الصوت الذيلة  املد وإطاعىل

 .قتل الذرية؛ خمافة اإلمالق 

ب) :إنام قال» يقول السخاوي: وَّ اْلطأ  :وقالوا ،( ألن قوما استبعدوا ذلكُمص 

  له وجهان، :، وقال(1) جاج الزهنا، وقد صوبه هاتعمد، فال يصح معناه مل يُ  ما

د قخطاء وخطًأ، قال: وئ إِ طِ خطأ ُي اب، يقال ألهم كان غري صوأحدمها أن قت

 (2) .«إذا مل يصب أً ط  خ   أُ ط  ي   ئطِ كون من خ  ي

قلت: ...، إذا مل يصب أً ط  خ   ئ  قال الزجاج: وقد يكون من خطِ » وقال أبو شامة:

ب) :لهفإىل هذا أشار الناظم بقو وَّ ذكوان  استبعدوا قراءة ابنقوما ألن ؛ (ُمص 

أ ل الناظم: خطوقو مل يف التعمد أيضا،أنه استع :ابهيتعمد، وجواْلطأ ما مل  :فقالوا

مصوب مبتدأ وخرب؛ أي: هو مصوب بالفتح والتحريك، فقابل بني لفظي اْلطأ 

 .(4)«اسنهوُم  (3) والتصويب، وإخباره عن اْلطأ بالتصويب من عجائب هذا النظم 

 
ان   "نص عبارته يف معاين القرآن هو: (1) ُهمح ك  تحل  برِيً ِخطحئًا  وقوله: )إِنَّ ق  ِخطئًا:   فمن قال  كبريًا.اً ط  (، وتقرأ خ  اك 

ُم إثامً  :ثريًا، يقالاه إثاًم ك نمع ف بالكرس أث  طًأ كبريًا( له تأويالِن ، قد خطئ الرجل يطأ ِخطئًا: أثِم  ي  )وخ 

 ء، وخطأ، واْلطأ االسم من هذا ال أخطأ يطئ إخطا يقال: قد .أحدمها معناه إن قتلهم كان غري صواب

رُ  ن   شاعر:قال ال، ُج ج  لح صب مثل جِل ج  ي  طأ خطًأ إذا مل ييئ اْلطأ من خط ، ويكوناملصد  وح لحح  والناُس ي 

ِشدُ  طِئُوا الصواب  وال ُيالُم املُرح  . (236/ 3معاين القرآن وإعرابه للزجاج ) ."األ ِمري  إِذا ُهُم. . . خ 

 (.1057-3/1056) خاويللس فتح الوصيد (2)

ُرون  الظَّاظَّ ت  و   -  465 :ه لأيضا قوع عجائبه ومن أبد (3) ابِ اه  نح اً تُء ُخف ف  ث  ع  لَّال  ... و  ِريِم أ يحضًا حت   ى التَّحح  ُهمح ل د 

 . (562)ص: أليب شامة إبراز املعاين من حرز األماين  (4)



 حممد بن عبدهللا احلساني  .د   اء( اإلسر -عرافاأل) انفرادات القراءئقه يف الميته حول قاف الشاطيب ودلطائ

60 

إلثم، واْلطأ وا ،صواباْلطأ ضد ال والكل لغات، إذ» :هاة موجشعل وقال

بِخطحًأ ُمص  ه )وقول  أن ما استبعد قوم قراءة ابن ضاد إشارة إىلالت من باب صنعة (وَّ

 (1) .«ذ اْلطأ يستعمل يف العمد أيضامل يتعمد ليس بجيد، إ ألن اْلطأ ماذكوان؛ 

جلمع ،...، وقد اتفق له ان  ي  زُ  ي: ومجال أ» ملعاين:وقال األصفهاين يف كاشف ا

 ( 2) .«قا عجيباطأ واملصوب اتفابني اْل

خطِئ خط أ كوِرم  :ه مصدر أن :ل الزجاج قو :وجه الفتحتني» ربي:وقال اجلع

ا عىل ما إذا قصد عينا  اْلطأُ  القتُل  ب  ل  أو مل يصب...، وحيث غُ  ،بمعنى أثم، ورم 

