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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)



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

34 

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)
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  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)



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

43 

 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)
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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)



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

48 

،  (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)



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

53 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مراعاة ترتيب  هاعثبية خصوصا  ما كان باودراسة تلك التعقبات عىل الشاط

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

  املتعلقة بالرتتيب والتنسيق والتقديم والتأخري داخلة يف باب التحسينات، 

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

 أو وقوع خلل. 

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

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

 د:  بعا محبه أمجعني أوص

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 والقبول إذ يقول: 

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

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

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

 . (2)«وهلل احلمد ،العلم عىل الناس

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

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

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

 (3) .«ا  ضنافع بكامله يتلو بعضه بع

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

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

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

   .افيه املكلموقع التامم وا ن ع  كشف، والاحسن وروده

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

 رسيها.اد

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

 لثقافة الباحث ومعلوماته.الصواب فيها، ويف هذا إثراء 

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

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

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

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

 الصواب فيها. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   علامء هذا الفن.

 : حدود البحث

مما  تهذا البحث يكمن يف ذكر التعقبات واالقرتاحات املتعلقة برتتيب األبيا

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

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

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

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

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

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

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

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

 لرشوح. ا من اهوغري

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

 التايل:  التفصيلعىل وفهرسني 

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

 . فيه تبعنهج املاملوخطته، و

 :ثالثة مطالب وفيه :التمهيد

  .عقباتت لا فهومم املطلب األول:

 اطبي.ة عن اإلمام الشزوجم ةترمج :ثاينال طلبامل

  .وصف الشاطبية وقيمتها العلمية :لثالثا  طلبامل

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

 التايل: 

  .التعقبات الواردة يف املقدمة املبحث األول:

  .ولصألأبواب ا ترتيب يفالتعقبات الواردة  املبحث الثاين:

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

   .كلمتني

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

 النقل.  باعقبات الواردة يف بالت  املبحث السادس:

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

 التعقبات الواردة يف باب اإلمالة. املبحث الثامن:

  التعقبات الواردة يف باب ياءات اإلضافة.  املبحث التاسع:

 التعقبات الواردة يف باب ياءات الزوائد.   املبحث العاشر:

  وصيات.ئج والت اتوفيها أهم الن اخلامتة:

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

البحث العلمي، ومتبعا  اخلطوات  يقتضيهتم استعنت باملنهج التحلييل مراعيا  ما 

 اآلتية:

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

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

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

 عليه. االطالعيل من 

 نقلت تلك التعقبات بنصها، ووثقتها من مصادرها.  . 3

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

 . هلقو

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

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

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

 ط. ضبإىل تاجحي

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

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

 .حاصل، وإطالة حلجم البحث

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

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

 التعقبات: 

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

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

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

 . (1)عىل ارتفاع وشدة وصعوبة

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

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

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

 ( 2) إىل خري.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تعريفات:  ثالثعند املتأخرين، وسأذكر هنا 

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

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

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

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

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

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

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

 أخر. ومتومنه أيضا  ما يقع من خالف بني متقدم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 هذيل وسمع منه احلديث. 

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

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

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

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

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

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

 الزهد والعبادة.

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

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

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

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

 ذلك. 

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

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

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

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

 .صدد يف أسنى املقاصائالقأتراب سامها عقيلة  صحفط املخ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 وغريهم. الرمحن بن إسامعيل التونيس  وعبد ،التجيبي

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

 (2) بالقاهرة.ئة سنة تسعني ومخسامرة آلخادى امج

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

 قيمتها العلمية.غريها، ووصفا  خمترصا  عن 

 
 (.27)بيخمترص املواهانظر:   (1)

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

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

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

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

 ال:فجاء عىل نحو ما ق

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 من قيمتها العلمية يف األطر اآلتية: ا  نستعرض جوانب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (3).ار«مصقبوهلا علامء األ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .(2/322) نفح الطيب للمقري (2)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لتعليقات  وا امتهبا أيام اهتامم، فألفت عليها الرشوح والتتالعلامء والقراء 

 ملخترصات. وا

 
 (.2/22ة )ة النهايغاي (1)

 (.8) إبراز املعاين (2)

 (.31/01) هايةلناالبداية و (3)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تضمنتها أبيات: لتي جمتمعني ا  رموزهمبارشة إىلبعدها ممل يرش 

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

  قوله: ىلإ

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

استعامل لفصل بينهام بثالثة أبيات أوضحت اصطالحه يف كيفية اء اجبل 

 وهي:  رموز،ال

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 .(49) إبراز املعاين (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 .(116) كنز املعاين (1)

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

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

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

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

 :ل الشاطبيقود اين عناألم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 .(26) يةالشاطبالوايف يف رشح  (1)

 من سورة البقرة. (498) رقم تالبي (2)

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

 من سورة األنعام. (632) البيت رقم (4)

 من سورة الزخرف. (1024) البيت رقم (5)

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

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

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

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

 له: ية عند قووبني حاهلا يف اجتامعها مع احلرف

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

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

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

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

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

 فلو أنه قال:» جاءت عىل وفق هذا الرتتيب:

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

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

 موز فقال: استعامله للر ةيفيبني ك

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 اَل مِ ٍك ْاعَ ــِريـحْ ـٍن َوتَ ــِويــنْـٍع َوتَ ـْمـَوَج   ةٍ ـفَّ ـٍب َوِخ ــيْ ــغَ  وَ رٍ ــيـْذكِ ـْزٍم َوتَ ــَوَج  -59
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فْ ي ـَوف -63  اَل عُ ـَد الْ ــيَّ ـقَ   نْ ـُت مَ ـقْ لَ ـَها َأطْ ـظِ ـىَل َلفْ ـعَ   ةٌ لَ ِب مُجْ اْلَغيْ رِي وَ ْذكِ التَّ ِع وَ ـالرَّ

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

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

  .جهة ما اصطلح عليه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

  قصيدته الدالية يف القراءات السبع: مالك يف

 ل أورداـــابـقـتـالـح بــتــر وفــســوك      الــابــقــون تــا ونــل يــعــوأول ف

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

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

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

 

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

 (5)  ية:اطبة الشبنظريملسامة ا

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

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

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

 
 .(49) املصدر السابق (1)

 (.1/1321كنز املعاين للجعربي ) (2)

 .(1/210) د النضيدالعق (3)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (6).إضافته مع األضداد العقلية

 
 من سورة طه. (884) البيت رقم (1)

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

 ن.الفرقا من سورة (924) رقم البيت (3)

 من سورة القصص. (948) رقم البيت (4)

 .(41)ملعاينإبراز ا (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  (1) .«فهوأطراائله مس

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

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

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

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

 
 .  (69) إبراز املعاين (1)

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

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

 (1) .فعل أبو عمرو«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 .(2/383) فرائد املعاين (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 .(310)ملعاينا زاإبر (1)

 .(1/570) العقد النضيد (2)

 .(2/544) كنز املعاين (3)

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

 هـ.  4361الرمحن بن مقبل الشمري،  احث عبدللب

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

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

 .متن طيبة النرش يف القراءات العرش (6)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (.232) للباحث: هشام بن سليامن الزريري

 .(103) إبراز املعاين (2)

 .(1/570) العقد النضيد (3)

 .(2/384) عايناملز كن (4)

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

 (.97) انظر: كنز املعاين لشعلة (6)

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

 وذلك عند قول اإلمام الشاطبي:

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

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

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

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

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

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

 إلمام الشاطبي هنا يف مسألتني: لالرشاح  

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

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

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

 (4) ا قال بعضهم: رض، وهلذكليهام عا

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

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

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

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

 
 .(192-191) آل عمران (1)

 (.2/72انظر: النرش ) (2)

 .(22) عدمن مواضعه: الر (3)

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

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

 ن يقول: البيتني هنا، وثم أ

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

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

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

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

(2 )
 

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

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

 (4)   حل الرموز:ابن الفصيح يف  عملوعليه أيضا  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 (.95) املعاينإبراز  (1)

 .(2/302) كنز املعاين (2)

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

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

 (.294) الزريرين ث: هشام بن سليامللباح

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 (.73) عمران آل (1)

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

 (.2/404) كنز املعاين (3)

 (.44) فصلت (4)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 (.14) القلم (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   ﴾ ۅ﴿ رتك اإلشارة إىلبالشاطبي  اإلمام صنيع وجهلكن اإلمام الفايس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  (2) .ترى أنه مل يقرأه أحد باإلخبار«

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

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

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

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

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

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

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

 ئة والتمهيد التوطليكون بمثابة فحسب، وإنام  بيان التقسيملالباب ليس  من

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

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

 (.101) ز املعاين لشعلةكن (3)

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

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

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

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

 (3) «.نياهلمزتالفصل بني  بعده من

 

 

 

 
 

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

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

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

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

ِ
 فَ ـــِس ـاء

ِ
 الَ ـــقَّ ـثَ ـىء

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . ذلكك األمر

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

 (.37:التوبة) (2)

 (.145:آل عمران) (3)

 (.2/462)املعاين للجعربي  كنز (4)

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

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

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

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

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

 ( 1)بعيد عن أصله«.    ﴾ ٻ﴿و

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

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

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

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

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

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

  من كلمة.هلمزتنياملعقود ألجله، وهو باب ا

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

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

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

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

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

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

 
 .(2/462)جعربي عاين للكنز امل (1)

 .(160) إبراز املعاين (2)

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

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

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

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

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

   (2)   املتحركة.بنظريتها 

 

 

 

 
 

 
 (.182) الوايف يف رشح الشاطبية (1)

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

 مام الشاطبي:ك عند قول اإلوذل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 يف قول الشاطبي:    ﴾ۈئ﴿
 َوَش ـَوَش  -292

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

 
 . (02-19) احلاقة (1)

 .(43)القصص (2)

 (.36التيسري ) (3)

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

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

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

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

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

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

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

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

 (4) كلمتني«.

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

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

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

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

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

 

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

 (.416) إبراز املعاين (2)

 (.2/489)كنز املعاين للجعربي  (3)

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

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

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

 (.164)ملعاينبراز اإ (6)
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 سابعال بحثامل
 اهلمز باب وقف محزة وهشام علىالتعقبات الواردة يف  

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

 ة مذهبان: ة يف ختفيف اهلمزن حلمزمن املعلوم أ

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

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

 األشهر. وهذا هو األكثر و ،يف ذلك

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

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

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

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

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

 (2) نفس.

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

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

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

 قاعدة التخفيف الرسمي:رشحه لبيت الشاطبي املشتمل عىل ذكر 

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

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

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

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

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

 ال ـرف مسهـمطـام يف الـشـهوواىل   همـرسع ـبـتـان يـم كـليـال ســوق

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

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

 (2)  حيث قال: قياسا  ورسام  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 (.2/519املعاين ) كنز (1)

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

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

 .(225) للباحث: هشام بن سليامن الزريري

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

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

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

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

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

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

 بني حكم اإلدغام يف الزائدتني الشاطبي يفصل اإلمام بسياق الكالم أال

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مية.، السيام يف املسائل العلوجاهته

 
 .(49) آل عمران (1)

 .(10) الروم (2)

 .(20) لبقرةا (3)

 .(76) القصص (4)

 .(2/365) فتح الوصيد (5)

 .(801) املعاينإبراز  (6)

 .(2/534) للجعربي ينكنز املعا (7)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 وضبط املتفرع.مجع املتفرق  لم، وهو أدعى إىلمتع

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

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

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

 لشاطبي:قول ا وهذا ختصيص من عموم

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

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

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

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

 (.2/1028)انظر: العقد النضيد  (2)

 (.19) البقرة (3)

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

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

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

 أو يقول: 

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

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

 منهام فقال:  لذي يمنعهك اذل

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

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

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

 ( 2) حسن«.

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

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

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

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

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

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

 (4)السخاوي وأبو شامة«.

 
 (.181)يناملعا إبراز (1)

 (.2/1038)العقد النضيد  (2)

 (.2/534)كنز املعاين للجعربي  (3)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .بإمالتها

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

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

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

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

   .نهامبي اشرتك فيه األخوان

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

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

 ( 1) .«راوييه عنه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (2) .« نـسـح

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (1)
 

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

 (2) أن يقول:

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

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

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

 ( 3)  : اخلالف

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

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

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

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

 

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

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

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

 
 .(219) إبراز املعاين (1)

 .(54) الميةالضابطية للشاطبية ال (2)

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

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

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

 .(277) للباحث: هشام بن سليامن الزريري



 الزريري هشامد.       األبيات وترامجها يف املقدمة وأبواب األصول ها يف ترتيبلشاطبية علياتعقبات شراح   

120 

 رَ ـــعَ ـشُّ ـال يـَوفِ 
ِ
  دِ ــعْ ـبَ  نْ ــمِ  ذيـَوالَّ  ْل ــَأمِ   َزةٍ ــــمْ ـَحـلِ  ىاءَ رَ ــتَ  َرا اء

ٍ
َ  َراء  ثَّاَل مَت

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

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

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

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

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

  أعلم.تعاىل
   طيب:: عند قول الشالثاملطلب الثا 

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

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

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

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

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

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

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

 انفراد الدوري عن الكسائي بإمالتها؟

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

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

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

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

 (1) .«عبارة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 
 

 

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

 إلمام الشاطبي:لك عند قول اوذ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .    ﴾ۇ﴿
 

 .(216:آية) (1)

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

 اطبي:اإلمام الشوذلك عند قول 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 2).«جمزوم

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

 لشاطبي: قول ا

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

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

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

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

 
 (.12:ةآي) (1)

 (.316) إبراز املعاين (2)

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 

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

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

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

 النتائج اآلتية: 

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

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

البارزة عند  راك والتعقب من السامت الظاهرة، واملعامل تدأن سمة االس  :نياً اث

 . رشاح القصيدة، عىل تفاوت بينهم يف العناية هبا

ن باعثها الشاطبية خصوصا  ما كابات عىل ودراسة تلك التعق أمهية معرفة :اً اثلث

   ه هذا البحث.واألبيات واألبواب، وهو ما اقترص عليلرتاجم رتيب ااة تمراع

من إثرائها  ت عىل الرغم عقبات الواردة عىل الناظم يف ترتيب األبيالت أن ا :رابعاً 

أهنا  القائلني هبا، إالن وجهات نظر ا عاجلانب العلمي للقصيدة الشاطبية، وتعبريه

   طبية.ة للشاعلميمن القيمة ال تقلل بحال من األحوال ال

تجملة م عبارات االعتذار عن الناظم،جتلت غالبية تعقبات الرشاح ب :خامساً 

ي مسبوقة بمثل: فلو كان كذا إىل أهله، فهبحسن اخلطاب ومتام األدب ورد الفضل 

تيب  وكان الرت -ولكان حسنا   -هلكن العذر ل -ىلوكان من األو -وكنت أود–

 يقتِض...الخ. 

ة يف تيب والتنسيق والتقديم والتأخري داخلة بالرتملتعلقات اأن التعقب :اً سادس

 منها  مقاصد النظم، وبيان األوىل، وليس يف واحدٍ  ل باب التحسينات، واستكام

صيدة  ري: وهذه الققا إىل وجود خطأ، أو وقوع خلل، كام قال اإلمام مال عيل إشارة

يف مقام ية وأولفوات  ق أوإمجال أو أطالالعبارة، وإنام غايته  ا خلل يفال يوجد فيه

 اإلشارة.
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 امللخص

ِذيَن َكاَنْت ََلُْم ُجُهوٌد َباِرَزٌة ِِف َرْسِم ا ْشَتةَ َأُبو َبْكِر ْبُن أَ   الَّ
ِ
ْلُْْصَحِف ِمَن اْلُعَلََمء

َأنَّ َهَذا اْلكَِتاَب َمْفُقوٌد، َوََلْ  َغْيَ اْلََْصاِحِف(،  )ِعْلمِ  ، َفَقْد َألََّف كَِتاَب َوْصًفا َوَتْعلِيًل 

ةُ َّلَّ عِ َيْبَق ِمنُْه إِ  ْسِم ِِف ُكُتبِِهْم، َوِمْن َأْوَفِر اْلُكُتِب َنْقًل َعنُْه   دَّ ُنُصوٍص َنَقَلَها ُعَلََمُء الرَّ

ِقيَلُة( ِلَ  ُة الصَّ رَّ بِيِب، وَ )الدُّ ، ْشَتةَ أَ  ْبنِ ا ُجُهودِ  انِ يَ بَ  َل إِ َهَذا اْلَبْحُث  ُف دِ َيْ ِِب َبْكٍر اللَّ

ْسِم اْلُعْثََمِني  ِِف ٍل ْقَواِمْن أَ َما ُنِقَل َعنُْه  عِ بُّ تَ تَ وَ   . الرَّ

َأْقَواِل اْبِن َأْشَتَة ْلَِا َأََجََع َعَلْيِه ُعَلََمُء  ُمْعَظمِ  ةُ قَ افَ وَ : مُ ِث حْ َب ا الْ ذَ هَ  ِج ائِ تَ نَ  مي هَ أَ  نْ مِ وَ 

، َوْلَِا َجَرى بِِه اْلَعَمُل.  ْسِم اْلُعْثََمِني  الرَّ

 . َأْقَواٌل  - ِعْلُم اْلََْصاِحِف  -ْسُم اْلُْْصَحِف  رَ  -َة َأْشَت  اْبنُ  اْلَكِلَماُت اْلِمْفَتاِحيَُّة:
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 ةَمدَِّقُماْل
َلُة وَ  اْْلَْمُد هلل َلُم َعََل َسييِدَنا َربي اْلَعاْلَنَِي، َوالصَّ ٍد، َوَعََل آلِِه، َوَصَحاَبتِِه ُمَ السَّ مَّ

ا َبْعُد:ْم بِإِْحَساٍن إَِل َيوْ َأَْجَِعنَي، َوالتَّابِِعنَي ََلُ  يِن، َأمَّ  ِم الدي

 ِ ٍة، َفإِنَّ ِعْلَم َرْسِم اْلُْْصَحِف الّشَّ يِف ِمَن اْلُعُلوِم اْلُقْرآنِيَِّة الَّتِي َحظَِيْت بِِعنَاَيٍة َخاصَّ

 اْلُقْرآِن َتْدِوينًا َوِدَراَسًة لَِظَواِهرِ 
ِ
َرْت ِه َوَخَصائِِصِه؛ َفَظهَ َواْهتََِمٍم َبالٍِغ ِمْن ِقَبِل ُعَلََمء

ُة فِـي َهَذا اْلِعْلِم. فِـي ُُمَْتَلِف اْلَْمَصاِر َحَرَكُة التَّْألِيِف النَّْظِميَّ   ُة َوالنَّْثِريَّ

َفاِت اْلُقُروِن اْلُوَل ِِف َهَذا اْلَفني َقْد ُفِقَد،    عَ مَ َوََّل َشكَّ ِِف َأنَّ ُجْزًءا َكبًِيا ِمْن ُمَؤلَّ

َرَة إَِّلَّ َأنَّ َتَصانِيَف ِعْلِم الرَّ  ،ةٍ لَ زِ نْمَ  نْ مِ  ايهَ فِ لي ؤَ ْلُِ وَ  ،ةٍ انَ كَ مَ  نْ مِ  اََلَ ا مَ  ِحَقَة َواْلَُْتَأخي ْسِم اللَّ

َفاِت ُنُقوِل َوَأْقَواِل أَ  َحَوْت َعَدًدا ِمنْ   . ْصَحاِب تِْلَك اْلَُْؤلَّ

ي فِ لي ؤَ مُ  ودِ هُ ُج  ازِ رَ بْ إِ بِ  ةِ ايَ نَعِ  الْ َل إِ  نيَ ِس ارِ الدَّ  ودُ هُ ُج  هَ جَّ وَ تَ تَ  نْ أَ  مي هِ اْلُْ  نَ مِ  انَ ا كَ ذَ لِ    

َ  َك لِ ذَ  عِ ََجْ ، وَ ةِ ودَ قُ فَ اْلْ  يِف آلِ التَّ  َك لْ تِ     .ِب تُ كُ الْ  ونِ طُ بُ  نْ مِ  اِث الّتُّ

ِذيَن َكاَنْت ََلُْم   الَّ
ِ
يِف َباِرَزٌة ِِف  ُجُهودٌ َوِمَن اْلُعَلََمء ِ ؛  ِعْلِم َرْسِم اْلُْْصَحِف الّشَّ

َتاَب )ِعْلِم  َفَقْد َألََّف كِ ، هـ(360و َبْكِر ْبُن َأْشَتَة )تَأبُ : َوَتْعلِيًل اَيًة، َوَوْصًفا، ِروَ 

) ِ تِي َنَقَلَها َبْعُض  اْلََْصاِحِف(، إَِل َجانِِب كَِتاِب )اُْلَحَّبَّ َأْيًضا، َوَتُدوُر النُُّصوُص الَّ

ِة ِمْن كَِتاَبْيِه: )ِعْلِم اْلَْ  مَّ
( اْلَئِ ِ ُسوِم َوَتْعلِيلَِها، َصاِحِف، َواُْلَحَّبَّ َحْوَل َوْصِف الرُّ

 ِِف َذلَِك. َواْختَِلِف اْلََْصاِحِف 

ْ ُتِّشْ ُكُتُب َفَهاِرِس اْلَْْخُطوَطاِت إَِل   ْ َيِصَل إَِلْينَا، َوََل َغْيَ َأنَّ َهَذْيِن اْلكَِتاَبنْيِ ََل

يٍَّة ِمْن َهَذْينِ  ،  ُوُجوِد ُنَسٍخ َخطي اِجِم  ََم إِنَّ وَ اْلكَِتاَبنْيِ َ ا ِِف ُكُتِب الّتَّ َوَرَد ِذْكُرُُهَ

. َواْلَفَهاِرِس، َووَ  ْسِم اْلُعْثََمِني  َصَلنَا ِمنُْهََم َبْعُض ُنُقوٍل اْشَتَمَلْت َعَلْيَها ُكُتُب الرَّ

 ِِف  هِ ودِ هُ ُج  نْ عَ  ةِ ابَ تَ كِ لْ لِ  دٌ َح أَ  طَ َش نْيَ  نْ أَ  دَّ  بُ ََّل  ةَ تَ ْش أَ  نِ ابْ  َل ثْ ًَم مِ لَ عَ  نَّ أَ  ُت يْ أَ ا رَ نَهُ  نْ مِ وَ 

أَبُو َبْكِر  " انِ وَ نْعُ  َت ا، َتْ هَ تِ اَس رَ دِ وَ  هِ الِ وَ قْ أَ  عِ مْ جَ بِ  مَ وقُ أَ  نْ  أَ ََل عَ  ُت مْ زَ عَ ، فَ مِ ْس الرَّ  مِ لْ عِ 
 . "ْبُن َأْشَتَة َوُجُهوُدُه يف َرْسِم اْلُمْصَحفِ ا
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يَِّة اْلُوُقوِف َعََل َأْقَوالِِه ِِف ي َيَتَميَُّز ِِبَا اْبنُ تِ َوَنَظًرا لِْلَمَكاَنِة اْلِعْلِميَِّة الَّ   َأْشَتَة، َوَأَُهي

َما ُنِقَل  اْلُْْصَحِف، َفإِني َوَجدتُّ َأنَّ ِمَن اْلُِْفيِد ََجَْعَها َوَتْبِويَبَها، َوِمْن َثمَّ  ُمَقاَرَنةُ َرْسِم 

َما اْسَتَقرَّ َعَلْيِه اْلَعَمُل ِِف َرْسِم ِن اْلَكِريِم، َوَبنْيَ آرْ َعِن اْبِن َأْشَتَة ِِف َرْسِم َكلََِمِت اْلقُ 

ُهْم ََيُِدوَن فِيَها  َوْضعَهاتِْلَك اْلَكلََِمِت، وَ  ِصنَي بَِرْسِم اْلُْْصَحِف، َلَعلَّ َبنْيَ َيَدِي اْلَُْتَخصي

ِقيِق َبْعِض اْلََْسائِِل اْلِعْلِميَِّة اْلَُْتعَ  ْسِم، َوَيكْ لي َما ُيِفيُد ِِف َتْ ِشُف َعْن َجانٍِب َجِديٍد  َقِة بِالرَّ

َة اْلَبْحِث َعْن ِمْن َجَوانِِب َشْخِصيَِّة اْبِن َأْشَتةَ  اِرِسنَي َمَشقَّ ُل َعََل الدَّ  اْلِعْلِميَِّة، َوُيَسهي

 َأْقَوالِِه َبنْيَ َثنَاَيا اْلُكُتِب. 

َراثِِه ِِف َرْسِم اْلُْْصَحِف، َكََم  ِن َأْشَتَة، َوََجِْع تُ بْ اَوَيِْدُف َهَذا اْلَبْحُث إَِل التَّْعِريِف بِ 

ِفِه ِِف ِقيَمِة اْلِعْلِميَِّة ْلَُِؤلَّ َمْن َبْعَدُه، َوإِْظَهاِر الْ  وِدِه اْلِعْلِميَِّة، َوَأَثِرِه ِِف َيِْدُف إَِل إِْبَراِز ُجهُ 

 ِعْلِم َرْسِم اْلُْْصَحِف. 

َراَساِت   ا َعِن الدي ابَِقِة ِِف َهَذا اْلَْ ا َوَأمَّ ِة ِدَراَس لسَّ ٍة ْوُضوِع، َفَلْم َيْظَهْر ِِل ُوُجوُد َأيَّ

ْسِم اْلُعْثََمِني ِعْلِميَّ  ، َغْيَ َأنَّ َما  ٍة َتنَاَوَلْت َأْقَواَل اْبِن َأْشتََة ِِف الرَّ بَِحَسِب اْلَْنَْهِج اْلِعْلِميي

ْسِم، َوِمْن ثَ كُ  ُنِقَل َعِن اْبِن َأْشَتَة َمْبُثوٌث ِِف  ِة َهَذا اْلَبْحِث ُتِب الرَّ مَّ َتَطلََّب ََجُْع َمادَّ

ِقيَلُة؛ ُمَراَجَعَة َكثٍِي  ُة الصَّ رَّ بِيِب: الدُّ َداَرِة كَِتاُب اللَّ ْسِم، َلكِْن َيْأِِت ِِف الصَّ  ِمْن ُكُتِب الرَّ

اْلَْْفُقوَدُة، َواْسَتنََد  اْلََخصي اْلََْصاِدرُ  ََل لَِكْونِِه َأْوَفَر اْلُكُتِب ُنُقوًَّل َعِن اْلََْصاِدِر، َوعَ 

 َنْقِل تِْلَك اْلَْقَواِل. َتابِِه ِِف َكثٌِي ِِمَّْن َجاَء َبْعَدُه إَِل كِ 

؛ َوَذلَِك بَِتَتبُِّع َأْقَواِل َأِِب  َواْعَتَمدتُّ ِِف َهَذا اْلَبْحِث اْلَْنَْهَج اَِّلْستِْقَرائِيَّ َواْلَوْصِفيَّ

، ُثمَّ َتْبِويِب َما َُجِعَ ْبِن َأْشَتَة ِِف ُكُتِب  رِ َبكْ  ْسِم اْلُعْثََمِني َت َظَواِهِر َأْو  َوإِْدَراجِ  ، الرَّ ِه َتْ

، َوُمَقاَرَنِة َما ُنِقَل َعِن اْبِن َأْشَتَة ِِف َرْسِم َبْعِض اْْلُُروِف بََِم َقاَلُه  ْسِم اْلُعْثََمِني َقَواِعِد الرَّ

ُة ا مَّ
  اْلَعَمُل ِِف اْلََْصاِحِف.ْسِم، َوبََِم َجَرى بِهِ رَّ لَأئِ

 ِدَراَسُة َأْقَواِل اْبِن َأْشَتَة، َوُمنَاَقَشُتَها إَِّلَّ بِاْلَقْدِر الَِّذي  َوَلْيَس ِمْن َمنَْهِج َهَذا اْلَبْحِث 

ُق بَِتْحِقيِق َهَدِف اْلَبْحِث، َوُهَو ََجُْع ُتَراثِِه ِِف  اِرِسنَي  َلْفُت َنَظِر الدَّ ِم، وَ ْس الرَّ ِعْلِم َيَتَعلَّ
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تِ إَِل ِقيَمِة كَِتا َفْت َبْعَدُه ِِف َهَذا  بِِه اْلِعْلِميَِّة، َوَصَدى َمادَّ تِي ُألي ِه اْلِعْلِميَِّة ِِف اْلََْصاِدِر الَّ

 اْلِعْلِم.  

 َوَسْوَف َأَتنَاَوُل اْلَْْوُضوَع ِمْن ِخَلِل اْلََْباِحِث اْْلتَِيِة:

 ْشَتَة، َوكَِتابِِه )ِعْلِم اْلََْصاِحِف(.بِاْبِن أَ  َتْعِريٌف  ُل:ُث اْْلَوَّ حَ اْلَمبْ 

.  لثَّاِن:ا  اْلَمْبَحثُ  ْسِم اْلُعثََْمِني  َأْقَواُل َأِِب َبْكِر ْبِن َأْشَتَة ِِف الرَّ

َماِم اْبِن َأْشَتَة ِمْن ِخَلِل َأْقَوالِهِ  :الثَّاِلثُ   اْلَمْبَحثُ   . َمنَْهُج اْْلِ

 . ِف(يَمُة اْلِعْلِميَُّة لِكَِتاِب )ِعْلِم اْلََْصاحِ قِ الْ  :الرَّاِبعُ ْبَحُث  مَ لْ ا

.    اْْلَاِمُس:اْلَمْبَحثُ  ْسِم اْلُعْثََمِني  َتْوِجيَهاُت اْبِن َأْشَتَة َظَواِهَر الرَّ

تِي اْنَتَهى إَِلْيَها الْ  ُن النََّتائَِج الَّ تِي َتَتَضمَّ  ْحُث. بَ ُثمَّ اْْلَاِِتَُة الَّ

ْسِم اْلُعثْ  ُث َعْن إَِماٍم ِمنْ ِشَف َهَذا اْلَبحْ َوَأْرُجو َأْن َيكْ  ِة الرَّ مَّ
َز ُنُصوَص َأئِ ، َوُيَّْبِ ََمِني

، َوَحافًِزا َيْبَعُث  ُمَؤلَّ  نَي ِِبََذا اْلَفني ْسِم؛ لَِتُكوَن َمْرِجًعا لِْلُمْهَتمي ِفِه اْلَْْبُثوَثَة ِِف ُكُتِب الرَّ

هُ ِل ِِف إِْمَكانِيَِّة امَ َعََل اْلَ  َفاِت  ْلُعُثوِر َعََل َهَذا اْلَُْؤلَِّف النَِّفيِس، ََّل ِسيَََّم َأنَّ ِمْن ُمَؤلَّ

َمِة.   اْلُقُروِن اْلَُْتَقدي

الِِح، َفُهَو هللَ َوا َقنِي لِْلِعْلِم النَّافِِع، َواْلَعَمِل الصَّ يِق،  فِ َوِِلُّ التَّوْ  -َتَعاَل -َأْسَأُل َأْن ُيَوفي

بِيِل.َواَْلَاِدي إَِل َس   السَّ
ِ
 َواء
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 وَُّلاْلَمْبَحُث األ
 َة، َوِكَتاِبِه )ِعْلِم اْلَمَصاِحِف(َتْعِريٌف ِباْبِن َأْشَت

: تَ ْعرِيٌف ِِبْبِن َأْشَتةَ   :(1) َأوًَّلا
 َوَنَسُبُه:  ،اْْسُهُ 

ُد ْبُن َعْبِد اهللِ ْبِن ُمَ    ،اْلُْْقِرُئ  ،(3)اِنُّ ، َأُبو َبْكٍر اْلَْصَبهَ (2) ِد ْبِن َأْشَتةَ مَّ ُهَو ُمَمَّ

 .  النَّْحِويُّ

 َوَتََلِمَذتُُه: ،ُشُيوُخهُ 
ِد ْبِن  ، َوُمَمَّ ِد ْبِن َأْْحََد ْبِن اْْلََسِن اْلكَِسائِيي َقَرَأ َعََل: َأِِب َبْكِر ْبِن ُُمَاِهٍد، َوُمَمَّ

ُب،  ، َقَرَأ َعَلْيِه: َخَلُف ْبُن إِْبَراائَِفةٍ طَ وَ  ِل، َيْعُقوَب اْلَُْعدَّ  ُد ْبُن َعْبِد اهللِ اْلَُْؤدي ِهيَم، َوُمَمَّ

 .(4) ْبُن َغْلُبوَن، َوآَخُرونَ  ِعمِ َعْبُد اْلُْنْوَ 

 
اِء  ُتنَْظرُ  )1( ، ( 3/278)اْلَواِِف بِاْلَوَفيَاِت وَ ، (8/156)اْْلْسَلِم  َتاِريُخ وَ ، (2/617)َتْرََجَُتُه ِِف: َمْعِرَفُة اْلُقرَّ

 ُبْغيَُة اْلُوَعاةِ ، وَ (103،104/ 6)ى اْلَكبُِي فَّ َواْلُْقَ ، (1/238) هِ بِ تَ ْش اْلُْ َتْوِضيُح وَ ، ( 2/184) َغاَيُة النيَهاَيةِ وَ 

اُوِديي وَ  ،(1/421) يَن لِلدَّ ِ ِفنَي  وَ ، (6/224)اْلَْعَلُم وَ ، (2/161،162) َطبََقاُت اْلَُْفِّسي ُمْعَجُم اْلَُْؤلي

ُة الْ وَ ، (10/237)  .(2/47)فِنَي َعارِ َهِديَّ

ُل:ْلَ ََّلِن، الَِمِة َقوْ ِِف َضبِْط َهِذِه اْلكَ  )2(  بِالتَّاِء. (ةُ َأْشتَ ): ثَّاِن بِاَْلَاِء ِِف آِخِرِه، َوال (هْ َأْشتَ ) وَّ
: ُهَو ُت لْ . قُ نيَ يي انِ هَ بَ ْص ْلَ ِِف ا اَعةٌ : ََجَ هْ َأْشتَ »: (1/238ِه بِ تَ ْش اْلُْ  يِح ِض وْ تَ ) ِِف كِتَابِِه: ينِ دي ال اِصِ نَ  نُ ابْ َقاَل          

دِ ُمَ  نُ بْ  دُ َأْْحَ  اْْلَََمَعةِ  نَ . َومِ َتلِيَها َهاءٌ  ،َق َفوْ  اْلُْثَنَّاةِ  ِح تْ فَ بِ وَ  ،اْلُْْعَجَمةِ  نيِ الشي  نِ َوُسُكو ،َزةِ مْ َْلَ ا بَِفتِْح  ْه  َأْشتَ  نِ بْ  مَّ

ُد ْبُن َعبِْد  رٍ كْ َوَأُبو بَ  ،َعاذٍ مُ  نِ بْ  َعاذِ مُ  نِ بْ  اهللِ  دِ يْ بَ عُ  َعنْ  ،اِنُّ هَ بَ ْص اْلَ  دِ اهلِل ْبِن ُمَمَّ َلُه  ،اِنُّ هَ بَ ْص اْلَ ْه َأْشتَ ْبِن  ُمَمَّ

ْكََمِل ا إِْكََملِ ) َوَقاَل اْبُن ُنْقَطَة ِِف  .«َراَءاِت قِ  الْ ِِف  ٌت افَ نََّص مُ   بَِفتِْح  ُل وَّ ا اْلَ مَّ أَ  :ةَ يَ آِس وَ َة َأْشتَ  َباُب »: (1/136ْْلِ

ُد ْبُن َعبِْد اهللِ ْبِن  رٍ كْ بَ ُبو أَ : َفُهوَ  َهاَفْوقِ  نْ مِ  نْيِ تَ نَاثْ بِ وَ  َجَمِة،عْ اْلُْ  ءِ التَّا ِح تْ َوفَ  ْعَجَمِة،اْلُْ  نيِ الشي  َوُسُكونِ  ،َزةِ مْ اَْلَ  ُمَمَّ

ِد ْبِن أَ  ُ حَ ْلُْ اوَ  ،اءُ دَ تِ بْ اَِّل وَ  َلُه اْلَوْقُف  :َلِفيُّ َقاَل السَّ  ، اْلَْصبََهاِنُّ  ْشتَةَ ُمَمَّ ُح  «. َوَيَّتَ هِ يفِ نِ ْص تَ  نْ مِ  َراَءاِت ِِف اْلقِ  َّبَّ جَّ

ِه )عِ   ( ِِف َباٍب َواِحٍد، َواهللُ َأْعَلُم. ةَ يَ آِس  )( َمعَ ةَ َأْشتَ نِْدي َضبُْط اْبِن ُنْقَطَة؛ لَِضمي

ى  اَد اْلَْْقِريِزيُّ ِِف َوزَ  )3( (. َوِِف (6/103)اْلَُْقفَّ ينَ  َطبََقاِت ، وَ (1/142) َعاةِ اْلوُ  ُبْغيَةِ : )اْلَكْوَذِريُّ ِ  اْلَُْفِّسي

اُوِديي  (.(2/611) لِلدَّ  : )اللَّْوَذِريُّ

اِنُّ إِ  )4( ، َعْن إِْسَحاَق  اَدهُ ْسنََأْثبََت الدَّ ٍد اْلبَاِهِِلي ، َعْن َنافِعٍ  ِِف َطِريِق ُمَمَّ َجاِمُع اْلبَيَاِن  ُينَْظُر:. )اْلَُْسيَّبِيي

  نِيَةَ َعْن َرْوٍح، َعْن َيْعُقوَب، َوَجَعَلَها الثَّا لِ ُه َعِن اْلَُْعدَّ اٍر، َواْبُن اْْلََزِريي َطِريقَ ِسوَ  َواْعتََمَد اْبنُ (، 1/286

 (.1/152لنَّّْشُ اوَ ، 1/396اْلُْْستَنُِي  ُينَْظُر:) ِل. اْلَُْعدَّ َعنِ 
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 ُمَؤلََّفاتُُه:
ْصَ مِ بِ  يِق تِ عَ الْ  عِ امِ  اْْلَ ِِف  ُئ رِ قْ يُ  انَ كَ وَ ِِف اْلِقَراَءاِت، اْبُن َأْشَتَة َبَرَع 

َوَصنََّف  ، (1)

ِ )ِفِه: كِتَاُب التََّصانِيَف، َوِمْن َتَصانِي اذي )، َوكَِتاُب (2) (اْلَُْحَّبَّ ، َوكَِتاُب  (3) (اْلُِْفيِد ِِف الشَّ

 )، َوكَِتاُب (4) (ِعْلِم اْلََْصاِحِف )
ِ
ِرَياَضِة اْلَْلِسنَِة ِِف  )، َوكَِتاُب (5) ( اْلَوْقِف َواَِّلْبتَِداء

 . (7) طِ قْ  النَّاًبا ِِف تَ كِ َوَصنََّف  . (6) ( َوَمَعانِيهِ آنِ رْ إِْعَراِب اْلقُ 

ْ ودَ قُ فْ مَ  اْبِن َأْشَتةَ  ُب تُ كُ وَ   َنَقَلَها ،َعَدٌد َقلِيٌل ِمَن النُُّصوصِ إَِّلَّ ْعِضَها بَ  نْ َيِصْل مِ  ٌة، ََل

 . مْ اِتِ فَ نََّص  مُ ِِف  مِ لْ عِ الْ  ُل هْ أَ 

 َأقْ َواُل اْلُعَلَماِء ِفيِه:
 نَ مِ  ةٍ لَ مْ جُ بِ  ءُ ََم لَ عُ الْ  هِ يْ لَ ى عَ نَثْ أَ  دْ قَ ، وَ مِ لْ عِ الْ  لِ هْ أَ  نْيَ بَ  ةٌ يَ بِ كَ  ةٌ انَ كَ مَ  ةَ تَ ْش أَ  نِ بْ ا امِ مَ ْلِ لِ 

اِنُّ  هُ َقالَ ا ا مَ هَ نْمِ ، وَ اِب قَ لْ اْلَ وَ  اِف َص وْ اْلَ  : »ُهَو َضابٌِط، َمْشُهوٌر، ثَِقٌة، هـ(444)ت: الدَّ

 . (8)َسُن التَّْصنِيِف، َصاِحُب ُسنٍَّة«َح  ْلََْعاِن،اَعاَِلٌ بِاْلَعَربِيَِّة، َبِصٌي بِ 

َهبِيُّ  َل اقَ وَ    مِ َل عْ اْلَ  دُ َح ، أَ ْحِويُّ ، النَُّئ رِ قْ ْصَبَهاِنُّ اْلُْ ٍر اْلَ كْ و بَ بُ أَ » :هـ(748)ت: الذَّ

 .(9) «يَف انِ َص التَّ  نََّف َص ، وَ آنِ رْ قُ الْ  ِِف  عَ رَ بَ ... 

 
ى اْلَكبُِي  )1(  .(6/104)اْلَُْقفَّ

َي . َوُس (184/ 2)َغاَيُة النيَهاَيِة  )2( َ  )مي ْشبِيِِلي  فِْهِرْسةُ   ِِف اْلِقَراَءاِت( ِِف:اْلَُْحَّبَّ   َمْعِرَفةُ وَ ، (50ص)اْبِن َخْيٍ اْْلِ

ااْلقُ  ْكََمِل ، وَ (287ص) سِ مِ تَ لْ اْلُْ  ةُ يَ غْ بُ وَ ، (210ص)َجْذَوُة اْلُْْقتَبِِس وَ ، (2/617)ِء رَّ ، (1/136)إِْكََمُل اْْلِ

ى اْلَكبُِي   .(6/104)َواْلَُْقفَّ

اِء َفةُ َمْعرِ  )3( ِفنَي وَ ، (2/184)َهاَيِة َغاَيُة النيوَ ، (2/617) اْلُقرَّ  اْلَْعَلمِ  ِِف وَ . (10/372)ُمْعَجُم اْلَُْؤلي

 .اِت اءَ رَ قِ الْ  اذي وَ  َش ِِف  يدُ فِ اْلُْ :  (6/224)

يَن وَ ، (1/142)ُبْغيَُة اْلُوَعاِة  )4( ِ ُة اْلَعاِرفِنَي وَ ، (2/162)َطبََقاُت اْلَُْفِّسي ِفنَي  ْعجَ مُ وَ ، (2/47)َهِديَّ ُم اْلَُْؤلي

(01/237). 

ْكََم إِ  )5(  .(1/136)ِل ْكََمُل اْْلِ

يَن وَ ، 54 صِرْسُت ِفهْ الْ  )6( ِ  .(2/162)َطبََقاُت اْلَُْفِّسي

َة َأْقَواٍل ِِف ِكتَابِِه. َذَكرَ  )7( ، َوَنَقَل ِمنُْه ِعدَّ اِنُّ َماُم الدَّ  . (9ص) ِحِف اْلُْْحَكُم ِِف َنْقِط اْلََْصاُينَْظُر:  َذلَِك اْْلِ

اِء َمْعرِ  )8(  .(2/617)َفُة اْلُقرَّ

 .(8/156)اْْلْسَلِم  َتاِريُخ  (9)
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ٌق، ِثَقٌة«َش  ُأْسَتاٌذ َكبٌِي، َوإَِمامٌ :» ( ـ ه 833: )ت   اْْلََزِريي َوَقاَل اْبُن   . (1)ِهٌي، َوَنْحِويٌّ ُمَقي

 :هُ اتُ َوفَ 
َ َسنََة ِستينَي َوَثَلثَِِمَئٍة بِِمْصَ   .(2) ُتُوِفي

 نِياا: تَ ْعرِيٌف ِبِكَتابِِه: ِعْلِم اْلَمَصاِحِف: ثَ 

َفِة ِِف ِة مَ اْلَقِدياْلُكُتِب  ْشَتَة ِمنَ أَ ِِب َبْكِر ْبِن كَِتاُب )ِعْلِم اْلََْصاِحِف( ِلَ  ُيَعدُّ  اْلَُْؤلَّ

 اْلََْصاحِ 
ِ
َث فِيِه ِعْلِم ِهَجاء دَّ ُفهُ ِف، َتَ َكلََِمِت ِِف اْلََْصاِحِف َعْن َبَياِن َكْيِفيَِّة َرْسِم الْ  ُمَؤلي

ٍة َما َكاَن فِيِه َحْذٌف، َأْو ِزَياَدٌة، َأْو َبَدٌل  ا مَ  َأْو َوْصٌل، َأْو َفْصٌل، َأوْ  ،اْلُعْثََمنِيَِّة، بَِخاصَّ

ُق بَِرْسِم اَْلَْمَزِة.  َيَتَعلَّ

ْ َيِصْل إَِلْينَ بِالذي اْْلَِديرُ  ٌء،  ْكِر َأنَّ َهَذا اْلكَِتاَب َمْفُقوٌد ََل ْ َيْبَق ِمْن ُنَسِخِه ََشْ ا، َوََل

اِجِم َواْلَفَهاِرسِ  َ ِب تُ وٍص ِمنُْه ِِف اْلكُ َنْقُل ُنُص  ، َوَلْوََّل (3) َوَلْوََّل ِذْكُرُه ِِف ُكُتِب الّتَّ

َرِة ْلََا َعَرْفنَا َعنُْه   ْيًئا.َش اْلَُْتَأخي

َح بِاْسِم كَِتاِب اْبِن َأْشَتةَ  َل َمْن َصَّ ُه كَِتاَب )ِعْلِم َوَلَعلَّ َأوَّ ْسِم، َوَسَمَّ  الرَّ
ِ
 ِمْن ُعُلََمء

ا َصِ عَ الَ طَ َنصَّ َعََل مُ ، وَ اْلََْصاِحِف( َأُبو  :ةِ يلَ قِ عَ  الْ ََل عَ  هِ حِ  َشْ ِِف  هُ نْمِ  َل قَ نَ ، وَ ايً تِِه َنصًّ

بِيُب  ْ ؛ َحْيُث َقاَل: »وَ هـ(736ت)َبْكٍر اللَّ ِح َثَلِثنَي  اْعَلْم َأني َطاَلْعُت َعََل َهَذا الّشَّ

ٌة: اْلُْْقنُِع، َواْلُْْحَكُم، َوالتَّْحبُِي لِلدَّ  ْسِم َعَّشَ ، َوالتَّْبينُِي ِلَِِب َتْألِيًفا، ِمنَْها ِِف الرَّ اُوَد، دَ اِني

ُ ِلَِِب َبْكِر ْبِن َأْش   . (4) َتَة، َوكَِتاُب ِعْلِم اْلََْصاِحِف َلُه«َواْلَُْحَّبَّ

 
 .(2/184)َغاَيُة النيَهاَيِة  )1(

اِء َمْعرِ ُينَْظُر:  )2( اْلَواِِف بِاْلَوَفيَاِت وَ ، (1/142)ُبْغيَُة اْلُوَعاِة وَ ، (2/184)َغاَيُة النيَهاَيِة وَ ، (2/617)َفُة اْلُقرَّ

(3/278). 

يَن وَ ، (1/142)ُوَعاِة  الْ ُبْغيَةُ   )3( ِ ُة اْلَعاِرفِنَي َهدِ وَ ، ( 2/621)َطبََقاُت اْلَُْفِّسي   ُمْعَجُم اْلَُْؤليِفنيَ وَ ، (2/47)يَّ

(10/237). 

ِقيَلُة  (4) ُة الصَّ رَّ  .(146،147ص)الدُّ
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ُح بِا ، َفَيُقوُل: (1) ُيوِرُدُه َِّلْبِن َأْشَتةَ  بَِداَيِة اْلَقْوِل الَِّذي ْسِم اْلكَِتاِب ِِف َفَكاَن ُيَصي

 اْلََْصاِحِف(«.  مِ ْبُن َأْشَتَة ِِف كَِتاِب )ِعلْ  »َقاَل َأُبو َبْكرِ 

: َل ِمنْهُ اَب َِّلْبِن َأْشَتَة، َوَنقَ َوِِمَّْن َنَسَب َهَذا اْلكِتَ   ْبُن ُعَمَر، َأُبو  َعْبُد اهللِ  ِِف َمْوِضَعنْيِ

، اْلَْْعُروُف بِاْبِن آَجطَّا  نَْهاِجيُّ ٍد الصُّ هـ(750)تُمَمَّ
 (2). 

 )ِِف  هـ(430)ت َبْعدَ يُّ َوَقاَل اْلَْْهَدوِ 
ِ
اِب:  ، ِِف َخاِِتَِة اْلكِتَ ( اْلَْمَصارِ َمَصاِحِف  ِهَجاء

تِنَا ِمْن ُخُطوِط اْلََْصاِحِف، ِِمَّا  َهَذا اْلَباِب ََجِيَع َما َرَوْينَاُه عَ »َوَقْد ََجَْعُت ِِف  مَّ
ْن َأئِ

ِه ِمَن اْلُكُتِب«تَ َأَخْذُت َبْعَضُه ِمْن ِرَواَيتِنَا ِمْن كَِتاِب اْبِن َأْش  ْ ُيَسمي  (3) َة، َوَغْيِ . َوََل

ِفِه إَِّلَّ اْلَْْهَدِويُّ اْسَم اْلكِتَ  ْح بِاْسِم ُمَؤلي  َقْط.  ِِف َمْوِضَعنْيِ فَ اِب، َوََلْ ُيَصي

َح َأُبو َداُوَد ُسَلْيََمُن ْبُن َنَجاٍح  ْ  هـ(496)ت َوَصَّ   ِِف َمْوِضٍع بِكَِتاِب اْبِن َأْشَتَة، َوََل

ِه، َفَقاَل ِعنَْد َقوْ   ِمْن َغْيِ  »َوبَِواَوْينِ  [9]اْلّش: ﴾ې  ې  ى﴿ ِه َتَعاَل: لِ ُيَسمي

َفاِق َحَكاُه اْبُن َأْشَتَة ِِف كَِتابِِه،  ... َألٍِف  ، ِِف َباِب اتي َعْن ُنَصْيِ ْبِن ُيوُسَف النَّْحِويي

 .(4) اْلََْصاِحِف«

بِيُب ِِف  ِقيَلِة ِمْن َوَأْكَثُر َما َنَقَل اللَّ ِة الصَّ رَّ ُسوٍم َكاَنْت ِمْن كَِتاِب ِعْلِم  رُ  الدُّ

 . (5) َهَذا اْلكَِتاِب َأْيًضا ِحِف َِّلْبِن َأْشَتَة، َوَلَعلَّ اْلَْْهَدِويَّ َكاَن َينُْقُل ِمنْ اْلََْصا

ُيوطِيُّ  َماُم السُّ ُه َرَأى َِّلْبِن َأْشَتَة كَِتاَب ا هـ(911)تَوَذَكَر اْْلِ َصاِحِف، َوَنَقَل ْلَْ َأنَّ

ْتَقاِن(، َحْيُث َيُقوُل: »كِ  ِمنُْه ِِف  تِي َنَظْرُتَا َعََل َهَذا َتابِِه )اْْلِ َوَهِذِه َأْسََمُء اْلُكُتِب الَّ

يَِّة: َتْفِسُي اْبِن َجِريرٍ اْلكِتَ 
.. َواْلََْصاِحُف َِّلْبِن . اِب، َوَْلَّْصُتُه ِمنَْها. َفِمَن اْلُكُتِب النَّْقلِ

 .(6) ْشَتَة«أَ 

 
يَن  (1) َح بِِه ِِف َواِحٍد َوِعّْشِ  َها بِاْسِم اْلكِتَاِب.فِي ْح َمْوِضًعا، إَِّلَّ َثََمنِيََة َمَواِضَع َلـْم ُيَصي َصَّ

ِح َمْوِرِد الظَّ  يَانُ بْ ُينَْظُر: التي  (2)  . (258، 2/227)ْمآِن ِِف َشْ

 .(105ص)ُء َمَصاِحِف اْلَْمَصاِر ِهَجا )3(

 .(4/1195)ُُمْتََصُ التَّبْيِنِي   )4(

ُ ِِف ِعْلِم َرْسِم اْلُْْصَحِف َوَضبْطِِه  (5)  . (79ص)اْلُْيَِّسَّ

ْتَقانُ  )6(  .(1/32)ُعُلوِم اْلُقْرآِن  ِِف  اْْلِ
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 امِ وَ 
ِ
 اِشٍ عَ  نُ ابْ  امُ مَ : اْْلِ ةَ تَ ْش أَ  نِ ابْ  اِب تَ كِ  نْ وا مِ ادُ فَ أَ  ينَ ذِ الَّ  ِرينَ ْسِم اْلَُْتَأخي لرَّ ْن ُعَلََمء

 . (1) اِت ايَ وَ ري َبْعَض ال هُ نْمِ  َل قَ نَ ، وَ اِب تَ كِ الْ  مِ اْس بِ  َح َصَّ  دْ قَ ؛ فَ هـ(4010)ت

 ال
ِ
ُحوا بِكِتَ ْش ْسِم َأْقَواًَّل َعِن اْبِن أَ رَّ إَِضاَفًة إَِل ُنُقوِل ُعَلََمء ْ ُيَصي ، (2)ابِهِ َتَة، َوإِْن ََل

ْسمِ  ُل َعََل َأنَّ َلُه كَِتاًبا ِِف الرَّ  .  َفَهَذا ُيَدلي

ٍر؛ ِلَنَّ   ُل قْ النَّ َف قَّ وَ تَ  هُ َوَيْغُلُب َعََل الظَّني َأنَّ كَِتاَب اْبِن َأْشَتَة َقْد ُفِقَد ِِف َوْقٍت ُمَتَأخي

بِيِب لِ  ةِ يلَ قِ الصَّ  ةِ رَّ الدُّ ، كَ ةِ رَ خي أَ تَ اْلُْ  مِ ْس الرَّ  ِب تُ كُ  دَ نْعِ  هِ يْ لَ إِ  ةُ بَ ْس الني ، وَ هُ نْعَ   ْبنِ َِّل  انِ يَ بْ التَّ ، وَ لَّ

 نَ مِ  ُب تُ كُ الْ  ِت لَ َخ وَ ، َك لِ ذَ  دَ عْ بَ  هُ ََّبُ َخ  مَ دَ عَ انْ  مَّ ثُ  ،ْبِن َعاِشٍ َفْتِح اْلَْنَّاِن َِّل وَ  ،آَجطَّا

 . هُ نْعَ  لِ قْ النَّ

 َة يف ِكَتابِِه:تَ َمَصاِدُر اْبِن َأشْ 
ْ َينُصَّ اْبُن َأْشَتَة ِِف كَِتابِِه )عِ ْقَواِل اْلَْنُْقوِمْن ِخَلِل اْلَ  ْلِم اْلََْصاِحِف( َعََل َلِة ََل

تِي اْعَتَمَد َعَلْيَها: ُه ِمَن اْلََْصاِدِر الَّ  َمَصاِدِرِه، إَِّلَّ َأنَّ

َمامِ يَقُة: َكاْلُْْصحَ تِ اْلََْصاِحُف اْلعَ  .1 انَ  ِف اْْلِ ، ( )ُمْصَحِف ُعْثََمَن ْبِن َعفَّ

َة، َوَأْهِل اْلِعَراِق، َواْلَيَمِن، َوا ْلُكوَفِة، َوَمَصاِحِف َأْهِل اْلَِْدينَِة  َوَمَصاِحِف َأْهِل َمكَّ

َها.  اِم، َوَغْيِ  َوالشَّ

، ِب الِ غَ  الْ ِِف  دِ نَالسَّ  رِ كْ ذِ  نْ ًدا مِ رَّ ُُمَ  هُ اقَ ا َس مَ  انَ كَ  نْ إِ وَ ِرَواَياُتُه َعْن ُشُيوِخِه،  .2

َواَيا تِي اْعَتمَ َوِمَن الري ، َوِرَواَيُة َأِِب  : ِرَواَيُة َنافِِع ْبِن َأِِب َأْيًضا َد َعَلْيَهاِت الَّ  ُنَعْيٍم اْلََْدِني

ٍم.   ُعَبْيٍد اْلَقاِسِم ْبِن َسلَّ

  الرَّْسِم؟.يف  ِم اْلِقَراَءاِت َأمْ لْ  يف عِ فٌ ِكَتاُب )اْلُمَحَّبَِّ(: َهْل ُهَو ُمَؤلَّ 
َش ا ُدرُ ـجْ ـتَ  اِب ـِِف كَِت  ينَ رِ ـِاصـعَ ـمُ ـَن الْ ــثِي ـَلًفا َبنْيَ اْلَباحِ ـاَك ِخ ـنَـ إَِل َأنَّ هُ  اَرةُ ـْْلِ

(؛ هَ ـحَ ـمُ ـ)الْ  ِ ْس ـي الــَراَءاِت َأْم فِ ــقِ ـِم الْ ـلْ ـي عِ ـ َو فِ ــْل هُ ــ َّبَّ َب  ــَذهَ ـِم؟ فَ ــرَّ

 
 . (1/18)نَّاِن اْلَْْرِويُّ بَِمْوِرِد الظَّْمآِن َفتُْح اْلَْ ُر: ظَ ُينْ (1)

(2)  . يي ، َواْْلَْعََّبِ َخاِويي ، َوالسَّ اِني : الدَّ ِة َهَذا اْلَفني مَّ
 َكَأئِ
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ُه ُمؤَ إَِل أَ  (1) مْ ـ هُ ـ ُض ـعْ ـبَ  ْسِم،نَّ بِيَب عَ وَ  لٌَّف ِِف ِعْلِم الرَّ (  اْسَتنََد إَِل َأنَّ اللَّ ِ دَّ كَِتاَب )اْلَُْحَّبَّ

تِي طَ  ْسِم الَّ ُه ِِف  آَخُرونَ  َذَهَب ، وَ ، َوَنَقَل ِمنَْهااَلَعَهاِمْن ِضْمِن ُكُتِب الرَّ إَِل َأنَّ

ا :ُتُهمْ جَّ اْلِقَراَءاِت، َوُح  َ َ )اْلُْحَ  َصَفِت ِجِم َواْلَفَهاِرِس وَ َأنَّ ُكُتَب الّتَّ ُه ِِف َّبَّ ( بَِأنَّ

   .اْلِقَراَءاِت 

ْكُتوَر ُعَمَر َْحَْداَن َلُه َرْأٌي آَخُر، َحْيُث يَ  نَّ الدُّ
َ )ُقوُل: »ُيَلَحُظ َأنَّ َوَلكِ َكاَن  (اْلَُْحَّبَّ

َأَحٌد ِمْن َأْهِل  ِر اْلَِخَي ، َفَلـْم َيْذكُ (ْلََْصاِحِف ِم اِعلْ )َمْعُروًفا َأْكَثَر ِمْن كَِتاِب 

( ِِف ٱِحبِِه. َوَقِد تَِصاِص، َوََّل َمْن َتْرَجَم لَِصاْخ اَِّل  َ ْعَتََّبَ َبْعُضُهْم كَِتاَبُه )اْلَُْحَّبَّ

ِديِد َمْوُضوِعِه،  ِقَراَءاِت؛ َوَهَذا َأْمٌر َغْيُ َدِقيٍق. َوَقْد َوَصَفُه اْبُن اْْلََزِريي ُدونَ الْ  َتْ

ُ ]: )ُقْلُت: َوكَِتاُبُه َفَقاَل  يِد   ِمْقَداِرِه، َوَلُه كَِتاُب اْلُْفِ اٌب َجلِيٌل، َيُدلُّ َعََل ِعَظمِ تَ كِ  [ اْلَُْحَّبَّ

») اذي  . (2) فِـي الشَّ

ْكُتورُ  َذَكَرهُ  َوَما َ )ِمْن َأنَّ  َْحَْدانُ  ُعَمرُ  الدُّ ِعْلِم  ) ْكَثَر ِمْن كَِتاِب أَ َكاَن َمْعُروًفا  (اْلَُْحَّبَّ

 ِف لَّ ؤَ ْلُِ  ونُ كُ يَ  دْ قَ ؛ فَ نيَ فِ لي ؤَ اْلُْ  يعِ ََجِ  دَ نْعِ  اُل ا اْْلَ ذَ هَ يًحا، وَ حِ َص  ونُ كُ يَ  دْ قَ  (َصاِحِف اْلَْ 

 .هِ ْيِ غَ لِ  ونُ كُ  يَ ا ََّل مَ  وعِ يُ الذُّ وَ  ةِ رَ هْ الشُّ  نَ مِ  مْ هِ دِ َح أَ 

  َوََّل َمْن َتْرَجَم لَِصاِحبِهِ  ِص،َحٌد ِمْن َأْهِل اَِّلْختَِصاَلـْم َيْذُكِر اْلَِخَي أَ  هُ نَّ ا أَ مَّ أَ وَ 

ٍم َلهُ  مُ ْيُ غَ فَ  ا َح َصَّ  دْ ا، قَ طَّ آَج  نُ ابْ وَ  يُب بِ ا اللَّ ُُهَ ، وَ مِ ْس الرَّ  ةِ مَّ ئِ أَ  نْ مِ  نْيِ امَ مَ إِ  نَّ ِلَ ؛ َسلَّ

 .آنًِفاَمرَّ  ، َكََم َف لَّ ؤَ ا اْلُْ ذَ هَ  هِ ارِ آثَ  نْ مِ َأنَّ  رَ كَ ذَ  هُ لَ  مَ َج رْ تَ  نْ مَ  َك لِ ذَ كَ وَ ، اِب تَ كِ الْ  مِ اْس بِ 

ِ  مْ هِ ِض عْ بَ  ارَ بَ تِ اعْ  دَّ ا عَ مَ ا مَّ أَ وَ   ًدايي ؤَ ، مُ َأْمٌر َغْيُ َدِقيٍق  بَِأنَّهُ ( ِِف اْلِقَراَءاِت؛ كَِتاَب )اْلَُْحَّبَّ

ِديِد َمْوُضوِعهِ  اْلكَِتاَب  اْْلََزِريي  اْبنِ  َوَصِف بِ  هُ يَ أْ رَ  اِجَح  لَّ عَ لَ فَ  ،ُدوَن َتْ ُه ِِف   الرَّ َأنَّ

 
ْكتُوُر َأْْحَ  )1( َشالَوِِمَّْن َذَهَب إَِل َذلَِك: الدُّ ْدِريِسُّ  ْكتُورُ لدُّ ا، وَ ُد َشْ َمُة َظُر: ُُمْتََصُ ُينْ .َمْوََّلي اْْلِ  التَّبْيِنِي )ُمَقدي

ِق  ِق( اْلَوِسيَلُة إَِل َكْشِف اْلَعِقيَلةِ وَ ،  (432، 1/173)( اْلَُْحقي َمُة اْلَُْحقي  .(43ص) )ُمَقدي

ائِيَُّة فِـي َرْسـِم اْلُْ  )2( اطِبِـيي اْلَْنُْظوَمُة الرَّ وُحَها: ِقَراَءُة اْلَْ  وَ ْصَحِف لِلشَّ ِر اْلَْ  ُروِث وْ ُشُ ْفُقوِد ِمْن ِخَلِل اْلُْبَكي

ِحِق َواْلُْ  رِ اللَّ  /1502https://journals.openedition.org/mideo    :     : د. عمر ْحدانتََأخي
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اِجِم َواْلَفهَ  بَِدلِيِل َتْسِمَيتِِه ِِف  ؛ِقَراَءاِت الْ  َ ِ ِِف   اِرِس:ُكُتِب الّتَّ كَِتاَب )اْلَُْحَّبَّ

اْلَْنُْتوِريي  َأِِب َعْبِد اهللِ، َوَنْقِل (2) َلُه ِِف النَّّْشِ  َزِريي ، َواْعتََِمِد اْبِن اْْلَ (1) اْلِقَراَءاِت( 

ِريي ِِف ُتونْ، َوَمْعُلوٌم َأنَّ كَِتاَب اْلَْ (3)ِِف اْلِقَراَءاِت اَل اْبِن َأْشَتَة ِِف كَِتابِِه َأْقوَ  (ـه834)ت

 . اْلِقَراَءاِت 

اِنُّ  امُ مَ اْْلِ  رَ كَ ذَ وَ    نيَ فِ نيَص  اْلُْ ِِف  ُل وْ قَ : الْ لِ ْص فَ  ِِف ( ةِ اْلُْنَبيهَ  ةِ وزَ ُج رْ  )اْلُ ِِف  َأْشَتةَ  اْبنَ  الدَّ

ُ  َّلَّ إِ  نِ أْ ا الشَّ ذَ  هَ ِِف  ةِ فَ لَّ ؤَ اْلُْ  هِ بِ تُ كُ  نْ مِ  دُ وَج  يُ ََّل وَ ، (4) وِف رُ حُ لْ لِ   .اْلَُْحَّبَّ

بِيَب ََلْ َيْسَتْشِهْد بِاْلُْحَ َض إِ  ِ ِِف كَِتابِِه إَِّلَّ ِِف َمْوِضَعنْيِ اَفًة إَِل َذلَِك َفإِنَّ اللَّ ، َواْبُن  (5) َّبَّ

ْ َيُكْن بِْدًعا ِِف َذلِ  ِة اْلِقَراَءاِت ُنُصوًصا تَ ؛ َفَقْد َنَقَل َبعْ َك َأْشَتَة ََل مَّ
ُق بِِعْلِم تَ ُض َأئِ َعلَّ

ْسِم ِِف ُكتُ   بِِهْم. الرَّ

 

 

 

 
 

 

 
ْشبِيِِلي يُ  )1( اءِ وَ  ،(50ص)نَْظُر: فِْهِرْسُة اْبِن َخْيٍ اْْلِ ،  ( 210ص)بِِس تَ ْذَوُة اْلُْقْ َج وَ ، (2/617) َمْعِرَفُة اْلُقرَّ

ى اْلَكبِيُ  ْكََمِل ، وَ (287ص) سِ مِ تَ لْ اْلُْ  ةُ يَ غْ بُ ، وَ (6/104) َواْلَُْقفَّ  .(1/136)إِْكََمُل اْْلِ

 .(2/382)النَّّْشُ ِِف اْلِقَراَءاِت اْلَعّْشِ ُينَْظُر:  (2)

ُح الدُّ  )3( َماِم ِر اللََّواِمِع ِِف َأْصِل َمْقَرأِ رَ ُينَْظُر: َشْ  .(279،420،755،081ص) عٍ َنافِ  اْْلِ

 .(157ص) َهةُ ُة اْلُْنَبي اْلُْرُجوزَ ُينَْظُر:  )4(

ِقيَلُة  (5) ُة الصَّ رَّ  .(283،301ص)ُينَْظُر: الدُّ
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 الثَّاِنياْلَمْبَحُث 

 َة ِفي الرَّْسِم اْلُعْثَماِنيَِّأْقَواُل َأِبي َبْكِر ْبِن َأْشَت

ْسِم اْلَْْفُقوَدِة، إَِّلَّ َأنَّ َأْشَتَة ِمْن ُكُتِب  َمَع َأنَّ كَِتاَب َأِِب َبْكِر ْبنِ   ُهنَاَك ُنُصوًصا الرَّ

يَ  تِي َوَقَف َعَلْيَها عُ ًة بُِوُجوِد َهَذا اْلَُْؤلَِّف النََّصِ َواَياُت الَّ ُد َذلَِك الري َلََمُء ِفيِس، ُيَؤكي

َفاِتِْم، َوَهَذا اْلَْبْ  ْسِم َفَأْثَبُتوَها ِِف ُمَؤلَّ ُن ََجْ الرَّ َفهُ َحُث َيَتَضمَّ اِث الَِّذي َخلَّ َ  َع َذلَِك الّتُّ

َت اْلََْطالِِب اْْلتَِيِة:ُن َتْقِسيُم َأْقَوالِِه َوْفًقا لِ اْبُن َأْشَتَة، َوُيْمكِ  ْسِم، َتْ  َظَواِهِر الرَّ

 : فِ ذْ الَْ  ةِ رَ اهِ ظَ  تَ تَْ  جُ رِ دَ نْ ا ي َ : مَ لُ وَّ اْْلَ  بُ لَ طْ مَ الْ 
 دَ عْ ي بَ تِ الَّ  ِف لِ اْلَ  ِف ذْ  َح ََل عَ  ِف احِ َص اْلَْ  اِب تَّ كُ  اَق فَ اتي  ةَ تَ ْش أَ  نُ بْ  رِ كْ و بَ بُ ى أَ كَ َح  .1

[236]البقرة: ﴾ۀ﴿  نْ مِ  اِف كَ الْ 
 ََم لَ عُ  دَ نْعِ  هِ يْ لَ عَ  ٌق فَ تَّ مُ  ةَ تَ ْش أَ  نُ ابْ  اهُ كَ ا َح مَ وَ  .(1)

ِ
 ء

 . (2) مِ ْس الرَّ 

 التَّ وَ  ةِ زَ مْ اَْلَ  نْيَ ي بَ تِ الَّ  ِف لِ اْلَ  َف ذْ َأُبو َبْكِر ْبُن َأْشَتَة َح  رَ كَ ذَ  .2
ِ
 ﴾ ڻ﴿ ِِف  اء

 اِق فَ اتي ا بِ ذَ هَ . وَ (3) «ِف احِ َص اْلَْ  اِب تَّ كُ  يعُ ََجِ  هِ فِ ذْ  َح ََل عَ  ْت قَ فَ ا اتَّ مَ  اِب »بَ  ، ِِف [81]البقرة:

 . (5) ةِ يلَ قِ عَ  الْ ِِف  يُّ بِ اطِ الشَّ  هُ رَ كَ ذَ وَ  ُل.َوَعَلْيِه اْلَعمَ  ،(4) نْيِ خَ ْي الشَّ 

 ِِف : مٍ يْ عَ  نُ ِِب أَ  نُ بْ  عُ فِ انَ  اَل (: »قَ ِف احِ َص اْلَْ  مِ لْ )عِ  اِب تَ  كِ ُن َأْشَتَة ِِف بْ َقاَل َأُبو َبْكِر  .3

،  [17]التغابن: ﴾ۋ﴿ ،[245]البقرة: ﴾ ەئ     ائ  َفُيَضاِعُفهُ ﴿  ةِ ينَدِ اْلَْ  لِ هْ أَ  ِف احِ َص مَ 

، َواْختَ  [130ن:]آل عمرا ﴾وئ﴿ وَ  َف  لَ َحْيُث َوَقْعَن بَِحْذِف اْلَلِِف ِِف ََجِيِعِهنَّ

 
ِقيَلُة  )1( ُة الصَّ رَّ  .(236ص)الدُّ

َوَقاَل  .(2/186)نِي يِ تَّبْ ُُمْتََصُ الوَ ، (258ص)اْلُْْقنُِع وَ ، (76ص)ِر ا ُينَْظُر: ِهَجاُء َمَصاِحِف اْلَْمَص  )2(

اطِبِيُّ ِِف   ر اـــه  ـا ظ  ــه  ـْذف  ـه  ح  ــيـف  ۀْل ــق  و      ...... ........... :(5ص)ْلَقَصائِِد اَأْتَراِب  َعِقيَلةِ الشَّ
ِقيَلُة  )3( ُة الصَّ رَّ  .(237ص)الدُّ

 .(2/711)ُُمْتََصُ التَّبْيِنِي وَ ، (173ص)نُِع ُينَْظُر: اْلُْقْ  )4(

 ...(.ڻ   ڦ  َحيُْث َوَنافِعٌ )َحيُْث َقاَل:  .(6ص)ِب اْلَقَصائِِد  َأْتَراِقيَلةُ عَ  )5(
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اُء ِِف َذلَِك  َذَكَرُه  اْبِن َأْشَتةَ  نِ عَ  وُل قُ نْ ا اْلَْ ذَ هَ وَ  .(1) «َوالتَّْخِفيِف ، َفِمنُْهْم َمْن َقَرَأ بِاْلَْدي اْلُقرَّ

 اِنُّ الدَّ  اهُ وَ ا رَ ْلَِ  ُق افِ وَ اْلُْ  وَ هُ وَ  ،ةِ ينَدِ اْلَْ  لِ هْ أَ  ِف حَ ْص  مُ ََل عَ َأُبو َداُوَد؛ اْعتََِمًدا  -َأْيًضا-

  ِي عَ ِض وْ مَ وَ  ةِ رَ قَ بَ  الْ ِِف  َف َل ِنُّ اْْلِ االدَّ َذَكَر وَ ، (2)ِف ذْ اْْلَ بِ  عٍ افِ نَ  نْ عَ  ،ونَ الُ قَ  نْ عَ  هِ دِ نََس بِ 

نَّ هِ يعِ  ََجِ ِِف  َف َل اْْلِ  يُّ بِ اطِ الشَّ  َق لَ طْ أَ وَ ، (3) َف وُس يُ  نِ بْ  ْيِ َص نُ  نْ عَ  يدِ دِ اْْلَ 
  ِف ذْ اْْلَ بِ وَ  .(4) 

 . (5) َمُل َعَلْيِه اْلعَ ى رَ َج  ةِ فَ اعَ َض اْلُْ  الِ عَ فْ أَ  يعِ  ََجِ ِِف 

، [ 285] ِِف اْلَبَقَرةِ  ﴾ۀ﴿ َأنَّ  -َيْرِوي َعْن َنافِعٍ -َتَة َقاَل َأُبو َبْكِر ْبُن َأْش  .4

 [ 12] َوالتَّْحِريمِ 
ِ
 َواْلَباء

ِ
َمْوِضِع  ِِف  َف َل اْْلِ  اِنُّ الدَّ  َق لَ طْ أَ َوَقْد  .(6) بَِغْيِ َألٍِف َبنْيَ التَّاء

،  ٍف لِ أَ  ْيِ غَ بِ بِِه  َعََل َكتْ ةِ ينَدِ اْلَْ  لِ هْ أَ  ِف احِ َص مَ  ُبو َداُوَد إَِْجَاعَ ، َوَبْعَد َأْن َنَقَل أَ (7) اْلَبَقَرةِ 

ا َمْوِضُع التَّ  ،(8) ا ِِف َسائِِر اْلََْصاِحِف  فِيِه ِخَلفً َذَكَر َأنَّ  َفاِق َأمَّ ْحِريِم َفبِاْْلَْذِف بِاتي

ْيَخنْيِ  .اْلَْْوِض  ِِف  ِف ذْ اْْلَ  ََل عَ  ُل مَ عَ الْ وَ ، (9) الشَّ بِيُب اَل قَ   َعنْيِ  . (10) «رُ هَ ْش أَ  ُف ذْ اْْلَ : »وَ  اللَّ

َمامِ ِن اْبِن َأْشَتَة َأنَّ بِيُب عَ َنَقَل اللَّ  .5  ِِف اْلَْْوِضَعنْيِ  ﴾ ٻ﴿ ُه ِِف اْْلِ

،بَِألٍِف  [95،96]النعام:
ِ
[69]النعام: ﴾ٹ﴿ َثابَِتٍة َبْعَد اْلَفاء

  دَ عْ بَ  ٍف لِ أَ  ْيِ غَ  نْ مِ  

 . (11) يمِ اْلِْ 

 
ِقيَلُة  )1( ُة الصَّ رَّ  .(244ص)الدُّ

 . (174،175ص)ُينَْظُر: اْلُْْقنُِع  )2(

 . (558، 538ص)ُينَْظُر: اْلُْْقنُِع  )3(

 (.َجا ... ْلُف فِيِه َكيَْف اْْلُ       ک : )(6ص)َعِقيَلُة َأْتَراِب اْلَقَصائِِد َل ِِف: اقَ  )4(

اِن ُينَْظُر: َدلِيُل اْْلَ  )5(  . (80ص)َسِمُي الطَّالِبِنَي وَ  ،(138ص)ْيَ

ِقيَلُة  )6( ُة الصَّ رَّ  .(245ص)الدُّ

َصاِحِف  مَ  َجاءُ هِ ) ، َواْلَْْهَدِويُّ (19َمْرُسوُم اْلَطي ص) بَاِريي نْ . َوَكَذلَِك اْبُن اْلَ (538ص)ُينَْظُر: اْلُْْقنُِع  )7(

 .ِن ِعيَْسى، َعْن ُنَصْيٍ ِد بْ َنْقًل َعْن ُمَمَّ  (،17اْلَْمَصاِر ص

 .(2/322،323)ُينَْظُر: ُُمْتََصُ التَّْبيِنِي  )8(

 .(5/1213)ُُمْتََصُ التَّبْيِنِي وَ ، (208ص)ُينَْظُر: اْلُْْقنُِع  )9(

ِقيَلُة  )10( ُة الصَّ رَّ  .(245ص)الدُّ

ِقيَلةُ ُة الرَّ الدُّ  )11(  .(269ص) صَّ
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ْسمِ  وُخ يُ ُش  َواْخَتَلَف  ا﴾ٹ﴿  ِِف  الرَّ اطِبِ ِنُّ َوتَ ؛ َفالدَّ َلَف ِِف بَِعُه الشَّ يُّ َجَعَل اْْلِ

لِ  ْوِضعِ اْلَْ   َك لِ  ذَ ََل عَ َوَتبَِعُه  ،( 2) اِن الثَّ اْلَْْوِضِع  نِ عَ  اِنُّ الدَّ  َت كَ َس وَ  ،(1) اْلَوَّ

اطِبِيُّ  ِل، ِِف  ِف ذْ اْْلَ بِ  ِب رِ غْ اْلَْ  لِ هْ أَ  ِف احِ َص مَ  مُ ْس ى رَ رَ َج  هِ يْ لَ عَ وَ  ،(3) الشَّ  اِت بَ ثْ اْْلِ وَ  اْلَوَّ

َح بَِذلَِك اْلَْا ؛الثَّاِن  ِِف  ، َقاَل: َكََم َصَّ ى  رَ َج  ﴾ٻ ٻ﴿  ِِف وَ  ...ِف ذْ اْْلَ بِ وَ » ِرْغنِيُّ

ِل، وَ  عِ ِض وْ اْلَْ ، َوَأُبو َداُوَد بِاْْلَْذِف ِِف (4)«انَلُ مَ عَ  َلِف ِِف بِ  اْختَصَّ اْلَوَّ  عِ ِض وْ اْلَْ اْْلِ

  لِ هْ أَ  ِف احِ َص مَ  مُ ْس رَ  هِ ْي لَ عَ وَ َأْشَتَة، َكَر اْبُن ، َكََم ذَ اِت َب ثْ  اْْلِ َل  إِ مٌ وْ قَ  َب هَ ذَ وَ ، (5) الثَّاِن 

بِيُب  ،(6)ِق ّْشِ اْلَْ  َب اللَّ ِحيُح، إِذْ » َعََل َقْوِل اْبِن َأْشَتَة َفَقاَل: َولَِذلَِك َعقَّ  َوَهَذا ُهَو الصَّ

،  َبنْيَ  ُخْلٌف  [96:النعام] ﴾ٹ  ٹ﴿، وَ [95:عامالن] ﴾ٻ  ٻ﴿ َلْيَس ِِف 
ِ
اء اْلُقرَّ

 ْ ا ِِف اْلُقرْ َوََل ا  َيْكُثْر َدْوُرُُهَ َفُحِذَفِت   ﴾ہ﴿آِن، َفَوَجَب ُثُبوُت اْلَلِِف فِيِهََم، َوَأمَّ

 .(8) «( 7) لَِيْحَتِمَل ِقَراَءَتنْيِ  ؛اْلَلُِف فِيهِ 

اْلَلِِف، ُكتَِب ِِف َبْعِض اْلََْصاِحِف بِ  ﴾ڤ ٹ ﴿ نَّ ْيَخاِن َعََل أَ َوَقْد َنصَّ الشَّ 

 رَّ قُ الْ  يعِ مِ ِْلَ  ِف لِ اْلَ  َف ذْ َح َأُبو َداُوَد  ، َواْسَتَحبَّ (9) بَِغْيِ َألٍِف  َوِِف َبْعِضَها
ِ
  ةً قَ افَ وَ مُ  ؛اء

 . (11) ُل مَ ، َوبِِه اْلعَ (10) نيَ يي وفِ كُ الْ  ةِ اءَ رَ قِ لِ ، وَ ِف احِ َص اْلَْ  ضِ عْ بَ لِ 

 
اِنُّ َولَِذلَِك قَ  )1( اطِبِيُّ بِـيََّدَها الدَّ  َدَها َصاِحُب اْلَْْوِرِد بِـ: اْلُوَل. ، َوَقيَّ ﴾ ٻ ﴿ َوالشَّ

 .(541ص)اْلُْْقنُِع ُينَْظُر:  )2(

 .(7ص)َعِقيَلُة َأْتَراِب اْلَقَصائِِد ْلٍف ...(. ُخ َعْن ٻٻ َحيُْث َقاَل: )وَ  )3(

 (.6ُش )، َهامِ (3/505) التَّْبيِنيِ ُُمْتََصُ ُر: ُينْظَ  )4(

 .(506-3/450)ُُمْتََصُ التَّْبيِنِي ُينَْظُر:  )5(

 .(86ص)ُينَْظُر: َسِمُي الطَّالِبِنَي  )6(

ِم ِمنَ بَِفتِْح اْلَعنْيِ وَ  ﴾ٹ﴿ َقَرَأ اْلُكوفِيُّونَ  )7( ِم ِمْن َغْيِ َألٍِف، َوبِنَْصِب اللَّ َقَرَأ اْلبَاُقوَن ، وَ ﴾ڤ﴿ اللَّ

، وَ اْلَلِِف، َوَكِّْسِ اْلعَ بِ  ِم )َوَجاِعُل(، َوَخْفِض نْيِ  .(2/260). ُينَْظُر: النَّّْشُ ﴾ھ ﴿َرْفِع اللَّ

ِقيَلُة  )8( ُة الصَّ رَّ  .(269ص)الدُّ

 .(3/505)ُُمْتََصُ التَّبْيِنِي وَ ، (541ص)ُينَْظُر: اْلُْْقنُِع  )9(

 .(3/506)نِي تَّبْيِ الُُمْتََصُ  )10(

اِن ُينَْظُر: َدلِ  )11(  . (68ص)َسِمُي الطَّالِبِنَي وَ ، (155ص)يُل اْْلَْيَ
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،  [ 161] اِف ْعرَ اْلَ ِِف  ﴾گ﴿  َب تِ  كُ ََم نَّ إِ »وَ َتَة: َقاَل اْبُن َأْش  .6

ٍف؛ لَِتْحَتِمَل ُكلُّ َعََل ََخَْسِة َأْحرُ ِمْن َغْيِ َألٍِف،  [25] ُنوٍح  ِِف  ﴾ۋ ۋ﴿وَ 

. َقَرَأ َأُبو َعْمٍرو )َخَطاَياُكْم( َعََل َوْزِن َقَضاَياكُ َلْفَظٍة ِمنَْها ِقَراءَ    ، َوَكَذلَِك َقَرَأ ِِف مْ َتنْيِ

، َوَألٍِف َبْعَدهَ بَِألٍِف َقْبَل اْليَ  ﴾ۋ    ۋ﴿ُنوٍح 
ِ
،  اللَّْفِظ، َمُْذوَفٍة ِِف اْْلَ ا ِِف اء طي

 َواَْلَْمِز وَ  ﴾ۋ    ۋ﴿ وَ  ،﴾گ﴿  َوَقَرَأ اْلَباُقونَ 
ِ
، َوَبنْيَ بِاْلَياء

ِ
التَّاء

ْفرَ   اْختَِلٌف ِِف اْْلَْمِع َواْْلِ
ِ
اء َفاِق (2) «(1)ةً َخاصَّ  ِد ِِف اْلَْعَراِف ااْلُقرَّ . َوَهَذا بِاتي

، َوَذَكَر الشَّ  مَ ْيَخنْيِ  . (3) ْف لِ تَ َتْ  مْ لَ ، فَ َك لِ  ذَ ََل عَ  ْت عَ مَ تَ اْج  َف حِ اَص اْلَْ َأُبو َداُوَد َأنَّ اُم اْْلِ

تِ »ْشَتَة: َقاَل اْبُن أَ  .7 َفَق ُكتَّاُب اْْلََصاِحِف َعََل َحْذِف اْلَلِِف الَّ  ِمنَ اتَّ
ِ
 ي َبْعَد اْلَباء

 يَ بِ نْ اْلَ ، وَ [157] اِف رَ عْ اْلَ ِِف  ﴾ژ﴿
ِ
 . (4) « لَِك تَِلٍف ِِف ذَ ِمْن َغْيِ اْخ  [74] اء

ْسمِ  وخِ يُ ُش  اِق فَ اتي بِ َوَهَذا   .(5) الرَّ
بِيُب َأنَّ  .8 اِنَّ َأْغَفَل َمْوِضًعا َثالًِثا ََلْ َيْذُكْرُه ِِف اْلُْ َبْعَد َأْن َذَكَر اللَّ ، َوُهَو  (6)نِعِ قْ  الدَّ

 ِِف  ةَ  )التَّْبيِنِي(، َواْبَن َأْشتَ نَّ َأَبا َداُوَد ِِف َل أَ ، َنقَ [32]اْلعارج:ِِف  ﴾ى﴿ َتَعاَل: َقْوُلهُ 

ْس  (، َوََجِيَع اْلَُْصنيِفنَي لُِكُتِب الرَّ ِ ُه ِمْن َغْيِ َألٍِف َبْعَد النُّونِ ِم )اْلَُْحَّبَّ   . (7) َذَكُروا َأنَّ

ُل: َواْلَْْوِضعُ    ﴾   ڇ  ڇ﴿  ، َوالثَّاِن:[27ال:النف]   ﴾ ڤڤ﴿  اْلَوَّ

 . (8) ِِف َذلَِك  ُكتَّاِب اْلََْصاِحِف  ، َوََّل ِخَلَف َبنْيَ [8ن:]اْلؤمنو

 
 .(2/272،391) ُينَْظُر: النَّّْشُ  )1(

ِقيَلُة  (2) ُة الصَّ رَّ  .  (277ص)الدُّ

 .(5/2123،1233)، (3/579)ُُمْتََصُ التَّبْيِنِي وَ ، (214 ،185ص)ُينَْظُر: اْلُْْقنُِع  )3(

ِقيَلُة  (4) ُة الصَّ رَّ  .  (277،278ص)الدُّ

اِن َدلِ وَ   ، ( 863/ 4)   ، ( 577،578/ 3)   ُُمْتََصُ التَّبْينِيِ وَ ، ( 184،192ص) ْقنِعُ ُر: اْلُْ ُينْظَ  )5(  .(174ص)يُل اْْلَْيَ

 . (186،195ص)ِمنُوَن. ُينَْظُر: اْلُْْقنُِع ؤْ َذَكَر َمْوِضَع اْلَْنَفاِل َواْلُْ  )6(

ُة الدُّ ( 7) ِقيَلُة رَّ  .  (283ص)الصَّ

 .(93ص) َسِمُي الطَّالِبِنيَ وَ ، ( 5/1229)، (4/886)، (3/597) يِنيِ ُينَْظُر: ُُمْتََصُ التَّبْ  )8(
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 الثَّ  نْيَ ي بَ تِ الَّ  ِف لِ ْلَ ا ِف ذْ  َح ََل عَ  ُف احِ َص اْلَْ  ِت قَ فَ »اتَّ َقاَل اْبُن َأْشَتَة:  .9
ِ
 الرَّ وَ  اء

ِ
  اء

َفاِق ا بِاتي . َوَهذَ (1) «َك لِ  ذَ ِِف   ٍف َل تِ اْخ  ْيِ غَ  نْ مِ ، [4] اِف قَ ْح اْلَ  ِِف  ﴾ۉ ې ﴿ :هِ لِ وْ قَ  نْ مِ 

 . (2) َوَعَلْيِه اْلَعَمُل  ،نْيِ خَ ْي الشَّ 

  ﴾ ی  ی﴿  :اَل عَ تَ  هِ لِ وْ  قَ ِِف  ُف احِ َص اْلَْ  ِت فَ لَ تَ اْخ  دِ »قَ : اْبُن َأْشَتةَ َل َقا .10
ِمْن َغْيِ  ﴾ی  ی ی  ی  ﴿ َفِفي َمَصاِحِف َأْهِل اْلُكوَفةِ  ؛[75]الواقعة:

ََُم ِلَْجِل ِقَراَءِة َْحَْزةَ اْلَقاِف، َوَذلَِك َبنْيَ اْلَواِو وَ  َألٍِف  ، َفإَِّنَّ  َيْقَرآِن )بَِمْوِقعِ  َواْلكَِسائِيي

  ﴾ ی  ی﴿ َدَها، َوِِف َسائِِر اْلََْصاِحِف بُِسُكوِن اْلَواِو ِمْن َغْيِ َألٍِف َبعْ  (ی

ْفِظ دُ بَ بَِفْتِح اْلَواِو َوَألٍِف    ِف َل تِ اْخ َعََل  انِ خَ ْي الشَّ َوَقْد َنصَّ  .(3)«وَن اْْلَطي ْعَدَها ِِف اللَّ

 . (6) ُل َوَعَلْيِه اْلَعمَ ، ( 5) «رُ هَ ْش أَ وَ  رُ آثَ   ُف ذْ اْْلَ : »وَ يُب بِ اللَّ  اَل قَ وَ  ،(4)  ِِف َذلَِك ِف احِ َص اْلَْ 

  نْيِ عَ الْ  دَ عْ ي بَ تِ الَّ  ِف لِ اْلَ  ِف ذْ  َح ََل عَ  ِف احِ َص اْلَْ  اُب تَّ كُ  َق فَ »اتَّ َقاَل اْبُن َأْشَتَة:  .11

بِيُب َعنِ  .(7) «َحْيُث َوَقعَ  ﴾ڍ  ڌ﴿ :اَل عَ تَ  هِ لِ وْ قَ  نْ مِ   ٌق فَ تَّ مُ اْبِن َأْشَتَة  َوَما َنَقَلُه اللَّ

ْسمِ  وخِ يُ ُش  يعِ ََجِ  نْ عَ  ِف ذْ اْْلَ بِ  هِ يْ لَ عَ  اِنَّ (8)هِ عِ اِض وَ مَ  يعِ  ََجِ ِِف  الرَّ َماَم الدَّ ُه ، َما َعَدا اْْلِ  َفإِنَّ

 
ِقي (1) ُة الصَّ رَّ  .  (344ص)َلُة الدُّ

اِن َدلِيوَ  ،( 228ص)اْلَوِسيَلُة وَ ، (4/1117)تََصُ التَّْبيِنيِ ُُمْ وَ ، (206ص)ُينَْظُر: اْلُْْقنِعُ  )2(  .(197ص)ُل اْْلَْيَ

ِقيَلُة  (3) ُة الصَّ رَّ  .  (347ص)الدُّ

اِنُّ َوَرَواُه ال )4(  ُينَْظُر: ُُمْتََصُ التَّبْيِنيِ وَ . (212،755اْلُْْقنُِع ص) َقاُلوَن َعْن َنافٍِع بِاْْلَْذِف  َعنْ  -َأْيًضا-دَّ

اِن وَ ، (4/1182،1183)  .(174ص)َدلِيُل اْْلَْيَ

ةُ لدُّ ا( 5) ِقيَلُة رَّ  .  (347ص) الصَّ

: »وَ  (6) ُح فِيِه اْْلَْذُف؛ َقاَل اْلَْاِرْغنِيُّ جَّ ُه َمْرِويٌّ لِْلَِشاَرِة إَِل ِقرَ َيَّتَ ، َوِلَنَّ يي
 َعْن َنافٍِع، َوِِف  اَءِة َْحَْزَة َواْلكَِسائِ

اِن «. َدلِ ِف ِدينَِة، َواْلَعَمُل ِعنَْدَنا َعََل َحْذِف اْلَلِ َمَصاِحِف اْلَْ   .(199ص)يُل اْْلَْيَ

ِقيَلُة ( 7) ُة الصَّ رَّ  .  (385ص)الدُّ

ِقيَلُة وَ  ،(3/493،495)التَّبْيِنِي  تََصُ ُينَْظُر: ُُمْ  )8( ُة الصَّ رَّ  اْلَعِقيَلةِ  َوِِف  .(1/793)التيبْيَاُن وَ ، (384ص)الدُّ

: )11ص) اطِبِيُّ ا لِْلُكلي ....(.ىئ( َقاَل الشَّ  اْقتََصَ
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 ْ [3]سبأ: ِِف  ﴾ڍ  ڌ﴿ : َتَعاَل هُ لَ وْ  قَ َّلَّ إِ  رْ كُ ذْ يَ  ََل
  ِِف  ِف ذْ  اْْلَ ََل عَ  ُل مَ عَ الْ  ُح اجِ الرَّ ، وَ (1) 

 . (2)يعِ مِ ْْلَ ا

َتَعاَل ِمْن ِذْكِر )اْلُقْرآِن( َفُهَو َمْرُسوٌم ِِف  َوُكلُّ َما ِِف كَِتاِب اهللِ » : َقاَل اْبُن َأْشَتةَ  .12

ًفا َأْو ُمَضاًفا، َنْحَو:اْلَلِِف، إَِذا َكاَن بِ اْلََْصاِحِف   ﴾ ڱ  ڱڱ  ڱ  ﴿  ُمَعرَّ

  ﴾ خب  حب﴿ ، وَ [78]اْلرساء: ﴾ڃ  ڃ ڃ ڃڄ  ڄ﴿، وَ [185]البقرة:

،  ، َوَما َأْشَبَه َذلَِك. َواْخُتلَِف فِيِه إَِذا كَ [18]القيامة: ٍف ِِف َمْوِضَعنْيِ ًرا َغْيَ ُمَعرَّ اَن ُمنَكَّ

ڌ  ڎ  ڎ  ﴿ [3] ْخُرِف ، َوِِف الزُّ ﴾ھہ  ھ  ھ ﴿ [2] َفِفي ُيوُسَف 

َحَذَفَها، َواْلُْْثبُِتوَن ََلَا َأْهُل  َد اَْلَْمَزِة، َوِمنُْهْم َمنْ ْلَلَِف َبعْ ْن َأْثَبَت ا، َفِمنُْهْم مَ ﴾ڈ

ةً   . (3)«اْلِعَراِق َخاصَّ

اِنُّ ْوِضَعنْيِ َذَكَرُه اْلَْ َواْلَْنُْقوُل َعِن اْبِن َأْشَتَة ِمِن اْختَِلِف اْلََْصاِحِف ِِف ا ، (4) لدَّ

، َوَأُبو هـ(442)ت ِف حدود: َواْْلَُهنِيُّ  ،، َواْلَْْهَدِويُّ هـ(328)ت: اِريي َوَنصَّ اْبُن اْلَْنبَ 

ا َداُودَ  ْثَباِت فِيََم َعَداُُهَ    ﴾ ڎ﴿ ِف لِ أَ  ِف ذْ َح ْلَعَمُل َعََل ، َوا(5)َعََل اْْلَْذِف فِيِهََم، َواْْلِ

َمنْيِ وْ اْلَْ  ِِف   .(6)ااُُهَ دَ ا عَ مَ  ِت ا بَ ثْ إِ ، وَ ِضَعنْيِ اْلَُْتَقدي

ِد بْ َبْعَد َأْن َنَقَل اْلَْهْ  .13   ﴾ ۇ  ۆ  ۇ ﴿ َوفِيَها»ِن ِعيَسى َقْوَلُه: َدِويُّ َعْن ُمَمَّ

اْلُقْرآِن   َوََّل ُيْكَتُب فِيَها إَِّلَّ ِِف ََجِيعِ : ُيْكَتُب بَِألٍِف، َوبَِغْيِ َألٍِف. َقاَل: [93]اْلرساء:

 
 .(527ص)َظُر: اْلُْْقنُِع ُينْ )1(

اِن ُينَْظُر: َدلِيُل اْْلَ  (2)  .(158ص)ْيَ

ِقيَلُة ( 3) ُة الصَّ رَّ  .  (398ص)الدُّ

. ُينَْظُر:  اَلَف َعِن الدَّ . َوَنَقَل اْْلِ (288ص)اْلَوِسيَلُة وَ ، (248ص)ْقنُِع ُينَْظُر: اْلُْ  )4( : اْبُن آَجطَّا، َواْلَْاِرْغنِيُّ ِني

اِن وَ ، (1/407)اُن بْيَ لتي ا  .(171ص)َدلِيُل اْْلَْيَ

ُُمْتََصُ وَ ، (48ص)ُع اْلبَِديوَ ، ( 79ص)ْمَصاِر ِهَجاُء َمَصاِحِف اْلَ وَ ، (39،82ص)ُر: َمْرُسوُم اْلَطي ُينْظَ  )5(

 . (3/705،706)التَّبْيِنِي 

اِن نْظَ يُ  )6(  . (26ص) نيَ َسِمُي الطَّالِبِ وَ ، (172ص)ُر: َدلِيُل اْْلَْيَ
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َب:  َواَتاِِب، َوَأُظنُّ الصَّ َهَكَذا َوَقَع ِِف كِ »اْبِن َأْشَتَة: . َذَكَر َقْوَل (1)«ِسَوى َهَذا اْْلَْرِف 

 . (2) «َهَذا اْْلَْرِف  لِِف َغْيُ ِِف ََجِيِع اْلُقْرآِن بِاْلَ 

ْسمِ  بِيُب فِيِه  اْختَِلَف اْلََْصاِحِف ِِف َهَذا اْلَْ َوَقْد َنَقَل ُعَلََمُء الرَّ ْوِضِع؛ َواْخَتاَر اللَّ

،  هِ رِ ائِ ظَ  نَ ََل عَ  ًل َْحْ  ِب رِ غْ اْلَْ  لِ هْ أَ  ِف احِ َص  مَ ِِف  ُل مَ عَ الْ َعَلْيِه ى رَ َج ا  مَ ُهوَ وَ ْذَف، اْْلَ 

ْثبَ ـ ْعُض َتاَر بَ َواْخ  ا اعً بَ اتي  ؛ِق ّْشِ اْلَْ  لِ ـهْ أَ  ِف احِ ـَص ـ مَ َوَعَلْيِه اْلَعَمُل ِِف  اَت،ـُهُم اْْلِ

 . (3) ْيَخنْيِ لِلشَّ 

ٻ  ٻ ٱ ﴿(، ِِف َقْولِِه َتَعاَل:ِِف ِسَياِق اْلَكَلِم َعْن )إِْحَساًنا .14

 ََلَا، َقاَل ، َوِقَراَءِة اْلقُ [51قاف:]الح ﴾ٻ
ِ
اء َوِقَراَءُتُْم ََجِيًعا ُمَتاَبَعٌة »َة: اْبُن َأْشتَ  رَّ

ْسِم َذلَِك ِِف  َفَقدْ  .(4)«لِْلَمَصاِحِف  َأْهِل   َباِب َما اْخَتَلَفْت فِيِه َمَصاِحُف  َذَكَر ُعَلََمُء الرَّ

ُه (5) َصارِ اْلَمْ   اْْلَ  َل بْ قَ  ٍف لِ أَ بِ  ﴾ٻ﴿ُكوَفِة:  َمَصاِحِف الْ ِِف ؛ إِْذ إِنَّ
ِ
،  نيِ السي  نْيَ بَ ، وَ اء

يينيَ وَ  ،ونِ النُّوَ 
  َل بْ قَ بَِغْيِ َألٍِف  ﴾ى﴿َصاِحِف: َوِِف َسائِِر اْلَْ  ،(6) ِهَي ِقَراَءُة اْلُكوفِ

 ْْلَ ا
ِ
 . (7)  اْلَباِقنيَ ةِ اءَ رَ  قِ ََل عَ ، نيِ السي  ْعدَ بَ ، وَ اء

 
 .(73ص)ِهَجاُء َمَصاِحِف اْلَْمَصاِر  )1(

 .(73ص)اُء َمَصاِحِف اْلَْمَصاِر ِهجَ  (2)

ِقيَلُة وَ ، (3/796)تََصُ التَّبْيِنِي ُُمْ وَ ، (546ص)ُينَْظُر: اْلُْْقنُِع  (3) ُة الصَّ رَّ اِن  يُل اْْلَ لِ دَ وَ ، (304ص)الدُّ ْيَ

 .(69ص )َسِمُي الطَّالِبِنَي وَ ، (135ص)

 . (227ص)ِسيَلُة اْلوَ  (4)

،  ( 4/1118،1119)ُُمْتََصُ التَّْبيِنِي وَ ، (252ص)اْلُْْقنُِع وَ ، (101ص)اْلَْمَصاِر  ُينَْظُر: ِهَجاُء َمَصاِحِف  (5)

ُة وَ ، (382ص)َراِصِد يَلُة َأْرَباِب اْلَْ ََجِ وَ  رَّ ِقيَلُة االدُّ ِن  ْرَجاَنثُْر اْلَْ وَ ، (2/373)ّْشُ النَّوَ ، (343ص)لصَّ

(7/739،740). 

، َوَخَلٌف.ُهْم: َعاِصٌم، َوَْحَْزُة، َوالْ وَ  (6) يُّ
 كَِسائِ

، (5/1301) ُُمْتََصُ التَّبْيِنيِ وَ  ، (593،596ص)اْلُْْقنُِع وَ ، (102ص)ُينَْظُر: ِهَجاُء َمَصاِحِف اْلَْمَصاِر  (7)

ُة الصَّ وَ  ،(398ص)يَلُة َأْرَباِب اْلََْراِصِد ََجِ وَ  رَّ   َنثُْر اْلَْْرَجانِ وَ ، (2/401)النَّّْشُ وَ ، (355ص)ُة ِقيلَ الدُّ

(7/739،740). 
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اَء َيتَّبِ  َوَما َذَكَرُه اْبُن َأْشَتَة ِمنْ  ْم ُهَو اْلَغالُِب، َوإَِّلَّ ُعوَن اْلََْصاِحَف ِِف ِقَراَءِتِ َأنَّ اْلُقرَّ

َماُم َفَقْد َخاَلَف َبْعُضُهْم ُمْصَحَفهُ   ومُ ُس رْ مَ وَ »: هـ(623)ت:ِِلُّ َقْي عُ الْ ، َوِِف َذلَِك َيُقوُل اْْلِ

ْ  ِف احِ َص اْلَْ  ى  تَّ َح  ٍف حَ ْص مُ  لُّ كُ  هِ يْ لَ إِ  يَ ي ِس ذِ الَّ  دِ لَ بَ الْ  لِ هْ أَ  ةِ اءَ رَ  قِ ََل عَ  عَ ِض وُ  نْ كُ يَ  ََل

  ََم بَّ رُ ًضا، فَ يْ أَ  ةُ نَعَ نْ عَ الْ  رٍ طْ قُ  لي كُ  ِف حَ ْص  مُ َل إِ  يَف ِض ا أُ مَ  عُ جِ رْ  مَ ََم نَّ إِ ، وَ مْ ََلُ  ًعاابِ تَ  ونَ كُ يَ 

و بُ ا أَ ذَ ، هَ اهُ نَيَّ بَ ا ْلَِ  وَ رْ  غَ ََّل ا وَ فَ لَ تَ  اْخ ََم بَّ رُ وَ ، ُب الِ غَ الْ  وَ هُ وَ  مْ هُ فُ حَ ـْص مُ  مْ َتُ اءَ رَ قِ  َق ـافَ وَ 

 َل عَ الْ  نُ بْ و رِ مْ عَ 
ِ
ْ ، وَ ٌف لِ ا أَ ُتَ ورَ ي ُص تِ الَّ  ةِ زَ مْ اَْلَ بِ  (مْ كُ تْ لِ أْ يَ ) أُ رَ قْ يَ  ء   ََشْ ِِف  ْئ ََيِ  ََل

ٍ
 نَ مِ  ء

 ََل عَ  ُف احِ َص اْلَْ  ِت عَ َْجَ أَ  دْ قَ وَ  ،اوِ وَ الْ بِ ( ونَ كُ أَ )وَ  نيَ قِ افِ نَ اْلُْ ًضا ِِف يْ أَ  أُ رَ قْ يَ ا، وَ ِِبَ  ِف حِ اَص اْلَْ 

 ،ِف لِ اْلَ بِ  [24] ﴾ ٹ  ٹ    ڤ﴿ ِف رُ ْخ زُّ ال ِِف  آنِ رَ قْ يَ  ٌص فْ َح وَ  رٍ امِ عَ  نُ ابْ ا، وَ هَ فِ ذْ َح 

 .(1) «ةٍ يَ ثِ كَ  َك لِ ذَ لِ   رَ ائِ ظَ  نَ طًّا ِِف َخ  ٍف لِ أَ  ْيِ غَ بِ  هُ نَّ أَ  يهِ ًفا فِ َل ِخ  مُ لَ عْ  نَ ََّل وَ 

اِز، ِمْثَل َما َرَوى َخ َزَة، َوَأِِب َحْفٍص اْْلَ َتَة َعْن َْحْ َرَوى اْبُن َأْش  .15 َلُف ْبُن  زَّ

 ِِف ا َوُكلُّ ََشْ »َخاَقاَن: 
ٍ
ٍف، إَِّلَّ ، َفُهَو َمْرُسوٌم بَِغْيِ َألِ ﴾ڱ﴿ ْلُقْرآِن ِمْن ِذْكرِ ء

اِرَيا، َفإِنَّ اْلَلَِف فِيِه َمرْ اَمْوِضًعا َواِحدً  پ  ڀ  ﴿ِت، ِِف َقْولِِه َتَعاَل:ُسوَمٌة، َوُهَو ِِف الذَّ

ُه ُرِسَم بِاْلَ ﴾ڀ  ڀڀ   َواَيُة  .(2) «لِِف ، َفإِنَّ وَ َهِذِه الري تِي   (3) اَيَتنْيِ ِهَي إِْحَدى الري الَّ

 ال
ِ
ْسمِ ُرِوَيْت َعْن ُعَلََمء رَّ

اَز اِرْغنِيُّ َأنَّ اْْلَ ، َوَقْد َذَكَر اْلَْ (4)  ْيَخنْيِ  نِ عَ  ََّبَ ْخ أَ رَّ   ِف ذْ حَ بِ  الشَّ

ُ أَ ، وَ اِت يَ ارِ الذَّ  ِمنَ  ِخيِ ْلَ ااْلَْْوِضِع  ْيَ غَ  ،عَ قَ وَ  ُث يْ َح  رِ كَّ نَاْلُْ  ﴾ڱ﴿: ِف لِ أَ  ا  يَ كَ  َح ََم َّنَّ

 نَثْ تِ اْس  ْيِ غَ  نْ مِ  ،رِ كَّ نَاْلُْ  ﴾ڱ﴿ ظِ فْ لَ  نْ مِ  عَ قَ ا وَ مَ  لي  كُ ِِف  ِف لِ اْلَ  اِت بَ ثْ إِ  بِ ًَّل وْ قَ 
ِ
  ظٍ فْ لَ  اء

 
 .(242،243ص) َمْرُسوُم َخطي اْلُْْصَحِف  (1)

 . (289ص)اْلَوِسيَلُة  (2)

َواَيُة اْلُْخَرى ( 3) اَوالري  َل بْ قَ  ُف لِ اْلَ فَ ، ﴾ڱ﴿ نْ مِ  آنِ رْ قُ  الْ ا ِِف مَ  لُّ كُ »: اَل قَ  ،عٍ افِ نَ  بَِسنَِدِه َعْن ِنُّ ِهَي: َما َرَواُه الدَّ

 .(252،253ص) اْلُْْقنِعُ  «.ِب تْ كَ  الْ ِِف  اءِ اْْلَ 

، ( 80ص)ْمَصاِر ِهَجاُء َمَصاِحِف اْلَ وَ ، (3/464،465)ُُمْتََصُ التَّْبيِنِي وَ ، (252ص)ُينَْظُر: اْلُْْقنُِع  (4)

ِقيَلُة رَّ دُّ الوَ   .(76ص )ِمُي الطَّالِبِنَي َس وَ ، (1/415،416)التيبْيَاُن وَ ، (399ص)ُة الصَّ
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 َّلَّ إِ  ،عَ قَ وَ  ُث يْ َح  رِ كَّ نَاْلُْ  ﴾ ڱ﴿ : ِف لِ أَ  ِف ذْ  َح ََل ا عَ نَ دَ نْعِ  ُل مَ عَ الْ وَ »َوَقاَل:  ،(1) هُ نْمِ 

 . (2)«ةٌ تَ ابِ ثَ  هُ فُ لِ أَ ، فَ (اِت يَ ارِ الذَّ وَ ) ةِ ورَ  ُس ِِف  رَ ِخ اْْل  ﴾ڀ﴿

َفُقوا َعََل ْلَْ اْعَلْم َأنَّ ُكتَّاَب ا»َة: َقاَل اْبُن َأْشتَ  .16  ِِف َقْولِِه  َصاِحِف اتَّ
ِ
إِْثَباِت اْلَياء

اُء فِيَواْخَتَلَف ا ،[1]قريش: ﴾ٱ  ٻ ﴿  َعاَل:تَ  اِمٍر ِمْن َغْيِ اْبُن عَ  َفَقَرأَ  ؛هِ ْلُقرَّ

 
ٍ
 ِِف اللَّْفِظ، ﴾ٱ ﴿ِِف اللَّْفِظ، َوَقَرَأ اْلَباُقوَن  َياء

ِ
 ِِف  َوََّل ِخَلَف َبنْيَ اْلُقرَّ  بِاْلَياء

ِ
اء

 ِِف 
ِ
ْفِظ ِِف َقْولِِه َتَعاَل إِْثَباِت اْلَياء ُء ِمْن  َوُحِذَفْت َهِذِه اْلَيا ،[ 2]قريش: ﴾ٻ﴿:  اللَّ

اِم،إَِّلَّ  ﴾ٱ ﴿ِف، َوُأْثبَِتْت َياُء ََجِيِع اْلََْصاحِ  َوَكاَن اْلَوْجُه   ِِف َمَصاِحِف َأْهِل الشَّ

َذَف الْ   ﴾ٻ﴿ ِِف  َت ْثبَ َوتُ ِن َعاِمٍر، َراَءِة ابْ قِ ِلَْجِل  ﴾ٱ ﴿َياُء ِمْن َأْن ُتْ

َْجَاِع اْلُقرَّ   َعَلْيِه بِالْ ِْلِ
ِ
 اء

ِ
َماِم. ا ُرِسََم ِِف ا، َوَلكِْن َهَكذَ (3)َياء َوََّل ِخَلَف َبنْيَ ُكتَّاِب   ْْلِ

ََم )ْليلف( )إيلفهم(.   ِمنُْهََم. َوَهِذِه ِصَفُة َشْكلِهِ ْلََْصاِحِف ِِف َحْذِف اْلَلِِف ا

 ِمْن إِ ْخ اوَ 
ِ
،  ُبَها َِمُْطوَطًة بَِلٍم َهَكَذا )إيلفهم(يَلفِِهْم، َفِمنُْهْم َمْن َيْكتُ ُتلَِف ِِف اْلَياء

  .(4) « ﴾ٻ﴿ َها َياًء َمْعُقوَصًة َهَكَذاَوِمنُْهْم َمْن َيْكُتبُ 

، َوَأنَّ ْلَياا بِ ِف احِ َص اْلَْ  يعِ  ََجِ ِِف َمْكُتوٌب  ﴾ٱ ﴿  َوَما َقاَلُه اْبُن َأْشَتَة ِمْن َأنَّ    
ِ
ء

َوافٌِق ُهََم مُ ، َوَأنَّ اْلَلَِف َمُْذوٌف ِمنَْمُْذوٌف ِمْن ََجِيِع اْلََْصاِحِف  ﴾ٻ﴿ َياءَ 

ِة الرَّ  مَّ
  ﴾ ٱ ﴿  ِمْن َرْسمِ امِ الشَّ  لِ هْ أَ  َف احِ َص مَ اَءُه َبْيَد َأنَّ اْستِْثنَ .(5) ْسمِ لِنَْقِل َأئِ

 
اِن ُينَْظُر: َدلِيُل اْْلَ  (1)  .(176ص)ْيَ

اِن  (2)  .(177ص)َدلِيُل اْْلَْيَ

 .(2/403) اْلَعّْشِ اْلِقَراَءاِت  ّْشُ ِِف النَّ)إيلفهم(.   َمْكُسوَرٍة ِمْن َغْيِ َياءٍ َقَرَأ َأُبو َجْعَفٍر ِِبَْمَزةٍ  (3)

قِ  (4) ُة الصَّ رَّ  .(574،458ص) يَلةُ الدُّ

 مُ كَ حْ اْلُْ وَ ، (532ص)اْلُْْقنُِع وَ ، (70ص )َصاِحِف اْلَْمَصارِ ِهَجاُء مَ وَ ، ( 106ص)ُينَْظُر: َمْرُسوُم اْلَطي  (5)

َلُة اْلَوِسيوَ ، (229ص)ْصَحِف ْلُْ اَمْرُسوُم َخطي وَ ، (1323-5/1321)ُُمْتََصُ التَّبْيِنِي وَ ، (187ص)

اِن وَ  ،(538ص)اِب اْلََْراِصِد َأْربَ ََجِيَلُة وَ ، (343ص)  ، 7/783)َنثُْر اْلَْْرَجاِن وَ ، (217ص)َدلِيُل اْْلَْيَ

 .(100ص)َسِمُي الطَّالِبِنَي وَ ، (782
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ْ يَ   ََل
ِ
ْيَخانِ بِاْلَياء   َل قَ نَ  دْ قَ  فَ َّلَّ إِ ، وَ امِ لشَّ ا لِ هْ أَ  ةِ اءَ رَ قِ لِ  ةً ايَ عَ رِ  هُ نْمِ  ادٌ هَ تِ اْج  هُ لَّ عَ لَ فَ  ،ْذُكْرُه الشَّ

 يَ الْ  اِت بَ ثْ  إِ ََل عَ  ِف احِ َص اْلَْ  اعَ َْجَ إِ  دٍ احِ وَ  ْيُ غَ 
ِ
 . (1) اء

َذَف اْلَياُء مِ  هُ نَّ أَ  نْ مِ  هُ رَ كَ ا ذَ مَ ا مَّ أَ  َءِة اْبِن اِلَْجِل ِقرَ  ﴾ٱ ﴿ْن َكاَن اْلَوْجُه َأْن ُتْ

  ﴾ٻ﴿ ِِف  َت ْثبَ َوتُ ِمٍر، َعا
ِ
اء َْجَاِع اْلُقرَّ  ِْلِ

ِ
ا بَ أَ  نَّ ؛ ِلَ ُض هَ نْ  يَ َل فَ  ،(2) َعَلْيِه ِباْلَياء

 ِِبَْمَزةٍ  اِن الثَّ  عِ ِض وْ اْلَْ  ِِف َجْعَفٍر َقَرَأ 
ٍ
اْلَوْجُه َكاَن  هِ يِ ِس فْ  تَ ََل عَ  اءً نَبِ ، فَ  َمْكُسوَرٍة ِمْن َغْيِ َياء

 . َجْعَفرٍ َأِِب  ةِ ِلَْجِل ِقَراءَ  -ةٌ ومَ ُس رْ مَ   َي  هِ ََم كَ - َهاَف اْلَياُء ِمنْذَ َأْن ُتْ 

ُل  ؛﴾ ٻ﴿  ِِف َضْبطِ اْختَِلفِِهمْ  َنَقَلُه ِمنِ  َما اَأمَّ وَ    لِ هْ أَ  ُف احِ َص مَ  هِ يْ لَ عَ َفاْلَوَّ

، وَ ِب رِ غْ اْلَْ   وَ هُ ، وَ ِق ّْشِ اْلَْ  لِ هْ أَ  ُف احِ َص مَ  هِ يْ لَ عَ اْْلَخُر ، َوَعَلْيِه اْلَعَمُل ِعنَْد اْلَْاِرْغنِيي

 نْ مِ  هِ لِ ْص  أَ ََل ًيا عَ رْ ؛ َج ةً ودَ دُ رْ مَ  ُق حَ لْ تُ  اءَ يَ الْ  نَّ »إِ : اَل قَ  ُث يْ َح  ؛(3) يُب بِ للَّ ا هُ نَسَّ َح وَ  ،َل وْ اْلَ 

 . (4)«َق ْلِْ  أُ ََم بِ  اِت وفَ ذُ حْ اْلَْ  لِ اَص اتي  مِ دَ عَ 

 ِهَرِة الز ََِيَدِة: ا ْنَدرُِج َتَْت ظَ الثَّاِن: َما ي َ  بُ لَ طْ مَ الْ 
ا  مَ  اِب بَ ) :ِِف  ْيٍ َص نُ  نْ عَ  ،اِني هَ َب ْص ى اْلَ َس يْ عِ  نِ بْ  دِ مَّ ُمَ َة َعْن تَ ْش أَ  نُ ابْ اُه كَ َح َما  .1

، مِ َل السَّ  ةِ ينَدِ مَ ، وَ امِ الشَّ وَ  ،ةِ ْصَ بَ الْ وَ  ،ةِ وفَ كُ الْ ، وَ ةِ ينَدِ اْلَْ  لِ هْ أَ  ُف احِ َص مَ  هِ يْ لَ عَ  ْت عَ مَ تَ اْج 

  [ 87]يوسف: ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀپ پ پ  ڀ  ڀ﴿»اَل:قَ  ِمْن َأنَّهُ 

ُة ُعَلََم . َوَهَذا َما َذَكرَ (5) « ََجِيُع اْْلَْرَفنْيِ  ِف لِ اْلَ بِ  مَّ
ْس ُه َأئِ  الرَّ

ِ
َماِم ء اِني ِم، َكاْْلِ : ِِف  الدَّ

َفَقْت َعََل َرْسِمِه َمَصاِحُف َأْهِل اْلَ )بَ  اُوَد َفَذَكَر َأُبو دَ  ا، َأمَّ (6) ْمَصاِر(اُب ِذْكِر َما اتَّ

 
 .(4َهاِمُش )، (5/1321) ُُمْتََصُ التَّْبيِنيِ ُينَْظُر:  (1)

 .(2/403)النَّّْشُ فهم(. )إيل َغْيِ َياءٍ   َمْكُسوَرٍة ِمنْ ْمَزةٍ َأُبو َجْعَفٍر ِِبَ  َقَرأَ  (2)

ُة اْْلَ ُينْظَ  (3) رَّ اِن وَ  ، (4َهاِمُش ) ،(5/1323)بْيِنِي، ُُمْتََصُ التَّ وَ ، (105ص)لِيَُّة ُر: الدُّ  .(416ص)َدلِيُل اْْلَْيَ

ا (4) ِح َضبِْط اْْلَرَّ  .(306ص )زِ الطيَراُز ِِف َشْ

ُة الصَّ  (5) رَّ  .  (299ص)ِقيَلُة الدُّ

اِن َدلِيُل اْْلَ وَ ، (65ص)اُء َمَصاِحِف اْلَْمَصاِر ِهجَ وَ ، (39ص)َمْرُسوُم اْلَطي وَ ، (515ص): اْلُْْقنُِع نَْظرُ يُ  (6) ْيَ

اطِبِيُّ ِِف  .(268ص)  ِِبَا َألٌِف(.َوَمًعا  پ: )ََّل (9ص) اْلَعِقيَلةِ َوَقاَل الشَّ
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 ِن اْْلَْرَفنْيِ ْسَم َهَذيْ َوَلَعلَّ رَ  ،(1) ْلَلِِف َوَحْذفَِهاَياَدِة اََم بِزِ يهِ فِ  ِف احِ َص اْلَْ  َف َل تِ اْخ 

يي اْلَلِِف ُمَراَعاٌة لِ  َياَدةِ زِ ب  .(2) ، َوَعَلْيِه اْلَعَمُل هـ(250)ت: ِقَراَءِة اْلَبزي

امٍ َرْسُم َكلَِمِة )بِ  .2  ﴾ ۇ  ۆ ۆ﴿   ِِف َقْولِِه َتَعاَل:بَِياَءْينِ  (َأيَّ

بِ  ، َعَزاهُ [5]إبراهيم:  ُصوَرُة  َهَكَذا َوَقَعْت »: ْنَباِريي َقال اْبُن اْلَ وَ . (3) إَِل اْبِن َأْشَتةَ يُب اللَّ

ِ ْرِف ِِف اْْلَ   . (5) «نِ يْ اءَ يَ بِ ، وَ ٍف لِ أَ  ْيِ غَ : بِ (4) اْلَُْحَّبَّ

َماُم َأُبو َداُوَد رَ ِحِف، َكََم ا اْلََْص بِِخَلٍف َبنْيَ َوُهَو  ْيَخاِن، َواْخَتاَر اْْلِ ْسَمُه  َنَقَل الشَّ

َن اْلَوْجَهنْيِ  ، َوُهَو  لِِف َياَءْيِن َمَع َحْذِف اْلَ َواْلَعَمُل َعََل َرْسِمِه بِ  .(6) بَِياَءْيِن، َوَحسَّ

رَّ َكََم مَ الَِّذي اْخَتاَرُه اْبُن َنَجاٍح ِِف التَّنِْزيِل، 
 (7) . 

  نْ مِ  الِ الدَّ  دَ عْ بَ  ِف لِ اْلَ  اِت بَ ثْ إِ اْلََْصاِحِف َعََل  ُكتَّاُب  َق فَ »اتَّ : اَل اْبُن َأْشَتةَ قَ  .3

اُء فِيِهنَّ اْخَتَلَف ْجِم. وَ النَّوَ  ،وِت بُ كَ نْعَ الْ وَ  ،انِ قَ رْ فُ الْ وَ  ،ودٍ  هُ ( ِِف ودَ مُ )ثَ  ةِ ظَ فْ لَ  َفَقَرَأ  ؛اْلُقرَّ

اَل، ْتِح الدَّ فَ ُموَد( بِ َْحَْزُة اْلَْرَبَعَة )ثَ  َن الدَّ َوَكَذلَِك  اِل ِمْن َغْيِ َتنِْويٍن، َوإَِذا َوَقَف َسكَّ

َفاِق أَ  .(8) «مٍ َحْفٌص، َوُهَو َأَحُد ُرَواِة َعاِص  ْسمِ َوَهَذا بِاتي ِة الرَّ مَّ
و بُ ى أَ كَ َح ، َفَقْد (9) ئِ

 
 .(3/726،727)التَّْبيِنِي ُينَْظُر: ُُمْتََصُ  (1)

ُح اْلَعِقيَلِة ِلَِِب َشاَمةَ  (2) ِق( ُُمْتََصُ التَّْبيِنِي وَ ، (2/306)التيبْيَاُن وَ ، (128ص) ُينَْظُر: َشْ َمُة اْلَُْحقي )ُمَقدي

(1/242). 

ِقيَلُة  (3) ُة الصَّ رَّ  .  (301ص)الدُّ

ِ ) اْلَْْطبُوِع: ِِف  (4) اِجُح َما أُ ، َوالِهرٌ (، َوُهَو َتْصِحيٌف َظااْلَُْخيَّ    ْثبََت.  رَّ

 .(42ص)َمْرُسوُم اْلَطي  (5)

اْلَوِسيَلُة وَ ، (545ص)اْلُْْقنُِع وَ ، (72ص)اْلَْمَصاِر  ِهَجاُء َمَصاِحِف وَ ، (3/746): ُُمْتََصُ التَّْبيِنِي ُينَْظرُ  (6)

ِقيَلُة الدُّ وَ ، (1/953)التيبْيَاُن وَ ،  (332ص)ُة َأْرَباِب اْلََْراِصِد لَ ََجِيوَ ، (173ص) ُة الصَّ  .(130ص)رَّ

اِن دَ وَ ، (3/746) التَّْبيِنِي ُينَْظُر: ُُمْتََصُ  (7)  .(98ص)َسِمُي الطَّالِبنَِي وَ ، (166ص)لِيُل اْْلَْيَ

ِقيَلُة  (8) ُة الصَّ رَّ ُقوَن ِِف َقَرَأ اْلبَاِم(، وَ ْيًضا: َيْعُقوُب، َوَواَفَقُهْم ُشْعبَُة ِِف )النَّجْ أَ . َوَقَرأ ِبَذلَِك (363ص)الدُّ

 . (2/289،290)ُينَْظُر: النَّّْشُ بِالتَّنِْويِن. اْلَْرَبَعِة 

ِب اْلََْراِصِد اََجِيَلُة َأْربَ وَ ، (252ص)اْلَوِسيَلُة وَ ، (3/690)ُُمْتََصُ التَّبْيِنِي وَ ، (71ص)ُينَْظُر: اْلبَِديُع  (9)

 .(406ص)
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َ أَ  دٍ يْ َب  عُ ِِب أَ  نْ و عَ رٍ مْ عَ    نْ عَ  ونَ الُ قَ  نْ عَ  هِ دِ نََس ى بِ وَ رَ ، وَ ةٍ تَ ابِ ثَ  ٍف لِ أَ بِ  رِ وَ سُّ ال عِ بَ رْ  اْلَ ا ِِف َّنَّ

 . (1) «َك لِ  ذَ ِِف  ِف احِ َص اْلَْ   نْيَ بَ  َف َل  ِخ ََّل : »وَ اَل قَ  مَّ ، ثُ ٍف لِ أَ بِ  اِب تَ كِ  الْ ِِف  ةَ عَ بَ رْ اْلَ  نَّ أَ  عٍ افِ نَ 

َخاِويُّ َذَكَر ال .4  : ةَ كَّ مَ َأْهِل  ِف احِ َص  مَ ِِف َأنَّ اْبَن َأْشَتَة َحَكى َأنَّ هـ( 643)ت: سَّ

 ِف احِ َص اْلَْ  رِ ائِ  َس ِِف وَ  ،﴾ٿ﴿   َقْبَل اوٍ وَ  ْيِ غَ بِ  [37]القصص: ﴾ٿ  ٿ  ٹٿ﴿

، َوِقَراءَ َوَما َحَكاُه اْبُن َأْشَتَة بِاتي  .(2) «﴾ٿ﴿ ْيَخنْيِ ،  َكثٍِي بَِغْيِ َواوٍ  اْبنِ  ةُ َفاِق الشَّ

َة، َوَقَرَأ اْلَباُقونَ  َوَكَذلَِك ِهَي ِِف  بِاْلَواِو، َوَكَذلَِك ِهَي ِِف   ُمْصَحِف َأْهِل َمكَّ

 . (3) َمَصاِحِفِهمْ 

: َبْعَد َأْن َنَقَل [24]اْلديد:  ﴾يئمئ  ىئ  جئ  حئ  ﴿  ِِف َقْولِِه َتَعاَل: .5

: َقَرَأُه َأهْ » :َبْيدٍ َخاِويُّ َقْوَل َأِِب عُ السَّ  َو( ِِف ُل اْلِعَراِق بِِإْدَخاِل )هُ ُهَو اْلَغنِيُّ

بِإِْسَقاِط )ُهَو(، َوَكَذلَِك   ﴾جئ  حئ  ىئ  يئ﴿ ِدينَِة: اْلَْ  َمَصاِحِفِهْم، َوَقَرَأ َأْهُل 

ْيَخانِ  .(5) «َوَكَذلَِك َقاَل اْبُن َأْشَتةَ »َقاَل:  .(4) «ُهَو ِِف َمَصاِحِفِهمْ   َعََل َوَقْد َنصَّ الشَّ

اِم:  َب تِ كُ ِِف َذلَِك؛ فَ َصاِحِف اْختَِلِف اْلَْ    ، ﴾مئ﴿ بَِغْيِ ِِف َمَصاِحِف اْلَِْدينَِة َوالشَّ

 رَّ قُ لِ  َك لِ ذَ كَ  َئ رِ قُ وَ 
ِ
ِ  اء ِِف َمَصاِحِف  َب تِ كُ وَ  َفٍر،َجعْ  َوَأِِب  ،رٍ امِ عَ  نِ ابْ وَ  ،عٍ افِ ، نَ نِ يْ ْصَ اْلْ

 رَّ قُ الْ  نَ مِ  نيَ اِق بَ لْ لِ  َك لِ ذَ كَ  َئ رِ قُ وَ  ،﴾ مئ﴿ِة اْلَْمَصاِر: بِِزَيادَ َسائِِر 
ِ
 .(6) اء

 
 .(350ص)اْلُْْقنُِع  (1)

 . (201ص)َلُة َوِسيالْ  (2)

اِنُّ ِِف َباِب َماَذَكَرُه ا (3) َجاِز، َواا لدَّ َمامِ ْختََلَفْت فِيِه َمَصاِحُف َأْهِل اْْلِ اِم اْلُْنْتََسَخُة ِمَن اْْلِ َياَدِة  ْلِعَراِق، َوالشَّ بِالزي

، (4/679)ُُمْتََصُ التَّبْيِنِي وَ ، (100ص) ُينَْظُر: ِهَجاُء َمَصاِحِف اْلَْمَصارِ وَ  .(586ص)ُع نِ اْلُْقْ  َوالنُّْقَصاِن.