 : أشار إليه بقولهوجهه، ف ختصاصه فاستبعدوا فأصاب غريها، توهم قوم ا

  (3) .«زجاج( إىل قول ال)مصوب

اء أي حتريك الطيك حرأ( بفتح اْلاء والت )خط :لفظ :أي » العامدي: وقال

ببالفتح ) وَّ  ( 4) .«( منسوب إىل الصواب ُمص 

بالفتح ْلائه والتحريك بالفتح لطائه البن ذكوان املدلول » وقال ابن عبد اْلق:

وَّ مليم عقبه )عليه با  (5) .«ءبكرس اْلاء وسكون الطا ( كهوبُمص 

من  أ  اط  خ   :رووجه املد: أنه مصد» )ِخط اًء(: ابن كثري اجلعربي عن قراءةوقال 

طِئ ِخطأو مصدر  ،كسافر لثبوت ختاطأ مطاوعه خطئ وزين املكي  اء كقام قياما، خ 

 ( 7).«(6) اللفظ بتنفيس التوبيخ 

 
 (.413-412رشح شعلة )ص: (1)

 ( . 179/1لوح ) ، )خمطوط((ـه708حرز األماين، األصفهاين )ت/كاشف املعاين يف رشح ( 2)

 (.4/1860اجلعربي ) حرش (3)

 (. 266)ص:للعامدي دة حرز األماينيف رشح قصي ينعامربز امل (4)

 (.2/636رشح ابن عبد اْلق السنباطي )( 5)

الكلمة وبني ِعظ م اجلُرم املرتكب،  يقصد بتنفيس التوبيخ أن املد املتصل يف قراءة ابن كثري زاد يف داللة ( 6)

عنى وتؤثر فيه، ا عىل املهلظالبيظ ونحوها تضفي د والتفخيم والتغليشدة كاملد والتاألدائي األشياء فهذه

 وتتبع التأثري هلذه الظواهر األدائية موضوع بحث جيد، لعل اهلل يرشح صدورنا له.

 (.4/1860رشح اجلعربي ) (7)
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ز أن يكون مصدر  طاء( جيوقول ابن كثري )خ قال أبو عىل:» وقال املنتجب: 

ن أبا عبيدة أنشد: ، وذلك أعليه اء ما يدلخاطأ، ولكن قد جوإن مل يسمع  خاطأ ،

نبه بقوله .أهـ، وعليه « ءه. فتخاطأت يدل عىل خاطأ...ل أحشاـت النبأـاطـخـت

 ( 1) .« )مجال(

 (2) .«ةل معنى املبالغعمِ واستعامل خاطأ قليل، وفيه إذا استُ » وقال الفاس: 

 

 

 

 

 
 

 
 (.4/278) للمنتجب الفريدةالدرة ( 1)

 (.3/100رشح الفاس )( 2)
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 حثالبنتائج 
 ث ما ييل: ليها هذا البحصل إتائج التي تومن أبرز النكان 

صادر دفع املطاعن عن القراءات  ا ثريا من ممصدر شاطبيةتعترب ال (1

 املتواترة.

 القراءات التي تفرد هبا القراء السبعة إيراد لطائفه حول سلك الشاطبي يف  (2

 طرائق قددا كان من أبرزها:و سبال عديدة

 بطه.قراءة وعىل ضبال ردنفعىل القارئ املثناؤه  (1

 ووجوب األخذ هبا. ثبوت القراءة إىل اإلشارة (2

 ة وتبجيله.وجه القراء عىل الثناء  (3

 اإلشارة إىل معنى القراءة التي تفرد هبا القارئ. (4

 .بيان شيوع القراءة واستفاضتها وشهرهتا (5

 . دعوته للفوز بالقراءة والتمسك هبا (6

 .كتوجيه للقراءةأحسنها لنحويني واختيار املفاضلة بني آراء ا  (7

 .لقراءة املتواترةني إذا خالف انحوي رد قياس ال (8

  قراءته اردة يف اللفظ املختلف يفلغات الوال إىل اإلشارة (9

 دفع طعن الطاعن عىل القراءة بأحسن عبارة.  (10

 اإلشارة إىل تداخل معنى القراءتني وتقارهبام.  (11

ه الذي حيتم  (12  من  عىل القراءةلداللة ل أكثر من معنى لاستعامل الكالم املوجَّ

 . جهة أخرى من دالفوائواْلكم ديع وعىل ب جهة،
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