 .(149ص )لطَّالِبنَِي َسِمُي اوَ ،  (2/341)النَّّْشُ وَ ، (364ص) اْلََْراِصِد َباِب ََجِيَلُة َأرْ وَ 

 . (232ص)اْلَوِسيَلُة  (4)

 . (232ص)يَلُة اْلَوِس  (5)

 ، 4/1189)ُُمْتََصُ التَّبْيِنِي وَ ، ( 600،016ص)ُع اْلُْْقنِ وَ ، (102ص)ُر: ِهَجاُء َمَصاِحِف اْلَْمَصاِر ُينْظَ  (6)

ِقيَلةُ اوَ ، (1188 ُة الصَّ رَّ  .(150ص)َسِمُي الطَّالِبنَِي وَ ، (2/384)النَّّْشُ وَ ،  (347ص) لدُّ
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 ِة اْلَبَدِل:رَ هِ ا الثَّاِلُث: َما يَ ْنَدرُِج َتَْت ظَ  بُ لَ طْ مَ الْ 
 :اْْلَِلِف ََيءا  َرْسمُ  -أ 

ُهَو بَِألٍِف فَ  ﴾ڦ﴿   َما ِِف كَِتاِب اهللِ ِمْن ِذْكرِ لُّ َوكُ »َقاَل َأُبو َبْكِر ْبُن َأْشَتَة:  .1

 
ِ
اء َ ، إَِّلَّ ِِف َحْرَفنْيِ َوَقَعا َمًعا ِِف ُسوَرِة َوالنَّْجِم، َخ لَِكْوِن اَْلَْمَزِة َبْينَُهََم َبْعَد الرَّ ِة اِِت

َة آَيًة ِمنَْها:    ﴾ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿، وَ ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿ إِْحَدى َعّْشَ
ََُم رُ   ِس َفإَِّنَّ

ٍ
َفقَ  َمَتا بَِياء اْلَلُِف ِِف َهَذْيِن ْت َعََل َذلَِك اْلََْصاِحُف، وَ َبْعَد اْلَلِِف، اتَّ

ْفِظ َبْعَد اَْلَْمَزِة،   ِِف ةِ دَ وَعنْيِ ُصوَرٌة لِْلَهْمَزِة، َواْلَياُء َمَكاَن اْلَلِِف اْلَْْوُج اْلَْْوِض  اللَّ

َرْت َياًء َعََل اْلَْصِل، َولَِئلَّ  ، َواْلَْْكُتوُب  ُصوي  عَ َُيَْمَع َبنْيَ َألَِفنْيِ
ٍ
ََل   ِمْن َذلَِك بَِغْيِ َياء

 . (1) « َلْفِظ التَّْفِخيمِ 

 ارِ َص مْ اْلَ  لِ هْ أَ  َف احِ َص مَ إِنَّ ؛ فَ مِ ْس ِذي َقاَلُه اْبُن َأْشَتَة ُمَوافٌِق ْلَِا َنَقَلْتُه ُكُتُب الرَّ لَّ َوا

َفَقْت َعََل َرْسِم َمْوِضَعِي النَّ  َبْعَد اْلَلِِف، َفَلْم اتَّ
ٍ
 . (2) َتلِْف َتْ ْجِم بَِياء

  ﴾ ڀ﴿، وَ [33: الكهف] ﴾ۇئوئ  ﴿ وابُ َت كَ »وَ ْبُن َأْشَتَة:  َقاَل َأُبو َبْكرِ  .2

اْبِن َأْشَتَة ِمْن كَِتاَبِة َهاَتنْيِ اْلَكلَِمَتنْيِ  َعِن  َل قِ . َوَما نُ (3) «اعٌ َْجَ إِ  ٍف لِ أَ بِ  [44:اْلؤمنون]

ْسمِ يِع اْلََْصاِحِف ُمَوافٌِق ْلَِا َذَكَرهُ بِاْلَلِِف ِِف ََجِ   الرَّ
ِ
ُة ُعَلََمء مَّ

  ِف لِ  أَ ِِف  َف لِ تُ اْخ َقِد وَ ، (4) َأئِ

َ  أَ َل إِ  ونَ يُّ وفِ كُ الْ  َب هَ ذَ فَ ؛ ﴾وئ﴿ َياَدِة َعََل اْلُْْسَتْثنََياِت ْدُخُل تَ  َفَل ، ةٍ يَ نِ ثْ تَ  ُف لِ ا أَ َّنَّ  ِِف الزي

 
ِقيَلُة  (1) ُة الصَّ رَّ  .(415ص)الدُّ

ُُمْتََصُ  وَ ، (47ص)ْلبَِديُع اوَ ، (277،278ص)اْلُْْقنُِع وَ ، (82ص)َمَصاِحِف اْلَْمَصاِر  : ِهَجاءُ ُينَْظرُ  (2) 

 .(2/357)التيبْيَاُن وَ ، (482ص)ْرَباِب اْلََْراِصِد ََجِيَلُة أَ وَ ،  (300ص)ُة اْلَوِسيلَ وَ  ،(3/496،497)التَّبْيِنيِ 

ِقيَلُة  (3)  ُة الصَّ رَّ  . (525،526ص)الدُّ

التَّنِْويِن  َعََل نِيَّةِ  ﴾ڀ ﴿ ْأنِيِث َعََل اللَّْفِظ َوالتَّْفِخيِم، َوُيَزاُد ِِف ا لِلتَّ ْلُعَلََمُء َرْسَمُهََم بِاْلَلِِف إِْن َكاَنتَ َل الَّ َوعَ  (4) 

اْلُْْقنُِع وَ ، ( 54ص) َصارِ مْ  َجْعَفٍر. ُينَْظُر: ِهَجاُء َمَصاِحِف اْلَ  لِِقَراَءِة اْبِن َكثٍِي، َوَأِِب َعْمٍرو، َوَأِِب ُمَواَفَقةً 

َأْرَباِب اْلََْراِصِد  ََجِيَلةُ وَ ، (4/891)، (3/807)ُُمْتََصُ التَّبْيِنِي وَ ، (47ص)اْلبَِديُع وَ  ،(445،446ص)

 .(625ص)
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ْبِع،    بِالْ َب تَ كْ يُ  نْ أَ  هُ اُس يَ قِ فَ  ،يِث نِ أْ لتَّ لِ  هُ فَ لِ أَ  نَّ  أَ َل إِ  ونَ يُّ ْصِ بَ الْ  َب هَ ذَ وَ السَّ
ِ
  َب تِ كُ  ُث يْ حَ ، فَ َياء

، اِق ْْلَ ْلِ لِ  هُ فَ لِ أَ  نَّ إِ : يَل قِ فَ  ،﴾ڀ﴿ ا مَّ أَ وَ ، عِ بْ السَّ  مِ لِ كَ الْ كَ  هِ ائِ نَثْ تِ  اْس َل إِ  يَج تِ اْح  ِف لِ اْلَ بِ 

 لِ وْ قَ لْ ا ََل عَ وَ  ،اِب بَ ا الْ ذَ هَ  نْ مِ  ونُ كُ  يَ ََّل  اِق ْْلَ ْلِ لِ  هُ فَ لِ أَ  نَّ أَ بِ  لِ وْ قَ  الْ ََل عَ ، فَ يِث نِ أْ لتَّ : لِ يَل قِ وَ 

 . (1) ﴾ وئ﴿ َفَكََم ُذكَِر ِِف يِث نِ أْ لتَّ لِ  هُ فَ لِ أَ  نَّ أَ بِ 

 : اْْلَِلِف َواواا  َرْسمُ  -ب
 ۉ﴿ :- انَ فَّ عَ  نِ بْ  نَ ََم ثْ عُ  َف حَ ْص ي مُ نِ عْ يَ - امِ مَ  اْْلِ »ِِف  َتَة: َأْش نُ بْ ا َقاَل 

  ﴾ کک ﴿ ،[110: اْلرساء] ﴾ ڳڳڱ﴿ ، وَ [41:النور] ﴾ ې

َها بِاْلَلِِف َبْعَد ا ، [23،34 : ، اْلعارج92 :النعام] َمامِ ُكلُّ ِم، َوِِف اْْلِ  ﴾ ۀ ۀ﴿ للَّ

  ﴾ ڎ ڈڎ﴿، وَ [87]هود: ﴾ہہ﴿ وَ  ،[103:]التوبة

 . (2) بَِغْيِ َألٍِف َبْعَد اْلَواوِ  [9:منونؤْلا]
َلِة(  َواْلَْنُْقوُل َعِن اْبِن َأْشَتةَ  ، ةٍ تَ ابِ ثَ  ٍف لِ أَ بِ  يٍ مِ  َض َل إِ  يَف ِض أُ إَِذا ِِف َرْسِم َلْفِظ )الصَّ

ا ُقِرَئ بِاْْلَْمِع ِِمَّ  عِ َواِض اْلَْ  َلَثةِ ثَّ . َوَكَذلَِك َما َقاَلُه ِِف ال (3) َلْيِه اْلَعَمُل عَ وَ ، ورُ هُ ْش اْلَْ ُهَو 

ْفَرادِ   اْلَلِِف؛  ِِف  اْخُتلَِف ِف، وَ احِ َص يِع اْلَْ  ََجِ ِِف  اٍق فَ اتي اًوا بِ ُرِسَمْت وَ َقْد فَ ؛ (4) َواْْلِ

، (5) ا، َوَعَلْيِه اْلَعَمُل ِضهَ عْ  بَ ُحِذَفْت ِِف وَ  ِف،حِ اَص ِض اْلَْ عْ  بَ اِو ِِف وَ َد الْ عْ َتْت بَ فُأْثبِ 

 . (6) «يُح حِ الصَّ  وَ ا هُ ذَ هَ : »وَ اَل قَ فَ  يُب بِ اللَّ  هُ حَ حَّ َص وَ 
 

اِن ُينَْظُر: َدلِيُل  (1)  .(292ص)اْْلَْيَ

ِقيَلُة  (2) ُة الصَّ رَّ  .(851ص)الدُّ

 .(2/407)يَاُن التيبْ وَ ، (400،401ص)اْلُْْقنُِع وَ ، (25،53ص) اْلَْمَصاِر ِف ُينَْظُر: ِهَجاُء َمَصاحِ  (3)

(4) ، يُّ
ْمِع، ِِف َمْوِضَعِي التَّْوَبِة َوُهوٍد، َوِِف َقَرَأ اْلبَاُقوَن بِاْْلَ َوَخَلٌف، َوَحْفٌص َعََل التَّْوِحيِد، وَ  َقَرَأ َْحَْزُة، َواْلكَِسائِ

، َوَخ اْلُْْؤِمنُوَن َقَرَأ َْحْزَ  يُّ
َراَءاِت اْلَعّْشِ بَاُقوَن بِاْْلَْمِع. ُينَْظُر: النَّّْشُ ِِف اْلقِ َأَها الْ َلٌف بِالتَّْوِحيِد، َوَقرَ ُة، َواْلكَِسائِ

(2/281،290،328). 

  ، ( 396ص)اْلَوِسيَلُة وَ ، (4/886،887)، (3/638،696)ُُمْتََصُ التَّبْيِنِي وَ  ،(401ص)َظُر: اْلُْْقنُِع ُينْ (5)

 .(96ص)َسِمُي الطَّالِبنَِي وَ 

ُة الصَّ ا (6) رَّ  .(518ص)ِقيَلُة لدُّ
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 :ََتءا  التَّْأنِيثِ  َهاءِ  َرْسمُ  -ج
ْفَراِد بِال .1  ِِف َرْسُم )آَيٍة( َعََل اْْلِ

ِ
: َقاَل [50]العنكبوت: ﴾ہ  ہ  ہ﴿ تَّاء

ْن عَ  ْبِن َأَباَن، دِ مَّ ُمَ  نْ عَ  ،ىيَ َيْ  نِ بْ  دِ مَّ ُمَ  نُ بْ  اُق حَ ْس ا إِ نَ ََّبَ ْخ أَ » :َتَة َأُبو َبْكِر ْبُن َأْش 

َرِقيي َيَْيى ْبنِ  : آيَ َقاَل: ِقَراَءُة َعاِصٍم اْْلَحْ ، َعْن َوِهيٍب، َعْن َهاُروَن  اْلَفْضِل اْْلِ ؛  ةٌ َدِريي

ْفَرادِ   ُهوَ َكَتَبهَ  نْ َل مَ . َقاَل: َوَكاَن َأوَّ (1) َيْعنِي َعََل اْْلِ
ِ
َفَقِت  .(2) «ا بِالتَّاء   ُف احِ َص اْلَْ َوَقِد اتَّ

 التَّ بِ ( ةٍ َعََل َرْسِم )آيَ 
ِ
  َئ رِ قُ ، فَ يهِ فِ  اءُ رَّ قُ الْ  َف لَ تَ اْخ ا ِِمَّ  آنِ رْ قُ  الْ ِِف  َس يْ لَ وَ ، ةِ مَ لِ كَ الْ  هِ ذِ هَ  ِِف اء

 التَّ بِ   َب تِ كُ ، وَ يدِ حِ وْ التَّ وَ  عِ مْ  اْْلَ ََل عَ 
ِ
 . (3)َهاْيُ غَ  اء

:  مُ ْس رَ  .2  ِِف َثَلَثِة َمَواِضَع: َقاَل اْلَْْهَدِويُّ
ِ
ُه  رَ َذكَ »وَ )َكلَِمٍة( بِالتَّاء اْبُن َأْشَتَة: َأنَّ

 ِسَوى َثَل َلْيَس ِِف 
ِ
ھ  ھ    ھ  ھ﴿ ِم:َثِة َمَواِضَع: ِِف اْلَْنَعااْلُقْرآِن بِالتَّاء

ا [115] ﴾ے َذاِن َذَكَرُُهَ  .( 5) «(4)ِريي ْنَباْلَ ا اْبنُ . َواْلَْْوِضَعاِن اللَّ

ُل َوالثَّ ئِ َوَما َذَكَرُه اْبُن َأْشَتَة ُمَوافٌِق ْلَِا َعَلْيِه أَ  ْسِم؛ َفاْلَوَّ ُة الرَّ َفا ُرِسََم  اِن مَّ  اتي
ِ
، ًقابِالتَّاء

َلَف ِِف الثَّاِن، َوَلكِنَُّه اْخَتاَر َرْسَمُه بِال إَِّلَّ َأنَّ َأَبا َداُودَ   َنَقَل اْْلِ
ِ
، َوالثَّالُِث فِيِه  (6)تَّاء

، َوِِف َبعْ 
ِ
 ِض ِخَلٌف؛ َفِفي َبْعِض اْلََْصاِحِف بِاَْلَاء

ِ
ي َعَلْيِه اْلَعَمُل  َواْلَْْشُهوُر الَّذِ  ،َها بِالتَّاء

 . (7) لتَّاءُ ا

 
، َوَخَلٍف، َوُشْعبََة. ُينَْظُر: الَوِهَي ِقَراَءُة اْبِن َكثٍِي، َوَْحْزَ  (1) يي

 .(2/343)نَّّْشُ َة، َواْلكَِسائِ

 . (202ص)ِسيَلُة اْلوَ  (2)

التَّْبيِنِي  تََصُ ُُمْ وَ ، (498ص)اْلُْْقنُِع وَ ، (34ص)اْلبَِديُع وَ ، (39ص)ْمَصاِر ُينَْظُر: ِهَجاُء َمَصاِحِف اْلَ  (3)

 .(722ص)َراِصِد ََجِيَلُة َأْرَباِب اْلَْ وَ ، (4/980،981)

 [. 6 ]غافر: ﴾ہ ہ ۀ ہ﴿ [، وَ 33]يونس:   ﴾ حب خب مب ىب﴿  َأْي: (4)

 .(38ص)ِف اْلَْمَصاِر ِهَجاُء َمَصاحِ ( 5)

ُُمْتََصُ  وَ ، ( 492،493،502،514ص) اْلُْْقنِعُ وَ ، (32ص)اْلبَِديُع وَ ، (1/286)تَِداِء بْ إِيَضاُح اْلَوْقِف َواَِّل  )6(

 .(657، 3/511)التَّبْيِنِي 

  اْلَوِسيَلةُ وَ ، (4/1065،0661)، (3/511)ُُمْتََصُ التَّبْيِنِي وَ ، (555، 493،494ص)ُينَْظُر: اْلُْْقنُِع ( 7)

اطِبِيُّ ِِف  .(912ص) الطَّالِبِنَي يُ ، َسمِ ( 2/131)النَّّْشُ وَ ، (459ص) ََم : )َوفِيهِ (28ص) َعِقيَلةِ الْ َقاَل الشَّ

 َحْرِف َغافٍِر، َوالثَّاِن بِيُوُنَس. التَّاُء َأْوَل(. َيْعنِي ِِف 
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 :اِهَرِة اْلَبَدِل َما َيَِْت َوِِمَّا يَ ْنَدرُِج ِضْمَن ظَ 
 َذَكَر قَِراَءَة اْبِن َعاِمٍر: ْلََّا  ةَ ْشتَ َقاَل اْبُن أَ  [21]غافر: ﴾ڳڱ  ڱ  ڱڱ ﴿ .1

ِه: ﴾ ڑ﴿ ُه  .(1) « َك لِ  ذَ ِِف  َف احِ َص اْلَْ  عُ بِ تَّ يَ  لٌّ كُ »وَ : ﴾ڱ﴿ ، َوِقَراَءَة َغْيِ َأْي: َأنَّ

 اَْلَ بِ  :امِ الشَّ  َف حَ ْص مُ ا اَش َح  ارِ َص مْ اْلَ  ِف احِ َص مَ  عِ ي ََجِ ِِف  َب تِ كُ 
ِ
 يعِ مِ ِْلَ  ُقِرَئ  َك لِ ذَ كَ ، وَ اء

 رَّ قُ الْ 
ِ
،  مْ هِ ئِ ارِ قَ لِ  ُقِرَئ  َك لِ ذَ كَ وَ  ،اِف كَ الْ : بِ امِ الشَّ  ِف حَ ْص  مُ ِِف  َب تِ كُ ، وَ رٍ امِ عَ  نَ ا ابْ َش اَح  اء

اِنُّ  هُ رَ كَ ذَ وَ  ، امِ الشَّ وَ  اِق رَ عِ لْ اوَ  ازِ جَ اْلِْ  لِ هْ أَ  ُف احِ َص مَ  يهِ فِ  ْت فَ لَ تَ ا اْخ مَ  اِب  بَ ِِف  الدَّ

 اَْلَ بِ  ِف احِ َص اْلَْ  رِ ائِ  َس ِِف ، وَ اِف كَ لْ ابِ  امِ الشَّ  لِ هْ أَ  ِف احِ َص  مَ ِِف  هُ نَّ أَ  ى وَ رَ وَ 
ِ
َب   .(2)اء َوَعقَّ

َخاِويُّ َعََل قَ  اِميي ِِف اْلُْْصحَ َرَأْيُتَها  لَِك َوَكذَ »: ِل اْبِن َأْشتََة بَِقْولِهِ وْ السَّ الَِّذي  ِف الشَّ

 . (3)«َذَكْرُتهُ 

 دِ مَّ ُمَ  نْ عَ  ،اهللِ دِ ْب عَ  نِ بْ  رِ فَ عْ َج  نْ عَ  ،ُب تِ كْ اْلُْ  ٍح الِ و َص بُ ا أَ نَ ََّبَ ْخ »أَ َقاَل اْبُن َأْشَتَة:  .2

 نْ عَ  ،كِ ارَ بَ اْلُْ  نُ ا ابْ نَ ََّبَ ْخ أَ  :اََّل قَ  اِني هَ بَ ْص اْلَ  نُ ابْ وَ  ،يمُ هِ ارَ بْ ا إِ نَثَ دَّ : َح اَل ى قَ يَس عِ  نِ بْ ا

 طَ عَ  نْ عَ  ،انَ يَ فْ  ُس ِِب أَ  نِ بْ  ةَ لَ ظَ نَْح 
ٍ
َ وا أَ مُ عَ : زَ اَل قَ  هُ نَّ أَ  اء   ﴾ ۇ﴿  نَ ََم ثْ عُ  ِف حَ ْص  مُ ا ِِف َّنَّ

ْيَخاِن َأنَّ ُكتَّاَب (4)«ادِ الضَّ بِ  [24]التكوير: َفُقوا َعََل َأْن ْلَْ ا. َوَقْد َذَكَر الشَّ َصاِحِف اتَّ

 ،َوَعاِصمٌ  ،َواْبُن َعاِمرٍ  ،َنافِعٌ  َك لِ ذَ كَ  هُ أَ رَ قَ وَ اِد، ِِف اْلََْصاِحِف بِالضَّ  ﴾ۇ﴿ ُمواَرَس 

 رَّ قُ الْ  رُ ائِ َس  هُ أَ رَ قَ وَ  ،ْوٌح ورَ  ٌف،َوَخلَ  ،َوَأُبو َجْعَفرٍ  ،َوَْحَْزةُ 
ِ
اْبُن َكثٍِي، َوَأُبو : مُ هُ ، وَ اء

 وَ ، َعْمٍرو
ِ
، َوُرَوْيٌس بِالظَّاء َماُم  َل قَ نَ وَ  .(5)اْلكَِسائِيُّ  هِ مِ ْس  رَ ََل عَ  اعَ َْجَ اْْلِ  يُّ بِ اطِ الشَّ اْْلِ

 
 . (218ص)اْلَوِسيَلُة إَِل َكْشِف اْلَعِقيَلِة  (1)

 ، 4/1070) تََصُ التَّبْيِنيِ ُُمْ وَ ، ( 586،587ص)اْلُْْقنُِع وَ  ،(101ص)ِحِف اْلَْمَصاِر ُينَْظُر: ِهَجاُء َمَصا (2)

 .(2/365)النَّّْشُ وَ ، (1069

 . (218ص)اْلَوِسيَلُة  (3)

 .(536ص). َوُينَْظُر: اْلُْْقنُِع (245ص)اْلَوِسيَلُة  (4)

ُة  وَ ، (398ص)ْرَباِب اْلََْراِصِد أَ َلُة ََجِيوَ ، (5/1274)بْيِنِي ُُمْتََصُ التَّ وَ ، (536ص)ُينَْظُر: اْلُْْقنُِع  (5) رَّ الدُّ

 .(2/398،399)النَّّْشُ وَ ، (635ص)ُة ِقيلَ الصَّ 
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:  ،(1)ادِ الضَّ بِ  َخاِويُّ ادِ  اِميي لشَّ ِف اَوَرَأْيُتَها ِِف اْلُْْصحَ » َوَقاَل السَّ  . (2)«ِبالضَّ

ََم َقَرُؤوا »َة: تَ َواْبُن َأْش  ،َقاَل َأُبو ُعَبْيدٍ  [15]الشمس: ﴾گ  گ  گ﴿ .3 إِنَّ

َباًعا لِْلَمَصاِحِف ْلفَ َوا بِاْلَواوِ   اتي
ِ
اَء قَ  .(3) «اء ؛ ِلَنَّهُ َأْي: َأنَّ اْلُقرَّ

ِ
ِِف  َب تِ كُ  َرُؤوا بِاْلَفاء

اَمَصاِحِف اْلَِْدينَِة َوال ، َوِهَي ِقَراَءُة   ﴾ َفَل ََيَاُف  ﴿  مِ شَّ
ِ
  َوَأِِب َجْعَفٍر، َواْبنِ  ،َنافِعٍ بِاْلَفاء

 . (4) اوِ وَ الْ بِ   ﴾ گ    گ ﴿: ِف احِ َص اْلَْ  رِ ائِ  َس ِِف ْرُسوٌم ُه مَ ؛ ِلَنَّ َوَقَرَأ اْلَباُقوَن بِاْلَواوِ  ،َعاِمرٍ 

 :ةِ زَ مْ الَْ  ةِ رَ اهِ ظَ  تَ تَْ  جُ رِ دَ نْ ا ي َ مَ الرَّاِبُع:  بُ لَ طْ مَ الْ 
َماُم َأُبو َبْكِر َقاَل  .1 ََم َكَتُبوا»ْبُن َأْشَتَة:اْْلِ  ا ، َكََم َكَتُبوِِف اْلَْْوِضَعنْيِ  ﴾ک﴿ إِنَّ

 ْمَزِة َياًء ِِف:ِم اَْلَ َعََل َرْس  اعٍ َْجَ إِ َصاِحِف بِ ْلَْ ا اُب تَّ كُ  َق فَ اتَّ َأِي:  .(5) «ِِف اْلَواِقَعةِ  ﴾ېئ﴿

، َكََم ِِف [36ات:ف]الصا  ﴾ں ں ڻ﴿، وَ [67]النمل:  ﴾ک ک ﴿

 . (6)مِ ْس رَّ لا ةِ مَّ ئِ أَ  اِق فَ اتي بِ َوَهَذا  اْلَواِقَعِة، َعََل ُمَراِد التَّْلينِِي،

َفَقْت َفَكتَ َمَصاِحَف َأْهِل اْلعِ  نَّ أَ  يي ارِ بَ نْ اْلَ  نُ ابْ  رَ كَ ذَ  .2 ۇ  ﴿ :ُبواَراِق اتَّ

 يَ الْ بِ ] :[29]العنكبوت:  ﴾ۆ ۆ
ِ
َر َهَكَذا ِِف وي ُص وَ »: اَل قَ  مَّ ، ثُ [ونِ النُّوَ  اء

 ِ  . (7) «اْلَُْحَّبَّ

 
اُد ِِف (12ص)َلُة َأْتَراِب اْلَقَصائِِد َعِقيِِف: اطِبِيُّ َقاَل الشَّ  (1) ا(. ۇ: )َوالضَّ َمُع اْلبََّشَ  ََتْ

 . (246ص)اْلَوِسيَلُة  (2)

 . (244ص)َلُة اْلَوِسي (3)

، (5/1301)ُُمْتََصُ التَّبْيِنِي وَ ، (593،596ص) ْقنِعُ اْلُْ وَ ، (102ص): ِهَجاُء َمَصاِحِف اْلَْمَصاِر نَْظرُ يُ  (4)

ِقيَلُة وَ  ،(398ص)اْلََْراِصِد  َلُة َأْرَباِب يََجِ وَ  ُة الصَّ رَّ َنثُْر اْلَْْرَجاِن  وَ ، (2/401)النَّّْشُ وَ ، (355ص)الدُّ

(7/739،740). 

رَّ  (5) ِقيَلُة  ةُ الدُّ  .(489ص)الصَّ

  ُُمْتََصُ وَ ، (390-388ص)اْلُْْقنُِع وَ ، (44ص)اْلبَِديُع وَ ، (91،92ص)َصاِر اْلَمْ  ُينَْظُر: ِهَجاُء َمَصاِحِف  (6)

اِن وَ ، (1/457)النَّّْشُ وَ ، (368،369ص)اْلَوِسيَلُة وَ ، ( 4/956،957،1178) التَّبْيِنيِ  َدلِيُل اْْلَْيَ

 .(235ص)

َفْت َكلِ 67ص ُم اْْلَطي وَمْرُس ( 7) ِ ) َمةُ . َوَتَصحَّ  .)اْلخَِّب( ِِف اْلَْْطبُوعِ  ( إَِل اْلَُْحَّبَّ
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ْسمِ  اِق فَ اتي بِ ا ذَ هَ وَ  ِة الرَّ مَّ
  ُت يْ أَ : »رَ اَل قَ  دٍ يْ بَ  عُ ِِب أَ  نْ عَ  هِ دِ نََس و بِ رٍ مْ و عَ بُ ى أَ وَ رَ وَ  .(1)َأئِ

،  دٍ احِ وَ  ٍف رْ حَ بِ  ﴾ےھ ھ ﴿: [29و28] وِت بُ كَ نْعَ  الْ ِِف  ،امِ مَ  اْْلِ ِِف 

 . (2) «نْيِ فَ رْ حَ بِ   ﴾ۆ ۇ  ۆ﴿  :اِنَ الثَّ  ُت يْ أَ رَ وَ 

ََم َكَتُبوا اْلَلَِف ِِف »َقاَل َأُبو َبْكِر ْبُن َأْشَتَة:  .3 ُصوَرًة  [َوَقعَ  ُث ]َحيْ  ﴾ے﴿  إِنَّ

 ُصوَرًة  [58:الكهف] ﴾ ۅ﴿  كَِتاَبُتُهْم َك لِ ُتوَحِة، َوَيُدلُّ َعََل ذَ لِْلَهْمَزِة اْلَْفْ 
ِ
بِاْلَياء

تِي َكلِ ِن الْ َهاَتا .(3)«لِْلَهْمَزِة اْلَْْكُسوَرةِ  تي الَّ  َخَرَجْت َعنِ َمَتاِن ِمَن اْلَكلََِمِت السَّ

َزُتَ  َرْت َُهْ   ََلَا ُصوَرٌة،مَ ْلِقَياُس ِفيَها َأَّلَّ ُتْرَس َكاَن اا ِمْن َحَرَكِة َنْفِسَها، وَ اْلَْصِل، َفُصوي

: (4) ُشُيوِخ النَّْقلِ َفاِق بِاتي َوَهَذا  اِنُّ َماُم الدَّ َزةً  ْعَلمُ أَ  َوََّل ». َقاَل اْْلِ َطةً  َُهْ  َقْبَلَها ُمَتَوسي

  اْلَكْهِف  ِِف  ﴾ۅ﴿ َقْولِِه: َوِِف  ،(5) اْلَكلَِمةِ  هِ َهذِ  ِِف  إَِّلَّ  اْلُْْصَحِف  ِِف  ُرِسَمْت  َساكِنٌ 

 . (6)«َغْيُ  ََّل 

ومِ ِِف  ﴾ى﴿وَ »: َقاَل َأُبو َبْكِر ْبُن َأْشَتةَ  .4   بِاْلَواِو َواْلَلِِف، َوُكلُّ  [13] الرُّ

ٺ   ٺ﴿ [50] اْلُقْرآِن ِمْن ِذْكِر )ُدَعاء( َفُهَو بَِغْيِ َواٍو، إَِّلَّ الَِّذي ِِف َغافِرٍ  ِِف َما 

ُه ُكتَِب بِاْلَواِو وَ ﴾ٺ بِيُب َعنِ  َوَما َنَقُلهُ  .(7) « اْلَلِِف ، َفإِنَّ    اْبِن َأْشَتَة ِِف اللَّ

 
ُينَْظُر: اْلُْْقنُِع  (.ةِ زَ مْ هَ لْ لِ  نيِ يِ لْ التَّ  ادِ رَ  مُ ََل عَ  يهِ فِ  اءُ يَ الْ  ِت مَ ِس ا رُ مَ  رِ كْ ذِ  اُب  )بَ ِِف  اِنُّ الدَّ  َك لِ ذَ  رَ كَ ذَ وَ  (1)

اْلبَِديُع وَ ، (91،92ص) ِف اْلَْمَصارِ ِهَجاُء َمَصاحِ ، وَ (4/979) التَّبْيِنيِ  ُُمْتََصُ وَ ، (387،388ص)

التيبْيَاُن وَ ، (785ص)ْلََْراِصِد ََجِيَلُة َأْرَباِب اوَ ، (71ص)اِمُع اْْلَ وَ ، (836ص)يَلُة اْلَوِس وَ ، (44ص)

اِن وَ ، ( 1/457)النَّّْشُ وَ ، (2/092)  .(423ص)َدلِيُل اْْلَْيَ

 .(933ص)ْقنُِع اْلُْ  (2)

ُة الصَّ ( 3) رَّ ِح َمْوِرِد الظَّْمآِن التيبْ وَ ، (495ص)ِقيَلُة الدُّ  .(2/227)يَاُن ِِف َشْ

، (2/194)ُُمْتََصُ التَّبْيِنِي وَ ، (355ص)نُِع اْلُْقْ وَ ، (60ص)نَْظُر: ِهَجاُء َمَصاِحِف اْلَْمَصاِر يُ  (4) 

  ْرَباِب  أَ ََجِيَلةُ وَ ، (78ص)اْْلَاِمُع وَ ، ( 145،175،177ص) ِف َمْرُسوُم َخطي اْلُْْصحَ وَ ، (4/978،985)

انِ َدلِ وَ ، (1/448)النَّّْشُ وَ ، (589،591ص) اْلََْراِصدِ  َسِمُي الطَّالِبنَِي  وَ ، (239،240ص) يُل اْْلَْيَ

 .(121ص)

 [. ڳَواْلَواِقَعِة  ،ٺ مِ ، َوالنَّجْ ۆ ِِف َمَواِضِعَها الثََّلَثِة: ]اْلَعنَْكبُوِت  ﴾ٺ﴿ لَِمةُ ِهَي كَ  (5)

 . (355ص)اْلُْْقنُِع  (6)

رَّ  (7) ِقيَلُة الدُّ  .(498ص)ُة الصَّ
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ابَِقَتنْيِ ُمَوافٌِق ْلَِ  وِم مَّ ئِ ِه أَ ا َعَليْ اْلَكلَِمَتنْيِ السَّ ْسِم، َفَمْوِضُع الرُّ ،  ﴾ى﴿ ُة الرَّ

َفاٍق، لِ َمْرُسوَماِن بَِواٍو َوأَ  ﴾ٺ﴿  َوَمْوِضُع َغافِرٍ  ا، ُُهَ ْيُ غَ  آنِ رْ قُ  الْ ِِف  َس يْ لَ ٍف بِاتي

 . (1) ُل مَ َوَعَلْيِه اْلعَ 

َذا َكاَن ِِف ، إِ َواوِ ََجِيُع َما ِِف اْلُقْرآِن ِمْن ِذْكِر )َنَبأ( َفُهَو بِالْ »َقاَل اْبُن َأْشَتَة:  .5

ُه بِاْلَ  بِاْلَواِو  ةِ إِنَّ َرْسَم َهِذِه اْلَكلِمَ  .(2) «ِف لِ َمْوِضِع َرْفٍع، إَِّلَّ الَِّذي ِِف ُسوَرِة التَّْوَبِة َفإِنَّ

 -﴾ ڃ  ڃڃ  ڃ ﴿ [70] َع التَّْوَبةِ ِض َموْ َما َعَدا - (3) اْلَْرَبَعةِ  اِِف َمَواِضِعهَ 

ْسِم، َوُهَو الَِّذي َجَرى بِِه اْلَعَمُل هْ أَ  ُمتََّفٌق َعَلْيِه َبنْيَ   . (4) ِل الرَّ

ا  اِنُّ َأمَّ دِ بِاْلَواِو َبْعَدَها َألٌِف  ﴾ژ﴿ مِ َرْس  ِِف  َما َرَواُه الدَّ ِعيَسى  ْبنِ  ، َعْن ُمَمَّ

، َفَقِد اْسَتْش ْص ْلَ ا ْسِم؛ إِْذ إِنَّهُ  َكَلهُ َبَهاِني  الرَّ
ِ
َ  َكثٌِي ِمْن ُعَلََمء تِي َواِضعَ ْلَْ ا َعنيَّ   ُيْرَسمُ  الَّ

مَ  ُثمَّ  ،اْلَلِِف بِ  ُيْرَسمُ  َأنَّهُ  ََل عَ  َمْوِضِع التَّْوَبِة َفَدلَّ  َعنْ  َوَسَكَت  بِاْلَواِو، فِيَها  اْْلُْكمَ  َعمَّ

ْفِع َفاْلَواُو فِي َوُكلُّ َما ِِف اْلُقْرآِن َعََل »: َفَقاَل  ََل َغْيِ  عَ  َكانَ ِه ُمْثَبتٌَة، َوُكلُّ َما َوْجِه الرَّ

ْفِع َفَلْيَس فِيِه َواٌو، َوإِنَََّم هُ   .بِاْلَواوِ  َرْسِمهِ  َعََل  ُهنَا هُ مُ َكَل  ، َفَدلَّ (5) «﴾ڃ ﴿ وَ َوْجِه الرَّ

َشالوَ  ْكُتوُر َشْ   َكَلمِ  ِمنْ  َأنَّ التَّْحِقيَق  َذَكَر الدُّ
ِ
 َبْعدَ  اْْلُْكمِ  َتْعِميمَ  َأنَّ  اْلُعَلََمء

ْ  اللَّْفظِ  َهَذا ِمنْ  َبِقَي  َيُكونَ  َأنْ  َعَسى َما َعََل  بِهِ  ادَ فَ أَ  ،التَّْعينِيِ  ْوَل  قَ َوَذَكَر  ُيْذَكْر، ََل

،  لَّبيِب َعنِ ال ُه ِِف َبَراَءةَ َخاِويي أَ سَّ َأْشَتَة، َوال َوَقْوَل اْبنِ الطََّلَمنْكِيي  . (6)بِاْلَلِِف  نَّ

 
 ، 1076، 4/986)ُُمْتََصُ التَّْبيِنِي وَ ، (415ص)اْلُْْقنُِع وَ ، (59ص)اِحِف اْلَْمَصاِر ُينَْظُر: ِهَجاُء َمَص  (1) 

اِن َدلِيُل اْْلَْيَ وَ ، (1/451)النَّّْشُ وَ ، (598ص)اِصِد رَ ََجِيَلُة َأْرَباِب اْلَْ وَ ، ( 78ص)اْْلَاِمُع وَ ، (1075

 .(120ص) ُي الطَّالِبِنَي َسمِ وَ ، (247،249ص)

رَّ  (2) ِقيَلُة الدُّ  .(2/258)التيبْيَاُن وَ ، (501ص)ُة الصَّ

 ڇ﴿[، وَ 21]ص: ﴾ڃ ڃ﴿ [، وَ 9]إبراهيم:﴾ژ ژ﴿ َوَُجَْلُتَها َأْرَبَعُة َمَواِضَع، َوِهَي: (3)

 [.5]التغابن:  ﴾ک  ک   ک﴿وَ   ،[67]ص:  ﴾ڍ

ََجِيَلُة  وَ ، (3/747،748)التَّبْيِنِي  ُُمْتََصُ وَ ، (39ص)ْلبَِديُع اوَ ، (60ص)اْلَْمَصاِر ِف َصاحِ ُينَْظُر: ِهَجاُء مَ  (4) 

اِن وَ ، (598ص)ْلََْراِصِد َأْرَباِب ا  .(119ص )ُي الطَّالِبِنَي َسمِ وَ ، (250ص)َدلِيُل اْْلَْيَ

 .(404ص)نُِع اْلُْقْ ( 5)

ُة الصَّ اوَ ، (381ص)اْلَوِسيَلُة وَ (، 5َهاِمُش ) ،(3/631)ُينَْظُر: ُُمْتََصُ التَّْبيِنِي  (6) رَّ  .(501ص)ِقيَلُة لدُّ
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ُصوَرًة   (1)ِِف اْلَْرَبَعِة َمَواِضعَ  -ي اْلََْلَ ْعنِ يَ - ُكتَِبْت بِاْلَواوِ »َقاَل اْبُن َأْشَتَة:  .6

َها َأْن ُتْكَتَب بِارْ لِْلَهْمَزِة؛ ِلَنَّ اْلَكلَِمَة مَ  ِك َما َقْبلَ ُفوَعٌة، َوَحقُّ ا اَُّنَ كَ مَ وَ  ،اهَ ْلَواِو لَِتَحرُّ

َا َأَشدُّ اْستَِيَلًء َعََل  ائِ فَ ِْلَ ْثبَِتِت اْلَلُِف َبْعَدَها َتْأكِيًدا لِْلَهْمَزِة وَ أُ ، وَ ةٌ ومَ مُ ْض مَ  َها، َوَأَّنَّ

 َواْلَواوِ 
ِ
 ََل عَ  ْت قَ فَ ا اتَّ مَ ِذْكِر  اِب  بَ ِِف  اِنُّ ا الدَّ هَ رَ كَ ذَ . َوَقْد (2) «َمَكاِن اَْلَْمَزِة ِمَن اْلَياء

ِة  َمُل عَ الْ  ، َوُهَو َما َجَرى بِهِ (3) ِف لِ اْلَ وَ  اوِ وَ الْ بِ  ارِ َص مْ اْلَ  لِ هْ أَ  ُف احِ َص مَ  هِ مِ ْس رَ  مَّ
 ِعنَْد َأئِ

ْسمِ   . (4) الرَّ

 يَع َماَذَكَر ََجِ   انَ فَّ عَ  نِ بْ  نَ ََم ثْ عُ  ِف حَ ْص مُ  امِ مَ  اْْلِ »ِِف َقاَل َأُبو َبْكِر ْبُن َأْشَتَة:  .7

نَْتُه اْلَ    َذلَِك َمْكُتوٌب بِاْلَواِو َواْلَلِِف إَِّلَّ إِنَّ ََجِيعَ : -، َوَقاَل (5)َأْبَياٍت  َبَعةُ رْ َتَضمَّ

ََُم ُكتَِبا بِاْلَلِِف. ثُ [13] اْلِقَياَمةِ ِِف  ﴾ى ې﴿، وَ [18]  اْلَْائَِدةِ ِِف  ﴾ٻ﴿   مَّ ، َفإَِّنَّ

ا وَرى ِِف  ﴾ے﴿، وَ [94] مِ ِِف اْلَْنَعا ﴾خبحب﴿ َقاَل: َوَأمَّ ََُم ُكتَِبا  [21] الشُّ ، َفإَِّنَّ

 
[،  29]النمل:   ﴾ڱ  ں       ں  ڻ      ڻ  ڻ  ﴿[، وَ 24]اْلؤمنون: ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴿ ِهَي: (1)

 [.38]النمل: ﴾ڄ  ڄ  ڦ   ڦ﴿[، وَ 32]النمل:  ﴾ۇ  ۇ  ۆ  ڭ﴿وَ 

ِقيَلُة ( 2) ُة الصَّ رَّ  .(504ص)الدُّ

ُد بْ َذَكَر اْلََْواِضَع اْلَْرَبَعَة ُمَ وَ  (3) ّْشُ ْبُن ُعَمَر َعْن َهارُ ُن ِعيَْسى اْلَ مَّ
، َوَرَوى بِ وَن، َعْن َعاِصٍم  ْصبََهاِنُّ

: َماِم بِاْلَواِو. َأنَّ اْلَْرَبَعةَ   اْْلَْحَدِريي  .(523،524، 410-408ص)نَْظُر: اْلُْْقنُِع  يُ  ِِف اْْلِ

ََجِيَلُة َأْرَباِب اْلََْراِصِد وَ ، (383ص) اْلَوِسيَلةُ وَ ، (4/888،988)ُُمْتََصُ التَّبْيِنِي وَ ، (37ص)بَِديُع الْ  ُينَْظُر: (4) 

اِن وَ ، (598ص)  . (191ص)َسِمُي الطَّالِبِنَي وَ ، (249ص)َدلِيُل اْْلَْيَ

اطِبِيُّ ِِف: ْْلِ َقاَل ا (5)  .(22ص) دِ اْلَقَصائِ  َأْتَراِب  َعِقيَلةُ َماُم الشَّ

 ق لْ و   ٹ و   ڱْع م   ەئ
 
 
 
 
 

 ر اـنـْت ش  ا ں ڇْع م   گ 
 
 

 الضُّع ف ا  ې ڭْع م   ي ْدر ؤ ا
 
 

 و ط ر ا اغ  ل  ب   ۆ  ۈ لْ ق  و  
 
 

 ے ھ  ے  حبيك م  ف  و  
 
 

 خ ط ر ا دْ ف  ق  لْ يه  الْ  ف   ٻ ى و  ش ور   
 م نْ ف  ل  ان  الْ  س  نْ ال   ې ف  و   

 
  او  م ْست ط ر او  لْ ٍع ب  ن  قْ  م  ف  و  ْنش ْأ يـ  
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 ونَ ا دُ هَ ائِ فَ ِْلَ  ةِ زَ مْ هَ لْ لِ  ةً يَ وِ قْ تَ  ؛اهَ دَ عْ بَ  ٍف لِ أَ وَ  ةِ ومَ مُ ْض اْلَْ  ةِ زَ مْ هَ لْ لِ  ةً ورَ ُص  اِف كَ الْ  دَ عْ بَ  بَِواوٍ 

 . (1)ا«هَ نْعَ  وُب ُنتَ  ةُ حَ ْت فَ الْ  ذِ إِ  ،اهَ نْمِ  اِف كَ الْ  ةِ حَ ْت فَ اًء بِ زَ تِ اْج  ؛اهَ لَ بْ قَ  ٍف لِ أَ 

  ]الصافات:  ﴾ٹ﴿وَ ، [48]النحل: ﴾ڱ﴿وَ ، [85]يوسف: ﴾ ەئ﴿ َأنَّ  :َأْي 

َوَقَع،  ُث ْي َح  ﴾ں﴿وَ  [، 18]طه: ﴾ڇ﴿وَ ، [119]طه: ﴾گ﴿وَ ،  [106

  ، [ 77]الفرقان: ﴾ې﴿وَ ، [197]الشعراء: ﴾ڭ﴿ وَ  ،[8]النور: ﴾ ائ﴿وَ 

  يئ﴿وَ ، [33]الدخان: ﴾ۆ  ۈ﴿وَ ، [47]غافر:وَ  ،[21]إبراهيم: ﴾ڤ﴿ وَ 

 ﴾ ہ﴿وَ ، [21]الشورى: ﴾ےے    ھ﴿وَ ، [94]النعام: ﴾ جب  حب

َفاِق ِباْلَواِو َواْلَلِِف َمْرُسوٌم ، [18:]الزخرف ْسِم.ََم ُعلَ ، َوَهَذا بِاتي  الرَّ
ِ
 ء

ا  ْيَخاِن َعََل َنْقِل اْْلِ [18]اْلائدة:ِِف  ﴾ٻ﴿َأمَّ َفَق الشَّ  َفِفي  ِف فِيِه؛َل ، َفَقِد اتَّ

َح َأُبو َداُوَد َرْسَمُه عَ َبْعِضَها بَِغْيِ َواٍو، َورَ  َواْلَلِِف، َوِِف  بِاْلَواوِ  ِف اْلََْصاحِ  َبْعضِ  ََل  جَّ

ا وَ . (2) ْلَعَمُل ا ْيهِ ِخَلِف اْلِقَياِس، َوَعلَ  َفَلْم َيْذُكْر فِيَها   [13]القيامة:ِِف  ﴾ې﴿َأمَّ

، َواْبنُ  ْسَم بِاْلَواوِ  اْلَْْهَدِويُّ ، َوَأكَّ ، َوَكَذلَِك الدَّ (3) َواْلَلِِف  َنَجاٍح إَِّلَّ الرَّ َد َذلَِك  اِنُّ

َتلُِف  بُِّعِه َمَصاِحَف َأْهِل اْلِعَراِق، َفَرآَها ََّل بَِتتَ  َح  (4) ْسِم َذلَِك َكَذلَِك رَ  ِِف  َتْ ، َوَصَّ

َمامُ  ، َواْْلِ َلِف  اْْلَُهنِيُّ اطِبِيُّ بِاْْلِ ا مَ  اْلَعِقيَلِة َعََل  ِزَياَدةِ َوُهَو ِمنْ  ،(5)  َهَذا اْلَْْوِضعِ ِِف الشَّ

 َعِقيَلِة َتْرِجيُح الْ  اِح ُشَّ  َبْعضِ  َكَلمِ  ، َوُمْقَتَض (6) لَِك اْبُن اْْلََزِريي ِِف اْلُْْقنِِع، َوَفَعَل َكذَ 

 
ُة الصَّ  (1) رَّ  .(507ص) ِقيَلةُ الدُّ

ْثبَاِت َواْْلَْذِف. َواو َعْمٍرو ِِف َباِب َما اْختََلَفْت فِيِه َمَصاِحُف َذَكَرُه َأبُ  (2)  َرْسِمِه  ََل ْلَعَمُل عَ  َأْهِل اْلَْمَصاِر بِاْْلِ

 التَّبْيِنِي ُُمْتََصُ وَ ، (95ص)نَْظُر: ِهَجاُء َمَصاِحِف اْلَْمَصاِر يُ وَ . (539،540ص: اْلُْْقنِعُ ) بِاْلَواِو َواْلَلِِف 

اِن وَ ، (3/436)  .(120ص)َسِمُي الطَّالِبِنيَ وَ ، ( 251ص)َدلِيُل اْْلَْيَ

 . (4/1244،1245)ُُمْتََصُ التَّبْيِنِي وَ ، (06ص)ُينَْظُر: ِهَجاُء َمَصاِحِف اْلَْمَصاِر  (3)

 . (406،407ص)ْقنُِع ُينَْظُر: اْلُْ  (4)

 .(22ص)اِب اْلَقَصائِِد َعِقيَلُة َأْترَ وَ ، (40ص) ُينَْظُر: اْلبَِديعُ  (5)

 .(1/453)ُينَْظُر: النَّّْشُ  (6)
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نَّ  اْلِقَياِس، َعََل  بِاْلَلِِف  َرْسِمهِ 
ْيَخنْيِ  َنْقَل  َلكِ  َفةِ َخالَ بِمُ  فِيهِ  ِْلَْزِمِهََم  الُِفهُ َُيَ  الشَّ

 . (1) اْلِقَياسِ 

َخاِويُّ َعِن اْلَْصَبهَ  َل َوَنقَ   اْلَواوِ  طِ َقاَوبِإِْس  اْلُكوَفِة، ِلَْهلِ  َواْلَلِِف  بِاْلَواوِ : »اِني السَّ

اِميي  ِِف اْلُْْصَحِف  َوَرَأْيُت : »َقاَل  ُثمَّ  ،(2) «اْلَِْدينَةِ  ِلَْهلِ   [13]القيامة: ﴾ى ې﴿ الشَّ

َب (3) «َواوٍ  بَِغْيِ  َخاِويي  َعََل  آَجطَّا اْبنُ  ، َوَعقَّ  ِمنْ  اْلَلَِف  َأنَّ  َكَلِمهِ  رُ َفَظاهِ : »َقاَل ، فَ السَّ

اجِ  ُهوَ  َواوٍ  َغْيِ  ى َأنَّهُ  َمعَ  اْلَِْدينَِة، َأْهلِ  َمَصاِحِف  َعََل  َمًل عَ  ُح،الرَّ  بَِغْيِ  بُِرْؤَيتِهِ  َذلَِك  َقوَّ

اِميي  اْلُْْصَحِف  ِِف  َواوٍ   َسائِِر ِف ِِف ِمِه بِاْلَواِو َواْلَلِ ْس ، َوَجَرى اْلَعَمُل َعََل رَ (4) «الشَّ

 .اْلُْْصَحِف ِعنَْد اْلََْشاِرَقِة َواْلََْغاِرَبةِ 

َكَتُبوا  نْ  اْلَْمَصاِر ُكّلَها َعََل أَ ِف احِ َص مَ  اُب تَّ كُ  ْت قَ فَ »اتَّ َأُبو َبْكِر ْبُن َأْشَتَة:  َل اقَ  .8

 وَ  بَِواٍو َوَألٍِف َبْعَدَها، ﴾ۓ﴿  [ 4] ِِف اْلُْْمَتِحنَةِ 
ِ
اء َوَما  .(5) « اِو َألٌِف اْلوَ َوَلْيَس َبنْيَ الرَّ

اِنُّ هُ لَ َقا افٌِق ْلَِاَقاَلُه اْبُن َأْشَتَة ُموَ  ْسمِ   الدَّ ُة الرَّ مَّ
 . (6) ِمِن اْجتََِمِع اْلََْصاِحِف َعََل َذلَِك  ،َوَأئِ

َوِِف  ،﴾ڀ ٺ﴿  :[257] َبَقَرةِ ِِف الْ »: َبْكِر ْبُن َأْشَتةَ ُبو أَ َقاَل  .9

َلْت ﴾ٺ ٺ﴿ :[34] ْنَفالِ ، َوِِف اْلَ ﴾گ گ﴿ :[128] ْنَعامِ اْلَ   ، َوِِف ُفصي

 ﴾ ک ک﴿ ًة لِْلَهْمَزِة اْلَْْضُموَمِة، َوَكَذلَِك  ُصورَ وِ َوابِالْ  ﴾  ٹ  ٿ ﴿ :[31]

 يَ بِالْ  [6]الحزاب: ﴾وئ ۇئ﴿، وَ [121]النعام:
ِ
ُة  ُصوَرًة لِْلَهْمَزِة اْلَْْكُس اء وَرِة. َوِعلَّ

ٌز،  َُهْ ََّل َنْقٌط، َوََّل ََلْ َيُكْن فِيِه َشْكٌل، وَ    َعَفانَ َماَم ُمْصَحَف ُعْثََمَن ْبنِ ْْلِ اَذلَِك َأنَّ 

 
اِن  ُينَْظُر: َدلِيُل  (1)  .(252ص)اْْلَْيَ

 .(387ص)اْلَوِسيَلُة  (2)

 .(387ص)يَلُة اْلَوِس ( 3)

 .(2/265)التيبْيَاُن ( 4)

ِقيَلُة رَّ الدُّ  (5)  .(507ص)ُة الصَّ

ُُمْتََصُ التَّبْيِنِي وَ ، (416،417ص) اْلُْْقنِعُ وَ ، (59ص)َصاِر ِهَجاُء َمَصاِحِف اْلَمْ وَ ، (40ص)بَِديُع ُينَْظُر: الْ  (6)

اِن َدلِيُل اْْلَ وَ ، (388ص)يَلُة ِس اْلوَ وَ ، (83ص)اْْلَاِمُع وَ ، (4/1198،1199)  .(250ص)ْيَ
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َحابَ  َكانَ فَ  ُقوَن َبنْيَ ُمَتَشاِِبَنْيِ بِاْْلُُروِف، َفَكَتُبوا  ةُ الصَّ ،  ﴾ڀ﴿ ُيَفري

ْفٍع؛ لُِيْسَتَدلَّ  رَ ِضِع اِو، إَِذا َكاَن ِِف َموْ ، َوَما َأْشَبَهُه بِاْلوَ ﴾ٺٺ﴿، وَ ﴾ٹ﴿ وَ 

ْبَهُه  َوِش  ﴾ ۇئوئ ﴿، وَ ﴾ک ک﴿ َعََل َأنَّ اَْلَْمَزَة َمْضُموَمٌة، َوَكَتُبوا بِاْلَواِو 

 إَِذا َكاَن ِِف َمْوِضِع َخْفٍض؛ لُِيْسَتَدلَّ َعََل َأنَّ اَْلَْمَزَة 
ِ
 ْكُسوَرٌة، َفَلْو ُحِذَفِت اْلَواوُ مَ بِاْلَياء

،  ﴾ک ک﴿  ِمنْ اْلَياءُ  ِت ، َوُحِذفَ ﴾ٿ ٹ﴿ وَ  ،﴾گ گ﴿ِمْن 

َرْت وَ  ﴾وئۇئ﴿وَ  َآُهمُُ) َهَكَذا: ُصوي ۡوِلي
َ
َآُكمُۡ)، (أ ۡوِلي

َ
وُۡ)، (أ

َ
َُأ ُِٓلي ،  (مُۡهيُا

َآكُي) ۡوِلي
َ
ُنَّ اْلَْْرفُ (مُۡأ ُنَّ اْلَْْخُفوُض، َفرُ و، ْلََا َعلَِم َمْن ََّل ِعْلَم َلُه بِالنَّْحِو َأيُّ ََم  ُع، َوَأيُّ بَّ

َا َمْضُموَمٌة، ُفوًضا َواْلَْْخُفوَض َمْرُفوعً َيْقرُأ اْلَْْرُفوَع َُمْ  ا، َفإَِذا َرَأى اْلَواَو َعلَِم َأَّنَّ

َا َمْكُسوَرٌة َفَيْقَرُؤَها بِاْْلَفْ َرُؤهَ َيقْ فَ  ْفِع، َوإَِذا َرَأى اْليَاَء َعلَِم َأَّنَّ لِيُل َعََل  ضِ ا بِالرَّ . َوالدَّ

ِة َما قُ  ُقوا َبنْيَ ِصحَّ ُْم َفرَّ  ﴾ ۆ﴿ بِاْلَواِو، َوَبنْيَ  ﴾ۆ﴿وَ  ﴾ھ﴿ ْلُتُه َأَّنَّ

 . (1) «بِاْلَلِِف  ﴾ ۓ﴿وَ  ﴾ۋ﴿ بِاْلَلِِف، َوَبنْيَ  ﴾ۀ﴿وَ 

َواةُ  اْخَتَلَف  َوَقدِ  اَو ُصوَرًة  وَ َفَأْثَبَت َبْعُض ُكتَّاِب اْلََْصاِحِف الْ ِِف َهِذِه اْلََْواِضِع؛  الرُّ

َباِت اْلَلِِف َقْبَلَها، َوُهَو ْمَزِة اْْلَْكُسوَرِة َمَع إِثْ هَ وَمِة، َواْلَياَء ُصوَرًة لِلْ لِْلَهْمَزِة اْلَْْضمُ 

مي ، اْْلَخُر اْلَلَِف ُهُم ُض َبعْ اْلَْكَثُر، َوَحَذَف  َوُصوَرَة اَْلَْمَزِة ِِف اْْلَاَلَتنْيِ ِمَن الضَّ

 . (2) َواْلَكِّْسِ 

 
ُة  (1)  رَّ ِقيَلُة الالدُّ  . (511،512ص)صَّ

اِنُّ  (2) ِة َمَصاِحِف َأْهِل َبَلِدِه اْلقَ َذَكَر الدَّ َا ِِف َعامَّ ََّل اٍو، َوََّل َياٍء، وَ  َأْهِل اْلِعَراِق بَِغْيِ وَ ِديَمِة، َوِِف َمَصاِحِف  َأَّنَّ

َح (، 418،185، اْلُْْحَكُم ص337،338صنُِع اْلُْقْ ) َألٍِف   ةِ ِة اَْلَْمزَ نَّ َرْسَمَها بِإِْثبَاِت ُصورَ أَ اْبُن َوثِيٍق  َوَصَّ

ُه ُكتَِب َوَذَكَر اْبُن اْْلَ (، 79ص :اْْلَاِمعُ ) ُهَو اْلَْكثَرُ  وَرِة،  ِِف َأْكثَِر َمَصاِحِف َأْهِل اْلِعَراِق َمُْذوَف َزِريي َأنَّ  الصُّ

ْثبَاَت( ُدونَ بُ َوَذَكَر أَ  (،450/ 1: نَّّْشُ ال)  َسائِِر اْلََْصاِحِف َثابِتًاَوِِف  ْسبٍَة، َواْختَاَر  نِ  و َداُوَد )اْْلَْذَف، َواْْلِ

َل َأْخ إِْثبَاَت ُصوَرِة اَْلَْمَزِة، َفقَ  تَلِْف فِ اَل: »َواْلَوَّ تَِّة، إِْذ ََلْ ََيْ َوْجِه َوََّل َأْمنَُع ِمَن الْ  يََم ُيَضاِهيَها،تَاُر ِِف َهِذِه السي

التيبْيَاُن وَ ، (599ص)يَلُة َأْرَباِب اْلََْراِصِد ََجِ  (. َوُينَْظُر:2/301،302 التَّبْيِنِي َصُ ُُمْتَ )ُذوِف«.اِن اْلَْحْ الثَّ 

بِنَي  َسِمُي الطَّالِ وَ ، (6/307)، (2/230،238،484)، (1/346)اِن َنثُْر اْلَْْرَج وَ ، (2/123-233)

 . (119،201ص)
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تَّةِ لا اَْلَْمَزِة ِِف اْْلََواِضِع َواْلَعَمُل َعََل إِْثَباِت ُصوَرةِ  سي
 َل إِ  ةَ تَ ْش أَ  نُ بْ ا هُ بَ َس نَ ، َوُهَو َما (1)

: »َواْخَتاَر َأُبو َداُوَد َتْصِويَر اَْلَْمَزِة،  .امِ مَ اْْلِ  ِف حَ ْص  اْلُْ ِِف  ةِ ابَ حَ الصَّ  ةِ ابَ تَ كِ  َقاَل اْلَْاِرْغنِيُّ

 .(2) اْلَعَمُل ِعنَْدَنا«اْلَلِِف، َوَعََل َما اْخَتاَرُه  َوإِْثَباَت 
 :اْلَوْصلِ وَ  اْلَقْطعِ َتَْت ظَاِهَرِة  اْْلَاِمُس: َما يَ ْنَدرُِج  بُ لَ طْ مَ الْ 
ةٌ  ﴾ېې ﴿وَ »َة: ْشتَ َقاَل اْبُن أَ . 1 َماِم َعَّشَ بِيُب: (3)«َمْقُطوَعًة ِِف اْْلِ َفَذَكَر  ». َقاَل اللَّ

َة ا   يْقنِِع(، َوََلْ َيْذُكِر الَّذِ ْمٍرو ِِف )اْلُْ تِي َذَكَر َأُبو عَ لَّ اْلَعَّشَ
ِ
 . (4)«ِِف اْلَْنبَِياء

تِي  َواِضعُ ُة اْلَْ اْلَعَّشَ وَ   ، ِهَي: ِف احِ َص اْلَْ  نَ مِ  عٍ اَْجَ إِ بِ َمْقُطوَعًة  ْت مَ ِس رُ الَّ

]العراف:   ﴾ېې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ ﴿وَ  ،[105]العراف:  ﴾ٱٻٻٻٻ﴿

]هود:   ﴾ڤڦ    ڦ         ڦ   ڦ﴿ وَ  ،[118]التوبة:  ﴾ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٺٺ﴿وَ  ،[169

 ،[26]اْلج:  ﴾چ  چ  چ  ڇ      ڇ ﴿وَ  ،[26]هود:  ﴾ہ  ہ  ہ  ھ  ھ﴿وَ  ،[41

پ  ﴿وَ  ،[19]الدخان:  ﴾ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  ٻ﴿وَ  ،[06يس:]  ﴾ ڃ  چ     چ  چ﴿وَ 

 [ 24]القلم:  ﴾ڍ  چ  ڇ   ڇ  ڇ   ڇ   ﴿وَ  ،[12]اْلمتحنة:   ﴾ پ   ڀ    ڀ  ڀ
 (5) . 

ا َمْوِض   ُع اْلَْنبَِياَوَأمَّ
ِ
ں     ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڱ﴿ :َتَعاَل  ْوُلهُ قَ ، َوُهَو [87] ء

ْ يَ لِذَ ِعنَْد اْبِن َأْشَتَة َمْوُصوٌل، وَ ُهَو فَ ، ﴾ں ِة اْلُْتََّفِق  لَِك ََل ْذُكْرُه َمَع َنَظائِِرِه اْلَعَّشَ

ْدغَ  َما ِِف اْلُقْرآرِ ، َفُهَو ِمْثُل َسائِ (6) َعَلْيَها َفِفي   ؛يهِ فِ  اْلََْصاِحُف  ِت فَ لَ تَ اْخ  اِم.ِن َعََل اْْلِ

 
 .(120ص)ُي الطَّالِبِنَي مِ َس وَ ، (2/302) ُينَْظُر: ُُمْتََصُ التَّْبيِنيِ  (1)

اِن َدلِيُل اْْلَ  (2)  . (241،242ص)ْيَ

ِقيَلُة  (3) ُة الصَّ رَّ  .(540ص)الدُّ

ُة الصَّ  (4) رَّ  .(540ص)ِقيَلُة الدُّ

اْلبَِديُع وَ ، (42،43ص )ِهَجاُء َمَصاِحِف اْلَْمَصاِر وَ ، (1/541،146) ُر: إِيَضاُح اْلَوْقِف َواَِّلْبتَِداءِ ُينْظَ  (5)

  ، (  141  ، 041  ص ) َوِسيَلُة الْ وَ ،  ( 556-554/ 3) التَّبْيِنيِ  ُُمْتََصُ وَ ، (459،460ص)اْلُْْقنُِع وَ  ،(28،92ص)

اِن وَ  ،(652ص)َباِب اْلََْراِصِد ََجِيَلُة َأرْ وَ ، (87ص) اْْلَاِمُع وَ  َسِمُي وَ ، (312،331ص) َدلِيُل اْْلَْيَ

 . (131ص) بِنيَ الطَّالِ 

َة َأْحُرٍف: َْحَْزُة، َواْْلَ اْلَْْقُطوِع عَ  نَ ْن َعدَّ مِ َوِِمَّ  (6) ، َوَغْيُ َّشَ اُز، َواْبُن اْلَْنبَاِريي ْ َيْذُكُروا فِيَها َحْرَف زَّ   ُهْم، َوََل

 .(114ص)، َواْلَوِسيَلُة (460ص)ُع وٌل. ُينَْظُر: اْْلُْقنِ َفُهَو ِعنَْدُهْم َمْوُص  اْلَْنبِيَاِء،
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ُبو  أَ  َتَحبَّ ْس ا، وَ (1)بَِغْيِ ُنونٍ  ﴾ۆ﴿بِالنُّوِن، َوِِف َبْعِضَها  ﴾ڱ ڱ﴿ َبْعِض اْلََْصاِحِف 

  مِ ْس رَ ، وَ َك لِ ذَ كَ  َك لِ ذَ  ةِ ابَ حَ الصَّ  اِب تَ كِ لِ  ؛ةِ ورَ كُ ذْ اْلَْ  ةِ َّشَ عَ الْ  َل ثْ مِ  َداُوَد َكْتَبُه بِالنُّوِن،

 طَ عَ وَ  ، مٍ كَ َح وَ  ، يازِ غَ الْ 
ٍ
َصاِحِف، َوُهَو  َليِْه َأْكَثُر اْلَْ َوُهَو الَِّذي عَ  ،(2) َك لِ ذَ كَ   َك لِ ذَ لِ  اء

 . (3) َمُل ْيِه اْلعَ لَ َوعَ اْلَْْشُهوُر، 

کگ  ﴿  نَ ََم ثْ عُ  ِف حَ ْص مُ  امِ مَ  اْْلِ ِِف  ُت يْ أَ : رَ دٍ يْ بَ و عُ بُ أَ  اَل »قَ َقاَل اْبُن َأْشَتَة:  .2

تِي ِِف  ﴾گ  گ   الَّ
ِ
َعَراء تِي ِِف اْلَْنبَِياَوَكَذلَِك  ،َمْقُطوَعةً  [146] الشُّ   الَّ

ِ
پپ  ﴿ ء

ٌ ِِف [102] ﴾پ  پ اَء َقَطَع، َوإِْن َشاَء ْسَعِة إِْن َش التي ، َواْلَكاتُِب ُُمَيَّ

َنَقَل ، وَ (5) دٍ يْ بَ عُ  ِِب أَ  نْ عَ  هُ رَ كَ ا ذَ مَ ِِف  ةَ تَ ْش أَ  نَ بْ  رِ كْ بَ  ابَ أَ َأُبو َداُوَد  َق افَ وَ َقْد وَ  .(4) «َوَصَل 

اِنُّ  َلَف ِِف  الدَّ ، بَِدلِيلِ اْْلِ ِد ْبِن ِعيَسى اْلَْص   اْلُكلي : »َوَعدُّ اَبهَ َما َذَكَرُه َعْن ُمَمَّ وا:  ِني

  َمنْ  َوِمنُْهمْ : »اَل قَ  ، ُثمَّ (6) َمْقُطوًعا، َأَحَد َعَّشَ َحْرًفا، َوَقِد اْخَتَلُفوا فِيَها« ﴾چ ڇ﴿

تِي َوَيْقَطعُ  ،َهاُكلَّ  َيِصُلَها  شُّ ال ِِف  الَّ
ِ
 ِي اْلَنْ  َمْوِضعَ رَ كَ ذَ ُثمَّ  ،(7) «َعَراء

ِ
َعَراء  َوالشُّ

ِ
 ِِف بَِياء

َوَجَرى اْلَعَمُل بِاْلَقْطِع ِِف . (8) ِف َل اْْلِ بِ  ارِ َص مْ اْلَ  لِ هْ أَ  ُف احِ َص مَ  يهِ فِ  ْت فَ لَ تَ ْخ ا امَ  اِب بَ 

 . (9) َهاعِ ََجِي

 
، (3/557)تََصُ التَّبْيِنِي ُُمْ وَ ، (547،548ص)اْلُْْقنُِع وَ ، (42،43ص)ِف اْلَْمَصاِر حِ ِهَجاُء َمَصا ُينَْظُر: (1)

انِ َدلِيُل ا، وَ (652ص)اِصِد َأْرَباِب اْلَْرَ  ََجِيَلةُ وَ ، (87ص )اْْلَاِمعُ وَ ، (411ص)اْلَوِسيَلةُ وَ   .(313ص) ْْلَْيَ

 .(3/557)ُُمْتََصُ التَّبْيِنِي  (2)

اِن لِ ُينَْظُر: دَ  (3)   َقاَل: ، فَ اللَّبِيُب  َذلَِك َأُبو َبْكرٍ  َوَخاَلَف ِِف . (131ص) الطَّالِبِنَي َسِمُي وَ ، (313ص)يُل اْْلَْيَ

ِقيَلُة . »َواْلَوْصُل َأْشَهُر« ُة الصَّ رَّ َب َعَليِْه اْلقَ  ،(540ص)الدُّ ، َفَقاَل: »َفاْلَقْطُع ُهَو اْلَْوَل، َوَعقَّ ُه  َفإِ اِريُّ نَّ

ةُ  ُل«.ْص اْلَ   .(273ص) اْلِْنَُح اْلِفْكِريَّ

ِقيَلُة  (4) ُة الصَّ رَّ  .(551ص)الدُّ

 .(2/197،198)ُر: ُُمْتََصُ التَّْبيِنِي ُينْظَ  (5)

 .(470ص) اْلُْْقنِعُ  (6)

 .(471ص)ْقنُِع اْلُْ  (7)

 .(551 ،548ص)ُينَْظُر: اْلُْْقنُِع ( 8)

اِن َدلِيُل اْْلَ وَ ، (1/81)اْلَْْرَجاِن  َنثْرُ وَ ، (2/149)النَّّْشُ وَ ، (2/455)ُر: التيبْيَاُن ظَ ُينْ (9) ،  ( 324ص )ْيَ

 .(134ص)َسِمُي الطَّالِبنَِي وَ 
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بِيُب َقْوَل ال .3 : )ُقْل بِيَسََم َنَقَل اللَّ اطِبِيي وئ   وئ ﴿ ٍف(، ِِف َقْولِِه َتَعاَل:َل بِخِ  شَّ

ُه َأَراَد َأنَّ [93: ]البقرة ﴾ۇئ ۆئ ۇئ  ُكتَّاِب اْلََْصاِحِف، َها ِخَلًفا َبنْيَ ي فِ ، َوَأنَّ

ْ َيْذُكْرُه َأُبو َعْمٍرو ِِف )ا»ُثمَّ َقاَل:  َبْكِر ْبُن َأْشَتَة ِِف ْقنِِع(، َوَلكِْن َذَكَرُه َأُبو ْلُْ َوَهَذا ََل

ُه ُُمَْتَلٌف فِيِه()ِعْلِم اْلََْصاِحِف(، َوَقاَل: )إِ  ِب كَِتا ،  بِيُب اللَّ  ََم َذَكرَ َس كَ َواْلَْمُر َليْ  .(1) « نَّ

اِنُّ  هُ رَ كَ ذَ  َفَقدْ  َنَقَل َأُبو َداُوَد  وَ  ،ْمَصارِ ْلَ ِِف َباِب َما اْخَتَلَفْت فِيِه َمَصاِحُف َأْهِل ا الدَّ

َلَف فِيا َن الْ هِ ْْلِ  .(3) بِاْلَوْصلِ  فِيهِ َوَجَرى اْلَعَمُل ، (2) ْجَهنْيِ وَ ، َوَحسَّ

 

 

 

 
 

 
ِقيَلُة  (1) ُة الصَّ رَّ  .(555ص)الدُّ

التيبْيَاُن وَ ، (678ص)اْلََْراِصِد  يَلُة َأْرَباِب ََجِ وَ ، (2/184) تََصُ التَّْبيِنيِ ُُمْ وَ ، (477،538ص)ْقنُِع ْلُْ ُينَْظُر: ا( 2)

(2/464-465). 

اِن وَ ، (45،46ص)اِر َظُر: ِهَجاُء َمَصاِحِف اْلَْمَص ُينْ( 3)  . (135ص)َسِمُي الطَّالِبِنَي وَ  ،(328ص)َدلِيُل اْْلَْيَ
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 اِلُثُث الثََّحَمْباْل

 ِل َأْقَواِلِهَأْشَتَة ِمْن ِخالاْبِن َماِم اإِل َمْنَهُج

ُه ََّل  َماِم اْبِن َأْشَتةَ  ِجيَّةِ ُيْمكُِن اْلَقْطُع بَِمنْهَ  ِمَن اْلَْْعُلوِم َأنَّ ِخَلِل  ْسِم إَِّلَّ ِمنْ رَّ لاِِف  اْْلِ

 
ِ
َمنَْهِجِه ِِف َهَذا  ْمكُِن اْستِنَْباُط َأَهمي َمَعاَِلِ يُ  هُ نَّ إِ فَ  َك لِ ذَ  عَ مَ ، وَ كَِتابِِه َكاِمًل  اْستِْقَراء

 ِدينَا؛ َأيْ  نْيَ بَ  رٌ في وَ تَ مُ  ِِمَّا ُهوَ  اْلكَِتاِب 
ِ
ِة ِمْن ُض ُه َبعْ  َوَتَتبُِّع َما َنَقلَ ِمْن ِخَلِل اْستِْقَراء مَّ

 اْلَئِ

ْسِم َعِن   الرَّ
ِ
َماِم ُعَلََمء   اْْلِِت:َصاِحِف(، َوَتَتَمثَُّل ِِف )ِعْلِم اْلَْ  بِهِ كَِتا ِمنْ  َأْشَتَة نِ ابْ اْْلِ

تِي َخاَلَف َرْسُمَها .1 ْسَم اْلِقَياِسَّ  َتْرََجَُتُه اْلكَِلََمِت الَّ ُض ْلَِا، َوَقْد َيَت الرَّ َواَفَق  َعرَّ

ْسمَ  َلُف، َنْحوَ ؛ ِلَْمٍر َيْقَتِِض َذلَِك، َكالَِّذي َجاَء اِسَّ اْلِقيَ  الرَّ ِِف   ﴾ٻ﴿ : فِيِه اْْلِ

 َمْوِضَعِي اْلَْنَعاِم.

ا ِِف َذلَِك َعََل اْلِقَراَءاِت السَّ  ِذْكُرهُ  .2  ْبِع اْلَُْتَواتَِرِة ِِف اْْلُُروِف اْلِقَراَءاِت، ُمْقَتِصً

تِي فِيَها َأْوُجُه اْلقِ  اُل ِِف اْلَغالِِب، َوِمثَ  اَءاِت، َوَكاَن ُيْسنُِد اْلِقَراَءاِت إَِل َأْصَحاِِبَارَ الَّ

 ِِف ـوا َعََل إِْثبَ ـقُ ـفـِف اتَّ ـاحِ ـاْلََْص  َلْم َأنَّ ُكتَّاَب ـ»اعْ  : هُ ـْولُ ـلَِك: قَ ذَ 
ِ
  ْولِِه َتَعاَل: ـقَ  اِت اْلَياء

 ِِف بْ ا  اُء فِيِه؛ َفَقَرأَ َف اْلُقرَّ . َواْخَتلَ [1]قريش: ﴾ٱ  ٻ ﴿
ٍ
ُن َعاِمٍر ِمْن َغْيِ َياء

 ِِف اللَّْفظِ الْ بِ ﴾ ٱ ﴿َباُقوَن ْفِظ، َوَقَرَأ الْ اللَّ 
ِ
 اْلِقَراَءاِت إَِل َوَأْحَياًنا ََّل ُيْسنِدُ  .(1) «َياء

اُء ِِف َذلِ ِعنَْد َأْفَعاِل اْلَُْضاَعَفِة: »وَ  هُ لُ وْ قَ : َك ِمَثاُل َذلِ َأْصَحاِِبَا، وَ  ، َفِمنُْهْم  َك اْخَتَلَف اْلُقرَّ

 . (2) َمْن َقَرَأ بِاْلَْدي َوالتَّْخِفيِف«

ُفو  َمَصاِحِف اْلَْمَصاِر، َوُهَو َمْوُض ِر اْختَِلِف كْ بِذِ اَيُتُه نَعِ  .3 وٌع َأْفَرَد َلُه ُمَؤلي

ْسِم َأبْ  ْت بِ وَ ُكُتِب الرَّ ًة، َحْيُث َذَكَر َما اْخَتصَّ َة، َواْلَْدِ هِ اًبا َخاصَّ ِة،  نَي َمَصاِحُف َمكَّ

ِة، َواْلَيَمِن  اِم، َواْلُكوَفِة، َواْلَبْصَ ِه.نَْفِرَدٍة، َأوِ ٍم مُ ِمْن ُرُسوَوالشَّ اِك َبْعِضَها َمَع َغْيِ   اْشِّتَ

 
ِقيرَّ الدُّ  (1)  .(457ص)َلُة ُة الصَّ

ةُ  )2( رَّ قِ الدُّ ْعَفٍر، َوَيْعُقوَب. َما َعَدا اْبَن َكثٍِي، َواْبَن َعاِمٍر، َوَأَبا َج  ِهَي ِقَراَءُة اْْلُْمُهوِر،وَ  .(244ص)يَلُة  الصَّ

  .(2/228)نَّّْشُ ُينَْظُر: ال
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ِِف   َلَف اْلََْصاِحِف ِِف َبْعِض اْْلُُروِف، َكََم تِ َعَدُم َتْعيِنِي اْختَِياِرِه ِعنَْد ِذْكِرِه اْخ  .4

ْخُرِف وَ  ُيوُسَف  َمْوِضَعْي  ِِف   ﴾ڎ﴿َقْولِِه َتَعاَل:   . الزُّ

َوَهَذا ُهَو ُهَو َظاِهٌر ِمْن َبْعِض النُُّقوِل َعنُْه، ، َكََم َواِب  اْلَبْ َتْرتِيُب كَِتابِِه َعََل  .5

ُفو ُكتُ ُس َأَحُد َمنَْهَجنْيِ ِِف َوْصِف الرُّ  َبَعُه ُمَؤلي ْسِم، َوُهَو َعْرُض ِب وِم ِِف اْلََْصاِحِف اتَّ  الرَّ

ُن َأَحَد اْلَْوْ الرُّ  َياَدِة، اْْلَْذِف، َوا ِمنَ  ُضوَعاِت،ُسوِم ِِف َأْبَواٍب، ُكلُّ َباٍب َيَتَضمَّ لزي

َفَقْت َعََل  :َفاِق اْلََْصاِحِف َواْختَِلفَِها، َوِمَثاُل َذلَِك َواتي  َواْلَبَدِل... َقْوُلُه: »َباُب َما اتَّ

 . (1) «ِف ِه ََجِيُع ُكتَّاِب اْلََْصاحِ َحْذفِ 

: ََّل  .6 ْسِم اْلُعْثََمِني ْن َتْعلِيٍل  كَِتابِِه مِ ُه اْبُن َأْشَتَة ِِف َتبَ ََيُْلو َما كَ  َتْعلِيُلُه َظَواِهَر الرَّ

ُسوِم، َفَقْد  ، لِ ْص ْلَ ا اةِ اعَ رَ مُ ، وَ اِت اءَ رَ قِ الْ  لِ ََم تِ اْح كَ  ؛لَِبْعِض الظََّواِهِر ِعَلًل  َذَكرَ لِلرُّ

 فَ تِ كْ اَِّل وَ 
ِ
 . (2) ، َوَغْيِ َذلَِك ِف رْ اْْلَ  نِ عَ  ةِ كَ رَ اْْلَ بِ  اء

 

 

 

 
 

 
ِقيلَ  )1( ُة الصَّ رَّ  .(237ص)ُة الدُّ

، َوُهَو اْلَْ ا نَاَقَشتَِها َمبَْحٌث َخ َهِذِه اْلِعَلِل، َومُ  َسُيْفَرُد لَِعْرضِ  )2(  بَْحِث.بَْحُث اْْلَاِمُس ِمْن َهَذا الْ صٌّ
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 رَّاِبُعالَحُث ْبَماْل

 اْلِقيَمُة اْلِعْلِميَُّة ِلِكَتاِب )ِعْلِم اْلَمَصاِحِف(

 
ِ
اَبُه كِتَ   َرْسِم اْلُْْصَحِف، َفإِنَّ َأِِب َبْكِر ْبِن َأْشَتَة ِِف اِْلَماِم اِل وَ اْستِْعَراِض َأقْ  ِِف َضْوء

، َوتَ اْلعُ  ْسمِ َعدُّ ِمْن َأَهمي َمَصاِدِر ِعْلِم الرَّ اِحِف( يُ )ِعْلَم اْلََْص  اْلِقيَمُة اْلِعْلِميَُّة   َتَجَلَّ ثََْمِني

 :َما َيْأِِت  ِِف  لِكَِتابِهِ 

. مَ ِفِه، َوإَِماَجَلَلُة ُمَؤلي  . 1  ُتُه ِِف َهَذا اْلَفني

هِ  غَ ََل عَ ِه يفِ لِ أْ تَ  نِ مَ زَ ُم دُّ قَ تَ  . 2 ِم؛ َكاْلُْْقنِِع، َوُُمَْتَصِ ْس الرَّ  ِب تُ كُ  اِت هَ مَّ أُ  نْ مِ  ْيِ

ِفِه.التَّْبينِيِ  ا، َوَهَذا ِِمَّا ُيْعطِي ِقيَمًة ِعْلِميًَّة َكبَِيًة لِْلكَِتاِب َوُمَؤلي ُِهَ  ، َوَغْيِ

ْسِم،اْهتََِمُمُه بِتَ  . 3 ْ ُيْعَن بِِرَواَيِة مَ  ْوِجيِه َظَواِهِر الرَّ ْسمِ َفُهْو ََل  ْصِفَها َووَ  َسائِِل الرَّ

ُن إَِشاَفَقطْ  ًة لِِعَلِل تِْلَك الظََّواِهِر.، َبْل َكاَنْت َأْقَواُلُه َتَتَضمَّ  َراٍت ُُمَْتَصَ

 ْسُلوبِِه.أُ  َوُسُهوَلةُ اتيَساُم كَِتابِِه بِاَِّلْختَِصاِر،  . 4

ٍة كِ نَ  . 5 مَّ
ْسِم، َكاْْلِ ْقُلُه َأْقَواَل َأئِ  َأِِب ُعَبْيٍد. ، وَ َدِني َماَمنْيِ َنافٍِع اْلَْ َباٍر ِِف ِعْلِم الرَّ

تِى اْعَتنَى ِِبَا ِعنَاَيُتُه بِِذْكِر اْختَِل  . 6 ِف اْلََْصاِحِف، َوُهَو َأَحُد اْلَْْوُضوَعاِت الَّ

ُفو يَِّة، َأِو َأَحُد اْلََْصاِحِف اْلُعْثََمنِ  ُه َعََل َما اْنَفَرَد بِهِ ْصَحِف، َوَنصُّ ْلُْ ُكُتِب َرْسِم ا ُمَؤلي

َك   َأْو َأْكَثُر.نَاِن بِِه اثْ اْشَّتَ

َيُدلُّ ِدََّلَلًة َقاطَِعًة  ْمعُ اْلََْصاِحِف، َوَقْرُنُه َبْينَُهََم، َفَهَذا اْْلَ ََجُْعُه َبنْيَ اْلِقَراَءِة وَ  . 7

 َأَحِد اْلََْص َءِة ََّل ُبدَّ َأْن َيُكوَن مُ َقُبوَل اْلِقَرا َعََل َأنَّ 
ِ
َجاء ِو  ِة، َولَ اِحِف اْلُعْثََمنِيَّ َوافًِقا َِلِ

اِم:تََِمًَّل. َوِمَثاُل َذلَِك َقْوُلُه: »َوَكَتبُ اْح  ی  ﴿ وا ِِف َمَصاِحِف َأْهِل اْلَِْدينَِة َوالشَّ

، َوِهَي ِقَراَءُة (ِرُعواَسا )اٍو َقبَْل وَ بَِغْيِ  [132،133]آل عمران: ﴾َساِرُعوا جئحئ
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َة، وَ فٍِع َواْبِن َعاِمٍر، َوِِف َمَصاَنا   اِق، َواْلَيَمِن، َواْلُكوَفِة: اْلِعرَ َأْهِل ِحِف َأْهِل َمكَّ

 . (1) َي ِقَراَءُة اْلَباِقنَي ...«... َوهِ  ﴾ٻ﴿

ا . 8 تِي َأْغَفَلَها الدَّ َتَة  نِِع؛ َفَقْد َذَكَر اْبُن َأْش  ِِف اْلُْقْ ِنُّ ِذْكُرُه َرْسَم َبْعِض اْلََْواِضِع الَّ

، [32]اْلعارج: ِِف  ﴾ى﴿ َقْوُلُه َتَعاَل: َوُهوَ  ْمٍرو،ِذي َأْغَفَلُه َأُبو عَ اْلَْْوِضَع الثَّالَِث الَّ 

ُه ِمْن َغْيِ َألٍِف َبْعَد النُّونِ َوأَ   .(2) نَّ

مَّ  .9
 اْبِن َأْشَتَة َمَع َأئِ

ِ
ْسِم اْلُْ ةِ اَِّلْعتَِداُد بِآَراء ِمنَي؛ َفَقْد َقاَل أَ  الرَّ ُبو َداُوَد ِِف َتَقدي

ِل اْلُْ  وُب ْبنُ : »َوَحَكى َأيُّ [51فر:]غا  ﴾ٹ ٿ﴿ َرْسمِ    َأنَّ ِِف  -ِمْن ِرَواَيتِنَا َعنْهُ -َتوكي

ْ َأْرِو َذلَِك ِِف ُحُروِف َنافِعٍ  ﴾ٹ ٿ﴿  َمَصاِحِف َأْهِل اْلَِْدينَِة: ،  بِنُوٍن َواِحَدٍة، َوََل

ِِف  َعَطاٌء، َوََّل َحَكمٌ  ِق اْلَغاِزي، َوََّل َذَكَر َذلَِك ِق َقاُلوَن، َوََّل ِمْن َطِريََّل ِمْن َطِري

 .(3) ِهََم، َوََّل اْبُن َأْشَتَة َأْيًضا«اَبيْ كِتَ 

 ُر ِكَتاِب )ِعْلِم اْلَمَصاِحِف( يف َمْن بَ ْعَدُه: أَث َ 
َفْت َبْعَدُه؛ إِذْ  اْلُكُتِب الَّ ِِف َكاَن َِلََذا اْلكَِتاِب َأْكََّبُ اْلََثِر  ُه َأَحُد اْلََْصاِدِر الَّ  تِي ُألي تِي  إِنَّ

ِمَن النُُّقوِل َعنُْه،  وَن ِِف َرْسِم اْلُْْصَحِف، َوَذلَِك َواِضٌح نيفُ ا اْلَُْص اْعَتَمَد َعَلْيهَ 

َماُم َأُبو اْلَعبَّاِس َواَِّلْقتَِباِس ِمنُْه، َفَقْد َذَكَر   َمَصاِحِف اْلَْمَصارِ هِ )َدِويُّ ِِف هْ اْلَْ اْْلِ
ِ
 (َجاء

ُه َأَخَذ َبْعَض َبا(4) نْيِ ُه َنصَّ َل ِمنُْد َمَصاِدِرِه، َوَنقَ َأنَّ كَِتاَب اْبِن َأْشَتَة َأَح  ِب ِذْكِر ، َوَذَكَر َأنَّ

اِم، ِمْن رِ  َجاِز َواْلِعَراِق َوالشَّ َتاِب  َواَيتِِه ِمْن كِ ُحُروٍف اْخَتَلَفْت فِيَها َمَصاِحُف َأْهِل اْْلِ

 .(5) اْبِن َأْشَتةَ 

 
ِقيَلُة  )1( ُة الصَّ رَّ  .(263ص)الدُّ

ِقيَلُة ُينَْظرُ  (2) ُة الصَّ رَّ   . (283ص): الدُّ

 .(4/1076)ُُمْتََصُ التَّبْيِنِي  (3)

 .(38،73ص) اْلَْمَصاِر ِف ُينَْظُر: ِهَجاُء َمَصاحِ  )4(

 .(105ص)َصاِر مْ ِف اْلَ َمَصاحِ ُينَْظُر: ِهَجاُء  )5(
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َماُم َأبُ َوا اِنُّ َعْمٍرو و ْعَتَمَد َعَلْيِه اْْلِ ، (2)تِْسَعَة ُنُصوصٍ  (اْلُْْقنِعِ )نُْه ِِف َقَل عَ ، َونَ (1) الدَّ

َماُم َأُبو َداُوَد ِِف  خَ مَ ، َوُهَو ِمْن (3) (ُُمَْتَصِ التَّْبيِنيِ )َوَكَذلَِك َنَقَل َعنُْه اْْلِ اِويي َواِرِد السَّ

 . (4) (اْلَوِسيَلةِ )ِِف 

يَّ  َينُْقُل َعِن اْبِن َأْشتََة   (اْلََْراِصدِ اِب ْربَ ََجِيَلِة أَ )َتابِِه ِِف كِ  هـ(237)ت: َكََم َأنَّ اْْلَْعََّبِ

  -َأْيًضا-َتَة ، َوِِمَّْن َنَقَل َعِن اْبِن َأْش (5) (َواْلَوِسيَلةِ  ،اْلُْْقنِعِ )َعْن َطِريِق كَِتاَِبِ  ،ِسَطةِ بِاْلَوا

ُق بَِرْسِم اْلُْْصَحِف اْبُن ُصوًصا ِمْن كَِتابِِه َتَتعَ نُ  ِح َمْوِرِد  ْب التي )آَجطَّا ِِف كَِتابِِه لَّ َياِن ِِف َشْ

 . (6)(الظَّْمآنِ 

ْسِم َنْقًل َوِمْن أَ  ِقيَلةِ )كَِتاُب  :ِلَْقَواِل اْبِن َأْشَتةَ  ْكَثِر ُكُتِب الرَّ ِة الصَّ رَّ بِيِب،  لَّ لِ  (الدُّ

 .الثَّاِن ِث ْبحَ ِِف اْلَْ  النُُّصوُص  َك تِلْ  ْت رَ كِ ذُ  َقدْ ا، وَ يَن َنصًّ َنَقَل َعنُْه ِستًَّة َوِعّْشِ َفَقْد 

 

 

 

 
اِنُّ َعنْهُ  )1( ُه بِاْسِمِه، َوََلْ َيْذكُ َنَقَل الدَّ  .ْرُه بَِلَقبِِه )اْبِن َأْشتََة( ِِف اْلُْْقنِِع، َوَسَمَّ

َت َفْصٍل َكاِمٍل مِ ِويَلٌة، َبْعُضَها َينِْمْن تِْلَك اْلََْواِضِع ُنُصوٌص طَ  )2( نَهَ تِي َض َن اْلُفُصوِل الَّ َدِرُج َتْ كِتَاَبُه. ُينَْظُر:  امَّ

 .(562، 537، 461، 249،256،347،387،397،404ص)اْلُْْقنُِع 

 .(4/1076،1195) التَّبْيِنِي ُينَْظُر: ُُمْتََصُ  )3(

تِي َنَقَلَها عَ  )4( ُق بِ ُمْعَظُم النُُّصوِص الَّ  . َهااتيَفاِق اْلََْصاِحِف َواْختَِلفِ نُْه َتَتَعلَّ

 . (252،272،360،448،515،565،579،604،633،658ص)اِب اْلََْراِصِد َأْربَ  ةُ ُينَْظُر: ََجِيلَ  )5(

ِح َمْوِرِد الظَّْمآِن ُينَْظُر: التيبْيَاُن  )6(  .(2/227،258)ِِف َشْ
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اْلَخاِمُس اْلَمْبَحُث

 َظَواِهَر الرَّْسِم اْلُعْثَماِنيِّ  َأْشَتَةاْبِنَتْوِجيَهاُت 

ِت  َفاُت  اْقَتَصَ  الظََّواِهِر، َوَناِدًرا َما ْسِم اْلُْْصَحِف َعََل َوْصِف اْلُوَل ِِف رَ  اْلَُْؤلَّ

َن بَِتْعلِيلَِها، وَ  َتنَْت اعْ  ُسومِ - َأْشَتَة اْبنِ  اُب كِتَ َقْد َتَضمَّ يَل َتْعلِ  -إَِل َجانِِب َوْصِف الرُّ

ْسمِ  ائُِد الَِّذي َسَلَكهُ ، َبْعِض َظَواِهِر الرَّ اُه السَّ َ ْسمِ ظَ  ِِف َتْعلِيلِ  َواَِّلَتي ُهَو  َواِهِر الرَّ

، التَّ  َوِِف َما ، اِت اءَ رَ قِ الْ  لِ ََم تِ ْح ابِ  هُ لَ لَّ عَ  دْ قَ  وِف رُ اْلُْ  نَ ٌد مِ دَ و عَ دُ بْ يَ  نْ كِ لَ ْعلِيُل اللَُّغِويُّ

 َلتِِه:  لَِتْعلِي َعْرٌض َيْأِِت 

  ﴾ گ﴿  َذَكَر اْبُن َأْشَتَة َأنَّ َوْجَه َحْذِف اْلَلِِف ِمْن: .1
  [ 75:عةالواق] ﴾ی ی﴿ ، وَ [25:نوح] ﴾ۋ ۋ﴿وَ  ،[161:لعرافا]

خَ ـهَ ـَه بِ ـَوِِمَّْن َوجَّ  .(1) اْحتََِمُل اْلِقَراَءَتنْيِ  ، َواْلقَ عْ ، َواْْلَ اِويُّ ـَذا: السَّ يُّ اُل ـََّبِ كان حيًّا ) فَّ

(2) نِيُّ ـ، َواْلَْاِرغْ (هـ628 سنة
 َت َتْ  اِني الدَّ  دَ نْعِ  ُت ََم لِ كَ الْ  هِ ذِ هَ  ْت اءَ َج وَ  .هـ(1349:)ت

 . (3) ُف اْختَِصاًرا(ِذَفْت ِمنُْه اْلَلِ ُح )ِذْكِر َما 

هَ  .2   [ 87]يوسف: ﴾ٺ﴿ وَ  ،﴾پ﴿ :ْشَتَة َرْسمَ َأُبو َبْكِر ْبُن أَ  َوَوجَّ

، َحْيُث  َوُهَو  .(4)«زَ مْ اَْلَ  كَ رَ تَ  نْ مَ  ةِ غَ  لُ ََل عَ َك َوَذلِ »: ، َفَقاَل باِْلَلِِف  اِنُّ َما َذَهَب إَِلْيِه الدَّ

، ِِف ِرَواَيِة ُد اهللِ ْبُن َكثِيٍ بْ َوبَِذلَِك َقَرَأ عَ »َقاَل:  يُّ َة، عَ  اْلَْكي بِِه َعنُْه ِِف  ْن َأْصَحااْبِن َأِِب َبزَّ

َوِِمَّْن َذَهَب إَِل   .(5) «ايهَ فِ  هِ بِ  ذَ َخ أَ وَ  ،ةِ غَ اللُّ  هِ ذِ  هَ ََل عَ  َي نِ بُ  مَ ْس الرَّ  لَّ عَ لَ وَ َهَذا اْلَْْوِضِع، 

 
ِقيَلُة  ُينَْظُر: (1) ُة الصَّ رَّ  .(277،347ص)الدُّ

اِل وَ ، (302،387ص)اِصِد رَ ََجِيَلُة َأْرَباِب اْلَْ وَ ، (147،322ص): اْلَوِسيَلُة نَْظرُ يُ  (2) ُح اْلَعِقيَلِة لِْلَقفَّ َشْ

اِن  َدلِيُل وَ ، ( 15،9ص)  .(199ص)اْْلَْيَ

 .( 185،212،214ص)اْلُْْقنُِع  ُينَْظُر:( 3)

ةُ  (4) رَّ ِقيَلُة لا الدُّ  .  (299ص)صَّ

اِني  ِمْن كِتَاِب اْلُْْحَكمِ  وَرةٍ َأْوَراٌق َغْيُ َمنَْش ( 5)  .(415ص) لِلدَّ
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َا ُرِسَمْت ِباْلَلِِف ُمَراعَ  ، ًة لِِقَراَءِة اْلَبزي اَأَّنَّ َخاِويُّ : السَّ اُل َواْلقَ يي َواْبُن ، اَواْبُن آَجطَّ ، فَّ

، َوالتَّنَِسُّ   .هـ(899)ت: (1) اْْلََزِريي

َلِف يَلِت ْعلِ تَ ْن َومِ   السَّ
ِ
ْشَباعُ ، َوالتَّْقِوَيةُ اْلَفْرُق  :اْلَلِِف فِيِهََم  َياَدةَ زِ لِ  ُعَلََمء  ،(2) ، َواْْلِ

ْت ُصَوُرَها  ٌت َكثَِيٌة َتَشاَِبَ ُقُضُه َكلََِم التَّْعلِيُل بِاْلَفْرِق َينْ؛ فَ ةٍ ْيُ َمْقُبولَ غَ  ْعلِيَلٌت تَ َوِهَي 

ْ ُيَميَّْز َبْينََها بِ  ْشَباِع ََّل ََيُِد َدلِيًل ِمْن َواِقِع  اْلَلِِف، َوالتَّْعلِيُل بِالتَّْقِوَيِة َواْْلِ ِزَياَدةِ َوََل

َغةِ  زَ  اْلَعَربِيَِّة، َوََّل  اْلكَِتاَبِة َأِو اللُّ التَّْقِوَيِة، َكََم َأنَّ  ِهَي َتْفَتِقُر إَِل ٍة إَِّلَّ وَ َيطَِّرُد، َفََم ِمْن َُهْ

ْشَباَع َليْ  ِة اْلِقَراَءِة. َس ِمْن اْْلِ مَّ
 َمْذَهِب َأَحٍد ِمْن َأئِ

 ِِف  ﴾ہ﴿ َرْسمَ اْبُن َأْشَتَة  َعلََّل  .3
ٍ
  التَّْوِجيَهنْيِ  بَِأَحدِ َمْوِضَعِي النَّْجِم بَِياء

ا ُعَلََمءُ اللَّ  ْسِم: َذْيِن َذَكَرُُهَ ِِف  ، َوَذلَِك (3)(اْلَْصلِ  ، َوَتْغلِيِب َماَلةِ َعََل ُمَراِد اْْلِ ) الرَّ

َرٌة لِْلَهْمَزِة، َواْلَياُء َمَكاَن اْلَلِِف اْلَْْوُجوَدِة ِِف َواْلَلُِف ِِف َهَذْيِن اْلَْْوِضَعنْيِ ُصو»لِِه: َقوْ 

ْفِظ َبْعَد اَْلَمْ لا َرْت َياًء َعََل لَّ َوَمَع َأنَّ َأْكثََر  . (4) «نْيَ َألَِفنْيِ لَِئلَّ َُيَْمَع بَ اْلَْصِل، وَ َزِة، ُصوي

 َعلََّل ُعَلََم الْ 
ِ
ُل َهِذِه الظَّاِهَرَة َتْعلِيًل َدِقيًقا، ُخُصوًصا َمَع ََّل ُيَعلي  إَِّلَّ َأنَّهُ  ،(5)بِاْلَْصلِ ء

اْلَواِو َجاَءْت َفاًظا ِمْن َذَواِت ُهنَاَك َألْ  اِرَدِة َعَلْيِه؛ إِْذ إِنَّ ْستِْثنَاَءاِت اْلوَ َِّل َبْعِض ا

؛ َكالْ َمْرُسومًة ِباْليَ 
ِ
تي َكلََِمِت اء  َولَ (6)  السي

ِ
ْيَس َأْصُل َألِِفَها َياًء؛  ، َوَكلََِمٍت ُرِسَمْت بِاْلَياء

 
اِل وَ ، (017ص)ُينَْظُر: اْلَوِسيَلُة  (1) ُح اْلَعِقيَلِة لِْلَقفَّ ، ( 1/449)النَّّْشُ وَ ، (2/306)اُن التيبْيَ وَ ، (12ص)َشْ

ِح اْْلَ وَ  اِز الطيَراُز ِِف َضبِْط َشْ  .(351ص)رَّ

ُح وَ ، ( 171ص)ِسيَلُة وَ الْ وَ ، ( 414،415ص)كِتَاِب اْلُْْحَكِم ْن َمنَْشوَرٍة مِ  َأْوَراٌق َغْيُ ُينَْظُر:  (2) َعِقيَلِة الْ َشْ

اِل لِ  ِقيَلُة وَ ، (12ص)لَقفَّ ُة الصَّ رَّ  .(135،352ص)الطيَراُز وَ ،  (1/449)ّْشُ النَّوَ ،  (300ص)الدُّ

 .(436ص)ْلُْْقنُِع اُينَْظُر:  (3)

ِقيَلُة ال (4) ُة الصَّ رَّ  .(415ص)دُّ

 َعِقيَلةُ وَ ، (2/247) ُُمْتََصُ التَّبْيِنيِ وَ ، (436ص)اْلُْْقنُِع وَ ، (55ص)اِحِف اْلَْمَصاِر ِهَجاُء َمَص ُينَْظُر:  (5)

ِقيلَ وَ ،  (301ص)ُة اْلَوِسيلَ وَ ، (23ص)َأْتَراِب اْلَقَصائِِد  ُة الصَّ رَّ  .(519ص) ةُ الدُّ

 .﴾ڃ ﴿، وَ ﴾ٹ ﴿ ، وَ ﴾ پ  ﴿وَ  ،﴾ں ﴿، وَ ﴾ٹ ﴿ ، وَ ﴾ ڄ﴿ َوِهَي: (6)
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ْ  نْ إِ وَ َوُهَو ، (1) َكاْلَْحُرِف اْلَْرَبَعةِ     هُ نَّ  أَ َّلَّ اًء، إِ يَ  ةِ ومَ ُس رْ اْلَْ  اِت فَ لِ اْلَ  يعِ مِ ِْلَ  ِمًل َشا نْ كُ يَ  ََل

َغةِ   . (2)كَِتاَبةِ يَعِة الْ َوَطبِ  ،َأْقَرُب إَِل َواِقِع اللُّ

 َعََل َلْفِظ  »: ْلَلِِف َما ُرِسَم بِا يهِ جِ وْ  تَ ِِف  اَل قَ وَ 
ٍ
َواْلَْْكُتوُب ِمْن َذلَِك بَِغْيِ َياء

اِنُّ  َذلَِك بِ  َل لَّ عَ وَ  .(3) « ْفِخيمِ تَّ ال   َألِِف  »َوَوْجهُ : يُّ اْْلَْعََّبِ  َوَقاَل  ،(4) ُبو َداُودَ َوأَ  ،الدَّ

صِ  ََّل  اْلَُْخصَّ مْ  َمْعنَى َوُهوَ  اْلَفْتِح، ِمنَ  َأْصلِهِ  َعََل  َبَقائِهِ  َعََل  َأوْ  اللَّْفِظ،  ََل عَ  َلةُ الدي :  َقْوَِلِ

ْذ َوَرَدْت ؛ إِ ُل ََم يُ  هُ اتَ ذَ  ظَ فْ ا اللَّ ذَ هَ  نَّ أَ بِ  يُل لِ عْ ا التَّ ذَ هَ  ُض قِ تَ نْ يَ وَ  .(5) « (مِ التَّْفِخي ُمَرادِ  )َعََل 

اإَِماَلُتُه َعْن   َبْعِض اْلُقرَّ
ِ
تِي رُ  َكلََِمِت اْلتََِمَس َبْعٍض لِلْ  َلَعلَّ وَ  .(6)ء َا الَّ ِسَمْت بِاْلَلِِف بَِأَّنَّ

ْفِظ َيْبُدو ِعلَّ  َواِضِع اْلكَِتاَبِة ٍي ِمْن مَ  َعاَمَل اْلُكتَّاُب ِِف َكثِ  ُمَْتَمَلًة، َفَقدْ ةً ُرِسَمْت َعََل اللَّ

 ، َواهللُ َأْعَلُم. اللَّْفظَ 

ْمَزِة؛ ِلَنَّ اْلَكلَِمَة اْلَواِو ِِف اْلَْرَبَعِة َمَواِضَع ُصوَرًة لِْلهَ بِ  ﴾ں﴿ َعلََّل كَِتاَبةَ  .4

َها َأْن ُتْكَتَب بِ  ِك مَ اَمْرُفوَعٌة، َوَحقُّ َوَهَذا   .(7)ُموَمةٌ ا َقْبَلَها َوَمَكاَُّنَا َمْض ْلَواِو لَِتَحرُّ

ِة ْذ َوَرَدْت َمَواِضُع ُأْخَرى ََلَا َنْفُس اْْلَالَ ئِِر؛ إِ الَِّذي َذَكَرُه ََّل َيْشَمُل ُكلَّ النََّظا التَّْعلِيُل 

ْ ُتْرَسْم بِاْلَواوِ  ْعَرابِيَِّة، َوَمَع َذلَِك ََل َة ُوُجوٍه لَِت ْد َذَكَر ُعَلََمُء ا ، َوقَ (8) اْْلِ ْسِم ِعدَّ ْعلِيِل لرَّ

 
 . ﴾ۓ﴿ وَ  ،﴾ٹ﴿ ، وَ ﴾ ۉ﴿ وَ  ،﴾ ٺ﴿ َوِهَي: (1)

َح  (2) ْكتُوُر َغانٌِم اْْلََمُد َهَذا التَّْعلِيَل  َوَرجَّ َماَلِة ِلَْسبَاٍب. الدُّ ُ ُينْظَ َعََل التَّْعلِيِل بِاْْلِ  . (228،229ص)ُر: اْلُْيَِّسَّ

ِقيَلُة دُّ ال (3) ُة الصَّ  .(415ص)رَّ

 .(2/69،70)ُُمْتََصُ التَّبْيِنِي وَ ، (445ص)ْقنُِع اْلُْ  ُينَْظُر: (4)

ُة أمْربماِب  (5) ِيلم اِصِد َجم اِحِف اْلم . وم (630ص)اْْلمرم صم اُء مم اِر ُينْظمُر: ِهجم  .(55ص)ْمصم

مْ  (6) بمًعا لِْلهم ءم تم ا الم الرَّ ةُ أممم ْزم ِة: َحم اْلكِ  ،زم ، سم وم يُّ
لمٌف،ائِ خم افمقم  وم وم لِكم وم َلم ذم َلُهََم  َذْكَوانَ ْبنُ ا ُهْم عم  َعْن اْلَْزَرُق ، َوَقلَّ

 . (51-2/44)النَّّْشُ  ُينَْظُر: .اَْلَْمَزَة َفَقطْ َوَأَماَل َأُبو َعْمٍرو ، َوْرشٍ 

ِقيَلُة  (7) ُة الصَّ رَّ  .(504ص)ُينَْظُر: الدُّ

َأْلَفاِظ  ِم ْس اْلُْْعَجُم اْلَُْفْهَرُس لِرَ ُينَْظُر: . َكِريمِ ِن الْ اْلُقْرآِِف  نَْي َعَّشَ َمْوِضًعاوًعا ِِف اثْ فُ َهَذا اللَّْفُظ َمرْ َوَرَد  (8)

 .(672ص) َكِريمِ اْلُقْرآِن الْ 
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َها بََِم َزِة َعََل ُمَراِد َوْصلِ لِْلَهمْ َأْن َتُكوَن اْلَواُو ُصوَرًة اِو، ِمنَْها: ِم اَْلَْمَزِة بِاْلوَ َرْس 

 .(1) َبْعَدَها

تِي ِهَي ُصوَرٌة لِْلهَ فَ  .5 َ ِزَياَدَة اْلَلِِف َبْعَد اْلَواِو الَّ ،  ﴾حب﴿ ْمَزِة، ِِف ِمْثِل:ِّسَّ

َا  ﴾ں﴿وَ  َا َأَشدُّ اْستِيَل ِة، َأْو َتْأكِيٌد ََلَ لِْلَهْمزَ  ةٌ يَ وِ قْ تَ بَِأَّنَّ  َمَكاِن ًء َعََل ا ِْلََفائَِها، َوَأَّنَّ

 َواْلَواِو«
ِ
اِنُّ يي ائِ َس كِ الْ  ُل وْ قَ  . َوُهوَ (2) اَْلَْمَزِة ِمَن اْلَياء  ُه َأُبو، َواْخَتارَ (3) ، َكََم َرَوى الدَّ

ْ ، (4)َداُودَ  ، َيْرَتِضِه اْلَْْهَدوِ  َوََل ا اْلَ َحْيُث  يُّ لُِف اْلَِْزيَدُة َفَل َوْجَه ََلَا إَِّلَّ َقاَل: »َفَأمَّ

َا َتْقِوَيٌة لِْلَهْمَزِة«يُه بَِواِو اْْلَْمِع، َوََّل َوْجَه ْلَِْن َقاَل: التَّْشبِ  َزٍة ، وَ ( 5)إَِّنَّ ُه َما ِمْن َُهْ َّلَّ إِ ِلَنَّ

 . (6) َماُم التَّنَِسُّ َقاَل اْْلِ  ُر إَِل التَّْقِوَيِة، َكََم َوِهَي َتْفَتقِ 

 ةِ حَ ْت فَ بِ  اءً زَ تِ »اْج َكِة َعِن اْْلَْرِف  اْْلَرَ بِنَِياَبةِ  ﴾حب﴿  َعلََّل َحْذَف اْلَلِِف ِِف  .6

َه ِِبَا ُعَلََمُء التَّْعلِيَلِت الَّ  َوُهَو ِمْن َُجَْلةِ  .(7) ا«هَ نْعَ  وُب ُنتَ  ةُ حَ تْ فَ الْ  ذِ إِ  ،اهَ نْمِ  اِف كَ الْ  تِي َوجَّ

ْسِم َحذْ ا نَّ (8)َمْوُجوٌد ِبَكْثَرٍة ِعنَْد َأِِب َداُودَ  َف اْلَلِِف، َوُهوَ لرَّ
 َهَذا التَّْعلِيَل َغْيُ  ، َلكِ

َدِة ِمَن اْْلََرَكاِت ِِف عَ  ُمنَْسِجٍم َمَع َواِقعِ    . ( 9)ِف  َنْسِخ اْلََْصاحِ ْصِ اْلكَِتاَبِة اْلَعَربِيَِّة اْلَُْجرَّ

تِ َبنْيَ َهِذهِ َوَرَبَط اْلُعَلََمُء  : »كَ َبْعَد اْلَواِو، َفَقاَل اْْل  ي اْلَلِِف َوالَّ لَِف اْلَِْزيَدَة َأنَّ اْلَ ْرَكاِِتُّ

 .(10) َأْعَلُم«  َكِرُهوا إِْثَباَتَا، َواهلُلا َعنَْها فَ َبْعَد اْلَواِو َصاَرْت ِعَوًض 

 
اِني ُينَْظُر: َأْوَراٌق َغْيُ َمنَْش  (1) بِْط لتَاُب ُأُصوِل اِك وَ ، ( 433ص)وَرٍة ِمْن كِتَاِب اْلُْْحَكِم لِلدَّ   .(243ص)ضَّ

ِقيَلُة  (2) ُة الصَّ رَّ  .(504ص)الدُّ

 . (416ص)ْقنُِع اْلُْ  (3)

 .(1090، 4/939)، (819، 3/726)التَّْبيِنِي  ُينَْظُر: ُُمْتََصُ  (4)

 .(62ص)ِهَجاُء َمَصاِحِف اْلَْمَصاِر  (5)

اِز الطيرَ  (6) ِح اْْلَرَّ  .(347ص)اُز ِِف َضبِْط َشْ

ةُ  (7) رَّ ِقيَلُة ا الدُّ  .(507ص)لصَّ

 .(4/939)، ( 3/440،749،819)تَّْبيِنِي : ُُمْتََصُ الُينَْظرُ  (8)

ُ ِِف ِعْلِم َرْسِم اْلُْ ُينَْظُر: اْلُْ  (9)  .(920ص)ْصَحِف َوَضبْطِِه يَِّسَّ

 .(1/64)آِن َنْثُر اْلَْْرَجاِن ِِف َرْسِم َنْظِم اْلُقرْ  (10)
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َكلَِمِة َواْلَلِِف اْلَواِو ِِف آِخِر الْ  إِْثَباَت وِرّي إَِل اْحتََِمِل َأنَّ ْكُتوُر َغانٌِم َقدُّ دُّ َوَذَهَب ال

َغ ََلُْم َذلَِك   َيْشُعُروَن َأنَّ اْلَكلَِمَة َقِد اْسَتَطاَلْت ِِف ُكتَّاَب َبْعَدُه َقْد َجَعَل الْ   َرْسِمَها، َفَسوَّ

 .(1) َل اْلَواوِ اِت اْلَلِِف َقبْ َعَدَم إِْثبَ 

، َنْحَو:َواِو، أو بِ َل َرْسَم )َأْولَِياَء( بِالْ َعلَّ  .7
ِ
 ﴾ ۇئ﴿، وَ ﴾ ڀ﴿  اْلَياء

ْكِل َوا بِاْلُْ لِلتَّْفِريِق َبنْيَ اْلَُْتَشاِِبَنْيِ  َوَيْبُدو َأنَّ   .(2) لنَّْقطِ ُروِف، َوَرَبَط َذلَِك بِاْنِعَداِم الشَّ

َد ِِبََذا التَّعْ   ََمِت، َمَع َأنَّ َعَدًدا مِ لِيِل َِلَِذِه اْلَكلِ اْبَن َأْشَتَة َتَفرَّ
ِ
ْسِم َأَخُذوا  ْن ُعَلََمء الرَّ

ِة اْلَفْرِق ِِف َتْعلِيِل َظاِهَرةِ بِ  يَ نََظِريَّ ؛ َفِمَن َقُبولِ بِاْلَفْرِق َأْبَعُد َعِن الْ  لتَّْعلِيُل اَدِة، َوا الزي

َلهُ   َمْن َأُْهَ
ِ
تِهِ َمْن  ، َوِمنُْهمْ (4) َفهُ عَّ ، َوِمنُْهْم َمْن َض (3) اْلُعَلََمء َك ِِف ِصحَّ ، َوَعَدِم  َتَشكَّ

    .(5)ِدهِ ْمَكانِيَِّة اطيَراإِ 

 

 
ٌة َتاِرَيِيٌَّة َراَسةٌ دِ َرْسُم اْلُْْصَحِف: ُينَْظُر:  (1)  .(395ص) ُلَغِويَّ

ِقيَلُة  (2) ُة الصَّ رَّ  .(511،512ص)الدُّ

 .(2/749،750) كُِل إِْعَراِب اْلُقْرآنِ ُمْش وَ ، (67ص) َمَصاِحِف اْلَْمَصاِر اءُ ُينَْظُر: ِهجَ ( 3)

ِقيلَ  (4) ُة الصَّ رَّ  .(430،431ص)ُة ُينَْظُر: الدُّ

 .(2/342) تيْبيَانُ الوَ ، (86ص)تَّاِب كُ كِتَاُب الْ ُينَْظُر:  (5)
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 اْلَخاِتَمة

 : دُ عْ بَ ، وَ هِ آلِ وَ  دٍ مَّ ا ُمَ نَ دِ يي  َس ََل عَ   مُ َل لسَّ ا وَ  ةُ َل الصَّ هلل، وَ  دُ مْ اْْلَ 

مَ  ودَ هُ ُج  ِجيزُ وَ الْ  ُث حْ َب ا الْ ذَ هَ  َل اوَ نَتَ  دْ قَ فَ  ، ِف حَ ْص اْلُْ  مِ ْس  رَ ِِف  ةَ تَ ْش أَ  نِ ابْ اِم اْْلِ

 : ةِ يَ تِ اْْل  ِج ائِ تَ  النََّل إِ  َص لَ َخ وَ 

(، وَ ْلِم اْلََْصاِحِف(كَِتاُب )عِ  .1 ِ ْشَتَة ِِف ِعَداِد اْلُكُتِب اْلَْْفُقوَدِة، ْبِن أَ َِّل  )اْلَُْحَّبَّ

فَ ْن َبِقَيْت َُجَْلٌة ِمْن َأْقَوالِِه َمْ َوَلكِ  ِحَقِة وَ ُفوَظًة ِِف ُمَؤلَّ  َرِة.اْلَُْتَأخي اِت اْلُعُصوِر اللَّ

َل اْلُْْص  ِِف َرْسمِ  َكبَِيةُ الْ  ِعْلِميَّةُ الْ  هُ تُ ِقيمَ وَ  ،ْبِن َأْشَتةَ اَتاِب كِ  ةُ يَّ َُهي أَ  .2 َحِف؛ إِْذ َعوَّ

ٌة ِمْن ُعَلََم  ْيهِ َعلَ  مَّ
ْسِم اْلُعْثََمِني َأئِ  الرَّ

ِ
 .ء

بِيِب اَكاَن ِلَِِب  .3 ْشَتَة ِمْن ِه َأْقَواَل اْبِن أَ نِي كَِتابِ ْْلَظُّ اْلَْكََّبُ ِِف َتْضمِ  َبْكٍر اللَّ

ةً كَِتابِِه: ِعْلِم اْلََْصاِحِف، َوَنَقَل ِمنُْه ُنُقوًَّل ُمبَ   .اِشَ

َوْلَِا َجَرى بِِه  ،ْسمِ ا َأََجََع َعَلْيِه ُعَلََمُء الرَّ ْلَِ َواِل اْبِن َأْشَتَة َأقْ  ُمْعَظمِ  َقةُ ُمَوافَ  .4

ْ ، وَ َعَمُل الْ   .هِ يْ لَ عَ  هُ لَ  َق افِ وَ  مُ ََّل  ٍي أْ رَ بِ  دٍ احِ وَ  عٍ ِض وْ  مَ  ِِف َّلَّ إِ  دْ رِ فَ نْيَ  ََل

َماُم،ِف اْلعَ اْعتََِمُد اْبِن َأْشَتَة َعََل اْلََْصاحِ  .5 َفَقْد  تِيَقِة، َوَعََل َرْأِسَها اْلُْْصَحُف اْْلِ

 .هِ كَِتابِ  َر ِمْن َمْوِضٍع ِمنْ َوَرَد النَّْقُل َعنُْه ِِف َأْكثَ 

َما .6 ْسِم ِِف كَِتابِِه، َواْسَتنََد إَِل َتَة بَِتْوِجيِه َبعْ ُم اْبُن َأْش اْعَتنَى اْْلِ ِض َظَواِهِر الرَّ

ٌة. ُلغَ  َهاَأْكَثرُ ِعَلٍل   ِويَّ

َم ِِف َكَلِم َبْعضِ َما َجاَء مُ  َأْقَواِل اْبِن َأْشَتةَ ِمْن  .7 ْسِم،   َبيينًا ْلَِا ُعمي ِة الرَّ مَّ
َأئِ

ًحا ْلَِا اْسُتْشكَِل   .  ِمْن َذلَِك َوُمَوضي

 وْ  َض ِِف وَ 
ِ
 وَ حْ نَ  يي مِ لْ عِ الْ  ِث حْ بَ الْ  يهِ جِ وْ تَ  بِ وِص تُ  ةَ اَس رَ الدي  نَّ إِ ، فَ ةِ قَ ابِ السَّ  ِج ائِ تَ النَّ ء

ي  تِ الَّ  اِت فَ نََّص اْلُْ  لِ َل ِخ  نْ مِ ، ةٌ ودَ قُ فْ مَ  اٌت فَ لَّ ؤَ مُ  مْ ََلُ  ينَ ذِ الَّ  مِ ْس الرَّ  ةِ مَّ ئِ أَ  الِ وَ قْ أَ  ةِ اَس رَ دِ 

 ودِ هُ اْلُْ  َك لْ تِ  يمِ دِ قْ تَ ، وَ دٍ احِ وَ  انٍ كَ  مَ ا ِِف هَ عِ ََجْ وَ ، وَص ُص النُّ َك لْ تِ  مْ هُ نْعَ  ْت لَ قَ نَ 

 . نيَ ثِ احِ بَ الْ وَ  نيَ ِس ارِ لدَّ لِ 
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 َواْلَمَراِجِع اْلـَمَصاِدِرِفْهِرُس 
يِن السُّ ْْحَِن ْبُن َأِِب بَ رَّ َعْبُد ال تْ َقاُن يف ُعُلوِم اْلُقْرآِن:اإْلِ  . 1 يُّ  ْكٍر، َجَلُل الدي

ُيوطِ

، القاهرة،  و الفضل إبراهيم، اَليئة اْلصية العامة للكتابهـ(، تقيق: ممد أب119)ت

 م. 1974هـ=4139:  ط(. مص، )د
  يدِ وِ جْ لتَّ ِبِ  تِ نَ َيَ الد ِ  دِ قْ عَ وَ  اتِ اءَ رَ قِ الْ  ولِ صُ أُ وَ  اةِ وَ الر  وَ  اءِ رَّ قُ الْ  اءِ ْسَْ ى أَ لَ عَ  ةُ هَ ب ِ ن َ مُ الْ  ةُ وزَ جُ رْ اْْلُ  . 2

اِنُّ )تْبُن َسِعيِد َعْمٍرو ُعْثََمُن و َأبُ  :تِ ًَل ًَل الدَّ وَ  د بن  هـ(،444ْبِن ُعْثََمَن الدَّ ، تقيق: ُمَمَّ

  = هـ 1420 :1ط/  الرياض، السعودية،  زائري، دار اْلغني للنّش والتوزيع،قان اْلُم

 م. 1999
يِن ْبُن َمُْمودِ  َخْيُ  اْْلَْعََلُم: . 3 ِرْكِِلُّ الدي ٍد الزي َمْش  ْبِن ُمَمَّ العلم  هـ(، دار 1396ِقيُّ )ت  الدي

 م. 2002هـ= 1423:  15ط ، للمليني، بيوت، لبنان
ُد ْبُن َعْبِد اْلَغنِيي ْبِن ُنْقطَ َأُبو  :ِإْكَماُل اإْلِْكَمالِ  . 4 هـ(: تقيق: د. عبد  629َة )ت َبْكٍر ُمَمَّ

 هـ. 1410:  1ط ، مكة اْلكرمة لنبي، جامعة أم القرى، االقيوم عبد رب 
اِنُّ )ت اِب اْلُمْحَكِم: َمْنَشورٍَة ِمْن ِكتَ رَاٌق َغْيُ َأوْ  . 5 هـ(،  444َأُبو َعْمٍرو ُعْثََمُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ

وِري اْلمد، َُمَلَُّة ُكلييَِّة ت َماِم اْلَْعَظمِ قيق: د. غانم َقدُّ مَ ، اْْلِ َداَد،  بَِبغْ  اِم اْلَْعَظمِ ُكلييَِّة اْْلِ

ابِعُ   م. 1978هـ= 1398  :اْلَعَدُد الرَّ
دُ  َواًِلبِْتَداِء يف ِكَتاِب هللِا َعزَّ َوَجلَّ: ِإيَضاُح اْلَوْقِف  . 6 اٍر  ْبُن الْ  َأُبو َبْكٍر ُمَمَّ َقاِسِم ْبِن َبشَّ

غة العربية  لقيق: د. ميي الدين رمضان، مطبوعات ُممع الهـ(، ت328اْلَْنَباِريُّ )ت 

 م. 1971هـ=1390: ط(. ، )دابدمشق، سوري 
ُد ْبُن ُيوُسَف ْبِن َأْْحََد ْبِن ُمَعا :  ُمْصَحِف ُعْثَمانَ ْعرَِفِة َما ُرِسَم يف يُع يف مَ اْلَبدِ  . 7 ٍذ  ُمَمَّ

َ ِف حدود اُْلهَ  ر،   هـ(، 442نِيُّ اْلَْنَدُلِسُّ )ُتُوِفي تقيق: د. غانم قدوري اْلمد، دار عَمَّ

ن، الردنع  . ت(. )دط(: . ، )دَمَّ
و  بُ ، أَ ةَ ْيَ مَ عُ  نِ بْ  دَ ْْحَ أَ  نِ ى بْ يَ َيْ  نُ بْ  دُ ْْحَ أَ  : سِ لُ دَ نْ اْْلَ  لِ هْ أَ  الِ جَ رِ  خِ ي رِ  َتَ يف  بُ ْغَيُة اْلُمْلَتِمسِ  . 8

 م. 1967 ط(:. )دص،  ة، م القاهر ،دار الكاتب العرِب ، هـ(599ت )  يُّ بي الضَّ  رٍ فَ عْ َج 
ُيوطِيُّ   َجَلُل  رٍ كْ  بَ ِِب أَ  نُ بْ  نِ ْْحَ الرَّ  دُ بْ عَ  نَي َوالن َحاِة:طَبَ َقاِت الل َغوِي ِ  بُ ْغَيُة اْلُوَعاِة يف  . 9 يِن السُّ الدي

ط(:  . ، )دة، صيدا، لبنانة العصي هـ(، تقيق: ممد أبو الفضل إبراهيم، اْلكتب 911)ت

 . ت(. )د
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ُد ْبُن َأْْحَدَ  َوَوفَ َياُت اْلَمَشاِهِي َواْْلَْعََلِم:ََترِيُخ اإْلْسََلِم  . 10 َهبِيُّ ُمَمَّ    ْبِن ُعْثََمَن الذَّ

ار َعوَّ هـ( ت748)ت :  1ط ، اد، دار الغرب اْلسلمي، بيوت، لبنانقيق: د. َبشَّ

 م. 2003هـ= 1424
َياُن يف  . 11 ٍد َعْبُد اهللِ  َمْورِِد الظَّْمآِن:  َشْرحِ التِ ب ْ نَْهاِجيُّ )اْبُن آَجطَّ َأُبو ُمَمَّ ( )ت  اْبُن ُعَمَر الصُّ

ن  لقرآ، كلية ا1، ج جستي(اَلندي، )ما عبد اْلفيظ بن ممد نور : ُق يقِ َتْ هـ(، 750نحو: 

م،  0220هـ= 4221اْلامعة اْلسلمية بالـَمِدينَة اْلنورة: ، والدراسات اْلسلمية  الكريم

جامعة أم  ، الدعوة وأصول الدين ، كلية 2، ج وعمر بن عبد اهلل الثويني، )ماجستي( 

 هـ. 1429  -1428القرى:  
ُد ْبُن َعْبِد اهللِ  ْلَقاِِبِْم وَُكَناُهْم: َوأَْنَساِِبِْم َوأَ  الر َواةِ ِه يف َضْبِط َأْْسَاءِ ْشَتبِ تَ ْوِضيُح اْلمُ  . 12 ْبِن  اُمَمَّ

ٍد الْ  يِن )تَقْيِسُّ ُمَمَّ ِهُي بِاْبِن َناِصِ الدي قيق: ممد نعيم العرقسوس،  هـ(: ت842، الشَّ

 م. 1993:  1ط ، بيوت، لبنان  مؤسسة الرسالة، 
اِنُّ  اَأُبو َعْمٍرو ُعْثََمُن ْبُن َسِعيِد  ِة:السَّْبِع اْلَمْشُهورَ ِقَراَءاِت َجاِمُع اْلبَ َياِن يف الْ  . 13 ْبِن ُعْثََمَن الدَّ

ان،هـ(، 444)ت ،  الشارقة جامعة ب عَ بِ طُ ، وآخرين تقيق: عبد اْلهيمن عبد السلم طحَّ

 . م7020=هـ 1428:  1اْلمارات، ط
ْْحَِن ْبِن َوثِيٍق  إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَ  :اْلُمْصَحفِ  َتاُج ِإلَْيِه ِمْن َرْسمِ اْْلَاِمُع ِلَما يُْ  . 14 ِد ْبِن َعْبِد الرَّ مَّ

ن، الر(، تقيق هـ654اْلَْنَدُلِسـُّي )ت  ر، عَمَّ وِري اْلمد، دار عَمَّ :  1ط ، دن : د. غانم َقدُّ

 م. 2009هـ= 1429
ُد ْبنُ  اْْلَْنَدُلِس:ِس يف ِذْكِر ُوًَلِة َجْذَوُة اْلُمْقَتبِ  . 15 ِديُّ  ِن َعْبِد اهللِ اْلَزْ ُفُتوِح بْ  ُمَمَّ

 م. 1966:  ط(. ، )دهـ(، الدار اْلصية للتأليف والنّش، القاهرة488)ت
يِن إِبْ  اِب اْلَقَصائِِد:َأْرَِبِب اْلَمَراِصِد يف َشْرِح َعِقيَلِة أَتْ رَ  يَلةُ مجَِ  . 16 اِهيُم ْبُن ُعَمَر  رَ ُبْرَهاُن الدي

يُّ )ت اْْلَ  َراَساِت  ي مضحي الزوبعي،  َدارُ د. ممد خض هـ(، تقيق:732ْعََّبِ  اْلَغْوَثاِني لِلدي

 . م2010هـ= 1431:  1ط ، سوريا، اْلُقْرآنِيَِّة، دمشق
يق:  هـ(، تق816وَنِسُّ )ت َمْيُموُن التُّ  َصاِحِف اْلُعْثَمانِيَِّة:الد رَُّة اْْلَِليَُّة يف َرْسِم َوَضْبِط اْلمَ  . 17

  =  هـ1431: 1ط  ،ؤون اْلسلمية بالكويت لوقاف والشد. يارس اْلزروعي، وزارة ا 

 م. 2010
، اْلُْْشَتِهُر بِاللَّ أَ  يَلِة:الد رَُّة الصَِّقيَلُة يف َشْرِح أَبْ َياِت اْلَعقِ  . 18 ق:  ـيـحقـبِيِب، تُبو َبْكٍر َعْبُد اْلَغنِيي

 م. 2011هـ=1432:  1ط، ، وزارة الوقاف بدولة قطرل د. عبد العِل آيت زعبو
َداُر  هـ(، 1349إِْبَراِهيُم ْبُن َأْْحََد اْلَاِرْغنِيُّ التُّوُنِسُّ )ت  ِن:اِن َعَلى َمْورِِد الظَّْمآْلَيَْ َدلِيُل ا  . 19

 . ت(. ط(: )د. ، )دِديِث، اْلَقاِهَرة، مصاْْلَ 
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ُي ا  . 20 بَّاع )ت َعِِلّ ُمَ  َتاِب اْلُمِبنِي:كِ لطَّالِِبنَي يف َرْسِم َوَضْبِط الْ ْسَِ د الضَّ َلُة  (، ِسْلِس هـ1376مَّ

َفاِت َشْيِخ ا بَّاِع، ِوَزاَرُة اْلَ ُمَؤلَّ ٍد الضَّ ِة َعِِلّ ُمَمَّ يَّ ط(:  . ، )دبِاْلُكَوْيِت  ْوَقاِف ْلََْقاِرِئ اْلِْْصِ

 . ت(. )د
َرِر اللَّ  . 21 مَ َشْرُح الد  ُد ْبُن  ِم َنِفٍع:اَواِمِع يف َأْصِل َمْقَرِأ اإْلِ ِريُّ  َعْبِد اْلَْلِِك اْلَْنُْتو ُمَمَّ

 م. 2001هـ= 1421: 1طم(،  . ن(، )د. )دفوزي،  هـ(، تقيق: الصديقي سيدي834)ت
الِ  يف َأْسََن اْلَمَقاِصِد:َصائِِد َشْرُح َعِقيَلِة أَتْ َراِب اْلقَ  . 22 ُد ْبُن اْلَقفَّ هـ(،  628 )كان َحيًّا ُمَمَّ

 (. 1794امعة اْللك سعود، برقم ) ج ُمطوط ِف موقع 
َمْشِقيُّ  َأُبو َشاَمَة َعْبُد الرَّ  :ائِيَّةِ َشْرُح اْلَعِقيَلِة الرَّ  . 23 ْْحَِن ْبُن إِْسََمِعيَل اْلَْْقِدِسُّ الدي

 م.  2012هـ= 1433  : 1فرغِل سيد عرباوي، القاهرة، ط ة الشيخ هـ(، مكتب 665)ت
ي َقاُت اْلُمَفسِ رِيَن:طَب َ  . 24 ُد ْبُن َعِِلي بْ نِ َشْمُس الدي اُووِديُّ  ُمَمَّ ، دار  هـ(945)ت ِن َأْْحََد الدَّ

 م. 1983هـ= 1403: 1ط،  لبنان   الكتب العلمية، بيوت،
ُد ْبُن َعْبِد اهللِ التَّنَِسُّ )ت و َعْبدِ َأبُ  الطِ َراُز يف َشْرِح َضْبِط اْْلَرَّاِز: . 25 هـ(، تقيق:  899 اهللِ ُمَمَّ

ُع اْلَْلِِك مد. أْحد بن أْحد بن مع  يِف، الـَمِدينَة  َحِف ال  َفْهٍد لِطَِباَعِة اْلُْْص ر ششال، ُُمَمَّ ِ ّشَّ

 م. 2000هـ= 1420: ط(. ، )درة، السعودية اْلنو
ٍد اْلَقاِسُم ْبُن فِيُّ  اْلَمَقاِصِد:َأْسََن َعِقيَلُة أَتْ َراِب اْلَقَصائِِد يف  . 26 اطِبِيُّ  َأُبو ُمَمَّ ْه الشَّ

  : 1ط ، ْلكتبات، جدة، السعودية أيمن رشدي سويد،  دار نور ا . هـ(، تقيق: د590)ت

 م. 2001هـ= 1422
ٍد اْْلَ  يف طَبَ َقاِت اْلُقرَّاِء: َغايَُة النِ َهايَةِ  . 27 ِد ْبِن ُمَمَّ ُد ْبُن ُمَمَّ هـ(، ُعنَِي  833 )ت َزِريُّ ُمَمَّ

 . ت(. ط(: )د. ، )دية، القاهرة بنِّشه: برجسّتارس، مكتبة ابن تيم
دٍ ُمَ و بُ أَ  :رِِد الظَّْمآنِ َمنَّاِن اْلَمْرِوي  ِبَوْ فَ ْتُح الْ  . 28 َد ْبِن َعِِلي ْبِن َعاِشٍ  ْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأْْحَ عَ  مَّ

جستي(، معهد بحوث ودر  سالة )ما ر سلوى بنت أْحد الشقر، هـ(، تقيق: 1040)ت

 م. 2014هـ= 1435:  1م درمان اْلسلمية، طاسات العاَل اْلسلمي، جامعة أ
:ِفْهِرْسُت اْبِن َخْيٍ اإْلِ  . 29 ُد ْبنُ  ْشِبيِليِ  ْشبِيِِلُّ   َخْيِ ُمَمَّ هـ(، تقيق:  575 )ت ْبِن ُعَمَر اْْلِ

 م. 1998=هـ 1419:  1ط ، ممد فؤاد منصور، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان
ُد بْ  اْلِفْهِرْسُت: . 30 ، تقيق: إبراهيم  (هـ385ُن إِْسَحاَق ْبِن النَِّديِم )ت َأُبو اْلَفَرِج ُمَمَّ

 م. 1997هـ= 1417  :2ط ، اْلعرفة، بيوت، لبنان رمضان، دار
ُن َنَجاٍح  بْ اُن َأُبو َداُوَد ُسَلْيََم  ْبِط وََكْيِفيَِّتِه َعَلى َوْجِه اًِلْخِتَصاِر:ِكَتاُب ُأُصوِل الضَّ  . 31

ُع اْلَْلِِك َفْهٍد لِطَِباعَ هـ(، تقيق: د. أْحد بن أْحد ششال، 496)ت  اْلُْْصَحِف  ةِ ُُمَمَّ

يِف، ا ِ  م. 2006هـ=1427:  ط(. ، )دةلـَمِدينَة اْلنورة، السعودي الّشَّ



 فقيه د. عبده بن حسن ال                                          أبو بكر بن أشتة وجهوده يف رسم املصحف  

184 

راهيم  ق: د. إبهـ(، تقي347َعْبُد اهللِ ْبُن َجْعَفِر ْبِن َدَرْسَتَوْيِه )ت  :ُكتَِّابِكَتاُب الْ  . 32

ائِّي، و اَمرَّ :  1ط ، ة دار الكتب الثقافية، الكويت د.عبد اْلسني الفتِل، مؤسس السَّ

 م. 1977هـ= 7913
اِنُّ )ت  ُعْثََمُن ْبُن َسِعيِد ْبنِ َعْمٍرو َأُبو  نَ ْقِط اْلَمَصاِحِف:اْلُمْحَكُم يف  . 33 هـ(،  444ُعْثََمَن الدَّ

 م. 1987هـ=1407  :2ط ، ريا تقيق: د. عزة حسن، دار الفكر، دمشق، سو
هـ(،  496 )تْبُن َنَجاٍح اْلَْنَدُلِسُّ  َأُبو َداُوَد ُسَلْيََمنُ  ت َّْنزِيِل:ُُمَْتَصُر الت َّْبِينِي لَِِجاِء ال . 34

ُع اْلَْلِِك د بن أْح تقيق: د. أْح هـ  1423: ط( . ، )د َفْهٍد، الـَمِدينَة اْلنورة د ششال، ُُمَمَّ

 م.  2002=
ُد ْبُن اْلَقاِسِم اْلَْنَباِريُّ )تَأُبو  :َمْرُسوُم اَْلط ِ  . 35 هـ(، تقيق: د. حاتم  328َبْكٍر ُمَمَّ

 م. 2008هـ=1429: ط(م،  ن،. ، )دالضامن
هـ(، تقيق: د.  623هللِ اْلُعَقْيِلُّ )ت ْبُن َظافِِر ْبِن َعْبِد ا ََمِعيُل إِْس  وُم َخطِ  اْلُمْصَحِف: َمْرسُ  . 36

القطرية للوقاف، بإشاف وزارة الوقاف  اَليئة  ممد بن عمر اْلنايني، طبع بتمويل

 م. 2009هـ= 1430:  1ط ، مية، دولة قطر والشؤون اْلسل
 اهللِ ْبِن ِسَواٍر اْلَبْغَداِديُّ   ْبُن َعِِلي ْبِن ُعَبْيدِ َأْْحَدُ  َأُبو َطاِهرٍ  ِت اْلَعْشِر:ُمْسَتِنُي يف اْلِقَراَءاالْ  . 37

دار البحوث للدراسات اْلسلمية وإحياء  الّددو، ر هـ(، تقيق ودراسة: د. عَمَّ 496)ت

 م. 2005هـ= 1426: 1ط ، ات الّتاث، اْلمار
يُّ ْبُن َأِِب طَ َأُبو ُمَمَّ  اِب اْلُقْرآِن:ُمْشِكُل ِإْعرَ  . 38 : د.  هـ(، تقيق 437َقْيِسُّ )ت الٍِب الْ ٍد َمكي

:  2ط  ، لبنان،مؤسسة الرسالة، بيوت م(،2013حاتم صالح الضامن )ت 

 م. 1984ـ= ه1405
  ي، دار اْلديث، القاهرة، اقِ َب د الْ ْب اد عَ ؤَ د فُ مَّ ُمَ  ْلَكِرمِي:اْلُمْعَجُم اْلُمَفْهَرُس ِْلَْلَفاِظ اْلُقْرآِن ا  . 39

 . هـ6413: ط(. د) ، مطبعة دار الكتب اْلصية
َمْشِقيُّ )ت مَّ ُمَ  نِ ا بْ َض رِ   نُ بْ  رُ مَ عُ  نَي:ُمْعَجُم اْلُمَؤلِ فِ  . 40 اَلة الدي اْلثنى،  ، مكتبة هـ( 1408د َكحَّ

 . ت(. ط(: )د. ، )دنبيوت، دار إحياء الّتاث العرِب، بيوت، لبنا
َهبِيُّ   َأْْحََد ْبِن ُعْثََمَن اُد ْبنُ ُمَمَّ  َقاِت َواْْلَْعَصاِر:ِء اْلِكَباِر َعَلى الطَّب َ اَمْعرَِفُة اْلُقرَّ  . 41 لذَّ

:  1ط، ن وت، لبناهـ(، تقيق: د. طيار آلتي قوَّلج، دار الكتب العلمية، بي748)ت

 م. 1997هـ= 1417
ُن َسِعيِد ْبِن ُعْثََمَن  َأُبو َعْمٍرو ُعْثََمُن بْ  :ُسوِم َمَصاِحِف َأْهِل اْْلَْمَصارِ اْلُمْقِنُع يف َمْعرَِفِة َمرْ  . 42

اِنُّ ا ،  بنت حسن اْلميد، دار التدمرية، الرياض هـ(، تقيق: د. نورة444 )ت لدَّ

 م. 2010هـ= 1431: 1ط السعودية، 
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يِن اْلَْْقِريِزيُّ )ت  :اْلَكِبيُ َقفَّى اْلمُ  . 43 ، دار  ممد اليعلوي ـ(، تقيق: ه845َتِقيُّ الدي

 م. 1991هـ=1411:  1بيوت، لبنان، طْلسلمي،  االغرب 
مَ ِفْكرِيَّ اْلِمَنُح الْ  . 44 هـ(،  1014 اْلَقاِريُّ اَْلََرِويُّ )ت ِِل ُملَّ عَ  ِة اْْلََزرِيَِّة:ُة يف َشْرِح اْلُمَقدِ 

َراَساِت اْلقُ يق: أسام تق :  2ط، ْرآنِيَِّة، دمشق، سوريا ة عطايا، َداُر اْلَغْوَثاِني لِلدي

 م. 0122هـ= 1433
ِر اْلَمْفُقودِ  لشَّاِطبِ يِ  َوُشُروُحَها:َحِف لِ ئِيَُّة ِف ي َرْس ِم اْلُمصْ اْلَمْنظُوَمُة الرَّا . 45   ِقَراَءُة اْلَمْوُروِث اْلُمَبكِ 

حِ  رِ ِق َوالْ ِمْن ِخََلِل الَلَّ  عمر ْحدان  د. : ُمَتَأخِ 
                                  1502ideo/on.org/mhttps://journals.openediti  

َراَساِت   ِعْلِم َرْسِم اْلُمْصَحِف َوَضْبِطِه: اْلُمَيسَُّر يف  . 46 وِري اْْلََمُد، َمْرَكُز الدي د. َغانٌِم َقدُّ

اطِبِيي ُلوَماِت َواْلَْع َماِم الشَّ ةُ دَّ ، ُج  اْلُقْرآنِيَِّة بَِمْعَهِد اْْلِ ُعوِديَّ  م. 2016هـ= 1437 : 2ط،  ُة، السُّ
يِن ُمَمَّ  : َرْسِم نَْظِم اْلُقْرآنِ َجاِن يف نَ ثْ ُر اْلَمرْ  . 47 د َغْوث ْبُن َناِصِ الدي يِن  ُمَمَّ ِد ْبِن نَِظاِم الدي

 م. 1915هـ= 1333:  ط( . ، )دبريس، حيدر أباد ة عثَمن هـ(، مطبع 1238ْرَكاِِتُّ )ت اْْل 
ُد ْبُن ُمَ َأُبو اْْلَ  اَءاِت اْلَعْشِر:رَ اْلقِ  النَّْشُر يف  . 48 ِد بْ ْيِ ُمَمَّ ٍد اْْلََزِريُّ )مَّ هـ(،  833ت ِن ُمَمَّ

ُة اْلُكَّْبَى،   بَّاِع، اْلَْْطَبَعُة التيَجاِريَّ ْيِخ َعِِلٍّ الضَّ ِقيُق: الشَّ ، بيوت،  اْلُكُتِب اْلِعْلِميَّة  َدارِ   َتْصِويرُ َتْ

 . ت(. ط(: )د. لبنان، )د
ٍر اْلـ ُء َمَصاِحِف اْْلَْمَصاِر:اِهجَ  . 49 حاتم   هـ(، تقيق: د. 440يُّ )ت نحوَمْهَدوِ َأْْحَُد ْبُن َعَمَّ

 م. 2007هـ= 1428:  ط(. ، )دصالح الضامن، الشارقة، اْلمارات
ني اْلَبْغَداِديُّ  د َأمِ إِْسََمِعيُل ْبُن ُمَمَّ  َوآَثُر اْلُمَصنِ ِفنَي: لِ ِفنيَ َهِديَُّة اْلَعارِِفنَي: َأْْسَاُء اْلُمؤَ  . 50

:  ط(. ، )دالبهية، إستانبول مطبعتها  (، وكالة اْلعارف اْلليلة ِفهـ1399)ت

 . ط،ت(. ، )دم، أعادت طبعه: دار إحياء الّتاث العرِب، بيوت، لبنان 1951هـ= 3701
يِن َخلِيُل ْبُن َأْيَبَك ْبِن َعْبِد اهللِ الصَّ َلُح ال َص  اْلَوايف ِِبْلَوفَ َياِت: . 51 هـ(،  764 )ت ْفِديُّ دي

:  ط( . ، )داث، بيوت، لبنانياء الّترناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحتقيق: أْحد ال

 م. 2000هـ= 2014
َخاوِ  اْلَوِسيَلُة ِإََل َكْشِف اْلَعِقيَلِة: . 52 ٍد السَّ يِن َعِِلُّ ْبُن ُمَمَّ هـ(، تقيق:  364يُّ )ت َعَلُم الدي

 م. 2003هـ= 1424: 2طالسعودية،   ،لرياض د. موَّلي ممد اْلدريس، مكتبة الرشد، ا
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 َمْوُضوَعاِتاْل ِرُسِفْه

 ةُ حَ فْ الصَّ   وعُ ضُ وْ مَ الْ 
 133 ........... ....................................................................................... صُ َلخَّ اْلمُ 
َمةُ اْلمُ   134 ............... ........ ..... ........................ ....... ................... ....................... َقدِ 

ْبن   ف  تـ ْعر ي: اْْلَوَّلُ  اْلَمْبَحثُ  ف   ع ْلم  ) و ك ت اب ه   أ ْشت ة ، ب   137 ...... ....................... (اْلم ص اح 
ْبن    تـ ْعر يف  : َأوًَّلا   137   .. .............. .................. ......................................... ...... أ ْشت ة    ب 

ف    ع ْلم  : ب ك ت اب ه   تـ ْعر يف  : نِيااثَ   139 ... ................. .........................................  اْلم ص اح 
ي م  ثْ ع  الْ   الرَّْسم   ف   أ ْشت ة   ْبن   ب ْكر   أ ب   أ قْـو ال  : الثَّاِن  اْلَمْبَحثُ   144 . ................................  ِ ان 

 144 ... ..............................................  اْلْ ْذف   ظ اه ر ة   َت ْت   يـ ْند ر ج   م ا: لُ اْْلَوَّ  َلبُ اْلَمطْ 
د ة   ظ اه ر ة   َت ْت   يـ ْند ر ج   م ا: الثَّاِن  اْلَمْطَلبُ   153 .... ............... .... ............................ الزي َي 
 156 ... ...............................................  اْلب د ل    ظ اه ر ة   َت ْت   د ر ج  يـ نْ  ام   :اِلثُ الثَّ  اْلَمْطَلبُ 
 160 . . .................................... ............. اْْل ْمز ة   ظ اه ر ة    َت ْت   يـ ْند ر ج   م ا: الرَّاِبعُ  اْلَمْطَلبُ 
 167 .. .. .................. .............. ْصل  و اْلو    ع  ق طْ الْ  ر ة  ظ اه    َت ْت   يـ ْند ر ج    م ا: اْْلَاِمسُ  اْلَمْطَلبُ 

ل  أ قْـو ال ه  م نْـ : الثَّاِلثُ ْلَمْبَحُث ا ل   170 ... ............................ ... ه ج  اْْل م ام  اْبن  أ ْشت ة  م ْن خ 
ف  ْلم ص  ا ع ْلم  ) ل ك ت اب   اْلع ْلم يَّة   اْلق يم ة  :  عُ الرَّابِ  اْلَمْبَحثُ   172 .... .............................. (اح 
يه ات  تـ وْ : اِمسُ اْلَْ  اْلَمْبَحثُ  ي   الرَّْسم    ظ و اه ر   أ ْشت ة   ْبن  ا ج   175 .... .........................  اْلع ْثم ان 

 180 ... ................. .................................................................................... ةُ ْْلَاتَِ ا
 118 ... ............... ........... .............................................. عِ َواْلَمَراجِ  الْ َمَصاِدرِ   ِفْهِرسُ 

 186 .... ................................................................................ ِفْهِرُس اْلَمْوُضوَعاتِ 
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 لخص امل

قها عم وأ، وأعظمها خطرا  ، قدرا  العلوم القرآنية  أجل  علم الوقف واالبتداء من 

وهذا البحث  ، ؛ فتأثريه يتناول األداء واملعاين عىل حدٍّ سواءها أثرا  وأجل  ، نظرا  

)املكتفى يف  تعقبات الداين عىل الدينوري يف مسائل الوقف من كتاب: يتناول 
،  العلمية عطيات فق املو  ، استها وبيان الراجح فيهادرا و بجمعه، الوقف واالبتدا(

   اإلعرابية. والروابط
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 ةقدمامل
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

له احلمد عىل كامله يف عليائه؛ محدا  يليق  ، مد هلل عىل نعمه وسابغ عطائهاحل

وأخلص أوليائه  ، والصالة والسالم عىل أرشف أنبيائه، بجالله وعظمته وكامله 

 أما بعد:، هبديه إىل يوم لقائهوعىل آله وصحبه ومن اهتدى  ، ئهوأصفيا

بام فيه نفعه وصالحه يف الدنيا اهلل للعبد أن يشغله فإن من عالمات توفيق 

ورصف  ، وال أكرم شغال  وال أعظم أجرا  من عبد مأل  القرآُن عليه وقته، واآلخرة

واشتغاهلم به ، م عظيمةكتاب رهب عناية السلف بومن هنا كانت ، إليه عنايته وفكره

 .  قلوهبموسالمة ، ريمة؛ وما ذلك منهم إال لكامل عقوهلمغبطة ك

من كل ما يكدر  وحفظهومن مظاهر تلك العناية حرصهم عىل صيانة العلم 

صفوه أو يقلل نضجه؛ فكانت استدراكات بعضهم عىل بعض صورة من صور  

 تلك الريادة.ونمطا  من أنامط ، تلك العناية

ما تفرق منها وضم بعضها إىل بعض  ة بعض الباحثني إىل مجعهت عنايوقد توج

مع حفظ احلق ، والتعليل؛ خدمة لعلم القراءات وطالبيهمع الدراسة والبسط 

 ونسبة الفضل ألصله.، ألهله

وقد يرس اهلل للعبد الفقري يف هذا البحث مجع تعقبات اإلمام الداين يف كتابه 

 جعفر الدينوري  عىل اإلمام أمحد بن واالبتدا( )املكتفى يف الوقفبـاملوسوم 

 ودراستها معرتفا  بالعجز والتقصري. 

 وجيعله خالصا  لوجهه الكريم ، واهلل أسأل أن ينفع به

 : أمهية موضوع البحث وأسباب اختياره
 ارتباطه بكتاب اهلل تعاىل.  -1

 الصلة بينهام.   الربط بني العلوم القرآنية والعلوم العربية؛ لوثيق  -2
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املعاين القرآنية باختالف مواضع الوقف وتنوع مأخذها  لتأثريية عىل ه ا قوت  -3

 ز األبحاث يف ذات املجال ونرشها لفائدهتا العملية. وتعزي ،  ووجهها 

عائدته العملية وثمرته التطبيقية يف قراءة القرآن الكريم؛ بمعرفة الوقف   -4

 الصحيح من غريه. 

ودعم  ، العلوم القرآنية خصصني يف ى الباحثني واملت د ل إثراء ملكة النقد البن اء  -5

 لوم وجتويدها. األبحاث ذات الطابع النقدي؛ ألمهيتها يف تطوير الع 

كون هذه التعقبات صادرة من إمام معترب يف العربية والقراءات عىل إمام   -6

 فيهام.   -أيضا  –معترب  

 ى. ر خ قلة األبحاث يف هذا املجال مقارنة بمجاالت علم القراءات األ  -7

 : ةابقالس  الدراسات 
ومن  ، ف ُيعنى بجمع تعقبات الداين عىل الدينوري ودراستهاؤل  مُ قف عىل مل أ

وري وأقواله يف  ناسب أن أشري هنا إىل بحث بعنوان: )آراء أمحد بن جعفر الدينامل

وهو مطبوع ضمن العدد  ، الوقف واالبتداء( للباحثة: لبنى بنت خالد العرفج

بيعة البحثني خمتلفة كام هو ظاهر من  طو، سات القرآنيةارد( ملجلة تبيان لل30)

 العنوانني. 

 :خطة البحث
 ة وفهارس.ة ومتهيد ومبحث وخامتاشتمل البحث عىل مقدم

، والدراسات السابقة، وأسباب اختياره، وتشتمل عىل: أمهية املوضوع :املقدمة

 . ومنهجه، وخطة البحث 

 :ثالثة مباحثويشتمل على   :التمهيد
ويشتمل عىل  ، نوري واإلمام الداينباإلمام الديتعريف موجز  ول:ألا املبحث 

 مطلبني: 
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 ام الدينوري. التعريف باإلم املطلب األول:

 التعريف باإلمام الداين. املطلب الثاين:

 : مطلبنيويشتمل عىل ، التعقبات عند علامء القراءات املبحث الثاين:

 تعريف التعقبات. املطلب األول:

 ء القراءات. تعقبات عند علاملا :الثايناملطلب 

ويشتمل عىل ، ورؤوس اآلي، أنواع الوقف ومصطلحاته املبحث الثالث:

 : مطلبني

 : أنواع الوقف ومصطلحاته.املطلب األول

 الوقف عىل رؤوس اآلي.   املطلب الثاين:

ويشتمل عىل التعقبات ، تعقبات الداين عىل الدينوري  املبحث الرئيس:

 قرآين.لاا ودراستها حسب ترتيبه

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. اخلامتة:

   فهرس املصادر واملراجع.

 ملوضوعات. س افهر

 : البحث  منهج
الداين عىل  بجمع تعقبات ، التحلييل، اتبعت يف هذا البحث املنهج االستقرائي

 ثم دراستها دراسة علمية كام يأيت:، الدينوري

 ث. ي حلد اإلمالئي ا   م كتابة البحث وفق قواعد الرس  -1

 توثيق النقول الواردة يف البحث من مصادرها األصلية.  -2

سوم بـ )املكتفى يف الوقف  الدينوري يف كتابه املو مجع تعقبات الداين عىل  -3

 . واالبتدا( 

 املواضع حسب ترتيبها يف القرآن الكريم.   ترتيب  -4
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بنص  الداين الذي   وإتباعها ، املسألة بذكر اآلية التي ورد التعقب فيها  تصدير  -5

 ثم أتناوله بالدراسة. ،  بلون داكن وذلك  ،  ب التعق    هد ا ه ش في 

الداين دون غريها من  فيها تعقب رصيح من عىل املواضع التي  االقتصار  -6

 النقوالت. 

كالم  ل وما يرتتب عليها دون التعرض  التعقبات عىل يف الدراسة  الرتكيز  -7

 .  يف اآلية الداين كله  

 ية. ب ر لع ا يف  وبيان وجهها  ،  موضوعية التعقبات دراسة  دراسة   -8

يلزم من ذلك موافقة أحد  وال ، وما متيل إليه النفس بيان القول الصحيح  -9

 إلمامني. ا 
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 التمهيد
 املبحث األول

 تعريف موجز باإلمام الدينوري واإلمام الداني 
 املطلب األول: التعريف ابإلمام الدينوري.

 امسه ونسبه ووفاته: 
ريال رهو أبو عيل أمحد بن جعف ين و  ر( بةنس، دِّ بلدة جبلية ُفتحت يف ، إىل )ِدين و 

ُيعرف بـ )ختن ثعلب( أي:  ، (1) رب والعجم وأهلها خليط من الع، عهد عمر 

وقيل:  ، من علامء مرص املربزين يف علم النحو يف القرن الثالث اهلجري، زوج ابنته

هـ(728)وقيل: ، هـ(289)تويف بمرص سنة ، هو أبو عبد اهلل
   (2). 

 حالته: ه ور وخيش
سيبويه عن أيب عثامن املازين بكر بن رحل إىل البرصة وأخذ هبا كتاب  -1

 وقيل: غري ذلك. ، هـ(249)املتوىف سنة ، حممد

ثم رحل إىل الكوفة وأخذ هبا كتاب سيبويه ثانية  عن أيب العباس املربد  -2

 .هـ(285)املتوىف سنة: ، حممد بن يزيد

 . (3) وهبا أل ف وصن ف، ورينشهامل اعلامئه ثم استقر بمرص وأصبح من -3

أمحد بن حييى   لعباسا أيبومما ورد عنه يف هذا الشأن: أنه كان خيرج من منزل 

فيتخطى أصحابه ومعه  ، وهو جالس عىل باب داره، هـ(291) املتوىف سنة: ثعلب

 حمربته فيقرأ كتاب سيبويه عىل أيب العباس املربد؛ فيعاتبه ثعلب ويقول: إذا رآك 

كني يقولون ماذا؟ فلم يكن يلتفت  ه وترتـرأ عليـل وتقـ ذا الرجـ هإىل يـضمتالناس 

 إىل قوله.  

 
 ويكيبيديا(. موقعمن مديريات حمافظة كرمنشاه. )، يران. وتقع اآلن غريب إ(76) انظر: البلدان لليعقويب (1)

 .(6/177)وايف بالوفيات لا، (1/206)انظر: معجم األدباء  (2)

 .(128)أئمة النحو واللغة  اجميف ترالبلغة  ، (6/177) انظر: الوايف بالوفيات (3)
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با عيل كيف صار املربد أعلم بكتاب سيبويه من ثعلب؟ ي: فسألت أقال املصعب

وهذا يدل عىل فضله ، (1)فقال: ألن املربد قرأه عىل العلامء وثعلب قرأه عىل نفسه

 وعلمه وحسن معرفته. 

 : فاتهلؤ ومتالميذه 
ثون األمة من بعدهم سيبا  من عطائهم العلن اك وقبسا  من ، امء وال يزالون يورِّ

عىل اختالف يف ذلك بينهم قلة وكثرة؛ ألسباب قد يظهر ، ائهمنورهم وضي

 من أسار املايض املرحتل.    ويبقى كثري منها سر ، بعضها

 ابوغ ،مهاس اي ات التي بقعددا  من املؤلف وقد خل ف اإلمام الدينوري 

 وهي:، عنا رسمها؛ لتبقى شاهدة عىل علمه وفضله وإمامته

عند ياقوت  هو املوصوفولعل هذا الكتاب ، نحوكتاب املهذب يف ال -1

كتب يف صدره اختالف البرصيني والكوفيني وعزا كل  مسألة إىل  »بقوله:  احلموي

ترك  باتك اليف عنه، فلام أمصاحبها، ومل يعتل  لكل  واحد منهم وال احتج  ملقالت

ل يف ذلك عىل كتاب االخفش سعيد بن  االختالف ونقل مذهب البرصيني، وعو 

 . (2)  «مسعدة

 . (3) ضامئر القرآن استخرجه من »كتاب املعاين« للفراء -2

 . (4) كتاب إصالح املنطق  -3

 . (5) الفصيح  -4

 
 .(1/206)انظر: معجم األدباء  (1)

  انظر: املصدر السابق. (2)

 .(1/182)معجم املؤلفني ، (128) أئمة النحو واللغةالبلغة يف تراجم ، (1/206)انظر: معجم األدباء  (3)

 صادر السابقة.امل انظر: (4)

كره ثعلب وأبو عيل أمحد بن جعفر الدينوري كذا ذ؛ الكاف  )وكرسى( بكرس"عنه ابن امللقن بقوله: نقل  (5)

جعفر الدينوري  . وانظر: آراء أمحد بن(18/227). التوضيح لرشح اجلامع الصحيح "يف فصيحيهام

 .(266)داء وأقواله يف الوقف واالبت
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 . (1) حلن العامة -5

 الدينوري يف ن ويظهر من العنوان أن املادة املجموعة ع، (2) وقوف التامم -6

داء راجعة إىل هذا الكتاب املفقود؛ فهو مصدر العلامء الناقلني عن  بتاالو فالوق

  نوري أقواله يف الوقف واالبتداء.الدي

التفتيش عىل مخسة  ووقفت ب، اجم هذا اإلمام بذكرهمفقد ضن ت تر تالميذهأما 

 منهم: 

ير ا  -1   ف عرو ملا، ْحوي  لن  عبد اهلل بن عبد العزيز أبو القاسم البغدادي الَّض 

دِّب املُْْهت دي، يب موسىبأ له كتاب يِف  ، سكن مرص وحدث هبا عن الدينوري، مؤ 

 . (3)  وكتاب يِف الكتابة والكتاب، الِفرق 

د التميمي، أخذ عن الدينوري بمرص،  -2 أبو احلسني حممد بن الوليد بن وال 

،ولقي املربد وثعلبا ، وكان حسن  ، ثم رحل إىل العراق   جزو  ت لضبط،صالح ا اخلطِّ

هعيلٍّ الدِّ  بوأ هـ(298)تويف سنة ، ينوريُّ ُأم 
  (4) . 

،  بن حممد بن عبد الرمحن  بن زيد، موىل املنذر حممد بن موسى بن هاشم -3

كان مترصف ا يف علم األدب واخلرب، رحل إىل ، هـ(275املتوىف سنة ) ، أمري األندلس

وله  ، ة  ايرو عنه هذ، وأخن نسخته يبويه م، وانتسخ كتاب س الدينورياملرشق فلقي  

 
رسير يم: الجل كتاب حلن العامة: )اجلنازة( بكرس اقال أبو عيل الدينوري يفو"يويس بقوله: لالبطنقل عنه  (1)

. وانظر: (2/205). االقتضاب يف رشح أدب الكتاب "وال يقال للميت جنازة، الذي حيمل عليه امليت

 .(266)ه يف الوقف واالبتداء نوري وأقوالآراء أمحد بن جعفر الدي

ح هبذا الكتاب النحاس يف القطع ورص ،يف الوقف واالبتداءداين يف كتابيهام لينقل عنه النحاس وا (2)

 . (2)ظر: ئتناف. انواال 

 .(17/156)انظر: الوايف بالوفيات  (3)

 . (1/217)انظر: طبقات النحويني واللغويني  (4)
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ويف سنة ت، كتب مؤلفة يف األدب، منها: شواهد احلكم، وكتاب طبقات الكت اب

هـ(307)
 (1). 

صاحب كتاب ، أبو احلسن عيل بن احلسن اهلُن ائي املعروف بـ )ُكراع النمل( -4

هـ(310)املتوىف سنة ، املنتخب من غريب كالم العرب
 (2)   . 

، يم، أبو رجارم يبأن ب نسليام ربيع بند بن الحممد بن أمح -5 ء، األسواين 

،  هـ( 335)تويف  سنة ، مذهب الشافعي   كان أديبا  فصيحا  فقيها  عىل، الفقيه، الشاعر

هـ(336)وقيل: 
   (3) . 

 املطلب الثاين: التعريف ابإلمام الداين. 

 امسه ونسبه ومولده ووفاته: 
، ءالو يمواأل اينمر الدن عد بعثامن بن سعيهو أبو عمرو عثامن بن سعيد بن 

ولد سنة ، صرييف(املعروف يف زمانه بـ )ابن ال، الداين وفاة  ، القرطبي مولدا  ونشأة  

 . (4)  سنة تقريبا   73وعمره:  هـ(444)وتويف سنة: ، هـ(371)

 شيوخه ورحالته: 
مشيخته يف  وبالتايل كثرت ، تعددت رحالت اإلمام الداين وتنوعت رشقا  وغربا  

ب فهو حافظ املغرب واألندلس يف زمنه جع وال ، عةيوم الرشن علفنو خمتلف

 وممن أخذ عنهم: ، (5) ومقرئهام 

 
 . (139) فنيالدر الثمني يف أسامء املصن ،(281)يني لغوانظر: طبقات النحويني وال (1)

 .(705، 1/687)الم العرب املنتخب من غريب ك  انظر: (2)

 .(5/97)انظر: املقفى الكبري  (3)

 .(1/503)غاية النهاية ، (226)قراء الكبار ة النظر: معرفا (4)

أيب عمرو الداين( خ احلافظ للوقوف عىل مشايخ الداين بشكل واسع وشامل يمكن مراجعة )معجم شيو (5)

 .ويتللدكتور: عبد اهلادي مح
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من ، ن طاهر بن عبد املنعم بن عبيد بن غلبون احللبي املقرئاحلس وأب -1

(ـه399)صاحب كتاب التذكرة، املتوىف سنة:، أعالم املحققني يف علم القراءات
 (1) . 

ر ئ الَّضيرقملاميص حلمران ابن عوسى رس بن أمحد بن مأبو الفتح فا -2

هـ(401) تويف سنة، «مل ألق مثله يف حفظه وضبطه»الداين وقال: أكثر عنه 
  (2) . 

، أبو القاسم خلف بن إبراهيم بن حممد بن جعفر بن خاقان املرصي املقرئ -3

كان ضابطا  لقراءة ورش، متقنا  هلا جمودا ، مشهورا  بالفضل » قال عنه الداين: 

نه الكثري من القراءات واحلديث  كتبنا ع ،جةهالل ق داية صاالرواسع والنسك، و

(ـه402)تويف سنة: ، «والفقه
 (3 ). 

قال عنه الداين:  ، د اهلل بن سلمة بن حزم اليحصبي األندليسأبو مروان عبي -4

ا فاضال  صدوق ا» هـ(405)تويف سنة ، «وهو الذي علمني عامة القرآن وكان خري 
  (4) . 

خواستي بن حممد بن إسحاق  نب دبن حمم  ن جعفريز بالعزأبو القاسم عبد  -5

قرأ عليه الداين  ، ابن أيب غسان(الفاريس البغدادي املقرئ النحوي املعروف بـ )

هـ(413)تويف سنة ، القرآن بثالث روايات
  (5) . 

، وابتدأت بطلب العلم يف سنة ست وثامنني»أما رحالته فقد قال هو عن نفسه: 

منها فمكثت هبا  يف شوال  رصخلت مدو، سعنيع وتة سبورحلت إىل املرشق سن

 الثغر وخرجت إىل ، هـ(939)وحججت ودخلت األندلس يف ذي القعدة سنة ، سنة  

قال: وقدمت ، ثم رجعت إىل قرطبة، فسكنت سقسطة سبعة أعوام هـ(403)سنة 

 
 .(207) : معرفة القراء الكبارانظر (1)

 .(212)لقراء الكبار انظر: معرفة ا (2)

 .(204)بار لقراء الكانظر: معرفة ا (3)

 .(1/487)انظر: غاية النهاية  (4)

 .(209)انظر: معرفة القراء الكبار  (5)
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 . (1)«فاستوطنها حتى مات، دانية سنة سبع عرشة

 تالميذه:
وتصدر ، اءات عىل أبيهقرلا أقر، ينايد الدن سعن بأبو العباس أمحد بن عثام -1

هـ(471)تويف سنة ، لإلقراء
   (2) . 

يبي( املعروف ، خلف األنصاريف بن حممد بن أبو القاسم خل -2 ـ )ابن الُعر   ، ب

هـ(508)تويف سنة 
  (3) . 

، أجل أصحاب اإلمام الداين، أبو داود سليامن بن نجاح األموي موالهم -3

هـ(496)تويف سنة 
  (4) . 

تويف ، يسى بن فرج املغامي التجيبي الطليطيل املقرئع نبحممد  و عبد اهللبأ -4

هـ(485)سنة 
(5) . 

، مد بن حييى بن مزاحم األنصاري اخلزرجي الطليطيلعبد اهلل حم و أب -5

هـ(502)تويف سنة ، مقرئ حمقق إمام يف العربية
(6) . 

  « وعرشين مصنفا   له مئة أن  لغني ب » : فقد قال عنها اإلمام الذهبي مؤلفاتهأما 

( 171يتو )وقد أحىص د. عبد اهلادي مح، «ية احلسن واإلتقانوكتبه يف غا» :لاقو

 : من أشهرهاو، (7)انا  من الكتب املنسوبة لإلمام الداينعنو

 
 .(1/503)انظر: غاية النهاية  (1)

 .(257)رفة القراء الكبار انظر: مع  (2)

 .(1/272)النهاية نظر: غاية ا (3)

 .(1/316)ية انظر: غاية النها (4)

 .(248)ة القراء الكبار فانظر: معر (5)

 .(2/277) ة النهايةانظر: غاي (6)

أيب عمرو  للوقوف عىل مؤلفات الداين بشكل واسع وشامل يمكن مراجعة )معجم مؤلفات احلافظ  (7)

و الداين األندليس للدكتور أيب عمر هرست تصانيف اإلمامفوكذلك ، هلادي محيتوالداين( للدكتور: عبد ا

 غانم قدوري. 
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 حقق يف رسائل علمية بجامعة أم القرى. ، جامع البيان يف القراءات السبع -1

 . . حاتم الضامنحقيق: أ.دتبوع مطب، التيسري يف القراءات السبع -2

مطبوع بتحقيق: نورة ، يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار عنقملا -3

 مية. مي د يف رسالة علمية تقدمت هبا بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالاحل

األرجوزة املنبهة عىل أسامء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد   -4

 .زائرين اجلجمقامطبوع بتحقيق: حممد بن ، الديانات

مطبوع بتحقيق: د. يوسف عبد الرمحن  ، بتداالاوف قوال املكتفى يف -5

 املرعيش. 

 مطبوع بتحقيق: د. غانم قدوري احلمد.، إلتقان والتجويد د يف االتحدي -6
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 املبحث الثاني
 التعقبات عند علماء القراءات 

 بات: املطلب األول: تعريف التعق  
(مادة  ب  ق   يشأخري إىل: ت تعود يف أصلها )ع 

 
يشء يعقب  ل فك ،ريهوإتيانه بعد غ  ء

ِقُب الرجل أي:  ، اآلخر كالليل والنهار كل منهام يعقب، شيئا  فهو عقيبه ومنه ع 

ِقُب: ، ولده وولد ولده الباقون من بعده قال اهلل تبارك  ، وهو مؤخر القدمومنه الع 

الليل  يعني: مالئكة [11الرعد:] ﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ ﴿  وتعاىل:

    . (1) م يتعاقبونهنأل را والنه
بت ما صنع فالن أي: تتبعت أثره»ل اخلليل: اق ب فالت (2)«وتعق  عند العلامء  عق 

ح ما أهبم ل ما أمجل، من هذا؛ املتأخر منهم يتتبع أثر من تقدمه؛ فيوضِّ ر  ، وُيفصِّ وحيرِّ

ل ما أنقص، ما أشكل ب ما أخطأ. ، ويكمِّ  ويصو 

،  يفنصتك ال ك رشيف من مساللسمو، ليفاب التأوهو باب منيف من أبو

د عند العل  من ظالله وتتجىل، امءتتجسد فيه صورة من صور اإلنصاف والتجر 

 ونصح اخللق. ، الباعث عليه صيانة العلم، إرشاقة من إرشاقات النقد البن اء

حيث إن االستدراك مأخوذ من: اللحاق ، وبني التعقيب واالستدراك تقارب

فالالحق متأخر عن ، هب هراكدليشء؛ حاول إبا ءليشرك ااستدل: يقا، باليشء

ب متأخر عن، امللحوق به باملت كاملتعقِّ  .(3) عليه  عق 

ب  »قال ابن فارس:  ق  ِقب عيل  يف تلك السلعة ع  أي: أدركني فيها ، ويقولون: ع 

كُ ، درك   ر   . (4) «والت ْعِقب ُة: الد 

 
 .(4/77)يس اللغة معجم مقاي، (1/178)دة )عقب( يف: العني ماانظر  (1)

 .(1/180)انظر: العني  (2)

 .(15)إلمام الشاطبي انظر: استدراكات أيب شامة يف إبراز املعاين عىل ا (3)

 .(4/78)س اللغة ي: معجم مقايانظر مادة )درك( (4)
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 : قراءاتلااملطلب الثاين: التعق بات عند علماء  
أن كتب علم  جيداملتأخرة ث العلمية بحاألامن  موضوعات كثري يف رالناظ

وإن كان ، العلامء وتعقباهتمميدان فسيح للوقوف عىل استدراك القراءات املتقدمة 

ظهور فن التعقبات يف علم احلديث أسبق وظهروه فيه أكثر؛ خلصوصية هذا العلم 

 وطبيعته. 

  يف التعقب  ثحابألان ة مموعيمي جماألكادوقد رصدت يف املجال 

و رسالة )منها ما ه اك الوارد يف كتب القراءات والتجويد والرسم؛ردتس واال

 الرسائل العلمية: فمن ( ستري أو دكتوراه ومنها ما هو بحث أكاديميماج

للباحث:  "مجعا  ودراسة  "استدراكات اإلمام ابن آجطا عىل مورد الظمآن  -1

 عيل موسى عيل.

فكرية عىل رشاح لا ح املنبالتجويد يف ة قلعت امل ي مال القاراستدراكات  -2

 .املقدمة اجلزرية للباحث: حممد ايت عمران

مجعا   "استدراكات العامين يف مسائل الوقف واالبتداء يف كتابه )املرشد(  -3

 للباحث: حممد مايغا. "ودراسة

حرز   استدراكات ابن الناظم يف )رشح الطيبة( عىل الشاطبي يف متن -4

 .يما درللباحث: سومايال "ةس ودرا مجعا  "ين األما

  "عا  ودراسةمج"استدراكات ابن جبارة يف )املفيد( عىل رشاح الشاطبية  -5

 اهلل جوب.  للباحث: عيسى عبد

 "مجعا  ودراسة"استدراكات ابن اجلزري يف النرش عىل رشوح الشاطبية   -6

 للباحث: كويايت أبو بكر سريبكي.
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 :يةاألكادمي األحباث ومن 
مام الشاطبي )يف أبواب إلا عىل( )إبراز املعاين يف شامةأيب اكات استدر -1

 للباحث: أ. د. أمحد بن عيل السديس.  "دراسةمجعا  و"األصول( من حرز األماين 

ستدراكات السخاوي يف كتابه )الوسيلة( عىل الداين يف مسائل الرسم ا -2

 للباحث: أ. د. باسم بن محدي السيد.  "مجعا  ودراسة"

العقيلة( من أول  ) بي يف اإلمام الشاط ىلع عربي اإلمام اجلاستدراكات  -3

مجعا  "غريمها مرتبا  عىل سور القرآن املنظومة إىل هناية باب اإلثبات واحلذف و 

 للباحث: أ. د. أمحد بن عيل السديس.  "ودراسة
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 املبحث الثالث
 ورؤوس اآلي، أنواع الوقف ومصطلحاته

 حاته: ومصطل ف ق أنواع الو املطلب األول:  
وتيسريا  عىل  ، لكريمخدمة للقرآن ا -ف؛ حتديد أنواع الوق يفء املعال د اجته

والفهم القويم الذي ُأنزل له القرآن ، وإعانة  له عىل التدبر السليم، قارئه ومتعلِّمه

 واملعاين التفسريية. ، لعربيةوفق القواعد ا، -الكريم 

لتنوع   را  نظ م؛ري القرآن الكيف  فقولد أنواع ا وقد تعددت مناهج العلامء يف حتدي

وستة  ، وبعضهم مخسة، وبعضهم أربعة ، فبلغ هبا بعضهم ثالثة، ذلك منطلقاهتم يف 

 .  (1) عند آخرين

أما اإلمام الدينوري الذي نحن بصدد دراسة تعقبات الداين يف الوقف عليه 

صفه  وو ،الصالح، زاجلائ، احلسن، التام  ، التم  ، فبلغت مصطلحاته سبعة: )التامم

 (.  ماملتا بغريالوقف 

وجه التحديد؛ فكتابه يف الوقف تلك املصطلحات عىل ويصعب تفسري معاين 

، (2) ( نقل عنه يف الوقف 261( مسألة من أصل )20وهذا البحث يتناول )، مفقود

( عبارات ذات اشتقاق واحد وداللة لغوية واحدة ، لكن: )التامم والت م  والتام 

طالح   أن يكون للدينوري اصالإ ،لكذ د بناء عىلواح لامعا ذات استفريجح أهن

 ابه. خاص نص  عليه يف كت

وغري القرآنية من عدمها نجد  قية بني اجلمل القرآنية بلوبالنظر إىل الروابط املنط

 أن األمر ال خيلو من أربعة احتامالت:

 
 .(21)القرآن وأثرها يف التفسري وف انظر: وق (1)

ث أسمته بـ )آراء أمحد بن  بح راستها يفعرفج مجع نقوالت الدينوري يف الوقف ودباحثة لبنى التولت ال (2)

( وتناولت مصطلحاته الوقف. انظر: "مجعا  ودراسة" واله يف الوقف واالبتداءـوري وأقــر الدينـفـجع 

 (.30عدد )ال ،( من جملة تبيان للدراسات القرآنية270) ص
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  ورثة  ءامائل: العلكأن يقول الق، األول: أن ينعدم التعلق بني اجلملتني إطالقا  

إال أن كال  منهام يف ؟ فاجلملتان متتاليتان ل من حوله: هل جاء حممدأسي مث  ،األنبياء

ڃ   چ  چ  ﴿ ومن ذلك قول احلق تبارك وتعاىل:، لآلخر موضوع خمالف

وأوضح منه تعلق آخر السورة بأول السورة ، [6 – 5]البقرة:  ﴾ ٱ     ٻ  ٻچ   

ي التعل م؛  ا ت ل ا   قف يعرف بالو   ما  هو   ىل اجلملة األو فالوقف عىل ، التي تليها  ق. النعدام نوع 

احية املعنى ال اللفظ؛ وهذا التعلق من ن، الثاين: أن يوجد تعلق بني اجلملتني

كقول القائل: العلامء ورثة ، مستقال  عن اجلملة األوىلفتعرب اجلملة الثانية إعرابا  

  وعن  ءلامعلا ملتني عن اجل ا تلكف،  درمها  إن العلامء مل يورثوا دينارا  وال، األنبياء

ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴿  ومثله قول اهلل تعاىل:، وراثتهم وتوريثهم 

فالوقف عىل )ال  ، [7 – 6]البقرة:  ﴾ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ        پ  پ    پ

فكل  ، يؤمنون( يف اآلية هو ما يعرف بالوقف الكايف؛ للتعلق املعنوي بني اآليتني

بب غفلتهم بسواستحكام ، النقياد لهاو ،ق احلن عن قبول فريكالا منهام يف بيان عناد

 ذنوهبم وسيئاهتم. 

ويلزم منه التعلق ، يوهذا التعلق لفظ، اجلملتنيالثالث: أن يوجد تعلق بني 

مع إفادة ، ومعنى ذلك أن اجلملة الثانية ال تستقل بإعراهبا عن األوىل، املعنوي

ا بياء إذا مورثة األنء املعال : ول القائلقك، ا  ماتالوقف عليها معنى  اجلملة األوىل يف 

ْصِف العلامء بذلك يف حال تقواهم ر، ماتقوا رهب ومن ، هبم تبارك وتعاىلفرشط و 

، [9]البقرة:  ﴾ چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ﴿  ذلك قول احلق تبارك وتعاىل: 

  ىل ع  فالوقف، هة اإلعرابفجملة )وما يشعرون( مجلة حالية متصلة بام قبلها من ج

 ظي بني اجلملتني. للفوقف احلسن؛ للتعلق ابال فر يعا فسهم( هو مأن)

عىل   لكن الوقف، عنوي بني اجلزأين كسابقهالرابع: أن يوجد التعلق اللفظي وامل

،  ثم يسكت ، كقول القائل: اجلنة، اجلزء األول ال يفيد فائدة حيسن السكوت عليها
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 [10ة:قر]الب ﴾ڌڌ  ڍ﴿ ومثله يف القرآن:، وهو يريد: اجلنة للمؤمنني

، قبيح؛ للتعلق اللفظي بني اجلزأينهو ما يعرف بالوقف الفالوقف عىل )قلوهبم( 

 أو إفادته معنى  فاسدا .، عدم إفادة اجلزء األول معنى  تاما  و

وهذا التفصيل يف أحكام الوقف هو رأي املحققني من العلامء كالداين وابن 

  إضافة إىل أنه أوىل ، ويمق لاج نهوامل، يملسلطق اوهو الذي يرتضيه املن، (1) اجلزري

 ه سابقا .وأبعدها عن الت شتت واخللط؛ وملا ذكرت، األقوال بالضبط

 الوقف على رؤوس اآلي:   املطلب الثاين:
بعد العرض السابق يرد التساؤل التايل: إذا كان رأس اآلية متعلقا  بام بعده تعلقا  

ة؟ أم األوىل تتبع اآليس رأ ىلالوقف عب نام جهل ُيقد  ، فظيا  فام العمل حينئذ  ل

 املعنى وإمتامه؟

لكن الراجح منهام مراعاة الفواصل ، واجلواب أن لكل قول منهام نارص ومؤيد

"أهنا سئلت عن قراءة رسول  فعن أم سلمة ، وف عليها؛ ألهنا سنة نبويةبالوق
  پ  پٻ   ٻٻ   ٻ  ٱ   ﴿ ية آية:فقالت: كان يقطع قراءته آ ×هللا 

، (2) " [4 – 1الفاحتة: ] ﴾ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ڀ  ڀ ڀ  پ  پ

قال  ، عليها ×ومع ذلك وقف النبي ، فالتعلق اللفظي ظاهر بني اآليات الثالثة

صد متابعة السنة أوىل مما ذهب إليه بعض القراء من تتبع األغراض واملقا»البيهقي: 

ابن القيم وابن  و ينداكال  ءلعلاموهذا قول املحققني من ا ، (3) «انتهائها دوالوقوف عن

 . (4) همريزري وغاجل

 
 .(1/225)رش الن، (7)انظر: املكتفى (1)

 .(44/206)أمحد  ند اإلمام(. انظر: مس26583رقم احلديث: )، جه أمحدأخر (2)

 . (4/175)شعب اإليامن  (3)

رآن ـوف القـوقر: ــظن. وا(229 ،1/226)النرش ، ( 1/326)اد ــع ـم ـزاد ال، (11)فى ـمكتـر: الـظـان (4)

 .(37)ر ــفسيـي التـرها ف ــث وأ
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 املبحث الرئيس

 تعّقبات الداني على الدينوري 
[1 ] 
 .[26البقرة: ]  ﴾ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ ﴿

نحاس: )مثال  وقال أمحد بن جعفر الدينوري وأمحد بن حممد ال»قال الداين: 
وألن ؤكدة، فال يُبتدأ هبا؛ م ةدزائ)ما( ن أل؛ وليس كما قالوا، ا( وقف حسن م
 .  ( 1)«فال يقطع منه،  )مثال (بدل من قوله:    بعوضة()

وهو استدراكه ، جيد إشكاال  ظاهرا   املتأمل يف كالم اإلمام الداين  إشكال:

أنه  -اينالد-مه الوظاهر ك، حلسنعىل الدينوري وصف الوقف عىل )مثال  ما( با

والزم  ، اء هبادتبـ )ما(؛ ألنه ذكر حكم االب ءابتدواال، (ثال  يتناول الوقف عىل )م

 ذلك الوقف عىل )مثال (. 

بأي نوع من أنواع الوقوف؛ يلزم منه معرفة ، أن احلكم عىل الوقفومعلوم ب

ه  جبعا  لتنوع أوفتتنوع أحكام الوقف ت، بإعراب اآلية؛ ألن الوقف تبع للمعنى

ومعرفة ، معرفة إعراهبا ن م بد  ال ا()م اإلعراب؛ فحتى ُيعرف حكم الوقف عىل

فيدور ، لزم منه التعلق املعنويفإن كان التعلق تعلقا  لفظيا  ، ق ما بعدها هبالعت نوع

، وإما عىل )القبيح(؛ األول: إن حصلت اإلفادة، حكم الوقف إما عىل )احلسن(

ن  ا  كاويعنم وإن كان التعلق ، أفاد معنى غري مراد وأ، صل اإلفادةوالثاين: إن مل حت

(.عتوإن مل يكن أي ، )كافيا ( قفولا  لق فهو )التام 

أو صفة لـ )مثال ( تزيد يف التنكري ، ائدة مؤكدةو)ما( يف اآلية إما أن تكون ز

 أو موصولة بمعنى )الذي(. ، وصفتها )بعوضة(، أو نكرة موصوفة، والشيوع

 
 .(20)املكتفى  (1)
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 نمدل هنا بأ ىلع النصب يف )بعوضة( زائدة للتوكيد يكون (بأن )ما القولفعىل 

 . (1)أو عطف بيان هلا، ()مثال  

صب يف )بعوضة( عىل أهنا بدل وعىل القول بأن )ما( صفة لـ )مثال (؛ يكون الن

 .(2)أو صفة هلا، من )ما(

 وعىل القول بأن )ما( نكرة موصوفة و)بعوضة( صفتها؛ تكون هي وصفتها يف

 . (3)من )مثال ( حمل نصب بدال  

 ه جبعوضة( صلتها؛ يكون وي( و)ذلاى )ة بمعنولوصم وعىل القول بأن )ما(

قال  ، ه شواهد من كالم العرب ول، نصبها إتباعها حمل )ما( املنصوب بـ )يَّضب(

 حسان بن ثابت:

ف   ك   إِي  ـم  ــ ح ـيِّ مُ ـــبِ ـبُّ الن  ــُح  ا ــِرن  ـيْ ـْن غ  ـ ىل  م  ـال  ع  ـ ْض ــا ف  ـن ـِى بـو 
 ا ــــان  ـــد 

 . (4)و)من( خاصة  ا()م تفعل ذلك يف برعوال، راب )م ن(غري( بإع)فأعربت 

 . (5)تقدمةو)مثال ( حال م، ب(َّضي وقيل: )بعوضة( مفعول )

و)مثال ( املفعول  ، يتعدى إىل مفعولني فـ )بعوضة( املفعول الثاينوقيل: يَّضب 

 . (6) وقيل العكس، األول

 
 . (1/197)املحيط البحر ، (1/103)ه للزجاج نظر: معاين القرآن وإعرابا (1)

 .(1/197)البحر املحيط ، (1/39)نحاس انظر: إعراب القرآن لل (2)

  (.1/197)ط يالبحر املح، (1/104)ر: معاين القرآن وإعرابه للزجاج انظ (3)

 .(1/428)جامع البيان ، (1/59)انظر: معاين القرآن لألخفش  (4)

 .(1/197)املحيط البحر  انظر: (5)

ى إىل اثنني هو يتعدرضب( والذي نختاره من هذه األعاريب أن  )"حيان:  املصدر السابق. قال أبو انظر: (6)

ب  م  الصح ( لقوله تعاىل: )رُضِ (، وألنه املقدم يف الرتكيب، وصالح ألن ث  يح، وذلك الواحد هو )مثال  ل 

( ينتصب بِـ ب  ا(: صف، )ي َّْضِ (: و، هذا املوضع ال تنقاسياعا ، ألن زيادهتا يف نكرة شة تزيد الو)م  ة  )ب ُعوض 

 (.1/197)البحر املحيط  ." يكون يف النكراتأنه ال  فيهبدل ألن عطف البيان مذهب اجلمهور 
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 ا بني بعوضة إىل مام: )مثال  قديروالت، وقيل: النصب عىل تقدير حذف )بني(

 . ( 1)   ب نظام  ونثرا  ر ع وهلا شواهد من كالم ال ، إعراهباأعربت   (بني) فلام حذفت، (اهفوق

واالبتداء بام بعدها قبيح؛  ، ن الوقف عىل )ما( حسنا  وبناء عىل ما تقدم يكو

ة-وحلصول الفائدة ، الكتامل أركان اجلملة بالوقف عليها ، -وإن مل تكن تام 

 .(2) واملعنى  فظللة اجه ها بام قبلها مندرتباط ما بعالو

تقديره: )أعني ، فعل حمذوف ريا  عىل تقديمكن أن يكون الوقف عليها كافيو

 . (3) (بعوضة فام فوقها
[2 ] 

پ  ڀ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ﴿

 .[102البقرة: ] ﴾ڀ      ٺ  
، اتم   (نيماما كفر سلو ): وقال انفع وأمحد بن جعفر الدينوري» قال الداين:

 . (4)«كاف  وال    م  اتب  وهو حسن ليس

أن املعنى   :-اإلمام الداين كالم عىل- ا  وجه كون الوقف عىل )سليامن( حسنو

  تام  من ال انتقل حكم الوقف عليهوجود التعلق اللفظي بام بعده للكن ، به مكتمل

، (نا كفر سلياممو( معطوفة عىل مجلة )فجملة )ولكن الشياطني كفروا، إىل احلسن

 . (5) هليعن املعطوف ع فووال جيوز فصل املعط

ي هو بمعنى خمالفة ما قبلها ملا بعدها لذا  راك( تفيد االستدإضافة إىل أن )لكن  

 
 .(1/428)جامع البيان ، (1/22)ء اانظر: معاين القرآن للفر (1)

 .(1/47)انظر: القطع واالئتناف  (2)

 . (1/66)قف واالبتدا ان الو: منار اهلدى يف بيانظر (3)

 .(24)املكتفى  (4)

 .(2/29): الدر املصون انظر (5)
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قال أبو ، (1) اجلزأين بعضهام ببعضوفيه داللة واضحة عىل ارتباط ، يف احلكم

ُل »حيان:  ْعام 
اْستِ ن  )و 

هن    (ل كِ
، أِل  ن  س  ن ا ح  نْي  ن  ه   .(2) «ي  وإثباتفْ ا ب 

[3 ] 
 . [154البقرة: ] ﴾ ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   پپ  پ  پ ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ ﴿ 

( بل أحياء)، مث تبتدئ اتم   (يف سبيل هللا أموات  : )وقال الدينوري» ل الداين:اق
 . ( 3)«، ومها حسناناتم   (بل أحياء)  :وقال انفع،  بتقدير: بل هم أحياء

،  حالتهىلع هيكون تقريرا  ملا قبلي أو هنقه نفي وإذا سب، رف إرضاب)بل( ح

 .  (4)لضد ملا بعدها اتثبوإ

تقديره: )هم  ، ان ملبتدأ حمذوفأحياء( عىل أهنام خرب) الرفع يف )أموات( وو

، وقيل: )بل أحياء( عىل تقدير قول حمذوف كالفعل األول، بل هم أحياء(أموات 

 . (5) أي: )قولوا: هم أحياء(

( ونن ال تشعر لكو) : قولهف،  تعاىل عنهم اهلل نه إخبار منالراجح األول ألو

فال يصح تقدير: )بل قولوا  ، شهداءل طاب للمؤمنني بعدم الشعور بحياة أولئك اخ

هر جليا  يف موضع سورة آل عمران وهذا املعنى يظ، (!تشعرون ال هم أحياء ولكن

  ﴾ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ ﴿ :تعاىل قولهيف 

يف  قون( أمر بالشكيرزم رهبأحياء عند  مهواحسبفتقدير: )بل ، [691: ]آل عمران

 .(6) كوهنم أحياء! 
 

 .  (2/36)منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا ، (383)يب األعار تبانظر: مغني اللبيب عن ك (1)

 . (1/523)البحر املحيط  (2)

 . (28)املكتفى  (3)

 .(1/130)انظر: مغني اللبيب  (4)

 .(2/52)انظر: البحر املحيط  (5)

 .(1/163)فش : معاين القرآن لألخانظر (6)
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كتامل أركان اجلملة يا ؛ ال كافبناء عىل ما تقدم يكون الوقف عىل )أموات( و

دون  من جهة املعنى والرتباط ما بعده بام قبله، وحلصول الفائدة، بالوقف عليه

 . (1) حياهتمعن هداء والش عن  تتحدث ملهابكا ؛ ألن اآليةاللفظ
[4 ] 

ې     ې ې ې  ۉ ۉ ۅ  ۅ  ۋۋ   ٴۇ ﴿

 .[180: قرةبال]  ﴾ىى 
إن ترك )وقال انفع وحممد بن عيسى األصبهاين والدينوري: » قال الداين:

رض واملعىن: فُ ، ب(ت  )كُ :)الوصية( متعلقة بقوله وليس كذلك؛ ألن، اتم   (خريا  
ف، و ذحم واخلرب، رفع ابالبتداءذلك ويُ من ع قطوجيوز أن يُ  عليكم الوصية،

 ،)الوصية( تدل عليه ؛( مضمرا  ُكت ب)ــبـ عويكون املرفو ، : فعليكم الوصيةديرالتقو 
 . ( 2)«بذلك ما قالوه، واألول االختيار  فيصح  ؛عليكم اإليصاء..: ُكت ب والتقدير

 أمور:   أربعةحيتمل  (الوصية)الرفع يف 

 وهو ،(3) ()ُكتب :اعل للفعل املبني للمفعولفلا ا  نيابة عنأن يكون مرفوع -1

   .املتقدم تيار الدايناخ

أو خربه ، واخلرب حمذوف أي: )فعليه الوصية(، ءعا  باالبتداوأن يكون مرف -2

والتقدير: )إن ترك خريا  فعليه ، حمذوفة فاء اجلوابو، )للوالدين واألقربني(

عىل ، عند من جييز ذلكبني( قرلوالدين واألأو )إن ترك خريا  فالوصية ل، (الوصية

 ل: ئاقلاحد قول 

ْش ـِل احلسنـ عـف ـْن يـم    انِ ـــ ي  ـد اهلل ِس ـ عنرِّ ـش ـالـرُّ بــلشاو اُكرهـ اِت اهللُ ي 

إال يف   -كسيبويه- وهو مذهب ال يرتضيه بعض العلامء، أي: فاهلل حيفظه

 
 .(1/81)منار اهلدى ، (1/86)طع واالئتناف انظر: الق (1)

 .(29) كتفىامل (2)

 .(1/250)اين القرآن وإعرابه للزجاج ع م، (110)انظر: معاين القرآن للفراء  (3)
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اين للداين  وهذا هو التخريج الث، (1) -كاملربد-وبعضهم منعه مطلقا  ، رضورة الشعر

ر اخلرب ب إال  (.فعليكم الوصية) ـأنه قد 

ويكون ، واألقربني...( وخربه )للوالدين، مرفوعا  باالبتداءن كوي أن -3

ف: )ما ، (2) )عليكم( أو تقدير )اإليصاء( مفعول )كتب( إما اجلار   كأن شخصا  تشو 

 .   ( 3) ( لوالدين فجاء اجلواب: )الوصية ل ، املكتوب إذا حَّض أحدنا املوت إن ترك خريا (

)املكتوب   والتقدير:، ذوفأ حم ربية واملبتدخلا أن يكون مرفوعا  عىل -4

 .  (4)ىل نحو التخريج السابق ع، .(..الوصية

، اجلملة أركان قبيحا ؛ لعدم اكتامل عىل )خريا ( فعىل القول األول يكون الوقف

   .ل ة من الكالمفال فائدة حمص  

قبلها   امبصية للوالدين( لة )فالومج لتعلق سنا ؛ وعىل القول الثاين يكون الوقف ح

،  ترك خريا  فالوصية...( الرشط )إنن الفاء مقدرة يف جواب ظ؛ ألاللفهة من ج

(ونائب الفاعل لـ )كُ    يدل عليه )الوصية( بعده. ؛مقدر تِب 

كام نقله الداين عن  بتام  وليس  يا  كافيكون الوقف  والرابع وعىل القول الثالث

  وي ملعنلق ا؛ لوجود التعج يرختا ذكر من صحيحا  عىل م ها  واعتربه وج ،الدينوري

 دون اللفظي.

)الوصية( مرفوع بـ ظاهر اجلملة يفيد أن  عىل )خريا (؛ ألن واألوىل عدم الوقف

  وألن ، وللتأنيث املجازي، وإنام جاز التذكري يف الفعل لوجود الفاصل، )ُكتب(

 . (5) اإلعراب بالظاهر أوىل من التقدير
 

 .(2/162)البحر املحيط  ،(1/168)انظر: معاين القرآن لألخفش  (1)

 .(1/250)عرابه للزجاج معاين القرآن وإ، (110)القرآن للفراء انظر: معاين  (2)

 . (1/163)لبحر املحيط وهو الذي حسنه أبو حيان. انظر: ا (3)

 : املصدر السابق. انظر (4)

 .(1/271)انظر: علل الوقوف  (5)
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[5 ] 
      ڳ   ڳ  ڳ ڳ  گ گ  گ گ ک ک﴿ 

 .[18النساء: ]    ﴾   ڻ  ڻ  ڻ  ں  ںڱ    ڱ   ڱ   ڱ
؛ متام، وليس كذلك (إين تبت اآلن) والدينوريوقال األخفش » :لدايناقال 

 .(1)«معطوف على ما قبله  (الذين ميوتونال  و )ألن  

  إعرابان: .( قيل يف موضعه.ال الذين يموتون.قوله تعاىل: )و

وهو وجه الداين  ،ةفيناو)ال( ( تالذين يعملون السيئعطفا  عىل )لر األول: اجل

  .(2) كالفراء العلامءبعض  هواكتفى ب، املتقدم

، وختريج قول الدينوري عليه، (3) والالم الم ابتداء ، الثاين: الرفع عىل االبتداء

 ولكنه قول ضعيف لسببني: ، (4) وقد تبع فيه األخفش

عن  ت درولو كانت الم ابتداء لتج، وألفم  القرآن بالألن )ال( رسمت يف -1

قيل: بزيادة األلف رسام  مثل: لو و، اقرتنت هبا صارت )ال( النافية امفل، لفاأل

خصوصا  وأنه يفيد معنى  ، فيقال بأن محل الرسم عىل األصل أوىل، )ألاذبحنه(

  . (5) قويا  ظاهرا  و

ن عمل السيئات  مل التوبة بنيأن ظاهر اآلية يشري إىل التسوية يف عدم قبو -2

  ن من مات عىل الكفر بجامع فوات زم ني وب توامل  غتةبام ومل يتب إال عند 

   .(6) التكليف

 
 .(49)املكتفى  (1)

 .(1/259)ء انظر: معاين القرآن للفرا (2)

 .(1/382)ن للباقويل انظر: إعراب القرآ (3)

 .(1/162)ئتناف انظر: القطع واال (4)

 .(777)انظر: مغني اللبيب  (5)

 السابق. انظر: املصدر (6)
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وعىل القول  ، لالتصال اللفظي واملعنوي ؛فعىل القول األول يكون الوقف قبيحا  

فكلتا اجلملتني عن التوبة غري ، يا ؛ لالتصال املعنويكافالثاين يكون الوقف 

 . (1) ولةاملقب
[6 ] 

 ڳ        ڳ ڳ ڳ   گ گ گ   گ ک ک﴿ 

  ہ     ہ    ۀ   ۀ       ڻڻ    ڻ     ڻ      ں      ں    ڱ     ڱ   ڱ    ڱ

 .[18النساء: ] ﴾ ہ  

وليس كذلك؛ ألن ، اتم  ( وهم كفار) :وقال الدينوري وانفع»قال الداين: 
 . ( 2)«إشارة إىل املذكورين قبل  )أولئك(

 له إعرابان: يف اآلية  (لفظ )أولئك

ل القوعىل  الذين يموتون..(: )وال من قوله (ني)الذ  ـل  ا  يكون خرب األول: أن

 ه يف املوضع السابق.الرد عليم وتقد، (3))ال( الم ابتداءبأن 

من تاب عند بـ )أولئك( واملقصود ، وخربه )أعتدنا...(، أ  الثاين: أن يكون مبتد 

يف  خلالفعىل ا، من مات عىل الكفر أو املقصود، حضور املوت وبداية مقدماته

 الراجح. الثاين هو رابعإلوا، (4) كذل

ىل القول  وع ، ي واملعنويفظلالتصال الل ؛يكون الوقف قبيحا   ولاأل لوفعىل الق

 .(5) يا  لالتصال املعنوي دون اللفظيكافالثاين يكون الوقف 

 
 .(1/162)لقطع واالئتناف ا، (2/595)البتداء وا انظر: إيضاح الوقف (1)

 .(49)املكتفى  (2)

 .(1/177)منار اهلدى ، (1/382) انظر: إعراب القرآن للباقويل (3)

 السابق.انظر: املصدر  (4)

ما حيسن االبتداء بام  ملطلق عنده:بة حتت الوقف الالزم؛ فا ق وهو يف الرتويرى السجاوندي أنه وقف مطل  (5)

 .(2/418)في إىل اإلخبار. انظر: علل الوقوف ناللعدول عن ا اووجهه هن، بعده
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[7 ] 
 .[171النساء: ]  ﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڦڤ  ڤ   ڦ ﴿

، متام (وا ثالثةتقول الو ) فشألخالدينوري واوقال انفع والقتيب و »قال الداين: 
 . ( 1)  «كاف  وهو  

، ثة(ذوف تقديره )هم ثالثة( أو )اآلهلة ثالحم  ع يف )ثالثة( عىل أنه خرب ملبتدأرفال

و)انتهوا...( مجلة فعلية ال تعلق هلا بام قبلها من جهة اللفظ؛ وعليه فاستدراك 

فالكالم  ، نويعمللق التعد احة؛ لوجوإىل الص  القولنييا  أقرب كافالداين بكونه وقفا  

وطلب الكفِّ عن   ادباهلل تعاىل غريه باللفظ واالعتقم كه ا رشهني النصارى عن إ يف

   .(2)   ذلك فورا  

وقريب منه رأي  ، ( 3)النحاس التامم فيه عن بعض األئمة ومل يذكر غريهونقل 

 .  (4) مألنه يرى الوقف عليه وقفا  مطلقا  عىل اصطالحه املتقد ؛السجاوندي

   .(5)األشموينرتبة اجلائز الذي حكاه م لقوااأل وأقل
[8 ] 

 – 162األنعام: ] ﴾ې  ې  ۉ  ۅ  ۉ  ۅۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ﴿

163]. 

  اوليس، اتم   (وبذلك أمرت)، متام (ال شريك له: )الدينوري وقال»قال الداين: 
 . ( 6)«يانكافكذلك، مها  

 
 .(57)املكتفى  (1)

 .(4/143)حر املحيط انظر: الب (2)

 .(1/194)انظر: القطع واالئتناف  (3)

 .(2/442)انظر: علل الوقوف  (4)

 .(1/204)نار اهلدى انظر: م (5)

 .(73) املكتفى (6)
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صاليت  نإ: )عىلان ن معطوفتفاجلملتا، ( عاطفة)وبذلك( و)وأنا الواو يف

،  وقل: بذلك أمرت ، كي...اليت ونسن صد إم واملعنى: قل يا حم ، ونسكي...(

 . (1) ني قل: أنا أول املسلم و

أي: أمرت بأن أكون ، أهنا حتتمل احلال :وقيل يف واو )وأنا أول املسلمني(

  وخضوعا  هللخملصا  هلل يف ديني مسلام  منقادا  له واحلال أين أول املسلمني انقيادا  

 . (2)ىلتعا

وهو ، لالتصال اللفظي واملعنوي ؛حسن ويظهر مما تقدم أن الوقف عليهام

 .(3)رأي األشموينمن رأي النحاس والسجاوندي وموافق ل ريبق

[9 ] 
ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  ﴿ [13احلجر: ] ﴾ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۆۇ  ۇ  ۆ ﴿

 .[201الشعراء: ] ﴾وئ     ۇئ
وهو ، اتم  هنا ويف الشعراء  (هن بمنو ال يؤ )وري:وقال انفع والدين» قال الداين:

 . ( 4) « كرهم الذين تقدم ذ فار  للك  إذ هو ختويف  ؛ا بعده متصل بهن مأل  ؛ف  كاعندي  

كام ذكره اإلمام  كاف  يف سورة احلجر  ﴾ ۆۇ  ۇ  ۆ﴿» الوقف عىل قوله:

 ا ملو، مستأنفة ا مجلةما بعدهو، عىل تقرير أن الواو يف )وقد( استئنافية الداين 

يهم وكفرهم  كذبن تم يشمتحد يف بيان حال كفار قر ملتنيجلا يفالكالم  كان

 . (5)«تام  دون ال  كايفاهلالك صري إىل الوقف الاب والعذديدهم بوهت

 
 .(3/289)نه وبيا إعراب القرآن، (204أ/-8)انظر: التحرير والتنوير  (1)

 .(2/495)انظر: علل الوقوف  (2)

 .(1/258)منار اهلدى ، (2/495)علل الوقوف ، (1/245)انظر: القطع واالئتناف  (3)

 .(113)املكتفى  (4)

 . (5/70)م إرشاد العقل السلي، (7/148): الدر املصون انظر (5)
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ن الوقف عىل )به( وقفا  حسنا ؛ لالتصال اللفظي ويكو، وقيل: الواو حالية

 .(1) واملعنوي 

عناد الكفار  نات اآلية من بياقاا تضمنته سيوالوجه الثاين وجيه بالنظر إىل م

م املعجزات  قت هلوحتقام تبينت هلم اآليات ب مهتكذيلوا فر اراهم عىل الكوإرص

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ﴿كام هو ظاهر يف قوله تعاىل: 

واملعنى: أهنم ال  ، [15 – 14: جرحل]ا  ﴾ ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ     ۇئ

 را  لنكال إرصا قبلهم من العذاب وا ممأنزل اهلل باأل ما ل أهنم يرونيؤمنون به واحلا

 وفظاعة أمرهم. هلم ء حاوهذا أبلغ يف بيان سو، نادا  عو

فاملعنى ال ، أما موضع الشعراء فال يوقف عليه؛ لالتصال اللفظي واملعنوي

؛ (2) تفيد الغايةـ )حتى( ف، هو أشد  منهيؤمنون بالقرآن حتى يعاينون العذاب فام 

 وقف حسن.  ليهفالوقف ع
[10 ] 

   ائ ى  ى  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې    ۋ  ۋ﴿

 . [102اإلساء: ]   ﴾ائ  ەئ
 . (3)«كاف  عندي   وهو،  اتم    (بصائر)  :وقال الدينوري»قال الداين:  

واجلملة بعده ، حرف ابتداءبناء عىل أن الواو  بكفاية الوقف عليه ورأي الداين

 -لسالم ه ايلع-موسى صادر منم الكالألن  ل؛حاص التعلق املعنويف، مبتدأة

ه إىل فرعون. ج   وُمو 

 
 .(5/225)إعراب القرآن وبيانه ، (1/394)ظر: منار اهلدى ان (1)

 .  (3/337)اف انظر: الكش (2)

 .(122)ملكتفى ا (3)
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وما بعده متعلق بام ، عاطفة بعدهو واوال، حسن (ى) لوقف عىلن ابأ يلوق

قبله لفظا  ومعنى  
 (1) . 

فمن نظر إىل الواو  ، لتجاذب املوجبني  وقال ابن طيفور بأن الوقف عليه جائز؛

 .(2) إن( فصل ومن نظر إىل كرس )، وكوهنا عاطفة وصل

يف   ونفرع عىل موسى عليه السالممن  ردألنه  ؛لصولكمل يف ذلك األوا

 . د تحم سياق موقف واحد ويف 

[11 ] 
 . [ 44 – 43الكهف: ] ﴾ۇئ       ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   ۇئ﴿

واملعىن: ومل يكن ، متام (وما كان منتصرا  هنالك)وقال الدينوري: » قال الداين:
واألوجه أن ، (ا  ر صمنت)فيه  مللعاويكون ا، لكيصل أيضا  إىل نصرة نفسه هنا

ه، وقيل: ك احلال تبني نصرة هللا عز وجل ولي  يف تل )هنالك( مبتدأ، أي:  يكون
 . ( 3)«ويتربأون مما كانوا يعبدوناملعىن: هنالك يؤمنون ابهلل وحده  

وحيتمل ، (4)الدار اآلخرةإىل هنا إشارته و، )هنالك( اسم إشارة للمكان البعيد

 أمرين: 

أي: وما  ، )منترصا (موال  لـكونه مع جهةه من متصال  بام قبليكون  أناألول: 

كان منترصا  لنفسه يف الدار اآلخرة؛ فكام نفى عنه الفئة النارصة يف الدنيا نفى عنه 

أما املعنى ففيه تعلق؛ ، وال تعلق له بام بعده من حيث اللفظ، نرصة نفسه يف اآلخرة

 
 .  (5/511)إعراب القرآن وبيانه ، (1/432)انظر: منار اهلدى  (1)

 .(2/652)انظر: علل الوقوف  (2)

 .(125)املكتفى  (3)

 .  (7/182)البحر املحيط  انظر: (4)
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الوقف  ف، آلخرةوهو الدار ا ؛املذكور لك املوقفيف ذ حقيقة   هلل تظهر ألن الوالية

 . (1)ا  تام  وليس  كاف  عىل )هنالك(  

وهو خرب لـ )الوالية( أو  ، أن يكون منقطعا  عام قبله يف مجلة جديدةالثاين: 

إعامل الظرف دون القول يأو عىل ، و)الوالية هلل( مبتدأ وخرب، منصوبا  عىل الظرفية

ون نفي وعليه تك، هلل(استقرت الوالية تقدير: ) مه نفي أو استفهام عىلأن يتقد

 تام  والوقف عىل )منترصا ( ، رةعاما  يف الدنيا واآلخ نرصته لنفسه
(2) . 

،  ورؤوس اآلي حمل التامم، ألنه رأس آية ؛واالحتامل األخري أظهر وأكمل 

، نفسه عىل كل حالوألنه أبلغ يف بيان ضعف قوته وقلة حيلته؛ فال يستطيع نرص 

ڱ  ڱ  ڱ    ﴿ اىل:ويشهد له قوله تع، املستقبليف ال ليه يف احلارض وقدرة له عوال 

واستحسنه  ، [81: ص القص]  ﴾ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ     ہ   ہ

   .(4) بل مل يذكر بعضهم غريه، (3) وغريهمواآللويس والسجاوندي الداين 
[12 ] 

 - 12احلج: ] ﴾ى  ى ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ  ې  ې     ې  ې ﴿

13]. 

 جبعل ؛اتم  و( الضالل البعيد يدع  و)ذلك ه: وقال الدينوري»لداين: اقال 
الوثن،   :، يعين(يدعوه)  :، ويضمر اهلاء فيه، أي()الضالل البعيد  )يدعو( من صلة

قال الدينوري: كما يقال يف الكالم على ، (ن ضره أقرب من نفعهَلمَ ): مث يستأنف
 هلو خري لك.  :لتمذهب اجلزاء ملا فع

 
 .(1/443) منار اهلدى، (1/389)تناف واالئ قطعانظر: ال (1)

 .(1/443) منار اهلدى، (7/498): الدر املصون رانظ (2)

 . (8/270)روح املعاين  ،(2/663)لل الوقوف انظر: ع (3)

 .(2/849)انظر: التبيان يف إعراب القرآن  (4)
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نصوبة بـ )من( م هو أن تكونو  رو: الوجه يف ذلك غري ما قاله،أبو عم  قال   
 ن وهللا لضره أقرب، أي: مَ هن ضر والالم الم اليمني، والتقدير: يدعو مَ ، )يدعو(

، إذ كان اإلعراب ال يتبني فيها ؛)من( )الضر( إىل مث نقلت الالم من، من نفعه
 منه.  ه خري  : عندي ما لغريُ ه، يعينمن  ه خري  غريُ  َلَماي  ومثل ذلك قول العرب: عند

 و)يدعو( مبعىن:، وعة ابالبتداء، واخلرب حمذوفمرف ()من : األخفش لاوق

 . ( 1)«إلهوالتقدير: يقول ملن ضره أقرب من نفعه  ،  يقول

 )يدعو( حتتمل أمرين: 

يَّضه وما أي: )يدعو من دون اهلل ما ال ، أن تكون متعلقة بالكالم قبلها األول:

ىل أن  ع، معرتضة بينهام ةلله: )ذلك هو الضالل البعيد( مجوقو، و(ال ينفعه يدع

يبتدئ  والزم ذلك أن ، ولذلك مل حتتج إىل مفعول ، )يدعو( الثانية تكرار لألوىل

 . (2) دعو( األوىل وال يقف إال عىل )يدعو( الثانيةالقارئ بـ )ي

، عيد( الل البعامال  يف )ذلك هو الضتعلقها بام قبلها من جهة كوهنا فعال   :وقيل

و)هو  ، -عىل رأي الكوفيني– بمعنى اسم املوصول ( عىل أن اسم اإلشارة )ذلك

القارئ بـ )ذلك   يبتدئوالزم ذلك أن ، الضالل البعيد( مجلة اسمية صلة املوصول

 .(3)   هو الضالل( وال يقف إال عىل )يدعو(

،  ()الضاللوخربه ، و)ذلك( مبتدأ ،تعلقها بام قبلها من جهة كوهنا حاال   :وقيل

 . (4) اهد يف حال دعائه إييعواملعنى: ذلك هو الضالل الب 

واسم  ، عىل )البعيد( اوالوقف قبله، ابام بعده ن تكون متعلقةأ والثاين:

لَّضه  وأصلها )يدعو من ، يف )ملن( تغري حملهاوالالم ، ااملوصول )من( معموهل

 
 .(136)املكتفى  (1)

 .(2/441)واالئتناف انظر: القطع  (2)

 .(2/441)ع واالئتناف انظر: القط (3)

 .(4/337)الربهان يف علوم القرآن  ،(8/240)نظر: الدر املصون ا (4)
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ا غريه عندي ملكقوهلم: )، من كالمهم له شواهدو، وهو أسلوب عريب، أقرب...(

 :  (1)ومنه قول الشاعر ،ا لغريه خري منه(م خري منه( يريدون: )عندي

 ة ــــبـرقـ م الـ م بعظـ ن اللحـى مـرضـت ه ـــربـهـ ش  وز  ــعج ـس ل ـ يـلـحُ ـأم ال

 . (2) أي ألم احلليس عجوز

ويؤيده قراءة ابن مسعود بدون ، بأن الالم زائدة )يدعو من رضه أقرب( :وقيل

 . (3)الم

،  لوواجلملة بعده يف حمل نصب مقول الق، ل(يدعو( بمعنى )يقوبأن ) :وقيل

  حمذوف تقديره: )إهله( أي: )يقول للذي رضه أقرب من نفعه ن( )م وخرب املوصول

 .(4)   إهله( إليه

، وُيستأنف بـ: )يدعو(؛ مراعاة للفاصلة، بأن ُيوقف عىل )البعيد( واألكمل

وموافقته أصل ، حهذلك ووضوملعنى بتامم اول، واتباعا  لسنية الوقوف عليها مطلقا  

 سف والتكلف. ع توبعده عن ال، الكالم

[13 ] 
ڱ    ڱک    ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ ﴿

 .[ 40النور: ]   ﴾ ڱ  ں  ں
 ألن ؛وليس كذلك، اتم  وقال الدينوري: ، كاف    (من فوقه موج)»قال الداين: 

 .(5)«)املوج(  )من فوقه سحاب( صلة لـ   قوله
 

 .(1/216)لترصيح عىل التوضيح ح اانظر: رش ة بن العجاج.منسوب لرؤب (1)

 .(2/780)انظر: إيضاح الوقف واالبتداء  (2)

 .(8/239)ملصون الدر ا، (2/217)انظر: معاين القرآن للفراء  (3)

. انظر: إيضاح الوقف واالبتداء  حيذفال ن املحلوف عليه خط أ املربد األخفش  يف هذا الوجه ألو (4)

(2/780). 

 .(145) املكتفى (5)
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، فوقه موج(  من) قوله تعاىل: منسحاب( نعت لـ )موج(  ه تعاىل: )من فوقه قول

ه فالوقف عىل )موج( حسن؛ ألنه ال يصح االبتداء بام بعده عىل ما تقرر عند وعلي

 . (1) علامء الوقف من منع فصل الصفة عن موصوفها

دينوري   الواإلشكال أن الداين أطلق عليه الكفاية مع أن تعليله يف رده التامم عىل

يحمل ف، ه للوقف احلسنيفعر ح الداين وتحسب اصطال كاف  ه حسن ال يدل عىل أن

 .والغفلةأو عىل السهو ، عىل التوسع يف العبارةمنه ذلك 

[14 ] 
جت  مب   ىب  يب  يئ  جب  حب    خب جئ  حئ  مئ  ىئ﴿

 .[95  - 57الشعراء: ] ﴾حت  خت  

ويف  ههناام التم وقال انفع والدينوري: ، كاف   (ومقام كرمي)» قال الداين:
ن عبد هللا حدثنا حممد بال ق، ذلكوالتفسري يدل على  ،(2)(كذلك) :نالدخا

قال: حدثنا أيب قال: ثنا علي قال: حدثنا أمحد قال: حدثنا حيىي بن سالم يف 
قال: مث ، هكذا كان اخلرب :أي :أي: منزل حسن كذلك، )ومقام كرمي(: قوله

 مصر بعد ما أهلك هللا رجعوا إىل :(رائيلين إس)وأورثناها ب: انقطع الكالم مث قال
 . ( 3)«تفسري احلسن يف  مه  فرعون وقو 

كام ذكر الداين عىل   كاف  : )ومقام كريم( الوقف عليه هنا ويف الدخان قوله تعاىل

كان هكذا أي: ، اعتبار أن )كذلك( خرب ملبتدأ حمذوف تقديره: )األمر كذلك( 

 
 .(2/973)التبيان يف إعراب القرآن ، (2/799)الوقف واالبتداء ر: إيضاح انظ (1)

ڇ       ڇ  ڇ  ڇ   ﴿  ىل:تعا ان من قولهأي: الوقف عىل )كذلك( تام  يف هذا املوضع ويف موضع الدخ (2)

 . [ 28-25]   ﴾ ک  ک  ک    کژ  ژڑڑ  ڎ  ڈ   ڈ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ 
 .(150)املكتفى  (3)
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التعلق معنوي  ؛ ف(1) : )كذلك فعلنا(ر ـديـب بتقـحل نصـ ها يف مـ أو عىل أن، رهم ـخب

 كام هو ظاهر.

من )كذلك( صفة  كافاليف حال إعراب )كريم( حسن  عىلقف الوويكون 

أو إعراب )كذلك( نعت ملصدر حمذوف  ، ذلك املقامأي: مقام مثل ، )مقام(لـ

 . (2) (مثل ذلك اإلخراجإخراجا  تقديره: )

 بعده. قف عليه وُيبتدأ باميوف،  وعىل كلٍّ فالوقف عليه سنة؛ ألنه رأس آية
[51 ] 

گ  گ      ک  ک    ک  گ  ک    ڑڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ﴿

 .[9القصص: ] ﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ
قرة عني  ) وقال انفع والدينوري وحممد بن عيسى والقتيب: التمام»قال الداين: 

وما بعده ، ألنه انقضاء كالم امرأة فرعون (؛أو نتخذه ولدا  )والتمام: ، (يل ولك
 .( 3)«تداء وخرباب

، اجلملة الكتامل أركان ؛ اف  ك( عىل قوله تعاىل: )قرت عني يل ولكالوقف 

وقوله: )ال ، )هو قرة عني يل ولك( :)قرة عني يل ولك( خرب ملبتدأ حمذوف تقديرهـف

وال اتصال هلا بام قبلها إال من ، تقتلوه...( مجلة إنشائية مستقلة من حيث اللفظ

 . (4) عونلتني من قول امرأة فرم وكلتا اجل، جهة املعنى

 :عىل أن قوله تعاىل أيضا   كاف  فنتخذه ولدا ( )أو : أما الوقف عىل قوله تعاىل

  .ال حمل هلا من اإلعراب، من كالم اهلل تعاىل)وهم ال يشعرون( مجلة ابتدائية 

 
 .(4/426)معاين القرآن وإعرابه للزجاج ، (2/813)تداء واالباح الوقف انظر: إيض (1)

 .(7/78)إعراب القرآن وبيانه ، (8/524)انظر: الدر املصون  (2)

 .(156)املكتفى  (3)

 .(3/156)قرآن للنحاس ب الاإعر، (4/133)القرآن وإعرابه للزجاج  انظر: معاين (4)
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: يف حمل حال لقوله تعاىل ابتدائية العلامء أهنا مجلةفهم من كالم بعض ويُ 

  يديه عىل هم واحلال أهنم ال يشعرون بأن هالك قطوهل فرعون( أي: الت آ)فالتقطه 

؛ وعليه فال يوقف  معرتضة)إن فرعون...(  :ومجلة،  ظنهم النفع منه وبخطئهم يف

 .(1)   عىل )أو نتخذه ولدا (

واستدراجه إياهم من  ، ومكره هبم ، اهلل هلموالوجه األخري أبلغ يف بيان كيد 

   .حيث ال يشعرون
[16 ] 

 .[28القصص: ]  ﴾ی      ی  ی    ىئېئ  ىئ    ىئ  ېئ ﴿
 . (2) «وهو مفهوم صاحل،  اتم    (بيين وبينك):وريل القتيب والدينوقا» :قال الداين

فـ )ذلك( إشارة إىل ، قوله تعاىل: )ذلك بيني وبينك( مجلة من مبتدأ وخرب

: ديرهقوت، والظرف )بيني وبينك( خرب للمبتدأ، وهو املبتدأ، االتفاق املربم بينهام

( من قوله ت، للتأكيدُكرر و، )ذلك بيننا( ، سم رشطام األجلني( اأي  ) :عاىلو)أي 

  . مفعول مقدم لـ )قضيت( وهو يف حمل نصب ، و)ما( زائدة

، ؛ لعدم االرتباط اللفظي بني اجلملتنيكاف  وعليه فالوقف عىل )بيني وبينك( 

 . (3) وإن كانتا من كالم موسى عليه السالم

[17 ] 
 .[78القصص: ] ﴾پ    پ  پٻ  ٻ  ٻ     پ   ٱ  ٻ   ﴿

، (علم) :وأجاز الدينوري الوقف على، كاف    (لم  عنديع  لىع )» قال الداين:
ألن املعىن: على فضل  ؛وليس ذلك بشيء، أرى أي: كذلك، (عندي)مث تبتدئ 

 . (4)«علم عندي

 
 . (3/395)الكشاف ، (18/166)انظر: جامع البيان  (1)

 .(157)املكتفى  (2)

 .(8/300)البحر املحيط ، (3/161)اب القرآن للنحاس انظر: إعر (3)

 .(158)املكتفى  (4)
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) أي: إنام أوتيته حال كوين ، )عندي( ظرف متعلق بمحذوف صفة لـ )علم 

   . بالعلم الذي عنديا  متصف

) أي: أوتيته  ، )أوتيته( ظرف لـالث: بأنه لثا لقولوا، وقيل: بل هو صفة لـ )علم 

 . (1) فيام أعتقد عىل علم

 عىل )علم(. الوقف  يصحال و، الوقف عىل )عندي( وعىل مجيع ما سبق 

أو عىل  ، أرى( فياموقيل: الوقف عىل )علم( واالبتداء بـ )عندي( عىل معنى: )

 . (2)  لمته من عندي(عأي: )، صوب بفعل مقدرنأنه م

والقول بالوقف عىل  ، كام هو ظاهر تكلفتعسف وو من لخي  الوهذا األخري

وأيضا  يفيده  ، )عندي( أوىل بالصواب؛ ألنه أصل الكالم والستغنائه عن التقدير

وما أوتيه  ، ام متيز به عليهمبالقوم الناصحني  ينب هفقارون أراد أن  ؛سياق اآلية

ه جحور، كموليس عند يأي: عند، )علم عندي( فناسب أن يقول:، وهنمد

 . (3) النحاس 

[18 ] 
 .[24األحقاف: ]  ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ک  گ   گ  گ  گ ﴿

 . ( 4)  «كاف  وهو  ،  اتم  )ما استعجلتم به(  :  وقال الدينوري»قال الداين:  

أو  ، (.. يصح عىل تقدير: )هي ريح.، الوقف عىل )به( واالبتداء بـ )ريح فيها...(

؛ للتعلق ىل هذا التقديرع اف  كقف والو، )ريح( خرب مبتدأ حمذوف ـف، )هو ريح...(

 .(5) املعنوي دون اللفظي

 
 .(8/326)املحيط لبحر ا، (18/326)انظر: جامع البيان  (1)

 . (4/431)الكشاف ، (2/311)  القرآن للفراءانظر: معاين (2)

 .(2/515)واالئتناف انظر: القطع  (3)

 .(197) املكتفى (4)

 .(3/944)قوف علل الو، (3/55)  القرآن للفراءانظر: معاين (5)
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والتقدير: )بل ، .( .يف قوله: )بل هو ما استعجلتم. وقيل: )ريح( بدل من )ما(

وعىل هذا التقدير ال يصح الوقف عىل )به( ، أي: )بل العذاب ريح(، ريح...(هو 

 . (1)لفظيلاللتعلق 

، )هي ريح...(  :عود حرف ابن مسعليه بكفاية الوقف  ويقوي القول

ما  ملعرفةفالنفس تتشوف ، ملا فيه من التشويق  ؛ضا  وقعه يف النفوس أكربوأي

باملستعجل به مبارشة: اخلرب فيبدأ ، ل مذهبوتذهب يف ذلك ك، استعجلوا به

 . (2)   )ريح...(

[19 ] 
 . [ 13احلديد: ] ﴾ڍ          ڇ  ڇ  ڍ     چ  ڇ  ڇ ڃ  ڃ  چ    چ  چ   ﴿
 . [14احلديد: ] ﴾ک  ک  ڑ       ڑ        ژ ژ   ڈڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴿

ومها   متام،  (قالوا بلى)  :متام، وقاال (له ابب  ):وقال انفع والدينوري» قال الداين:
 . ( 3)«يانكاف

  املَّضوب صفة للسور ، قوله تعاىل: )باطنه فيه الرمحة( مجلة من مبتدأ وخرب

 . (4) بينهم 

أقرب  بأن الباب  القول ذا هي د أُ و، صفة للباب الذي يف السوربل هو ل: يوق

والضمري إذا احتمل عوده عىل شيئني متقدمني فإن محله عىل أقرهبام ، مذكور

 . (5) أوىل

 
 .(360)منار اهلدى ، (2/1157)انظر: التبيان يف إعراب القرآن  (1)

 .(3/55)للفراء ظر: معاين القرآن ان (2)

 .(212)املكتفى  (3)

 .(2/1208)ن انظر: التبيان يف إعراب القرآ (4)

 .(10/245)ر املصون انظر: الد (5)
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 بيانا  ذلك يف رأى أن  -مع تعلقه بام بعده لفظا  - من قال بالوقف عىل )باب(ف

 واهلل أعلم.، (1) بوده عىل الباعُيتوهم  حتى ال ، لسورلصفة ا

 ال يتعلق بام كايفألن ال، فايةالوقف عليه بالكف وصيصح  وبناء عىل ما تقدم ال

ووصفه بالوقف ، فيه الوصل فاألوىل، والتعلق هنا لفظي، قبله إال من جهة املعنى

 .(2) أدق   احلسن

   ڑ     ڑ ژ  ژ   ڈڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴿ أما الوقف عىل )بىل( يف قوله تعاىل:

ألن ، ال يصح ليهعوقف ان جوابا  لالستفهام املتقدم إال أن الكإن و  ﴾ک

فصارت هي مع ما بعدها جوابا  ، اب مل يكتمل حيث عطف عليه بالواواجلو

 . (3) لالستفهام

[20 ] 
 .[20اإلنسان: ] ﴾ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ    ﴿

، ما مثَ   إذا رأيت م، واملعىن:متا مثَ (وإذا رأيت )وقال الدينوري: »قال الداين: 
 . (4)«الم دوهنافال يتم الك ؛إذا()  وابنية جا)رأيت( الث  ألن  ؛تام  وليس ب

( ال يصح كام ذكر اإلمام الداين )إذا( حرف ملا  ألن ؛ الوقف عىل )ث م 

، كام هو احلال يف هذه اآلية، غالبا   م الرشطفهِ يأيت بام يُ و، يستقبل من الزمان

 . (5)الرشط وجوابهوال يصح الفصل بني ، ةيناواب الرشط )رأيت( الثوج

 
 .(3/998)لوقوف علل ا، (2/717)القطع واالئتناف  ر:وروي هذا الوقف عن نافع. انظ (1)

 .(384)انظر: منار اهلدى منار اهلدى  (2)

من مشكل  املجتبى، (384)دى هلمنار ا، (2/717)ناف وقف عن نافع. انظر: القطع واالئتوروي ال (3)

 .(4/1288)إعراب القرآن 

 .(227)تفى املك (4)

 .(412) وصفه األشموين بالوقف الغريب. انظر: منار اهلدى (5)
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واملعنى: إذا  ، (م  )ث   امفعوهل فقيل: ، وىلمفعول )رأيت( األ  ء يفلف العلامواخت

   .(1) رأيت هناك

(م  عىل معنى )ما ث  ، وقيل: املفعول حمذوف وناب عنه صلته
بحذف القول و، (2) 

  .يزه البرصيونال جياملوصول وإبقاء الصلة مكاهنا 

(، تتعدىرأيت( هنا ال )  وقيل:    .(3)ن رؤيتهعن مكا وأخرب بـ )ث م 

لعظيم ذلك النعيم وكونه فوق كل   ؛يشءعنه ل ومل ينب ُحذف املفعووقيل: 

 . (4) فتذهب النفس فيه كل مذهب، وصف

وعىل كل األحوال ال يتأثر الوقف باختالف تقدير املفعول من عدمه؛ ملا تقدم 

 .يف صدر اآلية للرشطوابا  ج ن كون )رأيت( الثانية سابقا  م

 

 

 

 

 
 .(10/365)حيط انظر: البحر امل (1)

 .(3/218)ن للفراء وهذا القول منسوب للفراء. انظر: معاين القرآ (2)

 .(2/561)القرآن لألخفش انظر: معاين  (3)

 .(10/323)بيانه انظر: إعراب القرآن و (4)
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 امتةاخل

املستفادة من  لباحث أن يسطر عددا  من املستخلصات والنتائجحيسن بام اخلتايف 

 : البحث؛ فأقول مستعينا  باهلل

 تفيد كلها ، ( مسألة20بلغت املسائل العلمية املدروسة يف هذا البحث ) -1

 لدينوري. ا استدراكا  رصحيا  من الداين عىل

  املسألةلتامم إالها باف عليسائل كان الدينوري يصف الوقملمجيع تلك ا -2

 .األوىل فوصف الوقف عليها باحلسن

( وصفها بالوقف 2و) ، ( مسائل حكم الداين عليها بالوقف الكايف7) -3

ستنبط حكم الداين وبقية املسائل يُ ، بالتامم مجيعها الدينوري ام وصفبين، احلسن

 ه.من قوله من غري ترصيح موعليها من مفه

بينام ، يف األوىل منها إال سائلع تلك امل مجيمل يتفق الباحث مع الدينوري يف -4

 وافق رأي الداين يف كثري منها. 

بناء عىل املعطيات العلمية يف كل  ، ( مسائل7خالف الباحث اإلمامني يف ) -5

 .مسألة

قبيح( ويف  لا، احلسن، الكايف ، )التام أقسام الوقف عند الداين أربعة: -6

 (. نا وصف الوقف بـ )املفهوم الصالحه موضع واحد

لني بعلم القراءات بالعناية بمسائل الوقف واالبتداء  يص املشتغتاما  أووخ

 ملا لذلك من ثمرة عملية يف قراءة القرآن الكريم.  ؛وحترير املسائل املشكلة فيه

واضح وحمدد  يم عل كام أويص القائمني عىل دور طباعة املصاحف باختاذ منهج

اية بتوحيد  والعن، مإصداراهت  مجيع يف الوقوف عىل املواضع املشكلة عم لتعاملل

   .دةأحكام الوقف عىل اآليات ذات القاعدة الواح
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 املصادر واملراجع رسفه

، للباحثة: لبنى بنت خالد العرفج، الدينوري وأقواله يف الوقف واالبتداءآراء أمحد بن جعفر  -1

 هـ.1439، (30العدد )، القرآنية ساتا رجملة تبيان للد

أليب السعود العامدي حممد بن حممد بن ، ميكتاب الكر مزااي الإىل  العقل السليمإرشاد  -2

 بريوت.، دار إحياء الرتاث العريب، هـ(982مصطفى )ت: 

، للدكتور: أمحد بن عيل السديس، كات أيب شامة يف إبراز املعاين على اإلمام الشاطيباستدرا  -3

، قعدةذو ال، (45د )العد، سالميةرشيعة والدراسات اإلعة أم القرى لعلوم الماججملة 

 هـ.9142

أليب احلسن عيل بن احلسني بن عيل، األ ْصفهاين الباقويل ، إعراب القرآن املنسوب للزجاج -4

القاهرة ودار الكتب ، دار الكتاب املرصي، حتقيق: إبراهيم اإلبياري، هـ(543 )ت: نحو

 هـ.2014الطبعة: الرابعة,، توبري، اللبنانية

دار ، هـ(1403درويش )ت: د مصطفى ين بن أمحي الدملحي، آن وبيانهإعراب القر  -5

 -دمشق ، كثريبريوت، دار ابن  -دمشق ، محص، دار الياممة، اإلرشاد للشؤون اجلامعية

 هـ.1415: الرابعة، الطبعة، بريوت

اس أمحد بن حمم، إعراب القرآن -6 رادي النحوي بن إسامعيل بن يونس امل دأليب جعفر الن ح 

الطبعة: ، دار الكتب العلمية، بريوت، يمليل إبراهاملنعم خعبد  حتقيق:، هـ(338: )ت

 هـ.1421األوىل، 

ْلي ويس )ت: أليب ، االقتضاب يف شرح أدب الكتاب -7 حممد عبد اهلل بن حممد بن السيد الب ط 

ر الكتب مطبعة دا ، عبد املجيد دمد. الدكتور حا، حتقيق: أ. مصطفى السقا، هـ(521

 م.1996، املرصية

أليب بكر حممد بن القاسم بن بشار األنباري ، هللا عز وجل ء يف كتابواالبتدالوقف إيضاح ا -8

مطبوعات جممع اللغة العربية ، د الرمحن رمضانحتقيق: حمي الدين عب، هـ(328)ت: 

 هـ.1391، بدمشق
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أثري ، وسف بن حياند بن يوسف بن عيل بن يمحم أليب حيان، البحر احمليط يف التفسري -9

الطبعة: ، بريوت، دار الفكر، دقي حممد مجيلحتقيق: ص ،هـ(745  )ت:الدين األندليس 

 هـ.1420

اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش )ت: أليب عبد ، الربهان يف علوم القرآن -10

البايب ء الكتب العربية عيسى اإحي دار، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، هـ(794

  ـ.ه1376، األوىلالطبعة: ، ي ورشكائهاحللب

، هـ(292ألمحد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقويب )ت: بعد ، انلبلدا  -11

 هـ.1422الطبعة: األوىل، ، ية، بريوتدار الكتب العلم

قوب الفريوزآبادى عبن ي ملجد الدين أيب طاهر حممد، البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة -12

 هـ.1421: األوىل الطبعة، عوالتوزي النرشسعد الدين للطباعة و دار، هـ(817)ت: 

اهلل العكربي )ت: أليب البقاء عبد اهلل بن احلسني بن عبد ، التبيان يف إعراب القرآن -13

 النارش: عيسى البايب احللبي ورشكائه.، حتقيق: عيل حممد البجاوي، هـ(616

: يس )تالطاهر بن عاشور التون د بن حممدملحمد الطاهر بن حمم، روالتنويالتحرير  -14

 م.1984سنة النرش: ، تونس، التونسية للنرشالدار ، (هـ1393

أليب حيان حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف ، التسهيلالتذييل والتكميل يف شرح كتاب  -15

(، وباقي 5 إىل 1من دمشق )، دار القلم، حتقيق: د. حسن هنداوي، بن حيان األندليس

 الطبعة: األوىل.، شبيليار كنوز إاألجزاء: دا 

البن امللقن ساج الدين أيب حفص عمر بن عيل بن  ،لصحيحاجلامع ا ضيح لشرحالتو  -16

حتقيق: دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق ، هـ(804الشافعي املرصي )ت: أمحد 

 هـ.1429الطبعة: األوىل، ، النارش: دار النوادر، دمشق، الرتاث

الب كثري بن غيزيد بن ر بن أليب جعفر حممد بن جري، ني القرآامع البيان عن أتويل آج -17

دار ، عبد املحسن الرتكي حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن ، هـ(310اآلميل الطربي )ت: 

 هـ.1422الطبعة: األوىل، ، هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن

و طالب، تاج الدين هلل أبنجب بن عثامن بن عبد ا ألعيل بن ، الدر الثمني يف أمساء املصنفني -18

دار الغرب ، ق: أمحد شوقي بنبني وحممد سعيد حنيش حتقي، هـ(674)ت:  اعيابن الس  

 هـ.1430الطبعة: األوىل، ، تونس االسالمي،
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أليب العباس أمحد بن يوسف بن عبد الدائم ، الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون -19

دار ، ور أمحد حممد اخلراطالدكتحتقيق: ، هـ(756ي )ت: بالسمني احللاملعروف ب

 دمشق. لقلم،ا 

حممود بن عبد اهلل لشهاب الدين ،  يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاينوح املعاينر  -20

، دار الكتب العلمية، حتقيق: عيل عبد الباري عطية، هـ(1270احلسيني األلويس )ت: 

 هـ.1415 الطبعة: األوىل،، بريوت

ابن ، ين شمس الد ن سعدملحمد بن أيب بكر بن أيوب ب، باداملعاد يف هدي خري الع زاد -21

 ملنار اإلسالمية، الكويتومكتبة ا ، مؤسسة الرسالة، بريوت، هـ(751يم اجلوزية )ت:ق

 هـ.1415، الطبعة: السابعة والعرشون

بن  فملحمد بن يوس ،شرح التسهيل املسمى بـ »متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد« -22

ق: ـقيحـت، هـ( 877ش )ت: اجلي لبي ثم املرصي، املعروف بناظراحلأمحد، حمب الدين 

، والنرش والتوزيع والرتمجة، القاهرةدار السالم للطباعة ، أ. د. عيل حممد فاخر وآخرون

 هـ.1428الطبعة: األوىل، 

د اهلل بن بخلالد بن ع، حوشرح التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف الن -23

وقاد )ت: عروف بالرصي، املين املمد اجلرجاوي  األزهري، زين الدحمأيب بكر بن 

 هـ.1421، األوىلالطبعة: ، بريوت، دار الكتب العلمية، هـ(905

ْوجردي اخلراساين ، شعب اإلميان -24 أليب بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخُلرْس 

بإرشاف: خمتار ، دامبد العيل عبد احلميد حعيق وختريج: د. حتق، هـ(458البيهقي )ت: 

توزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية للنرش والة الرشد مكتب أمحد الندوي،

 هـ. 1423وىل، الطبعة: األ، ببومباي باهلند

بيدي األندليس ، طبقات النحويني واللغويني -25 حتقيق: حممد ، أليب بكر حممد بن احلسن الزُّ

 انية. ثالطبعة ال، ار املعارفد، الفضل إبراهيمأبو 

حتقيق: د. حممد ، هـ(560وندي )ت فور السجامد بن طي حمأليب عبد اهلل، علل الوقوف -26

 هـ.1427، الطبعة: الثانية، مكتبة الرشد، بن عبد اهلل العبيدي
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د بن ، حممد بن حمملشمس الدين أيب اخلري ابن اجلزري، غاية النهاية يف طبقات القراء -27

. هـ ج1351عني بنرشه ألول مرة عام ، مكتبة ابن تيمية، (ـه833يوسف )ت:

 سرتاس.برج

الرمحن  حتقيق: د. عبد، أليب جعفر أمحد بن حممد بن إسامعيل النحاس، ئتنافالقطع واال -28

 هـ.1413، الطبعة: األوىل، دار عامل الكتب، بن إبراهيم املطرودي

برصي ال بن متيم الفراهيدي ليل بن أمحد بن عمروأليب عبد الرمحن اخل، كتاب العني -29

 دار ومكتبة اهلالل.، سامرائيبراهيم الومي، د إاملخزحتقيق: د مهدي ، هـ(170)ت: 

يب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمرشي أل، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -30

 هـ.1407، الثةالطبعة: الث، بريوت، دار الكتاب العريب، هـ(538جار اهلل )ت: 

 امللك فهدجممع ، لو بالأ. د. أمحد بن حممد اخلراط، أب، لقرآنمن مشكل إعراب ا اجملتىب -31

 هـ.1426عام النرش: ، لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة

أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد ، مسند اإلمام أمحد بن حنبل -32

د اف: إرش، مرشد وآخرون ق: شعيب األرنؤوط وعادلحتقي، هـ(241الشيباين )ت: 

 هـ. 1421ة: األوىل، الطبع، لةسة الرسامؤس، عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي

ن املجاشعي بالوالء، البلخي ثم البرصي، املعروف أليب احلس، معاين القرآن لألخفش -33

بة مكت، حتقيق: الدكتورة هدى حممود قراعة، هـ(215باألخفش األوسط )ت: 

 هـ.4111بعة: األوىل، طال، اخلانجي، القاهرة

، هـ(311سهل الزجاج )ت:  الرسي بن  راهيم بن اق إبأليب إسح، معاين القرآن وإعرابه -34

 هـ.1408الطبعة: األوىل ، بريوت، عامل الكتب، بيحتقيق: عبد اجلليل عبده شل

يلمي الفراء )املتوىف: أليب زكريا حييى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الد، معاين القرآن -35

عيل تاح إسامد الفوعب، وحممد عيل النجار، النجايت محد يوسفحتقيق: أ، ـ(ه207

 وىل.الطبعة: األ، مرص، دار املرصية للتأليف والرتمجة، يالشلب

لشهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن ، معجم األدابء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب -36

مي، غرب اإلسالدار ال، باسعحتقيق: إحسان ، هـ(626)ت:  عبد اهلل الرومي احلموي

 هـ.4141الطبعة: األوىل، ، بريوت
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الدمشق )ت: مر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغني كحالة لع، ؤلفنيمعجم امل -37

 بريوت.، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، مكتبة املثنى، هـ(1408

الم حممد سحتقيق: عبد ال، فارس بن زكرياأليب احلسني أمحد بن ، معجم مقاييس اللغة -38

 هـ.1399الطبعة عام: ، الفكردار ، هارون

أمحد بن عثامن بن أليب عبد اهلل حممد بن ، طبقات واألعصارار على الراء الكبة القمعرف -39

 هـ.1417الطبعة: األوىل ، دار الكتب العلمية، هـ(748ق اْيامز الذهبي )ت: 

ن ن عبد اهلل ابأمحد ب نأليب حممد عبد اهلل بن يوسف ب، مغين اللبيب عن كتب األعاريب -40

دار ، وحممد عيل محد اهلل، املباركد. مازن قيق: حت، هـ(761يوسف، ابن هشام )ت: 

 م.1985الطبعة: السادسة، ، دمشق، الفكر

دار الغرب ، حتقيق: حممد اليعالوي، هـ(845لتقي الدين املقريزي )ت: ، املقفى الكبري -41

 هـ.1427الطبعة: الثانية، ، ريوتاالسالمي، ب

)ت: ر الداين ن بن عمن عثامأليب عمرو عثامن بن سعيد ب ،بتداى يف الوقف واالملكتفا -42

 هـ.1422الطبعة: األوىل ، دار عامر، لرمحن رمضانحتقيق: حميي الدين عبد ا ، هـ(444

الكريم  أمحد بن عبد الكريم بن حممد بن عبد، منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا -43

دار ، : عبد الرحيم الطرهوينحتقيق، هـ(1100و : نحتاألشموين املرصي الشافعي )

 م.2008م: الطبعة عالقاهرة، ا ، يثاحلد

أليب احلسن عيل بن احلسن اهلُنائي األزدي، امللقب بـ ، عرباملنتخب من غريب كالم ال -44

جامعة أم القرى ، حتقيق: د حممد بن أمحد العمري، هـ(309»كراع النمل« )ت بعد: 

 هـ.1409الطبعة: األوىل، ، مي(حياء الرتاث اإلسالوإ ة)معهد البحوث العلمي

، هـ(764لصفدي )ت: الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل ا لصالح ، تابلوفيا لوايفا -45

النرش ، بريوت، دار إحياء الرتاث، حتقيق: أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى

 هـ.1420عام:

)ابن الشهري بـ ، لدمشقيا  فأليب اخلري حممد بن حممد بن يوس لعشرالنشر يف القراءات ا -46

 الفكر. دار ، باعحممد الضعيل  حتقيق:، هـ(833اجلزري( )ت: 

جممع امللك فهد ، تأليف: د. مساعد بن سليامن الطيار، وقوف القرآن وأثرها يف التفسري -47

 هـ.1431، لطباعة املصحف الرشيف
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 امللخص
هذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل قرينًة من قرائن الرتجيح بني أقوال  

ي والعلمي ، وهيدف إىل التأصيل الرشع"الرتجيح باإلرسائيليات"املفرسين، وهي 

 هلذا املسلك.

واملنهج املتَّبع هو املنهج االستقرائي االستنتاجي، املتمثل يف تتبع كالم أهل 

 باإلرسائيليات وتوظيفها يف التفسري والرتجيح. العلم حول االستشهاد 

أنَّ اخلرب اإلرسائييل يف حقيقته   وخلص البحث إىل مجلة من النتائج من أمهها:

، وُيَظنُّ أهنا من بقايا كالم األنبياء وما ُأوحي "ها من كذهباروايٌة ال ُيعَلم صدق"

ج به، ولكن يصلح إليهم، فهو من هذه احليثية يشبه احلديث الضعيف الذي ال ُُيت

 قرينًة للرتجيح بني األقوال املختلفة. 

ويدل   وهذه القرينة يف الرتجيح استعملها بعض الصحابة وبعض التابعني،

 ملفرسين، وأبرز من رصح هبا: الطاهر ابن عاشور.عليها ترصف كثري من ا

 اإلرسائيليات، قواعد الرتجيح، مرويات أهل الكتاب.  :ةـالكلمات املفتاحي
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 مةاملقدَّ
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

الة وأتمُّ التسليم عىل نبينا احلمُد  هلل محدًا كثريًا طيبًا مباركًا فيه، وأفضُل الصَّ

د خاتم النَّبيني وإمام املرسلني، واملبعوث رمحًة للعاملني، وعىل آله وصحبه   حممَّ

 أمجعني. 

 وبعد:  
عها وأوالها علوم وأنفمن أجل الاين كتاب اهللفإنَّ التفقه والتدبر يف مع

 يف األزمنة املتأخرة التي قلَّ الراغبون فيها بالعلوم الرشعية عامًة، بالعناية، خاصةً 

 وعلم التفسري خاصة.

ف عىل مناهج املفرسين وطرائقهم   وإنَّ من املباحث الدقيقة يف هذا العلم: التعرُّ

تعارضة؛ لتكون مشعالً  بني األقوال املختلفة وامل يف التفسري، ومسالكهم يف الرتجيح 

تدي به للوقوف عىل أقرب األقوال للصواب يف تفسري كتاب اهلل لطالب العلم هي

 .تعاىل

وإنَّ مسالك الرتجيح كثرية ومتنوعة، يستدعي الوقوف عليها التتبع واالستقراء  

سالك منها، وقد  لكالم املفرسر يف مجلة كتابه، ومجع األمثلة الستخالص هذه امل

 ك بحوث ودراسات متعددة.ُكتب يف ذل 

ض هلا أو أشار إليها:وإنَّ من امل   " الرتجيح ابإلسرائيليات" سالك التي قلَّ من تعرَّ
بني األقوال املختلفة، وهو مسلٌك دقيٌق ُيتاج إىل دراسٍة وعنايٍة، وللطاهر ابن  

ْبق يف التنويه واإلشادة هبذا املسلك.   عاشور قصُب السَّ

 ومتثياًل. يح تأصياًل راسة هذا املسلك يف الرتجومن هنا عقدت العزم عىل د

التأصيل الرشعي والعلمي لالستفادة من اإلرسائيليات  فموضوع البحث:

 كقرينٍة من قرائن الرتجيح بني أقوال املفرسين املتعارضة. 
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جلوء بعض أهل العلم إىل مرويات أهل الكتاب للرتجيح بني أقوال  ومشكلته:

بني صحة هذا املسلك  قرآن، مما يستدعي دراسًة تأصيليًة تُ ملفرسين يف معاين آيات الا

 أو بطالنه. 

يقترص البحث عىل دراسة مرشوعية االستفادة من مرويات أهل   وحدوده:

الكتاب يف الرتجيح بني أقوال املفرسين، وال ُيعنَى ببحث موضوع اإلرسائيليات 

قد ُأشبع بحثًا وحتقيقًا،  رها أو روايتها، فهذا مماكعمومًا وجواز االستشهاد هبا أو ذ

بحوث والدراسات فيه من كافة االجتاهات، ولذا ال أخوض فيه إال  وتنوعت ال

 بقدر ما خيدم فكرة البحث الرئيسة. 

   وأهدافه:
 بيان املقصود بالرتجيح باإلرسائيليات.  *

رتجيح بني أقوال  لحتقيق القول يف مرشوعية الرجوع ألخبار بني إرسائيل يف ا *

 ملختلفة. املفرسين ا

همٍة من قرائن الرتجيح سلكها أحد كبار املفرسين يف * لفت األنظار إىل قرينٍة م

 هذا العرص وهو الطاهر ابن عاشور، والتأصيل هلا.

 وحاولت فيه اإلجابة عن األسئلة التالية: 
 * ما املقصود بالرتجيح باإلرسائيليات؟ 

 فرسين؟ امل تصلح للرتجيح بني أقوال * هل اإلرسائيليات قرينة

 فسري من سلك هذا املسلك؟ * هل وجد من أهل العلم بالت

 املنهج االستقرائي االستنتاجي.  منهج البحث: 

 الدراسات السابقة: 
ض هلذه املسألة يف بحث مستقل من السابقني أو املتأخرين،   مل أقف عىل من تعرَّ

عىل بحوثهم ملعارصين ممن وقفت من ا جيحوكذا مل يذكرها من كتب يف قواعد الرت

 ورسائلهم. 
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الباحثة: عبري بنت عبد اهلل النعيم يف رسالتها للدكتوراة يف وقد أشارت هلا 

قواعد الرتجيح املتعلقة بالنص عند ابن عاشور يف تفسريه "جامعة امللك سعود 

 . "التحرير والتنوير، دراسة تأصيلية تطبيقية

ها: ينبذات النص القرآ  علقةتاملفذكرت ضمن قواعد الرتجيح  إذا »، قاعدًة نصُّ

 اآلية من مستنٍد رشعي وكانت متساوية، فالقول املوافق ملا جاء يف خلت األقوال يف

م عىل غريه  . (1)«التوراة مقدَّ

هذه القاعدة مل أجد هلا ذكرًا عند العلامء، ولكني استوحيتها  »وقالت الباحثة: 

 . (2)«من تفسري ابن عاشور

القرآن،  توظيف اإلرسائيليات يف تفسريم أهل العلم يف رفض كال رتكذ ثم

وعرضت مخسة أمثلة من ترجيحات ابن عاشور بناًء عىل ما جاء يف التوراة، مع  

 املناقشة واملقارنة بأقوال املفرسين اآلخرين. 

 إال أهنا مل تتعرض ألصل املسألة بالبحث والـتأصيل واملناقشة.

 اجراءات البحث:
يف تفسري تفادة من مرويات أهل الكتاب م العلامء حول االس كالل وعرج* ال

 القرآن والرتجيح بني أقوال املفرسين. 

 * عزو كل قول إىل قائله، والنقل من املصادر األصلية قدر املستطاع.

* ختريج األحاديث واآلثار الواردة يف البحث بذكر من رواه من أصحاب  

 الكتب املعتمدة. 

 .بحث، وأكتفي بذكر سنة الوفاةذكورين لصغر حجم ال امل مالع* ال أترجم لأل

 * ضبط ما قد ُيشكل من الكلامت. 

 * رشح األلفاظ الغريبة التي حتتاج إىل إيضاح. 

 
 (. 300بالنص عند ابن عاشور )ص الرتجيح املتعلقةقواعد  (1)

 (. 302ابن عاشور )صقواعد الرتجيح املتعلقة بالنص عند  (2)
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 وقد رأيت تقسيم البحث إىل مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة. :خطة البحث

 هتءاراوفيها بيان موضوع البحث ومشكلته وحدوده وأمهيته وإج املقدمة:

 خطة البحث. و

 . "الرتجيح باإلرسائيليات"وفيه بيان املقصود بـ :والتمهيد

 التأصيل العلمي للرتجيح باإلرسائيليات. املبحث األول:

 . مذهب مانعي االستفادة من اإلرسائيليات يف الرتجيح  املبحث الثاين: 

 وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث.  اخلامتة:

 اجع. روامل ادرصفهرس امل

 عات. فهرس املوضو

هذا جهد املقل، فام كان فيه من صواب فهو بتوفيِق اهلل وحده، وما كان  وختاماً:

 من خطأٍ فمن نفيس ومن الشيطان، وأسأل اهلل التوفيق لكل خري.
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 متهيد
 الرتجيح باإلسرائيليات"املقصود بـ"

 الرتجيح لغًة واصطالحاً. -1
 جاح يف لغة العرب: امليل. لرَّ ا لصأ

 ا مالت لثقِل ما فيها. ُة امليزان: إذومنه رجَحْت كفَّ 

جاح عىل وجه التشبيه، كأنَّه ُوزن مع غريه فصار أثقل  جُل بالرَّ وُيوصف الرَّ

 .(1) منه

 م يف تعريفه: ، فقد تنوعت كلامهتوأما يف اصطالح العلماء

 . (2) «آلخرا ىلع إثبات مرتبٍة يف أحد الدليلني»فقيل: 

 .  (3)«عىل اآلخرإثبات مزيٍة ألحد الدليلني »وقيل: 

 .  (4)«تقوية أحد الدليلني بوجه معترب»وقيل: 

 . (5) «تقوية إحدى اإلمارتني عىل األخرى ليعمل هبا»وقيل: 

 عىل األخرى، بام ليس  وهو تقوية إحدى اإلمارتني» :هـ(794)قال الزركيش 

ة لو كانت ظوف ،ناامليزظاهًرا، مأخوٌذ من رجحان  اهرًة ائدُة القيد األخري: أنَّ القوَّ

جيح  .  (6) «مل ُُيتج إىل الرتر

 
(، الصحاح 3/78(، العني للخليل )203ل العسكري )صمعجم الفروق اللغوية أليب هالينظر:  (1)

 (.2/489رس )(، مقاييس اللغة البن فا1/364للجوهري )

 (. 78التعريفات للجرجاين )ص  (2)

 (.83احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة لزكريا األنصاري )ص ( 3)

 (. 95مناوي )صالتوقيف عىل مهامت التعاريف لل  (4)

 (.3/208ج يف رشح املنهاج للسبكي )اإلهبا(  5)

 (.8/145البحر املحيط يف أصول الفقه ) ( 6)
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تقوية أحد األقوال يف تفسري اآلية لدليل، أو قاعدة تقوية، » ويف تفسري القرآن:

 . (1)«أو لتضعيف، أو رد ما سواه

 ه.ريغعىل  تقوية أحد األقوال التي قيلت يف تفسري اآلية نا:واملراد منه يف حبث

 اإلسرائيليات.املقصود بـ -2
ئيليات من العلامء السابقني، وقد ُعني ض لتعريف اإلرسامل أجد من تعرَّ 

 بتعريفها كثري من املعارصين. 

،  "بني إرسائيل"ما قالوه: أن لفظ اإلرسائيليات يف األصل نسبة إىل وجممل 

 وإرسائيل هو نبي اهلل يعقوب عليه السالم. 

ب  ما أخذه املسلمون عن أهل الكتا علاًم عىل  "تليايئا اإلرس"وقد أصبح لفظ 

 من اليهود والنصارى، سواء أخذوا ذلك عنهم مشافهة أو من كتبهم. 

 . (2)«املنقولة عن أهل الكتاب، وخاصًة اليهودالروايات »وعىل هذا فهي: 

 تعريف "الرتجيح ابإلسرائيليات". -3
نستطيع أن  "ياتيلائاإلرس"، و"الرتجيح"بعد الوقوف عىل مدلول كلمتي: 

الرتجيح  "لنا املعنى املراد من مصطلح  بنخلص من ذلك إىل تعريٍف يقرر 

 . "باإلرسائيليات

قيلْت يف تفسري اآلية استنادًا إىل ما   هو تقويُة أحد األقوال اليت» فنقول:
 .«جاء عند أهل الكتاب يف كتبهم وأخبارهم

 

 
 (.51يف الرتجيح )ص ( ، منهج ابن جرير الطربي1/35جيح للحريب )ينظر: قواعد الرت (1)

ائيليات واملوضوعات  (، اإلرس13مد حسني الذهبي )صينظر: اإلرسائيليات يف التفسري واحلديث ملح( 2)

(، 71(، اإلرسائيليات وأثرها يف كتب التفسري رمزي نعناعة )ص135لتفسري أليب شهبة )صيف كتب ا

 (.16الطيار )ص  ائيليات، نظرة تقويمية، للدكتور مساعدتفسري القرآن باإلرس
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 املبحث األول
 ائيلياتباإلسرلمي للرتجيح لعالتأصيل ا 

األقوال التي قيلت يف تفسري اآلية  د أحسبق يف التمهيد أنَّ الرتجيح هو تقوية 

 .عىل غريه

ُح هبا بني أقوال  والسؤال الذي يطرحه البحث: هل اإلرسائيليات قرينٌة ُيرجَّ

 املفرسين املختلِفني يف معنى اآلية؟

 قاط التالية: لنواإلجابة عن هذا السؤال ستتم من خالل ا 

حات املعتربة بني األقوال املختلفة؟ضاب * ما  ط املرجر

 ؟* هل اإلرسائيليات من قرائن الرتجيح املعتربة

 * هل استعمل العلامء هذه القرينة يف الرتجيح بني أقوال املفرسين؟ 

 وسأورد كلَّ نقطٍة منها يف مطلٍب مستقٍل. 

حات املعتربة بني  لفة. تاألقوال املخ  املطلب األول: ضابط املرج ِّ
د إىل الدالئل والقرائن التي جتعل  الرتجيح بني األقوال املختلفة يكون باالستنا

 أقوى من غريه، وأقرب للصواب. ال أحد األقو

ى  حات"وهذه الدالئل والقرائن والتي ُتسمَّ كثرية ال حرص هلا، فمنها ما  "املرج ِّ

وجود عاضٍد من  ما يرجع إىل هايرجع إىل دالالت األلفاظ ودرجتها يف القوة، ومن

السياق والقرائن املحتفة بالنص، ومنها ما األدلة األخرى، ومنها ما يرجع إىل 

 إىل أسباب النزول وأمور خارجية، وغري ذلك. يرجع 

بكيـق املرجحات ال تنحرص، وَمثارها: غلبُة » :هـ(771)ال تاج الدين السُّ

 .  (1) «الظن

 
 (.117مجع اجلوامع )ص (1)
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لقاعدة الكليَّة يف الرتجيح: أنَّه االضابط و»: (هـ885)وقال عالء الدين املرداوي 

نقيلٌّ كآيٍة أو خرٍب، أو  أمٌر  -(1) أعني الدليلني املتعارضني -د الطرفني بأحمتى اقرتن 

اصطالحيٌّ كعرٍف أو عادٍة، عامًا كان ذلك األمر أو خاصًا، أو قرينٌة عقليٌة، أو  

: ُرجر   .  (2) «َح بهلفظيٌة، أو حاليٌة، وأفاد ذلك زيادَة الظنر

وكاين قو ًة يف نظره، عىل مدار الرتجيح عىل ما ي»: هـ(1250)ال الشَّ زيُد النَّاظَر قور

ح معترَب مطابٍق للمسالك الرشعية،  وجٍه صحيٍح، اًل لذلك فهو مرجر  .  ( 3) « فام كان حمصر

اعلم أنَّ املرجحات يستحيل »: هـ(1393)وقال الشيخ حممد األمني الشنقيطي 

ما حتصل به غلبة ظن رجحان   هو: وضابط الرتجيح، هاهتا وانتشارثرحرصها؛ لك

ُة ...ومن رام هذه األجناس بضابٍط فقد راد الطرفني أح  م شططًا ال تتسع له قوَّ

 . (4) «البرش

ح  باب الرتجيح أوسع من باب االحتجاج وهبذا يتبني أنَّ  ، فال يشرتط فيام ُيرجَّ

ي الظنَّ بقوة أحد  نةأن تكون قريي به أن يكون حجًة رشعيًة معتربًة، بل يكف ُتقور

 االحتاملني أو القولني. 

ُح باليشء وال يكون حجًة رش  عيًة.ومن هنا قد ُيَرجَّ

وإرساُل ابن املسيب عندنا » ذكر اخلطيب البغدادي قول اإلمام الشافعي:

 . «َحَسنٌ 

اختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي يف قوله هذا، فمنهم من قال:  » ثم قال:

ة...  د الشافعي به راأ  أن مرسل سعيد بن املسيب حجَّ

 
يضًا أقوال املفرسين األدلة املختلفة، فهو يشمل أإن كان واردًا يف الرتجيح بني وكالم هؤالء العلامء و (1)

أقواهلم ترجيٌح بني  وغريهم؛ ألنَّ كل واحٍد من املختلفني إنام بنى قوله عىل دالئل ذكرها، والرتجيح بني

 ند عليها كل طرف.الدالئل التي است

 (.8/4272التحبري رشح التحرير )  (2)

 (.2/1156فحول إىل حتقيق احلق من علم األصول )إرشاد ال ( 3)

 (.529 أصول الفقه )صمذكرة يف  (4)



 ة ـــنـاصـيـالصمـــــار بن أمحــــد د. ع                                    ابإلسرائيليات أقوال املفسرينني الرتجيح ب  

248 

من  ل سعيد بن املسيب وبني مرسل غريهال فرق بني مرس  ومنهم من قال:

ح الشافعي به،  ، وإن كان ال جيوز أن والرتجيح باملرسل صحيحالتابعني، وإنام رجَّ

 .  (1)«ُُيَتج به عىل إثبات احلُكم

من احلجج الرشعية  ائيليات ليست رسومن املتفق عليه بني أهل العلم أن اإل

 البحث والنظر يف كوهنا تصلح قرينًة للرتجيح أم ال؟ وإنام ، (2)املقبولة واملعتدر هبا رشعاً 

 املطلب الثاين: هل اإلسرائيليات من قرائن الرتجيح املعتربة؟
املتأخرين من أهل التفسري أنَّ اإلرسائيليات ليست عىل درجة  املتقرر عند 

خالفتها  مل أقسام: مقبولٌة ملوافقتها ما يف رشعنا، ومردودةٌ  هي عىل ثالثة لواحدة، ب

 ما يف رشعنا، ومسكوٌت عنها.

فام وافق منه ظاهر القرآن فهو صحيح، وما خالفه  »: هـ(543)قال ابن العريب 

 . (3) « فهو باطل، وما مل يرد له فيه ذكر فهو حمتمل، ربك أعلم به

 ا عىل ثالثة أقساٍم:فإهنَّ »: هـ(728) وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ته ممَّ  أحدها: دق، فذاك صحيٌح.  ما علمنا صحَّ  ا بأيدينا ممَّا يشهد له بالصر

 ما علمنا كذبه بام عندنا ممَّا خيالفه.  والث اين:

هذا القبيل وال من هذا القبيل، فال نؤمن به  ما هو مسكوٌت عنه ال من  والث الث:

به، وجتوز حك  . (4)«تهياوال نكذر

  يصح أن يقال إهنا من قرائن الرتجيح مطلقًا.ال اولذ

يف   ، فهي ليست حماًل للبحث؛ ألن ماأما اإلرسائيليات املوافقة ملا جاء يف رشعنا 

 
 (.2/215الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية )  (1)

ا أن َيثُْبَت رشًعا لنا بمج" :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ( 2) د اإلرسائيليات التي مل َتثبْت، فهذا ال يقوله فأمَّ رَّ

 (.1/251تاوى )موع الف. جم "  عاملٌ 

 (.3/265أحكام القرآن )  (3)

 (. 513(، وينظر: اإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري )ص 366/ 13)  وى البن تيميةجمموع الفتا (4)
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ح  ح هبا إنام ُيرجر  بام جاء يف رشعنا. -األمر  يف حقيقة –رشعنا ُيغني عنها، ومن ُيرجر

جيوز الرتجيح هبا قوالً  الرآن والسنة، ق ل واإلرسائيليات املخالفة ملا جاء يف ا 

 لباطل ال يكون سببًا للرتجيح بني أقوال املفرسين. واحدًا، ألهنا باطل، وا

التي ال توافق رشعنا وال ، "اإلرسائيليات املسكوت عنها " ويبقى النظر يف 

 جممل اخلرب أو تفصيالته، فهي حمل البحث. ختالفه، سواء يف 

صص وبدء اخللق واخلليقة وأخبار ات يف باب القيا وهي تشمل كثريًا من الرو

 ملاضية وبعض األخبار األخروية.واألمم ا األنبياء

 وهذه املرويات املسكوت عنها عىل درجتني: 

مرويات تشرتك مع ما ورد يف القرآن، ولكن تتضمن زيادات  األوىل:

ب  احضيحات وتفصيالت مل ُتذكر يف القرآن، كقصة البقرة وذي القرنني وأصوتو

 الكهف. 

 ، وليس فيها ما ُيستنكر. مرويات تستقل بيشء مل ُيذكر يف القرآن بتاتاً  نية:الثا

فهل جيوز االعتضاد هبذه الروايات املسكوت عنها للرتجيح بني أقوال املفرسين  

 املختلفة يف بيان معاين اآليات؟

رث أحد  ويف الفقرة السابقة أن باب الرتجيح باٌب واسٌع يشمل كلَّ قرينٍة تُ  سبق 

 قوًة.  نيالقول

نجد أنَّ الرشع   " اب املسكوت عنهامرويات وأخبار أهل الكت " وإذا نظرنا إىل 

أعطى هلا قيمًة واعتبارًا، وكذلك فعل علامء هذه األمة من السابقني، مما يدل عىل  

 لدالئل عىل ذلك: ومن ا جواز الرتجيح هبا،  

،  م من العلم هي د م عام يف أي هل ا أنَّ اهلل أذن بالرجوع إىل أهل الكتاب وسؤ  األول:

 القضايا. واالستفسار منهم يف بعض املسائل و

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿قال تعاىل: 
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 [. 7]األنبياء:  ﴾ٺ

هل كان أي: اسألوا أهل العلم من األمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف: »

 .(1) «الرسل الذين أتوهم برشًا أو مالئكة؟

 ۇ ۇ ۆ ڭ ڭ ڭ ڭۓ ۓ  ے ھ ے﴿وقال تعاىل: 

 [.94]يونس:  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

يف شكٍّ ممرا أنزلنا إليك من قصص موسى فإن كنت »: هـ(1332)القاسمي ل قا

  ﴾ۆ ۆ﴿أي التوراة  ﴾ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ وفرعون وبني إرسائيل 

 .  (2) «فإن عندهم عىل نحو ما أوحي إليك

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿واآليات يف هذا كثرية؛ كقوله: 

 [. 101]اإلرساء:  ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ڭ

ڭ ڭ ڭ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿وقال: 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ڭ 

 [. 163األعراف:] ﴾ىې ې ې ې 

ففي هذا كله الداللة عىل جواز الرجوع إىل أهل الكتاب وسؤاهلم عامَّ عندهم 

 من العلم. 

:  تعاىلوله جلملة قا ومما يدل عىل ِحلر الرجوع إليها يف»: هـ(1270)قال األلويس 

كتاب ن أهل ال، وقد كان املؤمنون م﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿

كعبد اهلل بن سالم وكعب األحبار ينقلون منها ما ينقلون من األخبار، ومل ينكر 

ذلك وال سامعه أحٌد من أساطني اإلسالم، وال فرق بني سامع ما ينقلونه منهم وبني  

 .  (3) ﴾قراءته فيها وأخذه منها

 
 (.5/334ظيم البن كثري )تفسري القرآن الع   (1)

 (.6/62تأويل للقاسمي )حماسن ال  (2)

 (.10/292روح املعاين )  (3)
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ال أنَّ هلذه ، ولوئيللنا بالتحديث عن بني ارسا ن أذ×لنبي ا  ن أ  الثاين:

املرويات أصاًل صحيحًا ملا أذن لنا بذلك، وإذا كانت كذلك فهي أحد املرجحات 

املعتربة. 

بـَل ُِّغوا »، قال: ×روى البخاري يف صحيحه عن عبد اهلل بن عمرو، أن النبي 
«َوالَ َحَرجَ  ْسَرائِّيلَ إِّ  َبّنِّ  َعّن ِّ َوَلْو آيًَة، َوَحد ِّثُوا َعنْ 

  (1) . 

وقع اإلذن يف ذلك؛ ملا يف سامع األخبار التي كانت يف »: هـ(852) افظاحلقال 

 . (2) «زماهنم من االعتبار

ص يف احلديث عنهم، ومع هذا هنى عن  »: هـ(728)وقال شيخ اإلسالم  فإنَّه رخَّ

ص ملَ  هم فائدةوتكذيبهم، فلو مل يكن يف التحديث املطلق عنتصديقهم  يه فا رخَّ

د اإلخبار ملَا هنى عن تصديقهم؛ فالنفوس تنتفع  تصديقهوأمر به، ولو جاز  م بمجرَّ

 .(3)«بام تُظنُّ صدقه يف مواضع

أباح احلديث عن بني إرسائيل عن كل أحد وأنه من  »: هـ(463)قال ابن عبد الرب 

 ن، وأن خيرب اكئنًا من : جاز له أن ُيدث به عن كل من سمعه منه كااشيًئ سمع منهم 

 أعلم ليس يف احلديث عنهم ما يقدح يف الرشيعة، وال ه واهللعنهم بام بلغه؛ ألنَّ 

جيب فهي التي ُيدث هبا عنهم، ال يشء يوجب فيها حكاًم، وقد كانت فيهم األعا

 . (4) «من أمور الديانة

 عنالذي يم  ع قبوٍل يف اجلملة من الناحية الرشعية، فامفإذا كان هلذه املرويات نو

 أقوال املفرسين؟!  يح بنيرينًة من قرائن الرتجقمن جعلها 

 
 (.3274ري )اه البخارو  (1)

 (.6/498فتح الباري )  (2)

 (.18/67جمموع الفتاوى )  (3)

 (.1/42التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )  (4)
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ويستأنسون بقوهلم  أن الصحابة كانوا يرجعون إىل أقوال أهل الكتاب، الثالث: 

 يف فهم بعض معاين آيات القرآن، وهذا مشهور مبثوث يف كتب التفسري. 

هـ(879)لكافيجي قال حمي الدين ا
راة  وتبار من الإنَّ نقل القصص واألخ»: (1) 

ال خفاء فيه، فقد حلَّ حمل اإلمجاع السكويت، قد شاع بني الناس شيوعًا  وغريها،

 .  (2)«لف بال إنكار عليهوهلذا وقع كثريًا يف كتب الس

فإذا كان الصحابة استفادوا من أقوال أهل الكتاب يف فهم معاين اآليات، فمن 

 ختلفة. أوىل جعلها قرينًة للرتجيح بني األقوال امل باب

ن إذا أشكل عليه يشء من التفسري؛ كا»بن عباس قرآن عبد اهلل رمجان الا تذهو

، واملسلمني من أهل الكتاب الذين قرأوا الكتب،  ×اَب رسول اهلل سأل أصح

 .(3) «مثل: كعب األحبار، ووهب بن منبه، وغريمها

،  ما هنَّ دِر مل أ أربع آيات يف كتاب اهلل، »عبَّاس قال: عن سعيد بن جبري، عن ابن 

 . (4) «األحبار...عنهنَّ كعب حتى سألت 

يزعم  »، قال: [9]الكهف: ﴾ ڈ﴿وعن عكرمة، عن ابن عبَّاس يف قوله تعاىل: 

 . (5) «كعٌب أهنا القرية

اكتب: من عبد اهلل بن عبَّاس إىل  »، فقال: ُكريب قال: دعاين ابن عبَّاسوعن 

 .«هوال إله إال  يليك اهلل الذفالن َحرْب َتيامء، سالم عليك، فإين أمحد إ

 
كثرية يف خمتلف العلوم، الرومي الكافيجي احلنفي، له تصانيف  حميي الدين حممد بن سليامن بن سعد (1)

ية لنحو، الزمه السيوطي كثريا، وانتهت إليه رياسة احلنففية يف اعرف بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالكا 

 (.9/488( هـ، ينظر: شذرات الذهب )879، تويف )بمرص

 (.73الكتب القديمة )ص نقله عنه البقاعي يف األقوال القويمة يف حكم النقل من  (2)

 (.21عارفني للسمرقندي )ص بستان ال  (3)

اق يف تفس (4) زَّ از، عن سعيد بن جبري، 3/201ريه )رواه عبد الرَّ ال  به، ق( عن إرسائيل، عن فرات القزَّ

 ."وهذا سند صحيح عىل رشط الشيخني"(: 12/627األلباين يف السلسلة الضعيفة )

اق يف   (5) زَّ  (.2/325تفسريه )رواه عبد الرَّ
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 ل: سالم عليك؟ فقلت: تبدؤه، فتقو

 .«إنَّ اهلل هو السالم»فقال: 

ا بعد،  ثني عناكتب: سالم عليك، أمَّ [،  98ام: ]األنع ﴾ڑ ک ﴿  فحدر

 [. 133]آل عمران:  ﴾پ پ پ ڀ﴿ وعن:

اه.   قال: فذهبُت بالكتاب إىل اليهودي، فأعطيُته إيَّ

ته، ففتح فذهب يب إىل بي سلمني،من املييل لخمرحًبا بكتاب  فلامَّ نظر إليه قال:

 أسفاًرا له كثرية، فجعل يطرح تلك األسفار ال يلتفت إليها.

 قلت: ما شأنك.

 ْتها اليهود، حتى أخرج ِسْفر موسى، فنظر إليه. قال: هذه أسفار كَتبَ 

ہ ہ ﴿فقال: املستوَدع: الصلب، واملستَقر: الرحم، ثم قرأ هذه اآلية: 

ل: قا، [36]البقرة:  ﴾ىئ ىئ یېئ ېئ ېئ ىئ ﴿ ،[5]احلج: ﴾ھہ ھ 

ه يف األرض،  ه حتت األرض، حتى يصري إىل هو مستقرُّ ِحم، ومستقرُّ ه يف الرَّ ومستقرُّ

 اجلنة أو إىل النار. 

 قال: سبع ساموات، وسبع ،﴾پ پ ڀجنَّة ﴿ثم نظر فقال: 

ق الثياب بعضها إىل بعض، فقال:  قن كام ُتلفَّ صف ي هذا عرضها، والأرضني، يلفَّ

 . (1)اأحد طوهل

وُيَظنُّ   ،" يٌة ال ُيعَلم صدقها من كذهبا روا "  حقيقته يل يف ي رب اإلرسائ أن اخل  الرابع: 

 أهنا من بقايا كالم األنبياء وما ُأوحي إليهم. 

فهي من هذه احليثية تشبه احلديث الضعيف، والعلامء متفقون عىل أنه ال يصلح 

 . ني األقوالب رينًة للرتجيحلالحتجاج، ولكن قد يعدونه ق

 
(، 9/438) (، والطربي يف تفسريه3/761(، وابن أيب حاتم )5/63منصور يف ُسنَنه )رواه سعيد بن  (1)

 نده حسن.( خمترًصا، وس13/197وابن أيب شيبة يف املصنَّف )
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بطريق ال يثبت، وال يقطع بصدقه  ×عن نبينا حممد فاحلديث الضعيف مروي 

وال كذبه، فهو ليس حجة رشعية لكن يستأنس ويعتضد به يف الرتجيح بني األقوال  

 واملعاين املختلفة. 

عن األنبياء وكذلك اإلرسائيليات املسكوت عنها هي أقوال وأخبار منقولة 

 هبا.  حتجاج لكن ُيعَتضد وُيستأنسلح لالبت، فال تصثيالسابقني بطريق ال 

وهذا مسلك سلكه اإلمام الطربي يف تفسريه أحيانًا، فربام عضد ترجيحه باخلرب 

بنحو ما قال هؤالء خرب  ×قد روي عن النبي »الضعيف السند، ومن ذلك قوله: 

   .(1)«يف إسناده نظر

إسناده  يف ذلك بام يفبتصحيح ما قلنا  ×وقد روي عن رسول اهلل »وقال: 

 . (2)«نظر

  ﴾ ں ں ڻ ڻ﴿وذكر ابن القيم قولني ألهل العلم يف معنى قوله تعاىل 

أن هذا  " ، وذكر من وجوه الرتجيح: "أن ال جتوروا وال متيلوا"ورجح أن املراد هبا 

 .  (3) "يصلح للرتجيح ولو كان من الغرائب فإنه  ×مروي عن النبي 

ال يصدقه  ائيل ولو كان يف مارسعن بني إ لقحكم الن»: هـ(885)البقاعي قال 

كتابنا وال يكذبه: اجلواز وإن مل يثبت ذلك املنقول، وكذا ما ُنقل عن غريهم من 

بخالف ما ُيستدل به يف   ألنَّ املقصود االستئناس ال االعتامد، أهل األديان الباطلة؛ 

 فال بد من ثبوته. تجاج للدينرشعنا فإنه العمدة يف االح

 وعات، وضعاف، وغري ذلك. لة ثالثة أقسام: موضدنا من األدنفالذي ع

ة.  عف ُيوَرد للحجَّ  فالذي ليس بموضوع وال ضعيٍف مطلِق الضَّ

 
 (.16/447جامع البيان ) (1)

 (.8/383جامع البيان ) (2)

 (.17حتفة املودود بأحكام املولود )ص:  (3)
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 والضعيف املتامسك للرتغيب.

 كذب.واملوضوع يذكر لبيان التحذير منه بأنه 

ستدالل لرشعنا بام ينقله األئمة عن  وازنت ما ينقله أئمتنا من أهل ديننا لالفإن 

األقسام الثالثة يف النقل عنهم ما هو للحجة فإنه ال  قط من هذهالكتاب، س  لهأ

 ينقل عنهم ما يثبت به حكم من أحكامنا.

يف حكم ويبقى ما يصدقه كتابنا فيجوز نقله وإن مل يكن يف حيز ما يثبت؛ ألنه 

 ببيان اً نملوضوع ال جيوز نقله إال مقروا فهو كاـه كتابنـذبـا كـا مـ، وأماـة لن ـظـوعامل

   .(1)«حاله

ألن ما يروى عن بني إرسائيل ال يثبت به حكم من األحكام، وإنام هو »: وقال

استئناس واحتجاج عىل معتِقد ذلك ونحو هذا، فصار مثل قول األئمة أن احلديث 

ل والرتغيب والرتهيب وال ُيستدل به عىل  ئل األعامالضعيف يورد يف فضا

 .  (2)«األحكام، واهلل اهلادي

مل العلماء هذه القرينة يف الرتجيح بني أقوال  تعاسالثالث: هل  طلبملا
 ؟ املفسرين

مل أجد كالمًا رصُيًا ألحد من أهل العلم السابقني يف خصوص هذه املسألة،  

 نفيًا وال إثباتًا.

يف هم يف هذه املسألة من خالل تتبع صنيعهم فاف مذاهبولكن نستطيع استش

  " االستدالل باإلرسائيليات"ول مسألة مهم حالكالتفاسري، ومن خالل استدعاء 

 واالعتامد عليها يف تفسري آيات القرآن، فمسألتنا هلا ارتباط وثيق هبذه املسألة.

 
 (.179األقوال القويمة )ص (1)

 (.181األقوال القويمة )ص (2)
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  ح مبروايت ومن الشواهد والدالئل اليت وقفت عليها وفيها داللة على الرتجي
 أهل الكتاب:

 حامية(.  يف عنيٍ  ُب ا تغرُ معاوية يف الكهف: )وجَدهعن ابن عبَّاس قال: قرأ  -1

 . [86]الكهف:  ﴾ٹ﴿فقلت: إنَّا نقرؤها: 

 فسأل معاوية عبد اهلل بن عمرو عنها، فقال: كام قرأهَتا. 

 ابن عبَّاس: فقلُت: يف بيتي نزل القرآن.قال 

 التوراة؟ أله: أين جتد الشمس تغرب يف قال: فبعث معاوية إىل كعب يس

 . "اء وطني يف م"قال: 

 كعب األحبار فسأاله، فقال أرسال إىل، قال: فا بينهامًب فجعال كع » ويف رواية: 

ا تغيب يف ثأٍط، فكانت عىل ما قال ابن ا الشمس فإهنَّ عبَّاٍس، والثأط:  كعٌب: أمَّ

 . (1) «الطني

االختالف يف معنى بعض آيات  ويف هذا رجوع الصحابة لكعب األحبار عند

 بام ُيفظه من كتبهم.  جيح بينهمالقرآن للرت

لرجل من اليهود:   ملسيرب، قال: قال عيل عيد بن اي، عن س ربطروى ال -2

 أين جهنم؟ 

 فقال: البحر. 

)وإذا البـحـار  ، [7]الطور: ﴾ھ ے﴿ا: مـــا أراه إال صـادًقــ»فـــقال: 

فة - (2) ُسـِجـَرت(   . (3)«خمفَّ

 
اق يف التفسري ) (1) زَّ (، والطحاوي يف رشح  15/375(، والطربي يف جامع البيان )2/344رواه عبد الرَّ

من طرق، عن   - (5/192 )كام يف تفسري ابن كثري –(، وابن أيب حاتم يف تفسري 260/ 1مشكِل اآلثار )

 عن ابن عبَّاٍس. -و ثقةوه –عثامن بن حارٍض  

، ينظر: [6]التكوير:  ﴾ ٿ ٹ ٹ ﴿وهي قراءة ابن كثري وأيب عمرو، وقراءة الباقني بالتشديد   (2)

 (.4/1689 )جامع البيان يف القراءات السبع للداين

لية، عن داود بن أيب هند، عن سعيد بن (، من طريق ابن عُ 21/567رواه الطربي يف جامع البيان ) (3)

 ، وهذا سند صحيح.املسيب
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قه يف قوله  اآليات ال تُدلُّ عىل ذلك داللة ، مع أنَّ " أنَّ جهنم يف البحر"فصدَّ

 ة. حضوا

ما رأيُت هيوديًّا أصدق من فالن، زعم أنَّ نار اهلل الكربى هي » وقال أيًضا:

اهلل تعاىل فيه الشمس والقمر والنجوم، ثم بعث البحر، فإذا كان يوم القيامة مجع 

رته  .(1)   «عليه الدبور فسعَّ

اق، عن سفيان الثوري، عن ع زَّ ْهني، عن سامل بن أيب وروى عبد الرَّ امر الدُّ

 : ما جتدون احُلْقب؟(2)  اهلََجري هالاًل سأل عيلٌّ ، قال: دعجلا

نجده يف كتاب اهلل ثامنني َسنة، اثنا عرش شهًرا، كلر شهر ثالثون يوًما، كلر »قال: 

 .(3) «يوم ألف َسنة

فهم  ئناسه بام يف مروياهتم يف لراشد ألهل الكتاب واستويف هذا رجوع اخلليفة ا

 بعض آيات القرآن. 

كنت عند احلسن  »ن معمر عن قتادة قال:نعاين عزاق الصرلا روى عبد -3

 لعمُر اهلل ما هو ابنه! ﴾ ڻ ڻ ڻ﴿ فقال: 

 وتقول ليس بابنه!! ﴾ڻ ڻ ڻ﴿قال: قلت: يا أبا سعيد يقول اهلل تعاىل: 

 ؟ ﴾ ٻ پٻ ٻ ﴿قال: أفرأيت قوله 

ك أن أنجيهم معك، وال خيتلف  قال: قلت: إنه ليس من أهلك الذين وعدت

 ه ابنه. نأب أهل الكتا

 . (4)«بونالكتاب يكذن أهل قال: إ

 
من طريق املثنى بن (، 33/38(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )4/1408أبو الشيخ يف العظمة ) أخرجه (1)

 املسيَّب عن عيل، ورجاله ثقات.  الصباح عن إبراهيم بن ميرسة، عن سعيد بن

 ن أهل الكتاب.مل أقف له عىل ترمجة، ويظهر أنه م (2)

اق ) (3) زَّ  واية سامل عن عيل مرسلة.(، ورجاله ثقات إال أن ر3/383تفسري عبد الرَّ

 (.12/427لطربي يف تفسريه )(، ومن طريقه ا2/190تفسري عبد الرزاق ) (4)
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إشارة إىل أن أقوال أهل  «وال خيتلف أهل الكتاب أنه ابنه»ففي قول قتادة: 

 الكتاب وأخبارهم تعد من املرجحات والقرائن التي يعتضد هبا.

 ومن بعدهم مرورًا  أن عامة أهل التفسري من لدن عهد الصحابة والتابعني  -4

أيب حاتم، وابن املنذر، طربي، وابن ير البن جرنعاين، واصلا بتفسري عبد الرزاق 

والثعالبي، والبغوي، وغريهم: كانوا يذكرون اإلرسائيليات ويستشهدون هبا يف  

 تفسري آيات القرآن. 

 ا. ة أهنم ممن يقول بالرتجيح هبإال أن هذا ال يعني بالرضور

التوجه، حيث  اذه عضهم أن منهم من يرىرسة التطبيقية لبولكن يؤخذ من املام

 اآلية عىل ما جاء عن بني إرسائيل اعتامدا كليًا، بحيث ال يذكر  نه يعتمد يف تفسريإ

 . (1) يف تفسري اآلية قوالً آخر، وهذا مذهب أبعد من مذهب من يرى الرتجيح هبا

يستفيدون منها يف تفسري  عميل لكثري من املفرسين يدل عىل أهنم كانوا قع ال فالوا

الرتجيح هبا بني األقوال  رتبٌة أعىل من هيو وهنا يف ذلك،فظيوآيات القرآن و

 املختلفة. 

من أبرز من ينحى هذا املنحى يف   هـ( 1393)يعد حممد الطاهر ابن عاشور  -5

ح يف  ،تفسريه دعمها من روايات أهل  االً لوجود ما يمواطن كثرية أقوحيث رجَّ

 كتبهم.   الكتاب أو يف

ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿ قوله تعاىل: ريفسوقد أشار إىل ذلك رصاحًة يف ت

 .[55]البقرة: ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

والظراهر أنر هذا القول وقع منهم بعد العفو عن عبادهتم العجل كام هو » قال:

ي. ك البغوير عن الظاهر ترتيب اآليات، روى ذل در  سُّ

 
(، أمثلة كثرية 367-219)ص "اإلرسائيليات وأثرها يف كتب التفسري"ابه وقد ساق رمزي نعناعة يف كت  (1)

باإلرسائيليات، نظرة تقويمية، وينظر أيضًا: تفسري القرآن ني اعتامدهم عىل اإلرسائيليات يف تفاسريهم، تب

 (.16للدكتور مساعد الطيار )ص
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ائلني هم السبعون الذين اختارهم   وقيل: إنَّ ذلك سألوه عند مناجاته، وإنر  السَّ

 لتوراة بالكهنة وبشيوخ بني إرسائيل.  ملعربَّ عنهم يف اى للميقات وهم اس وم

ة بني إرسائيل نحو العرشة اآلالف، وهذان  وقيل: سأل ذلك مجٌع من عامَّ

اف.القوالن حكامها يف ال  كشَّ

رصيٌح يف وقوع ما هو ، وال راة ما هو رصيٌح لرتجيح أحد القولني التَّو  وليس يف 

ثنية منها ما يشري إىل أنَّ هذا االقرتاح قد  ما يف سفر التَّ  رهظاهذا السؤال، ولكن 

ل ملوسىصدر   . (1)«وأنَّه وقع بعد كالم اهللر تعاىل األوَّ

سببًا  جاء يف التوراة أنه َيُعدُّ ما تعاىل يف  فهذا كالم رصيح من ابن عاشور 

 . للرتجيح بني أقوال املفرسين 

ه عن التوراة هذا الباب بنقل يف ومتيز ابن عاشور عن غريه من املفرسين

 جودة عند املفرسين. واإلنجيل مبارشة دون الرجوع للروايات املو

 ومن أمثلة ترجيحه هبا:
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ يف قوله تعاىل: -

 [. 61]البقرة: ﴾ .. .ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓہ 

ر  هظألوهذا هو ا  الفوم، فقيل: هو الثوم...،وقد اختلف يف» قال ابن عاشور:

 ُعد معه، وملا يف التوراة.  ملا واملوافق 

 . (2) «وقيل الفوم احلنطة... وقيل الفوم احلمص بلغة أهل الشام

املراد  عد ابن عاشور التنصيص عىل الثوم يف التوراة قرينة يرجح هبا املعنىفقد 

 بكلمة )الفوم( يف اآلية.

 ىئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿  -

 [.92ة:]البقر   ﴾ ىئ ىئ ی ی ی ی

 
 (.1/506حرير والتنوير )الت (1)

 (.1/522) صدر السابقامل (2)
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 (1) قولني هو أنَّ السامء ُخلقت قبل األرض؛ ألن لفظ بعد ذلكُح الوأرَج » قال:

علامء اهليئة ؛ وألن أنظار ﴾ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿أظهر يف إفادة التأخر من قوله: 

الشمس كبقية الكواكب السيارة من النظام  ترى أن األرض ُكرٌة انفصلت عن

 شميس. ال

ألرض، وأحسب  ت متقدٌم عىل ااواموظاهر سفر التكوين يقتيض أن خلَق الس

ل يف هذا الغرض لقطع اخلصومة أن سلوك القرآن يف هذه اآليات أسلوب اإلمجا

 . (2) «بني أصحاب النظريتني

عىل ما جاء يف التوراة للرتجيح، هنا أن ابن عاشور مل يعتمد اعتامدًا كليًا ويالحظ 

ر خمالٌف الختيا هرتااملرجحات مع أمور أخرى، وإن كان ما اخإحدى  وإنام عدها

 .  (3) عامة املفرسين

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿يف قوله تعاىل:   -

 .[145]األعراف: ﴾ٹ ڤ

 . (4)وال كام يف زاد املسري البن اجلوزيذكر املفرسون يف ماهية األلواح سبعة أق

؛ ى ألواًحا جماٌز بالصورةاأللواح التي أعطاها اهلل موس  وتسمية »  ن عاشور: اب  قال

كانت من حجارٍة، كام يف التوراة يف اإلصحاح  سى مو التي ُأعطيها احألن األلو

 . الرابع والعرشين من سفر اخلروج، فتسميتها األلواح ألهنا عىل صورة األلواح

حني ُكتبت فيهام الوصايا العرش التي والذي باإلصحاح الرابع والثالثني أن اللو

عليها هنا: فإطالق اجلمع  ،ةرايعة موسى، وكانا لوحني، كام يف التوأت هبا رشابتد

اجلمع عىل املثنى بناًء عىل أن أقل اجلمع اثنان، وإما ألهنام إما من باب إطالق صيغة 

 
 [.30]النازعات: ﴾  ں  ڱ  ڱ  ڱ ﴿يف قوله تعاىل:  (1)

 (1/384التحرير والتنوير ) (2)

 (.24/94ينظر: جامع البيان ) (3)

 (.2/153د املسري يف علم التفسري )زا (4)
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ن من سفر هيهام، كام يقتضيه اإلصحاح الثاين والثالثوكانا مكتوبني عىل كال وج

 . اخلروج، فكانا بمنزلة أربعة ألواٍح 

يف احلجر من غري فعل  مكتوبًة نقًشا  تانت الكتابة إىل اهلل تعاىل ألهنا كسندوأُ 

 .  (1) «، كام يفهم من اإلصحاح الثاين والثالثنيإنساٍن بل بمحض قدرة اهلل تعاىل

 . (2) امذج من ترجيحه باإلرسائيلياتهذه بعض األمثلة والن

 

 

 

 
 

 
 (.9/69التحرير والتنوير ) (1)

(،  9/751(،  )1/508(، )1/544( ، )1/514للوقوف عىل نامذج أخرى ينظر: التحرير والتنوير ) (2)

(11/265.) 
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 انيث الثاملبح
 يف الرتجيحمذهب مانعي االستفادة من اإلسرائيليات 

 ن: لباطمه وفي
 ض للرتجيح ابإلسرائيليات.املطلب األول: ُحجج االجتاه الراف 

هذا االجتاه كل من يرفض االستشهاد باإلرسائيليات أو االستفادة منها ويمثل 

ب أوىل، وهو ما يتبناه يف تفسري كتاب اهلل، إذ يلزم من ذلك عدم الرتجيح هبا من با

 كثري من املعارصين. 

 ٍج رئيسة: ثالثة حج ىلع يف قوهلم هؤالء ويعتمد

الكتاب   اهية عن سؤال أهلآاثر الصحابة النالنصوص الشرعية و  -1
 . واألخذ عنهم

بكتاب أصابه من   ×عن جابر بن عبد اهلل، أنَّ عمر بن اخلطاب أتى النبي 

 . ×بعض أهل الكتب، فقرأه عىل النبي 
؟! َأُمتَـَهو ُِّكوَن فِّيَها اَي اْبنَ »فغضب، وقال:  ياوَ  اخْلَطَّابِّ بَِّيدِّهِّ، َلَقْد  لَّذِّي نـَْفسِّ

تُ  ئـْ َا بـَْيَضاَء نَ جِّ َقٍ  فـَُتَكذ ِّبُوا بِّهِّ، َأْو قِّيًَّة، ُكْم هبِّ ُوُكْم حبِّ اَل َتْسأَُلوُهْم َعْن َشْيٍء، فـَُيْخربِّ
ي بَِّيدِّهِّ، َلْو َأنَّ ُموَسى َكاَن َحيًّابَِّباطٍِّل فـَُتَصد ُِّقوا بِّهِّ، َوالَّذِّي نَـ  َعهُ ْفسِّ  َأْن الَّ إِّ  ؛ َما َوسِّ

«بَِّعّنِّ يـَتَّ 
(1) . 

م لن  ال تسألوا أه»قال:   بن مسعود وعن عبد اهلل  ل الكتاب عن يشء؛ فإهنَّ

قوا الباطل، وإنَّه ليس من أحد من أهل   ، وُتَصدر بوا بحقٍّ هيدوكم، وقد ضلُّوا، فُتَكذر

 . «املال يف قلبه تاليٌة تدعوه إىل اهلل وكتابه، كتالية الكتاب إال

 ة. : البقيَّ ( يةو)التال

ن أهل  يا معرش املسلمني، كيف تسألو» ل:قا وعن عبد اهلل بن عبَّاس 

 
 (.15156رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) (1)
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أحدَث األخبار باهلل، تقرؤونه مل  ×الكتاب، وكتابكم الذي ُأنزل عىل نبيره 

ثكم اهلل أنَّ أهل الكتاب (1) ُيَشب وا بأيدهي ؟ وقد حدَّ لوا ما كتب اهلل، وغريَّ م  بدَّ

ما جاءكم من  منًا قليال، أفال ينهاكم، ليشرتوا به ثهللا قالوا هو من عندالكتاب، ف

م، وال واهلل ما رأينا منهم رجاًل قط يسألكم عن الذي ُأنِزَل اَءلتهالعلم عن ُمس

 .(2) «عليكم

ألخذ عنهم، فكيف  فهذه النصوص ُيفَهم منها املنع من سؤال أهل الكتاب وا

 معانيه. ال املختلفة يف وقألو الرتجيح بني ابتوظيف كالمهم يف تفسري القرآن أ

، فهي مظنٌة تغيريللتحريف والتبديل واللكتاب تعرضت أن كتب أهل ا -2

 للكذب، فكيف ُيستفاد منها يف تفسري القرآن أو الرتجيح بني معانيه.

ثون به غالبه كذٌب وهبتاٌن؛ ألنره كثر ليعلم أنَّ أ ثمَّ » :هـ(774)قال ابن كثري  ما ُيدر

 . (3)«ويٌل ٌل وتغيرٌي وتأيدتبدخله حتريٌف و قد

م من التوراة املعربة فال يشك عاقل يف تبديلها، وحتريف  بأيدهي  وأما ما»وقال: 

كثري من ألفاظها، وتغيري القصص واأللفاظ والزيادات والنقص البني الواضح،  

م، الفاحش يشء كثري جدًا، فأما ما يتلونه بلساهن خلطأوفيها من الكذب البني وا

يكثرون الفرية م كذبة خونة ملظنون هبم أهنلنا عليه وامهم فال اطالع الأقويكتبونه ب

 عىل اهلل ورسله وكتبه. 

وأما النصارى فأناجيلهم األربعة من طرق مرقس ولوقا ومتى ويوحنا، أشد 

ن التوراة وقد خالفوا أحكام التوراة ًا ماختالفًا وأكثر زيادة ونقصا وأفحش تفاوت

 . (4) «رشعوه ألنفسهم  دق يف غري ما يشء واإلنجيل

 
 (.1/141أي: مل خيلط، ينظر: هدي الساري ) (1)

 (.2539ري )واه البخار (2)

 (.6/284تفسري القرآن العظيم ) (3)

 (.3/84اية والنهاية )البد (4)
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 يُعلم صدقها من كذهبا، فكيف جُتعل املسكوت عنها ال أن اإلسرائيليات -3
 تبياانً لكتاب هللا تعاىل!

إن إباحة التحدث عن بني إرسائيل يشء،  » :هـ(1377)قال الشيخ أمحد شاكر 

ما مل  نيسري القرآن وجعله قوالً أو روايًة يف معنى اآليات، أو يف تعي  تفوذكر ذلك يف

؛ ألنَّ يف إثبات مثل ذلك بجوار كالم يها، يشء آخرصيل ما ُأمجل فُيعنيَّ فيها، أو تف

اهلل ما ُيوهم أن هذا الذي ال نعرف صدقه وال كذبه مبنير ملعنى قول اهلل سبحانه 

ٌل ملا أمجل فيه، وحا  هلل وكتابه من ذلك. شا اومفصر

وإن رسول اهلل إذ أذن بالتحدث عنهم أمرنا أن ال نصدقهم وال نكذهبم، فأي 

م وأقاويلهم أقوى من أن نقرهنا بكتاب اهلل ونضعها منه موضع اياهتتصديق لرو

 . (1) «التفسري والبيان

واعلم أنَّ كثريا من املفرسين  » :هـ(1376) وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي 

حشو تفاسريهم من قصص بني إرسائيل، ونزلوا عليها اهلل، قد أكثروا يف رمحهم 

حدثوا عن بّن »: ×اآليات القرآنية، وجعلوها تفسريًا لكتاب اهلل، حمتجني بقوله 
 .«إسرائيل وال حرج

تكون مفردة غري مقرونة، وال  والذي أرى: أنه وإن جاز نقل أحاديثهم عىل وجه

إذا مل تصح عن   لكتاب اهلل قطعاً ال جيوز جعلها تفسرياً كتاب اهلل، فإنه  منزلة عىل

 . ×رسول اهلل 
«اَل ُتَصد ُِّقوا َأْهَل اْلكَِّتابِّ َواَل ُتَكذ ِّبُوُهمْ »: ×وذلك أن مرتبتها كام قال 

فإذا   ( 2)

علوم بالرضورة من دين اإلسالم تها أن تكون مشكوكًا فيها، وكان من املمرتبكانت 

انيه، فال جيوز أن جتعل تلك القصص  القطع بألفاظه ومعأن القرآن جيب اإليامن به و

 
 (.1/14عمدة التفسري ) (1)

 (.4215البخاري ) رواه (2)
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املنقولة بالروايات املجهولة، التي يغلب عىل الظن كذهبا أو كذب أكثرها، معاين  

 لكتاب اهلل، مقطوعًا هبا. 

حصل، واهلل  ا أحد، ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ماهبذ وال يسرتيب

 .  (1)«املوفق 

رسائيليات عىل تفسري افض لالستشهاد باإلهذه أقوال أصحاب هذا التوجه الر

 كتاب اهلل وجعلها تبيانًا ملعاين كتاب اهلل. 

 اإلسرائيليات يف الرتجيح مناقشة حجج مانعي االستفادة من  املطلب الثاين: 
  الطالع على صحف أهل يث واآلاثر اليت يُفهم منها املنع من احادأوالً: األ

على تلك  صحيحة، أو ال تدل الكتاب والسماع منهم وسؤاهلم، إما غري 
 . الدعوى

، وابن أيب  (2) فرواه اإلمام أمحد يف مسندهأما حديث عمر بن اخلطاب املرفوع، 

سعيد، عن الشعبي،  د بنمن طريق جمال (4) ، والدارمي يف مسنده(3) شيبة يف املصنَّف

 ، أنَّ عمر بن اخلطاب.عن جابر بن عبد اهلل

َعفاء وقال: البخاري يف كتابه ذكرهجمالد بن سعيد: وهذا سند ضعيف،   الضُّ

فه، وكان ابن مهدي ال » جمالد بن سعيد بن عمري الكويف: كان ُييى القطان يَضعر

ال يراه شيًئا، يقول:  نبل يروي عنه عن الشعبي، وقيس بن أيب حازم ... كان ابن ح

 . (5)«جمالد ليس بيشء

ر قال: جاء عم ثابت  وخالفه: جابر اجلعفي، فرواه عن الشعبي، عن عبد اهلل بن 

 
 (.1/55للسعدي )تيسري الكريم الرمحن  (1)

 (.15156مسند الدارمي ) (2)

 (.13/458مصنَّف ابن أيب شيبة ) (3)

 (.447) مسند الدارمي (4)

ع (5)  (.130فاء للبخاري )صالضُّ
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 . (1) ×بن اخلطاب إىل النبي 

، قاله جابر عن الشعبي: ومل  ×عبد اهلل بن ثابت عن النبي »قال البخاري: 

 . (2) «يصح

ضعيف »، وقال احلافظ: (3)«اظاحلفَّ تركه »وجابر اجلعفي ضعيف، قال الذهبي:

 .(4) «رافيض

َعفاء )جابر اجلعفي، وجمالد ب د هؤالء الضُّ ن  ن سعيد( بروايته عثم إنَّ تفرُّ

 الشعبي، واضطراهبم فيه؛ يزيده ضعًفا إىل ضعف!

دة، ال ختلو من ضعف، وقد تكلَّم عليها احلافظ  ة عمر طرق أخرى متعدر ولِقصَّ

 -، وهي هذه مجيع طرق هذا احلديث»فها، ثم قال:  ضعابن حجر يف الفتح، وبنيَّ 

 . (5)«يض أنَّ هلا أصال، لكن جمموعها يقت-وإن مل يكن فيها ما ُُيَتجُّ به 

ة بمجموع طرقها وشواهدها: الشيخ األلباين  . (6) وكذا مال إىل حتسني القصَّ

ة،  ل  ر أه فقد ذك وإن كان هذا القول حملر نظر، إال أنَّه عىل فرض ثبوت الِقصَّ

 امالت؛ وهي: العلم يف توجيه هذا احلديث أربعة احت 

ين، -1 القصص وليس عن األخبار و أن املراد بالنهي سؤاهلم عن رشائع الدر

 . (7) واحلوادث وما إىل ذلك

 أن املراد بالنهي: غري الراسخ يف العلم، ممَّن خُيَشى عليه االفتتان بكتبهم.   -2

 
ا (1) زَّ  (.15864(، واإلمام أمحد يف املسند )6/113ق يف املصنَّف )أخرجه عبد الرَّ

 (.5/39التاريخ الكبري ) (2)

 (.1/288الكاشف ) (3)

 (.137تقريب التهذيب )ص  (4)

 (.2/554(، وينظر: مسند الفاروق البن كثري )13/525فتح الباري ) (5)

 (.6/37لباين )إرواء الغليل لأل (6)

 (.10/391بن بطَّال )رشح صحيح البخاري ال  (7)
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ة قدياًم وحديًثا من التور ويُدلُّ عىل ذلك:»: هـ(852)احلافظ قال  اة، نقل األئمَّ

تاهبم، ولوال بام يستخرجونه من ك ×وإلــزامهم اليهود بالتصديق بمحمد 

 . (1)«ادهم جواز النظر فيه ملا فعلوه وتواَردوا عليهاعتق

ا؛ بل هو هنٌي خاص بتلك احلال ملعنًى اقتىض ذلك  -3 ، وهذا  أنَّه ليس هنًيا عامًّ

 يأخذ دينَه عنهم.  ×ي  رشيعة اليهود مل ُتنسخ، أو أنَّ النباملعنى هو إهيام أنَّ 

ته، فالغضب من  وعىل فرض ِص »: هـ(1386)قال الشيخ عبد الرمحن املعلرمي  حَّ

 املجيء بذاك الكتاب كان لسَبَبني: 

إشعاره بظنر أنَّ رشيعتهم مل ُتنسخ، وهلذا دفع ذلك بقوله )لو أنَّ موسى  ول:األ

 َعه إال أن يتَّبعني(.كان حيًّا؛ ما َوِس 

چ چ ﴿: ×سبق للمرشكني قوهلم يف القرآن والنبي  أنه قد والثاين:

اعتياد الصحابة ، ويف [5]الفرقان:﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 ترويٌج لذاك التكذيب.  ×النبي  اإلتيان بكتب أهل الكتاب وقراءهتا عىل

ن اطَّلع عىل بعض كتبهم بعد وفاة النبي  كعبد اهلل بن  ،×والسببان ُمنتفيان عمَّ

 عمرو.

ا قوله )ال تس أو   ألوا ...( إلخ، فقد بنيَّ أنَّ الِعلَّة هي: خشية التكذيب بحق أمَّ

ن من معرفة احلق من الباطل ومن املالتصديق بباطل حتمل بمأمن ، والعامل املتمكر

 من هذه اخلشية. 

ح ذلك: أنَّ عمر  ة  - يوضر يسمع  ×كان بعد النبي  -وهو صاحب القصَّ

ومل ُينِكر ذلك  َكه مجاعة من الصحابة، ن مسلمي أهل الكتاب، وربام سأهلم، وشارم

 . (2) «أحد

 
 (.13/525فتح الباري البن حجر ) (1)

 (.169األنوار الكاشفة للمعلمي )ص  (2)
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وكأنَّ النهي وقع قبل  » ؛ فقال: ه كان يف أول األمر النهَي عىل أنَّ فظ ومحَل احلا -4

ينيَّة، خشية الفتنة، ثم ملا زال املحذور  اس  تقرار األحكام اإلسالميَّة والقواعد الدر

 . (1) «يف ذلكوقَع اإلذُن 

 بَّاس: وأما أثر ابن مسعود وابن ع 

ة ثال  هي:ثة أمور خمتلفة؛ وفلتحرير املقصود منهام؛ ال ُبدَّ أن ندرك أن ثمَّ

 السامع من ُمسلمي أهل الكتاب. -1

 تب أهل الكتاب. القراءة يف ك -2

الرجوع إىل علامء أهل الكتاب الذين ال زالوا عىل دينهم الباطل، وسؤاهلم  -3

ي والقبول. عىل س   بيل التلقر

ال »اآلثار هو األمر الثالث فقط؛ بداللة قول ابن مسعود فيه:  واملقصود من هذه

م لن هيدوكم،  تسألوا أهل الكتاب  ث عن  ، فهو يتحدَّ « وقد ضلُّوا.. عن يشء؛ فإهنَّ

ين، وهذا َيصدق عىل أحبار اليهود والنصارى، ال َمن   قوم ضالرني مل هيتدوا هبذا الدر

  منهم. أسلمَ 

ا رأينا منهم رجاًل قط يسألكم عن الذي ُأنِزَل  وال واهلل م»وقول ابن عبَّاس: 

م ال؛ فهذا "عليكم  زالوا عىل دينهم الباطل.  رصيح يف أهنَّ

ة مرويَّ  ن أسلَم منهم، كـ: عبد اهلل بن  ولذا، نجد أنَّ عامَّ ات الصحابة إنَّام هي عمَّ

كام هو حال  -أو ِمن صحفهم مبارشة سالم، وسلامن الفاريس، وكعب األحبار، 

 . -اهلل بن عمروعبد 

ن ال زال عىل دينه منهم واية عمَّ ا الرر يل االستعالم، ويف  ؛ فقد كانت عىل سبوأمَّ

 -يف اجلملة  -فاد منها: أنَّ ذلك جائٌز ُحكم النادر، يف حوادث خمصوصة، ُيست

ة الناس.   للراسخ يف الِعْلم، وليس لعامَّ
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ة  وعىل هذا، يكون الناس وغري الراسخني يف  املقصود هبَذين األثَرين: هني عامَّ

لوا عىل ُكفرهم، لالستفادة نصارى، ممَّن الزاالِعْلم عن الرجوع ألحبار اليهود وال

 من علومهم وأخبارهم. 

 :هـ(1386)شيخ عبد الرمحن املعلرمي قال ال

مل َيَزْل عىل كفره من   سؤال َمن لعلَّه ريض اهلل عنه إنَّام أراد هني املسلمني عن »

كم(؛  ليل قوله: )فواهلل، ال يسألكم أحٌد منهم عن الذي ُأنِزَل علي، بدأهل الكتاب 

م هم ا ا َمن أسلم منهم فإهنَّ  . -كام ال خيفى  -  يسألنا   فإنَّه لذين ال يسألون املسلمني، فأمَّ

 من الضالل.  خوًفا عليه َمن مل يرسخ اإليامن والعلم يف قلبه؛ أو لعلَّه إنَّام هنى 

ين بام ُيكونه، وأظهر من ذلك: أن يكون إنَّ  ام هنى عن سؤاهلم لالحتِجاج يف الدر

ا  يكن هو وال  لوقائع التارخييَّة التي تتعلَّق بام يف القرآن؛ فلم ما كان من َقبِيل افأمَّ

غريه يرى يف ذلك حرًجا، كيف وقد صحَّ عن النبير صىلَّ اهلل عليه وآله وسلَّم أنَّه  

عن بّن إسرائيل وال حرج، وَمن كذب عليَّ  بل ِّغوا عّن ِّ ولو آية، وحد ِّثوا»قال: 
 رواه البخاريُّ وغريه. ، «مقعده من النار متعم ًِّدا؛ فليتبوأ

من التفسري؛ َعلَِم   َتَتبَّع ما ُيْرَوى عن ابن عبَّاٍس وغريه من الصحابة وَمن 

ة ما قلناه  .(1)صحَّ

ر عن أشياء من ة آثار يف سؤال ابن عبَّاس كعب األحباويف تفسري ابن جرير ِعدَّ 

 . (2) « أعلمالقرآن، وسؤاله غرَي كعب من أحبار اليهود، واهلل

والتحريف الذي تعرضت   لكتب التي أنزهلا اهلل، أن التوراة واإلنجيل من ا  :اثنياً 

 
ون من ا (1) ن  (: أن مرويَّات اب2/881لصحابة )ذكر الباحث عبد الرمحن بن عادل املشد يف رسالته املفرسر

 ( من%8من تفسريه، ومرويَّات ابن مسعود لإلرسائيليات بلغت )( %10ائيليات بلغت )عبَّاس لإلرس

 تفسريه.

 رواية. 900 –بحسب مجعه  –وأن جمموع روايات الصحابة لإلرسائيليات بلغت 

 (.1/384رفع االشتباه ) ( 2)
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 له هذه الكتب ال يشمل مجيع ما فيها، بل فيها الكثري من األمور التي مل تتعرض 

 للتحريف والتبديل. 

وقد اختلفت أقوال الناس يف التوراة التي بأيدهيم: هل » :هـ(751)قال ابن القيم 

 ون التنزيل؟والتحريف وقع يف التأويل د مبدلة، أم التبديل هي

 عىل ثالثة أقوال: طرفني، ووسط.

ة ليست التوراة التي   لة مغريَّ فأفرطت طائفة وزعمت أهنا كلها أو أكثرها مبدَّ

ض هؤالء لتناقضها وتكذيب بعضها تعاىل عىل موسى عليه السالمنزهلا اهلل أ ، وتعرَّ

 لبعض. 

ث والفقه والكالم، فقالوا: بل التبديل وقع  أخرى من أئمة احلديوقابلهم طائفٌة 

 يف التأويل، ال يف التنزيل.  

وهذا مذهب أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري، قال يف صحيحه: ُيرفون:  

هلل تعاىل ولكنهم ُيرفونه: يتأولونه حٌد يزيل لفظ كتاب من كتب الون، وليس أيزي

 عىل غري تأويله.

قد طبَّقت مشارق األرض ومغارهبا، وانترشت  هؤالء: أن التوراة ومن حجة 

جنوبًا وشامالً، وال يعلم عدد نسخها إال اهلل تعاىل، ومن املمتنع أن يقع التواطؤ عىل 

نسخة إال مبدلة نسخ بحيث ال يبقى يف األرض مجيع تلك الالتبديل والتغيري يف 

 طالنه. له العقل، ويشهد ببمغرية، والتغيري عىل منهاج واحد، وهذا مما ُيي

وتوسطت طائفة ثالثة وقالوا: قد زيد فيها، وغري ألفاظ يسرية، ولكن أكثرها 

 يسري منها جدًا.  باٍق عىل ما ُأنزل عليه، والتبديل يف

 . ( 1) « ملن بدل دين املسيح   اجلواب الصحيح نا يف كتابه: ا القول شيخوممن اختار هذ

 
 (.165القويمة )صينظر األقوال ( بترصف، و2/1136ن البن القيم )إغاثة اللهفان من مصايد الشيطا (1)
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،   تصلح للرتجيح بتاتاً مرويات أهل الكتاب الأن األكاذيب واألباطيل يف  اثلثاً:

وقد تم التحرز عنها بتخصص املسألة باملرويات املسكوت عنها، التي ال جُيزم 

 بصدقها وال كذهبا. 

فرسين  لكتاب للرتجيح بني أقوال امل رويات أهل ا غالب ما ُُيتاج له من م  رابعاً:

 إنام هو يف مسائل وأخبار هلا أصل ثابت يف القرآن. 

هو القصص القرآين واألخبار املتعلقة  -غالباً  –يلية ال الروايات اإلرسائفمج

بـبدء اخللق واخلليقة، وأخبار األمم السابقة، وأخبار األنبياء وما جرى هلم من 

نشور إىل احلساب،  ل يوم القيامة من البعث وال ، وبعض أهواوقائع وحوادث وعرب 

 واجلنة ونعيمها، والنار وعذاهبا.

ًا بني القرآن وكتبهم، ولكن يبقى النظر يف  ور تعد قاساًم مشرتكوهذه األم

، فيستفاد منها كقرينة يف الزيادات والتفصيالت والتوضيحات التي عندهم

 الرتجيح، وال يعتمد عليها. 

القرآن مل يستغِن عن   الرافض لتوظيفها يف تفسريافظ ابن كثريوحتى احل

يليات إال ما أذن سنا نذكر من اإلرسائول»، فقال: "اإلرسائيليات املسكوت عنها"

ارع يف نقله، مما ال خيالف كتاب اهللر وسنَّة رسوله  ، وهو القسم الذي ال  ×الشر

ب ممَّا فيه بسطٌ  ق وال يكذَّ به رشعنا مما ال  ندنا، أو تسميٌة ملبهٍم ورد ملخترٍص عيصدَّ

االحتياج إليه  فائدة يف تعيينه لنا، فنذكره عىل سبيل التحيل به، ال عىل سبيل 

 .  (1)«تامد عليهواالع

أن االستئناس واالعتضاد باإلرسائيليات يف الرتجيح بني أقوال أهل   خامساً:

سع  رسائيليات، فباب الرتجيح أوالقرآن باإلالتفسري املختلفة ال يعد من باب تفسري 

 من باب االحتجاج واالعتامد.
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وجه ه املتابعة، ال عىل اإلرسائيليات إنام تذكر عىل وج» قال شيخ اإلسالم:

 .  (1)«االعتامد عليها وحدها

التحذير من اعتامدها يف تفسري   وما ذكره الشيخ أمحد شاكر والسعدي إنام هو يف

قرينة من قرائن حن فيه ليس كذلك، فهي جمرد وما ن له، القرآن وجعلها كاملبني 

 الرتجيح. 

 وأختم القول ابلتأكيد: 
ن القرائن التي ُيلجأ إليها يف  دو أن يكون قرينًة معىل أن اخلرب اإلرسائييل ال يع

 املوازنة والرتجيح بني األقوال، وليست دلياًل ُيعتمد عليه لفض النزاع بني العلامء. 

ب األقوال للصواب  من القرائن للوصول إىل أقر  ضد مع غريهافهي قرينة تتعا

 يف تفسري اآلية. 

له من  يف آخر بحسب ما يظهروالقرينة قد يأخذ هبا املفرس يف موطن ويردها 

 خالل املوازنة بينها وبني غريها من القرائن األخرى والدالئل.

اد منها، وإنام يستف وال يعني القول بالرتجيح هبا قبوهلا مطلقًا وال ردها مطلقًا،

لنص القرآين، وال قاطعًة هبذا املعنى دون غريه من املعاين حاكمة عىل افليست 

 املحتملة.

ال يعدو أن يكون  –كام هو عند بعض املفرسين  –خلطأ هلذه القرينة والتوظيف ا

 خطًأ يف التطبيق، وال يعود عىل هذا التأصيل بالبطالن. 

 

 
 

 
 (.103البن تيمية )ص رشح حديث النزول (1)
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 اخلامتة

 بحثوفيها أبرز نتائج ال
ت: تقويُة أحد األقوال التي قيلت يف املقصود من الرتجيح باإلرسائيليا -1

 كتاب يف كتبهم وأخبارهم. ال تفسري اآلية استنادًا إىل ما جاء عند أهل

ة أحد القولني َيصلح أن يكون من قرائن الرتجيح.  -2  كلُّ ما أورَث ظنًَّا يف قوَّ

رتجيح املعتربة بني أقوال  من قرائن ال "اإلرسائيليات املسكوت عنها" -3

 املفرسين. 

بالتحديث عنهم، يدل عىل   ×إْذُن اهلل بسؤال أهل الكتاب وإْذُن النبي  -4

اهتم باجلملة، وهذا ما مشى عليه علامء التفسري من املتقدمني يف  روياعتبار م

 االستفادة من أقوال أهل الكتاب يف التفسري. 

آيات إىل أقوال أهل الكتاب لفهم بعض معاين  لصحابة يرجعكان بعض ا -5

 القرآن. 

  من  ، وُيَظنُّ أهنا"روايٌة ال ُيعَلم صدقها من كذهبا"اخلرب اإلرسائييل يف حقيقته  -6

بقايا كالم األنبياء وما ُأوحي إليهم، فهي من هذه احليثية تشبه احلديث الضعيف،  

صلح قرينًة للرتجيح بني جاج، ولكن يوالعلامء متفقون عىل أنه ال يصلح لالحت

 األقوال. 

القرينة يف الرتجيح استعملها بعض الصحابة وبعض التابعني، ويدل  هذه -7

ف كثرٍي من املفرسين  أبرز من رصح هبا هو الطاهر ابن عاشور.، وعليها ترصُّ

األحاديث واآلثار التي ُيفهم منها املنع من األخذ عن أهل الكتاب والسامع  -8

 م. يحة، أو خاصة بمن ال يزال عىل كفره منهإما غري صح منهم،
غالب ما ُيتاج له من مرويات أهل الكتاب للرتجيح بني أقوال املفرسين   -9

 هلا أصل ثابت يف القرآن.ار إنام هو يف مسائل وأخب
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االستئناس باإلرسائيليات يف الرتجيح بني أقوال أهل التفسري املختلفة   -10

يليات، فباب الرتجيح أوسع من باب آن باإلرسائليس من باب تفسري القر 

 جاج واالعتامد. االحت
 ومما يوصي به الباحث:

امل مع مرويات أهل لتعقيام دراسات استقرائية تتتبَُّع طريقة علامء التفسري يف ا 

 الكتاب من حيث االعتامد أو االستئناس والرتجيح هبا. 
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 فهرس املصادر واملراجع
ن  السبكي وولده تاج الدين، صححه: مجاعة متقي الدين  ،اإلهباج يف شرح املنهاج -1

 هـ. 1404،  1العلامء، دار الكتب العلمية ببريوت، ط

هـ(، حقق: حممد عبد  543يل ) يض أبو بكر بن العريب االشبيالقا أحكام القرآن، -2

 هـ. 1424، 3، ط القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت 
ن عيل الشوكاين، حتقيق: سامي  حممد ب ،األصولإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم  -3

 هـ. 1421،  1، دار الفضيلة، ط العريب 
كتب  مد نارص الدين األلباين، امل، حمإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -4

 هـ. 1399،  1اإلسالمي ببريوت، ط 

 د. حممد حسني الذهبي، مكتبة وهبة بمرص.  ،اإلسرائيليات يف التفسري واحلديث  -5

،  1لقلم، دمشق، ط رمزي نعناعة، دار ا يف كتب التفسري،اإلسرائيليات وأثرها  -6

 هـ. 1390

ة  ن حممد أبو شهبة، مكتبة السن حممد ب ،اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري -7

 هـ. 1408،  4بمرص، ط
حققه: حممد عزير شمس، دار  ابن قيم اجلوزية، ، إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان  -8

 هـ. 1432،  1د، ط عامل الفوائ
برهان الدين البقاعي، ضبط وتعليق:   ،لقدمية ال القومية يف حكم النقل من الكتب ااألقو  -9

 م. 2010،  1ة الورد بمرص، ط عبد الرحيم السايح، مكتبة جزير
عبد   ،نوار الكاشفة ملا يف كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل واجملازفة األ  -10

 هـ. 1434، 1لفوائد، ط العمران، دار عامل ا الرمحن املعلرمي، حتقيق: عيل

بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش، حتقيق: عبد   ، أصول الفقه البحر احمليط يف   -11

 هـ. 1413،  2، ط عاين، وزارة األوقاف بالكويتالقادر ال

، حتقيق: عبداهلل بن عبداملحسن الرتكي،  إسامعيل بن عمر بن كثري ،البداية والنهاية   -12

 هـ.1418،  1اهرة، ط دار هجر بالق 
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السمرقندي، حتقيق: خليل امليس، دار   دأبو الليث نرص بن حمم ،ان العارفنيبست  -13

 هـ. 1399، 1الكتاب العريب، ط 
 . بحيدرآباد الدكن، دائرة املعارف العثامنية خاريحممد بن إسامعيل الب،الكبري التاريخ   -14
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 امللخص

،  حاولت يف هذا البحث وضع دراسة تأصيلية ملقصد التوحيد يف القرآن الكريم 

 :وكان ذلك يف ثالثة مطالب
للتعريف بمصطلحات املقال لغة واصطالحا مع صياغة مفهوم ملقصد  :األول 

 . التوحيد يف القرآن

ن  يف القرآ ل الوقوف عىل منزلته، من خاللبيان مكانة مقصد التوحيد : والثاين 

وهي الفروع الثالثة  ،عناية املفرسين البالغة بهو ،هأقوال العلامء يف اعتبار، والكريم

 .التي اشتمل عليها هذا املطلب

 هلذا املقصد،تسميات العلامء األول  ،فيقع يف فرعني: لثالثااملطلب وأما 

 .له الستقراء تقاسيمهم :الثاينو

يان أنواعه الفرعية التي ريم وباملقصد األصيل للقرآن الكجتلية  :أهداف البحث

عالقة وبيان  ت وتسميات العلامء ملقصد التوحيد،الوقوف عىل إطالقايتضمنها، و

 مقصد التوحيد ببقية املقاصد األصلية للقرآن الكريم. 

 التحلييل والنقدي واملقارن واالستقرائي.  : منهج البحث

لذي ألصيل املقصد اا هوأن مقصد التوحيد إىل  وقد خلصت أهم النتائج:

ترجع إليه مجيع املقاصد القرآنية؛ ألن غايته بيان حق اخلالق عىل املخلوق من جهة 

 ، ومن جهة املعرفة واالثبات. الطلب والقصد

 .، دراسة، تأصيليةمقصد، التوحيد، القرآن :الكلمات املفتاحية
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 املقّدمة

وحيه، والصالة والسالم عىل من  احلمد هلل الذي جعل عز األمة ورشفها يف 

 تعاىل بإنزال الذكر عليه وبيانه، فأكمل اهلل به الدين وأتم علينا به النعمة، أكرمه اهلل

 :أما بعد

كتاب  مثلاملتميزة  بالرعاية عرب تارخيها الطويل كتابا حظي فإن البرشية مل تعرف

أحكامه  وبيان  ه، اعت وطب حتقيق قراءاته و ،ورسم حروفه ،تدوينهمن حيث ؛ اهلل تعاىل

تأويله   يف وجهود الباحثني ،عناية العلامء؛ تلك الرعاية ومن أخص صور  .ومعانيه

ليسلم من  ووضع مجلة من القواعد والضوابط  ،، واستنباط هداياتهوجتلية تصاريفه

 ويصان عن كل ما ينقص كامل دالالت ألفاظه ومعانيه. ،دخيل اآلراء واملناهج

ل املتدبرين للقرآن الكريم، وأنفس ما وت إليه عقم ما توصلولعل من أعظ

اآلخذ بفن  ما تعلق بمقاصده األصلية والكلية؛ التي تعنيدونته أقالم املفرسين 

 ط إال بإدراكها. ؛ إذ ال يستقيم تدبر وال يصح تفسري وال يسلم استنباالتفسري

هي قرآن الكريم د المقاصجتلية  فإن ،وإذا كانت املقاصد هي جوهر كل فن

لذا   ،وهي احلاجة املتعينة بالبيان والكشف ،ن ينشده املفرسأي ينبغي الغرض الذ

كانت حاجة املفرس ملعرفة مقاصد القرآن الكريم ذا أمهية بالغة ابتداء وانتهاء؛ ابتداء  

لتعذر ه الكلية، ووقوفه عىل مراد اهلل تعاىل دون معرفة سابقة بمقاصد الستحالة

 .انتهاء مقاصدهمن دون مدد  اىل يف كتابهان مراد اهلل تعيببلوغه 

مقاصد القرآن الكريم قد تفاوتت رتبها ومنزلتها من   مما ال شك فيه أنإن و

القرآنية، وأوهلا  ألنه غاية املقاصد ؛جهات عدة، وال ريب أن التوحيد أعالها

 وهو املقصد ،يعا إليه، وأشملها وأعمها لرجوعها مجبينها باعتبار مرتبته يف القصد

صدر  و ،الكتبالرسل وأنزلت  والذي ألجله أرسلت ،أتم البيان بنيذي الرباين ال
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ولت نسج مضمونه احفقد ومكانته املرموقة  ،وألمهية هذا املقصد .األمر والنهي

لتنبيه املهتمني بالدراسات  مقصد التوحيد يف القرآن دراسة تأصيلية؛: حتت عنوان

 القرآنية. عىل جوهر ولب املقاصد القرآنية خصوصا 

 :أمهية البحث
من املعلوم عند العلامء والباحثني عظم منزلة بيان مقاصد العلوم وموقعها يف  

فإذا كانت  ومقاصده؛بمصطلحاته يتميز البناء املعريف لكل فن؛ ألن العلم 

  فإن املقاصد أصلها وأساسها الذي عليه تبنى، وكل ، املصطلحات  مفاتيحا للعلوم

ذوذ مآهلا ؛ لذا كان التأصيل الشبمقاصدها فاالنحراف و معرفة ال تكون موصولة

ملقصد التوحيد يف القرآن الكريم غاية مطلوبة مرجوة لكل باحث يف حقل  

تطلعت مهته لتدبره وتفسريه، كام أن الدرس   خاصة من ،الدراسات القرآنية

لذي به يدرك  التأويل  التفسريي السليم ال ينفك عن رشط معرفة مقصد التوحيد ا

يعد قصد فهذا امل ،نية املنبثقة عن املقصد الرباين األصيلالصحيح للهدايات القرآ

كامل للمرجو منها عىل وجه ال موصال ،هلا امصحح ،للعملية التفسريية امؤسس

استثامر النص القرآين يف   إدراك مقصد التوحيد يف القرآن يسهم يف ثم إن  ،واحلسن

وبام ذكر تتجىل أمهية هذا   .عارف وأعظمهاألنه أس امل ؛بعامة ميةسالاملعرفة اإل

 البحث. 

 :أهداف البحث
عىل  بمثابة املرشد املعني الذي يدل  لكل جهد علمي غايات يصبو إليها، فتكون

 : ولعل من أخص أهداف هذا البحث  ،منه يمة املرجوةالق

 التي يتضمنها.  وبيان أنواعه الفرعية ،جتلية املقصد األصيل للقرآن الكريم -أ

 طالقات العلامء عىل مسمى مقصد التوحيد وتقاسيمهم فيه.عىل ا الوقوف -ب

 .عالقة مقصد التوحيد ببقية املقاصد األصلية للقرآن الكريم -ت
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 : الدراسات السابقة
 يئل العلمية املتعلقة بموضوع بحثيمكن تقسيم الدراسات التي تطرقت للمسا

 إىل نوعني:

 قالل تساملوضوع اليت كتبت يف : الدراسات االنوع األول
مل أقف يف حدود اطالعي عىل من كتب يف تأصيل مقصد التوحيد يف القرآن  

م العلامء للمقاصد العامة تقاسي يفوكل ما كتب يندرج ضمن الكالم  ،استقالال

 ما يفتح الباب للباحثني يف مثل هذه احليثية اخلاصة.وهذا  ،للقرآن الكريم 

 وع وضلم فيها إشارات لات اليتالدراس:  النوع الثاين
واملباحث ذات  وهذا النوع يشمل الدراسات التي فيها إشارات إىل املواضيع 

  اثنتني؛  راسات رافدا له من جهتنيكانت هذه الدقد ، ويالصلة بمضمون بحث

ـ  بنوعيهاحيث كانت كتب املقاصد ؛ فأما اجلهة األوىل فهي اجلهة املقاصدية: األوىل

 تخصص. املال ختفى عىل  ، وهي كثريةه يفا يمددا رئيس ـ لتطبيقيةالتنظريية أو ا

  يف عونا يل ، والتي كانت فيه كتب التوحيد أما اجلهة الثانية فهي جهة التوحيدو

 .  الدراسة منتقرير وتأصيل كل ما تعلق هبذا اجلانب املهم 

    : منهج البحث
 تعني عيل  يةدراسة تأصيلمقصد التوحيد يف القرآن إلمتام بناء رصح بحث 

 فأما ،التحلييل والنقدي واملقارن واالستقرائي ؛من املناهج املتكاملة لةمج اجلمع بني

أوجه للكشف عن املقارن و ، قة مقصد التوحيدح حقيتوض  به فاملنهج التحلييل 

كالم العلامء والباحثني املتعلقة بتأصيل هذا  التشابه واالختالف والتداخل بني

اضفاء  ألصحاهباونسبتها  ،لسائ امللتتبع األقوال وفرائي االستقأما و ،املقصد

 . للمصداقية عىل البحث
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 :  طة البحثخ
عىل وخامتة،  ومطالب ثالثة ،مةمقدالبحث يف هذا رأيت صياغة مضمون 

 : النحو التايل

  ، فيه دراسات السابقةلل عرضو ، هأهداف، والبحثوفيها بيان ألمهية  :مقدمة

 ته. خطه ومنهج بيانو

 املقال. عنوان اتالتعريف بمصطلح :األول املطلب

 . تعريف املقاصد لغة واصطالحا الفرع األول:

 حا. تعريف التوحيد لغة واصطال الفرع الثاين:

   .مفهوم مقصد التوحيد يف القرآن الفرع الثالث:

 . مكانة مقصد التوحيد الثاين:املطلب 

 . منزلة مقصد التوحيد يف القرآن الكريم :الفرع األول

 التوحيد.  اعتبار مقصد  يف أقوال العلامء :الثاينالفرع  

 عناية املفرسين البالغة به.  الفرع الثالث:

 ء عىل مسمى مقصد التوحيد وتقاسيمهم فيه. اطالقات العلام :لثالثا  املطلب

 اطالقات العلامء عىل مسمى مقصد التوحيد. الفرع األول:

 تقاسيم العلامء ملقصد التوحيد.  الفرع الثاين:

 .لتوصياتج واتائالنفيها أهم و اخلامتة:
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 املطلب األول

 التعريف مبصطلحات عنوان املقال 

من معاين  مصطلحات عنوان املقالحتويه  من املناسب البدء بالكشف عام

  يثيات املوضوع ومقاصده، مقترصا عىل ما حيصل به الغرض.حلجتلية  ،ودالالت

 حا واصطالتعريف املقاصد لغة الفرع األول: 
مجع مقصد، وهو مصدر ميمي مشتق من قصد، وقصد يف اللغة   :لغةاملقاصد أـ 

األم، التوجه، االعتامد والغرض، االرادة،  تأيت بجملة من املعاين املتقاربة، ومنها:

 وإن كان يف األول والثاين أقرب.  ،إتيان اليشء، طلبه بعينه، الكرس

اقعها يف  )ق ص د( ومو صلأ  »: يننقال عن ابن ج هاأصليف ابن منظور قال 

ه، والنهوُد والنهوُض نحو اليشء، عىل اعتداٍل كان كالم ال عرب االعتزاُم والتوجُّ

ْور؛ هذا أ صله يف احلقيقة، وإْن كان قد خُي صُّ يف بعض املواضع بقصد  ذلك أو ج 

 (1) « ؟ىرخالعدل أ  االستقامة دون امليل أ ال ترى أ نك ت ْقِصد اجل ْور  تارة كام تقصد 

)قصد( القاف والصاد والدال أصوٌل ثالثة، يدلُّ أحدها عىل » س:وقال ابن فار

ر عىل ه، واآلخ   وأ مِّ
ٍ
 اكتناٍز يف اليشء.  إتياِن يشء

داً  :فاألصل ْقص  دته ق ْصدًا وم  هُم، إذا أصابه فُقتِل   ومن الباب: ،قص  ه الس  د  أْقص 

ِد ع كان ه، وكأّنه قيل  ذلك ألن ه مل حي   ى:األعشقال  ،نهم 

ِة احليِّ قـسـن نِ ـا مـاهلـثـألم       ا ـلهـان قبـد كــ مي[ وقـهدها ]س ـفأْقص    اـص  ـانِ ـو 

ي ٌة، إذ ْته ح  د  ْته. ومنه: أْقص   ا قتل 

ْدت اليشء  كرسته :واألصل اآلخر ، ،ق ص  ة: الِقْطعة من اليشء إذا تكرس   والِقْصد 

 
 .(3/353)لسان العرب  (1)
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ما  ُد[ الرِّ ٌد ]ومنه ِقص  دد، وٌح ق ِص ح. ورمواجلمع ِقص  ص   قال:  ،قد انق 

ى كـلْ ـاملُّراِن تُ  د  ـ ص  ـِرى قــت  ( 1) «واطِِب ــدي الش  ــأيـاٍن بـرصـِخ         ا ـهـ أنـق 

 املقاصد اصطالحا: ب ـ  
العلامء للمقاصد، وجلها تدور يف فلك الداللة االصطالحية   تعددت تعريفات

الل األستاذين : ع تعريف عام عنوهي ال خترج يف مضموهنا ال  ،للمقاصد الرشعية

املراد بمقاصد » : عـالل الفايس العاشور، ففي ذلك قوحممد الطاهر بن  ،لفايسا

الشارع عند كل حكم من  ها ـ رار التي وضعـواألس ؛ هاـة منـالغاي  ة:ـعـالرشي 

مقاصد الترشيع العامة هي املعاين واحلكم »بن عاشور: ا ، ويقول(2)«أحكامها

ال ختتص مالحظتها يث بح ،يع أحوال الترشيع أو معظمهامجامللحوظة للشارع يف 

فيدخل يف هذا أوصاف الرشيعة   ،أحكام الرشيعةلكون يف نوع خاص من با

ويدخل يف هذا أيضا  ،ال خيلو الترشيع عن مالحظتها وغايتها العامة واملعاين التي

يف  ةظمعاين من احلكم ليست ملحوظة يف سائر أنــواع األحكام، ولــكنها ملحو

 .(3) «أنواع كثرية منها
 إن مقاصد الرشيعة هي» قال:فالتعريفني هذين  بني أمحد الريسوين عمج وقد

 . (4)«قها ملصلحة العبادالغايات التي وضعت الرشيعة ألجل حتقي

؛ كاألغراض، والغايات ولعلامء األصول مصطلحات يعربون هبا عن املقاصد

 واألرسار ونحوها.

 
 (.5/95) معجم مقاييس اللغة (1)

 (.7) ص ،ومكارمها اإلسالمية رشيعةمقاصد ال (2)

 (.3/165) إلسالميةريعة اـمقاصد الش (3)

 .(19) ص ،مام الشاطبي نظرية املقاصد عند اإل  (4)
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 د لغة واصطالحا وحيلتا  : تعريف الفرع الثاين
االنفراد وانقطاع املثل  تدور عىل معنى» دوح»دالالت كلمة  :د لغةالتوحيأـ 

 أو ،بأنه واحدعليه  احلكم أو ،اليشء واحًدا جعل :؛ من جهةوالنظري والشبيه والند

 كام أشار إىل ذلك علامء اللغة.  ،واحده واالعتقاد بأن العلم 

النفراد، ، أصل واحد يدل عىل اوالدال اء احلوحد: الواو و»  قال ابن فارس: .1

ْح  ةمن ذلك: الو   : وهو واحد قبيلته، إذا مل يكن فيهم مثله. قال ،د 

 ر ـــي ـظـه نــام لـــي األنـا فـم      ذي ـــلْرب اـعُ ـد ال ـــا واحــي

د، ولقيته وحده. وال يضاف إال يف قوهلم: نسيُج   ْوح  د  م  ْوح  ولقيت القوم م 

حده، ون سيُج وحِده، أي ال يُ  ،رْيُ وحِدهِ ي  عُ و وحِدِه، ْيش و  ج غريه لنفاسته، وُجح  نس 

ث ل. والواحد: املنفرد. وقول عبيد:  وهو  م 

هــي واحِ ـت فـشـا إن عــا أنـوم        يــنر  ـا ض  ـــتُّ م ـــو مِ ــواهللِ ل   ( 1) .«د 

 يكن معه ومل يزلهو الفرد الذي مل » سم اهلل الواحد:اقال ابن األثري يف كام 

 . (2) «خرآ

ثاين له، وال جيوز  الواحد من صفات اهلل تعاىل، معناه ال»: جاء يف اللسانو .2

سم نه واحد، فأما أحد فال ينعت به غري اهلل خللوص هذا االينعت اليشء بأأن 

ْدُت اهلل تعاىل، ووحدته وهو الواحد األحد وتقول: الرشيف له جل ثناؤه،  (3) .«أح 

: احلكم بأن اليشء واحد والعلم بأنه التوحيد يف اللغة» :ينوقال اجلرجا  .3

 ( 4) .«واحد

 
 (.91-90/ 6)معجم مقاييس اللغة  (1)

 (.5/159)ر النهاية يف غريب احلديث واألث (2)

 (.3/451 ) ابن منظور (3)

 . 23، ص: التعريفات (4)
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 طالحا.  وحيد اصب ـ الت    
تدل  ألفاظ ت، وإنام جاءتعاىل توحيد هبذه اللفظة يف كتاب اهللكلمة المل تأت 

 . «وحده» ، و«أحد»، و«واحد»هذه الكلمة مثل: عىل معنى 

 حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس﴿: قول اهلل تعاىل :فمن األول
 اك  يق ىق يف ىف يث﴿ٱ وقوله تعاىل: [51النحل: ] ﴾مع جع مظ

  ٰى ين ىن نن من زن رنمم ام يل ىل  مل يك ىكمك لك 

 مل خل﴿ٱتعاىل: ل اهلل قو :الثاين ومن ، [73املائدة: ] ﴾ىي ني مي  زي ري
 ﴾مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ممخم حمجميل ىل
  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ٱ﴿ ٱ الثالث: ومن، [4 - 1اإلخالص: ]
 . [70 األعراف:] ﴾ زث رث يت ىت نت مت زت رت يب

 أشهر أقوال العلامء يف تعريف التوحيد اصطالحا:ن وم

، وصوابه، قول ال إله إال اهلل يد عند األمةوتفسري التوح»: الدارمي هقالما  

 . (1) «وحده ال رشيك له

 ﴾حق مف خف حف جفٱ﴿: تعاىل قولهل تفسري  عندالطربي  هقالوما  
، وال به شيئاً  فال نرشكأي نخلص له العبادة، ونوحد له الربوبية، »،  [133البقرة: ]

 . (2)«نتخذ دونه رباً 

هلل واحد ال بتوفيق اهلل: إن احيد اهلل معتقدين يف تونقول »قال الطحاوي: و 

 . (3) «يشء يعجزه رشيك له وال يشء مثله وال

توحيد الرسل إثبات صفات الكامل هلل عىل وجه  »:قال ابن القيم و 

ال حب وال يف قصد وله ندًا التفصيل، وعبادته وحده ال رشيك له، فال جيعل 

 
 . 6ص، املرييس لإلمام الدارمي دارمي عثامن بن سعيد عىل برش رد اإلمام ال (1)

 ( 2/655) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (2)

 . 17ص ،متن العقيدة الطحاوية  (3)
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  له من قلبه  بل يرفع العبد األنداد خوف وال رجاء وال لفظ وال حلف وال نذر،

 .(1) «وقصده ولسانه وعبادته

ه فإن تعريفات العلامء للتوحيد تدور كلها عىل معنى إفراد اهلل تعاىل وعلي 

 والذي عده العلامء باعتبارين:  ،بام خيتص به

وهذا قد نص عليه غري واحد من  :خللق على اهلل تعاىلابعتبار ما جيب : ولأ

م التوحيد يتضمن ثالثة أنواع: أحدها الكال»: ال ابن أيب العز احلنفيالعلامء، كام ق

يف الصفات، والثاين توحيد الربوبية، وبيان أن اهلل وحده خالق كل يشء، والثالث  

 . (2) «رشيك لهوحده ال أن يعبد  -سبحانه وتعاىل  -توحيد اإلهلية وهو استحقاقه 

عىل أن    راء القرآن العظيماستق دل   وقد» :قال الشيخ حممد األمني الشنقيطيو

توحيده جلَّ   الثاين:... ،توحيده يف ربوبيته :األول ام:هلل ينقسم إىل ثالثة أقستوحيد ا

 ( 3) .« النوع الثالث: توحيده جلَّ وعال يف أسامئه وصفاته ،وعال يف عبادته

ها ومن ،اختص بجهة املعرفة واالثبات: ومنها ما ن العبدطلب م  بار ما عت با  :اثنيا

التوحيد »: قال حيثابن القيم  هذا ذكروممن    ،والقصدما اختص بجهة الطلب 

: نوع يف العلم واالعتقاد، ونوع يف اإلرادة والقصد، ويسمى األول: التوحيد  نوعان

ر واملعرفة،  باألخبا لق األولوالثاين: التوحيد القصدي اإلرادي. لتع ،العلمي

 (4) .«القصد واإلرادةوالثاين ب

 . وحيد يف القرآن: مفهوم مقصد التالثالثالفرع  
إىل تعريف مقصد التوحيد يف القرآن، غري أن ما سبق من مل أقف عىل من تطرق 

تعريفات العلامء للتوحيد يفي بوضع تعريف له يرتكز أساسا عليه، إذ يمكن 

 
 .386ص  ،الروح (1)

 .27 :ص  ،رشح العقيدة الطحاوية  (2)

 .(19  ،3/18أضواء البيان ) (3)

 .(1/48)  نستعنيمدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك  (4)
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 فني: ن التعري يف هذيصياغة مفهوم له كام

 اده.ن حق اهلل تعاىل عىل عبهدايات القرآن الكريم يف بيا :املفهوم األول .1

 الكريم يف بيان حق ما اختص به سبحانه.هدايات القرآن  :املفهوم الثاين .2

اهلدايات أدل عىل الغاية املرادة من  فلفظ «هدايات القرآن الكريم »فأما قويل 

 جي يه ىه مه جه ين ىنٱ﴿ ٱاىل:  قال تعألنه قرآين كام ؛لفظ املقاصد
وكل  ، [9اإلرساء: ] ﴾ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي

 غريه . عتبار منن الكريم فهو أوىل بااللفظ أخذ من القرآ

يف بيان حق ما اختص به  »  أو «يف بيان حق اهلل تعاىل عىل عباده» قويلوأما 

 مجيع ىلع. للداللة عىل اختصاص هذا املقصد باهلل تعاىل، وتعني حقه « سبحانه

 وتفرده به. ،ستثناءلق دون ااخل

داال عىل يف الثاين  «ختص بهحق ما ا » يف األول ولفظ  «حق اهلل تعاىل»فكان لفظ 

 استحقاق اهلل تعاىل واختصاصه هبذا احلق، وبذلك تعينت العبودية يف هذا  

 واختصاصا. ،احلق، فصار مقصد التوحيد متعينا عىل اخللق مجعا، استحقاقا
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 املطلب الثاني

 مكانة مقصد التوحيد

كن جتليتها من عدة جهات؛ والتي يم  املكانة السامية ملقصد التوحيد تتضحإن 

 من خالل الفروع اآلتية:
 : منزلة مقصد التوحيد يف القرآن الكري الفرع األول

وحيد  ال يرتدد عارف هبدايات القرآن الكريم يف اجلزم بعظيم منزلة مقصد الت

شموليته جلميع املقاصد القرآنية، وقطعيته من جهة الداللة؛  رآن، ومقاصد القبني 

ة  ـة والدرجـزلة العليـذه املنـه هـح بـِوّض ـا نُ ـم ـمن رآن، وإـر القـواتـك يف تـش إذ ال 

 : الرفيعة ما ييل

ألن   ؛املقصد األصلي الذي ترجع إليه مجيع املقاصد القرآنية أنه: أول

كام قال ابن   ،التي ُأرسل هبا الرسل مجيعا إىل أقوامهم التسالرا  حمورهو  التوحيد

هلل سبحانه بأسامئه ة ا اهلل وسالمه عليهم معرفأساس دعوة الرسل صلوات »القيم: 

بل ال خيلو حكم رشعي من هذا  (1) ؛ «وصفاته وأفعاله ثم يتبع ذلك أصالن عظيامن

بخال عن حق اهلل ليس منها أن كل حكم رشعي  »املقصد األسنى، يقول الشاطبي :

 يئا فإن حق اهلل عىل العباد أن يعبدوه وال يرشكوا به ش ؛ و جهة التعبد تعاىل وه

 .(2)«ه واجتناب نواهيه بإطالق امروعبادته امتثال أو

 نص العلامء عىل ذلك:  كاموهو املقصد القرآين الذي ُبنيِّ أتم البيان، 

ي التوحيد، بل نقول لنوع  كل سورة يف القرآن فهي متضمنة»  : ابن القيم  يقول

داعية إليه؛ فإن إن  كل  آية يف القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به قوالً كلّيًا: 

 
 (.1/151)همية واملعطلة عق املرسلة يف الرد عىل اجلالصوا (1)

 (.2/538) الرشيعةأصول املوافقات يف  (2)
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ا خرب عن اهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي اخلربي، وإّما إمّ  رآنالق

يد  دعوة إىل عبادته وحده ال رشيك له، وخلع كلِّ ما يعبد من دونه، فهو التوح

هذا الكتاب  »:  اجلزائري مبارك بن حممد املييل  ويقول ،(1) « .رادي الطلبي.. اإل

تفيض القول يف حديث املرشكني   -هاومدني مكيها-ر جتد السوروتدب فاقرأ العزيز؛

وال جتد غريه يف سور  الغابرين واملعارصين، وال تكاد ختلو سورة من هذا احلديث،

فلم ختل اإلشارة إىل  ،من سورة العلق  األولوأول ما نزل اآليات اخلمس  ،كثرية

عمه يف  تذكري بن وال  ،باسم الربلألمر فيها بالقراءة  التوحيد، والتعريض بالوثنية ؛

ومن  ،وآخر ما نزل آية املائدة يف إكامل الدين فسدت باب االبتداع ،خللق والتعليما

ك  الرش  أسلوبه احلكيم مجعه يف دعوته بني بيان التوحيد ومزاياه وإيضاح

: » القرآن كله لتقرير التوحيد   السعدي عبد الرمحن بن نارص  ويقول  (2)،«ودناياه

وحيد األلوهية، وإخالص العبادة هلل  فيها تت يقرر اهلل، وأكثر اآلياونفي ضده

وحده، ال رشيك له، وخيرب أن مجيع الرسل إنام أرسلت تدعوا قومها إىل أن يعبدوا 

 تعاىل إنام خلق اجلن واإلنس ليعبدوه، وأن الكتب أن اهللاهلل وال يرشكوا به شيئا، و

صل  الذي هو أا األصل، اتفقت عىل هذ والرسل بل الفطر والعقول السليمة كلها

ِدْن هبذا الدين الذي هو إخالص العبادة والقلب  األصول كلها، وأن من مل ي 

سور ب غال:»و  ابن أيب العّز احلنفي ويقول. (3) والعمل هلل وحده فعمله باطل«

توحيد الطلب والقصد، وتوحيد املعرفة  –آن متضمنة لنوعي التوحيد القر

 عن اهلل وأسامئه وصفاته وهو آن إّما خربرآن، فالقر يف القسورة  بل كل –واإلثبات 

التوحيد العلمي اخلربي، وإما دعوة إىل عبادته وحده ال رشيك له، وخلع ما يعبد  

 
 (.3/417) مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني (1)

 .45  -44ص: ،سالة الرشك ومظاهرهر (2)

 . 20القواعد احلسان لتفسري القرآن، ص: (3)
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وإما أمر وهني وإلزام بطاعته فذلك من   طلبي،من دونه، فهو التوحيد اإلرادي ال

  فعل هبم يف توحيده، وما حقوق التوحيد ومكمالته، وإّما خرب عن إكرامه ألهل 

ما يكرمهم به يف اآلخرة فهو جزاء توحيده، وإما خرب عن أهل الرشك، وما الدنيا، و

خرج  ء من فعل هبم يف الدنيا من النكال وما حيل هبم يف العقبى من العذاب فهو جزا

وحقوقه وجزائه، ويف شأن الشـرك   فالقرآن كله يف التوحيد عن حكم التوحيد.

    (1) .«م وأهله وجزائه

 .فسر ملقصد التوحيد شرط لصحة التفسري وسالمتهة املمعرف  :نيااث
إن التفاسري ليست عىل منزلة واحدة يف الصحة والسالمة من اخلطأ والشذوذ،   

صحة  إن و ،ن متفاوتة باعتبار مصدرها وسببهافرسوواألخطاء التي يقع فيها امل

عال كعب تي الالتفاسري  هيفكم  ،امن صحة اعتقاد صاحبه يةالتفسري متأت

  يف اختصاصاهتم وعلومهم ولكن ثغرة فساد املعتقد جنت عليها وعليهم، أصحاهبا 

 فلو أراد إنسان  أن يرصف مهه ملعرفة معاين القرآن من »  :كام قال الشيخ السعدي

وله، وعىل  حلصل من الغلط عىل اهلل وعىل رس  -التوحيد -معرفة منه لذلك دون 

ما يف أكثر التفاسري من رفه من عرف هذا إنام يعو يشء كثري،مراد اهلل من كالمه، 

        (2) األغالط القبيحة التي ينزه عنها كالم اهلل «. 

أعظم ن وم ،ىجهل املفرس بمقصد التوحيد باب لفساد القصد واتباع اهلوإن و

أصل الوقوف عىل معاين   ف صليف  كام قال الزركيش ،أسباب حرمان اهلداية القرآنية

لناظر فهم معاين الوحي، وال يظهر له أرساره  ال حيصل لاعلم أنه » :رآن التدبرالق

ويف قلبه بدعة أو كرب أو هوى أو حب الدنيا أو هو عىل ذنب أو غري متحقق باإليامن 

تمد عىل قول مفرس ليس عنده علم أو راجع إىل معقوله، أو يعأو ضعيف التحقيق 

 
 .89ص:  ،العقيدة الطحاوية  رشح (1)

 .23ص:  ن،الرمحتيسري الكريم  (2)
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وموانع  ذكره من حجب ماو(1)،«عضوهذه كلها حجب وموانع بعضها آكد من ب

 .بسبب جماوزته ملا ينبغي أن يكون غرضه حصلت

 فساد تبني له أثر استنباطاهتمومن تتبع استدالالت أصحاب الفرق املنحرفة و 

اعتقدوا مذهبا خيالف احلق الذي »فهؤالء  ،اسريهمىل تفمعرفتهم ملقصد التوحيد ع

وعمدوا  ،ااألمة وأئمته اللة كسلفعليه األمة الوسط الذين ال جيتمعون عىل ض

 ، ؛ تارة يستدلون بآيات عىل مذهبهم وال داللة فيهاإىل القرآن فتأولوه عىل آرائهم

من هؤالء عه، ووتارة يتأولون ما خيالف مذهبهم بام حيرفون به الكلم عن مواض

 (2) .  «جئة وغريهمفرق اخلوارج والرافضة واجلهمية واملعتزلة والقدرية واملر

قرآن الكريم بقدر حظهم من  رفتهم هلدايات الظ املفرسين يف معحفاوت لذا ت

املعرفة بمقاصد القرآن العزيز وأخصها مقصد التوحيد، كام قال الطاهر بن  

التفسري عىل اختالف طرائقهم،  ن من حتى تستبني لكم غاية املفرسي » عاشور:

غاية التي ه، بالتعلموا عند مطالعة التفاسري مقادير اتصال ما تشتمل علي وحتى

 . (3)«وا بذلك مقدار ما أوىف به من املقصد، ومقدار ما جتاوزهليها املفرس فتزنيرمي إ

ة  فتعني رشط صحة املعتقد الذي به يؤهل املفرس لبيان مقصد التوحيد؛ ألن الزل

اعلم أن من رشطه  ...:»كام قال السيوطيهلا ما يتبعها يف بقية املقاصد القرآنية،  فيه

عليه يف دينه ال يؤمتن   دين، فإن من كان مغموًصاعتقاد أوال ولزوم سنة الاال صحة

؟ وألنه ال يؤمن عىل الدنيا فكيف عىل الدين ؟ ثم ال يؤمتن يف اإلخبار عن أرسار اهلل

ُغر  الناس بلّيِه وخداعه كدأب الباطنية،  اد إن كان متهام باإلحل أن يبتغي الفتنة، وي 

ن  كان وغالة الّرافضة، وإن افق بدعته  أن حيمله هواه عىل ما يومتهام هبوى مل ُيْؤم 

 
 ( .2/180) الربهان يف علوم القرآن (1)

 .(356/ 13)بن تيمية احلراين اجمموع الفتاوى:  (2)

 (.1/38)التحرير والتنوير  (3)
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كدأب القدرية، فإن أحدهم يصنف الكتاب يف التفسري ومقصوده منه اإليضاح 

 ( 1) «.ىالساكن ليصدهم عن اتباع السلف ولزوم طريق اهلد

 : أقوال العلماء يف اعتبار مقصد التوحيد.  الفرع الثاين
الم العلامء يف تعدادهم  مقصد التوحيد يف القرآن كنة مما يدل عىل عظيم مكا

 اعتباره، ومن تلك الوجوه:  وجوه ل
 ويتجىل ذلك من خالل:   ،باعتباره مقصدا أصليا بال خالف :أول

وابن كأيب حامد الغزايل  منهم املتقدمنيسواء  ،تنصيص العلماء على ذلك  -أ 

 والشاطبي،  وابن القيم، ،يبالكل وابن جزي فخر الدين الرازي،و  ،والبغوي العريب

وحممد رشيد رضا، وعبد  لويس،األك ،منهماملتأخرين أو  والسيوطي، اعي،بقالو

 وغريهم كثري، ومن أشهر أقواهلم:  ،الطاهر بن عاشورالرمحن بن نارص السعدي و 

األصفى، ومقصُده  لبابهرِسُّ القرآن، و» (هـ505) الغزال  د قال أبو حام •

ُة ال خالق الساموات   وىل،خرة واألربِّ اآل األعىل، اجلبارىل د إعبااألقىص، دعو 

ى واألرضني ،العىل  ( 2) «السفىل، وما بينهام وما حتت الث ر 

العلوم البرشية إما علم ذات اهلل وصفاته وأفعاله  » :وقال الفخر الرازي  •

وهو علم الفروع وإما علم  علم األصول وإما علم أحكام اهلل تعاىل وتكاليفه وهو

ملقصود من القرآن انية واملكاشفات اإلهلية واالباطن وظهور األنوار الروحية تصف

 (3) «األنواع الثالثة بيان هذه

  ، تقدي ذكره على بقية املصادر القرآنية األخرى  أو  ،التصريح أبوليته -ب

عىل تقدمه وتصدره للمقاصد القرآنية، ومن معتربة تدل  ةدوهي أولية مقصو

 شواهد أقواهلم: 

 
 (.6/2275) يف علوم القرآن اإلتقان (1)

 .23ص:  ،جواهر القرآن (2)

 .(1/715)مفاتيح الغيب  (3)
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حرصت ُسور القرآن وآياته ك انفلذل ...» (هـ505) الغزال  حامد أبو قال  •

ة وادف  ،يف ستة أنواع: ثالثة منها: هي السوابق واألصول امُلِهمِّ وثالثة: هي الر 

ة.  م 
 والتوابع امُلغنِي ة امُلتِ

ة فهيملُ أما الثالثة ا وتعريف الرصاط املستقيم الذي   ،: تعريف املدعو إليهِهم 

 . (1) «...د الوصول إليهوتعريف احلال عن ، لوك إليهالس ه يفجتب مالزمت

أن علومه عىل ثالثة أقسام: توحيد، » : هـ(543)املتوىف: قال ابن العرب  •

ومعرفة  ،فقسم التوحيد فيه تدخل معرفة املخلوقات بحقائقها وتذكري، وأحكام.

 حم جم هل ملخل حل جل﴿ فاألول: كقوله:  ،...اخلالق بأسامئه وصفاته وأفعاله
كله يف الذات  توحيد ه قسم الفركب علي [163]البقرة:  ﴾ حن جن مم خم

   (2) . «والصفات واألفعال

املقصود من مجيع الكتب اإلهلية علم » :هـ( 606) الرازي قال الفخر  •

عىل متام الكالم يف السورة مشتملة  وقد بينا أن هذه، األصول والفروع واملكاشفات

 جرم  لية الرشيفة حاصلة فيها الالعا طالبهذه العلوم الثالثة فلام كانت هذه امل

 . (3)«مجيع املطالب اإلهلية كانت كاملشتملة عىل

واملقصود من كل القرآن  » :يف سياق حديثه عن سورة الفاحتة أيضاقال و  •

فلام   ...بوات وإثبات القضاء والقدر هلل تعاىل تقرير أمور أربعة اإلهليات واملعاد والن

السورة مشتملة  ملطالب األربعة وكانت هذههذه اقرآن كان املقصد األعظم من ال

 . ( 4) «ت بأم القرآن.عليها لقب

 
 .23ص:  ،لقرآنجواهر ا (1)

 . 541ص:  ،لقانون التأوي (2)

 .(1/168)مفاتيح الغيب  (3)

 (.1/156)الغيب  مفاتيح (4)
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فإن مقاصده حمصورة يف بيان العقائد واألحكام » (هـ 685) قال البيضاوي •

 .(1) « ذلكوالقصص ومن عدهلا بكله اعترب املقصود بالذات من 

ادة  عبفاعلم أّن املقصود بالقرآن دعوة اخللق إىل» :( هـ741) قال ابن جزي •

وأما عىل التفصيل فاعلم أّن معاين القرآن سبعة: هي   ...  اهلل وإىل الدخول يف دينه، 

 . (2) «علم الربوبية، والنبوة، واملعاد، واألحكام، والوعد، والوعيد والقصص

ن العلوم التي احتوى عليها ذلك بأ وقد وجه» :( هـ911) قال السيوطي  •

إليه عىل معرفة اهلل وصفاته و مدارهصول والقرآن قامت هبا األديان أربعة علم األ

وعلم   ...ومعرفة املعاد ...ني الرمحن الرحيم ومعرفة النبوات اإلشارة ب رب العامل

قاصد فنبه يف الفاحتة عىل مجيع م ...وعلم القصص  ...وعلم السلوك  ...العبادات 

 . ( 3) «القرآن

ن قال إأن ي هنا قيل لعل األقرب ومن» :هـ( 1270)املتوىف: قال اآللوسي •

فصارت املقاصد هبذا  ...ملعاد األحكام الرشعية وأحوال امقاصد القرآن التوحيد و 

 .(4) « أربعة االعتبار

بيان  يفاملقصد األول من مقاصد القرآن » (هـ1354:)د رشيد رضامقال حم •

الركن  ... دعا إليها الرسل وضل فيها أتباعهم التيدين الثالثة حقيقة أركان ال

للدين: عقيدة البعث واجلزاء   ينالثاالركن ...هلل تعاىل امن بان اإلياألول للدي 

 . ( 5) «للدين: العمل الصالح الركن الثالث...

 
 (.5/347) أنوار التنزيل وأرسار التأويل (1)

 .14ص ،لالتسهيل لعلوم التنزي (2)

 (.5/1831) اإلتقان يف علوم القرآن (3)

 (.15/485)ين م والسبع املثاروح املعاين يف تفسري القرآن العظي (4)

  .121ص:  ،الوحي املحمدي (5)
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ليس قد وجب عىل اآلخذ يف » :(هـ1393: )املتوىفقال الطاهر بن عاشور  •

فلنلم هبا اآلن بحسب  املقاصد األصلية التي جاء القرآن لتبياهنا هذا الفن أن يعلم 

إصالح االعتقاد وتعليم العقد   ي ثامنية أمور: األول:راؤنا وهليه استقما بلغ إ

الصحيح، وهذا أعظم سبب إلصالح اخللق، ألنه يزيل عن النفس عادة اإلذعان 

ئة عن اإلرشاك والدهرية  لغري ما قام عليه الدليل، ويطهر القلب من األوهام الناش 

 . (1) «وما بينهام

أن  املقصود من » قاعي:ل الب: قاجله ألهو املقصد الذي خلق املكلف   -ت

واملقصود من نصِب الرشائع مجع  ،وإنزاِل الكتِب نصُب الرشائعِ  ،رسال الرسلِ إ

وهو مقصود  ،واملقصود من مجعهم تعِريُفُهم امل لك  وبام ُيرضيه ،اخللق عىل احلّق 

علاًم  بام ذكرولن يكون  ذلك إال  ،بالقصد األولالفاحتة انتظمته  الذي ،رآنالق

 . (2) «الوعم 

فأجلُّ علوم القرآن عىل اإلطالق: » :هـ(1376ىف: تو )امل  قال الشيخ السعدي  •

علم التوحيد، وما هلل من صفات الكامل، فإذا مرت عليه اآليات يف توحيد اهلل 

فهمها وفهم املراد هبا أثبتها هلل عىل وجه ال يامثله  وأسامئه وصفاته أقبل عليها، فإذا

ف  أنه كام فيه أحد، ر  ه، وامتأل قلبه  ه مثيل يف صفاتيف ذاته فليس ل ليس هلل مثيل وع 

من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكامل اهلل وعظمته. فإن القلوب  جمبولٌة عىل حمبة 

ال. ويعرف أن أصل  جلِ االكامل، فكيف بمن له كل الكامل؟ ومنه مجيع النعم  ز 

لربه، سب معرفة العبد ل يقوى ويكمل بحاألصول هو اإليامن باهلل، وأن هذا األص

وأيضًا يعرف أنه ، وته وامتالء القلب بمعرفتها وحمبتهعاين صفاته ونعوفهمه مل

 
 (.1/42التحرير والتنوير ) (1)

 (.1/12) الدرر يف تناسب اآليات والسورنظم  (2)
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بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعامله. فإن هذا هو أصل العلم وأصل 

 ( 1) .« التعبد

ا ان القرآن أنزله اهلل تعاىل كتاب »:(هـ1393:)املتوىفبن عاشور  قال الطاهر  •

 ٍّ﴿قال اهلل تعاىل: د اهلل منهم لتبليغهم مراس كافة رمحة هلم لصالح أمر النا
النحل: ]ٱ﴾يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

فكان املقصد األعىل منه صالح األحوال الفردية، واجلامعية، والعمرانية،  ،[89

هتذيب النفس وتزكيتها، ورأس األمر فيه صالح االعتقاد  دم فالصالح الفردي يعت

 (2) . «والتفكري  ابعتقاد مصدر اآلدألن اال

؛ فكلها ره مقصدا شامال عاما جلميع املقاصد القرآنية األخرى تباابع: اثنيا

 صادرة عنه خادمة له.

فاعلم أّن املقصود بالقرآن دعوة اخللق إىل عبادة » :(هـ 741) قال ابن جزي •

جع منها، وإليهام ترين، ال بد وإىل الدخول يف دينه، ثم إّن هذا املقصد يقتيض أمر اهلل

التي دعي اخللق إليها، واألخرى ذكر   بيان العبادةكله: أحدمها معاين القرآن 

بواعث تبعثهم عىل الدخول فيها وترّددهم إليها، فأما العبادة فتنقسم إىل نوعني،  

وأما البواعث عليها فأمران ومها: الرتغيب  ل.امومها أصول العقائد وأحكام األع

 . (3) « والرتهيب

التوحيد  رآن دائرة عىل فإن معاين الق :هـ(751توىف:مل)ا  قال ابن القيم و  •

وبراهينه، والعلم باهلل وما له من أوصاف الكامل، وما ينزه عنه من سامت النقص، 

يف خلقه وأمره ...  وعىل اإليامن بالرسل ... وعىل اإليامن بمالئكته، وهم رسله

 
 .86ص:  ،لقواعد احلسان لتفسري القرآنا (1)

 .(1/38ر والتنوير )التحري (2)

 .14ص ،التسهيل لعلوم التنزيل (3)
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الرشع والقدر،  هي، وـر والنـل األمـصيوعىل تفا ...رـوم اآلخـان باليـوعىل اإليم 

عظ والعرب، والقصص واألمثال، واألسباب واحلكم،  م، واملوال واحلراواحلال

 ( 1)«واملبادئ والغايات يف خلقه وأمره

معنى لها وغالب املكي أنه مقرر لثالثة معان، أص» :(هـ790) قال الشاطيب  •

 :واحد وهو الدعاء إىل عبادة اهلل تعاىل

 كنفي وجوه؛ حلق، غري أنه يأيت عىللوحدانية هلل الواحد اتقرير ا :أحدها

أو نفيه بقيد ما ادعاه الكفار يف وقائع خمتلفة، من كونه مقرًبا إىل  ،الرشيك بإطالق 

 اهلل زلفى، أو كونه ولًدا أو غري ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة.

والثالث: إثبات ...ًعا تقرير النبوة للنبي حممد، وأنه رسول اهلل إليهم مجي  :ثاينوال

الثالثة هي التي اشتمل عليها املنزل من  املعاين ذهفه... اآلخرةمر البعث والدار أ

واألمثال   ب والرتهيب،ـ يـرغ ـك التـ ع ذلـبـ تـوي ...ر،ـة األمـامـي عـة فـكـم ـرآن بـالق

 ( 2) « ..القيامة وأشباه ذلكنار ووصف يوم نة وال وذكر اجل ، والقصص

دارت عليه مجيع ا لذ ؛يس من مقاصد الوسائلول ،باعتباره مقصدا غائيا اثلثا:

 ألخرى.املقاصد ا

أساس دعوة الرسل صلوات اهلل وسالمه » :هـ(751)املتوىف: قال ابن القيم  •

 .(3) «ك أصالن عظيامنمعرفة اهلل سبحانه بأسامئه وصفاته وأفعاله ثم يتبع ذل عليهم
ظمتها، وعىل قدر املقصود من كل سورة، تكون ع» :(هـ885) قال البقاعيو   •

ؤها، ويدل عىل فضلها  سامأ يف فضائلها ويؤخذ من ذلك ويعرف ذلك مما ورد

 فال سورة يف القرآن أعظم من الفاحتة، ألنه ال مقصود أعظم من مقصودها، كثرهتا.

 
 (.1/450) اك نستعنيازل إياك نعبد وإيمدارج السالكني بني من (1)

 (.4/298) يف أصول الرشيعةقات املواف (2)

 (.1/151) لةالصواعق املرس (3)
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مقصودها مع مقصوده  وال يلزم من ذلك احتاد وهي جامعة جلميع معاين القرآن،

ك اليشء. ني اليشء وبني ما مجع ذله فرق ببالذات، وإن توافقا يف املآل، فإن

اخللق بامل لِِك، وبام يرضيه. ومقصود الفاحتة: غاية ذلك،  ريفتع فمقصود القرآن،

تعاىل يف كل املذكورة، املستفادة من التزام ذكره  لكوهنا غاية له، وذلك هو املراقبة

اءت  وعىل جاللة هذا املقصد، ج، ، العتقاد أنه ال يكون يشء إال بهحركة وسكون

 . (1) «افضائله

   كلها شاهدة عليه.   ؛ ألن آيات القرآن ي الداللةعا قطفيدا توقيصاره مقباعتب :ا  ـعـ راب

  لسور فاقرأ وتدبر جتد ا ز؛ــاب العزيـالكت  ذا ـه»:  ري ـــزائ ـلي اجلــارك امليـبـم  الـق 

وال   ،املعارصيناملرشكني الغابرين وتفيض القول يف حديث  -مكيها ومدنيها-

وأول ما نزل   ،سور كثرية وال جتد غريه يف  تكاد ختلو سورة من هذا احلديث،

فلم ختل اإلشارة إىل التوحيد، والتعريض   ،ول من سورة العلق اآليات اخلمس األ

وآخر  ،والتذكري بنعمه يف اخللق والتعليم ،لألمر فيها بالقراءة باسم الرب بالوثنية ؛

ومن أسلوبه احلكيم مجعه يف  ،الدين فسدت باب االبتداع ل آية املائدة يف إكاملما نز

 .(2) «ياه وإيضاح الرشك ودناياه...يان التوحيد ومزادعوته بني ب

 : عناية املفسرين البالغة به. الفرع الثالث
سبال عدة ومناهج خمتلفة ت القرآن دالال إيضاحيف  لقد سلك علامء التفسري

  ، ه من علومواحد فيهم كل اغرتاف ن البيان عىل قدر ، وتفاوت حظهم متكاملةم

  هم الباحث عن آللئ بالغته وإعرابه وإعجازه، فمن، ومقدار ولوجهم يف بحاره

ومنهم  ،ه أحكامه، ومنهم املبني هلدايات قصصهومنهم املنقب يف جوانب فق

 . هاملتفحص جلميع جوانب
 

 (.1/110)ِر مقاِصِد السو ىلع لإلرشاف النظرمصاِعد  (1)

 .(45  -44ص:) ،رسالة الرشك ومظاهره (2)
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 قصد التوحيد؛ ما يدل عىل رسين بالبيان آيات مومن أهم ما تناولته أقالم املف

 ها: هم البالغة به؛ والتي جتلت يف مجلة أمور نذكر أمهعنايت

ل يكاد خيلو تفسري من التفاسري املعتمدة عاما أو خاصا من التطرق   .1
هجهم فجميع املفرسين عىل اختالف اجتاهاهتم ومنا ؛آلايت مقصد التوحيد

اللغوية يعتمدون يف بناء  والعقدية، ومدارسهمالتفسريية، ومذاهبهم الفقهية 

املباحث القرآنية  التفسريي عىل املقصد األصيل الذي تبنى عليه مجيع الدرس

 التفسريية األخرى.

فمن التفاسري من كان الباعث العقدي ـ   الباعث لكتابة بعض التفاسري: .2

كام رصح   ،تعاىلد األساس لصاحبه لتفسري كالم اهلل بيان مقصد التوحيد ـ هو املرش 

  ين الد   يف إخواننا رأيت ولقد » يف قوله:  رشيالقاسم حممود بن عمر الزخم  أبوك بذل

ة، كلام يني  ة واألصول الد  بني علم العربي   اجلامعني ة،العدلي   اجيةالن  الفئة أفاضل من

 يف قائق من احل جب، أفاضوا تفسري آية فأبرزت هلم بعض احل يف ل  رجعوا إ

ى طرافا من ذلك، حت  أ طريوا شوقا إىل م صنف يضم  ت  عجب، واس سان والت  االستح

عليهم الكشف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل   مل اجتمعوا إىل  مقرتحني أن أ  

ين، وعلامء  وجوه التأويل، فاستعفيت، فأبوا إال املراجعة واالستشفاع بعظامء الد   يف

م طلبوا ما اإلجابة أّن   لميععىل  ـاالستعفاء  إىل حداين والذيوحيد. العدل والت  

مان من رثاثة أرى عليه الز   ما ـ اخلوض فيه كفرض الَعني واجبة، ألن   يه علي إل

ى  أن ترتق  أحواله، وركاكة رجاله، وتقارص مههم عن أدنى عدد هذا العلم، فضاًل 

 . (1)«واملعاينالبيان  ميعلس عىل إىل الكالم املؤس  

يف ثنايا تفاسريهم،  عىل عناية املفرسين هبذا املقصد  الم داالهذا الك كانولئن  

ه داللته  تبعا هلواه، فسال مداد األقالم عىل صفحات الت فاسري فإن بعضهم أخذ يوجِّ

 
 .(1/15) ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (1)
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امت عقائد الفرق  ل   ،بتحكُّ سه عىل االعتزال من أو  كصنيع الزخمرشي ال ذي أس 

 ت األوىل من كشافه. الصفحا خط ه بقلمه، وشهادته منقوشة يف حرٍف 

تيسري الكريم  » كصنيع صاحب ،د التوحيدقصوجتليتهم مل تقريرهم .3

قال عنه الذي  ،عديمحن بن نارص السَّ عبد الرَّ  يخلش  ا «انفسري كالم املنَّ محن يف تالرَّ 

لف  ري عىل منهج الس  نها الس  كثرية... وم يزات  كان له م  » :عثيمني ابنيخ تلميذه الش  

يف   فهو عمدة   اهلل بكالمه، فال حتريف وال تأويل خيالف مراد ،فات الص   ياتيف آ 

 . (1) «تقرير العقيدة 

برتسيخ العقيدة   وقد اهتم  »:  يخ عبد اهلل بن عبد العزيز بن عقيلالش   عنه وقال

عية... مع اهتاممه بتفسري آيات  ه إىل اهلل، واستنباط األحكام الرش  وج  ة، والت  لفي  الس  

 .(2) « ينله بعض املفرس  و  ا ملا يؤخالفً  ،لففات بمقتىض عقيدة الس  الص  
 
 
 
 

 
 

 
 .(7ص: )ري الكريم الرمحن، فسري تيسمقدمة ت (1)

 .(6ص: ) ،املصدر نفسه (2)
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 املطلب الثالث

 علماء على مسمى مقصد التوحيد وتقاسيمهم فيهاطالقات ال

لية حقيقته ما وجت ،من املسائل املعينة يف إبراز مقصد التوحيد يف القرآن الكريم

إذ االصالح قد خيتلف من حقبة زمنية  ؛وتقاسيمهم لهء تعلق بتسميات العلام

  كه يكون عائقا ومانعا من الوقوف عىل تأصيالت وتنظريات وعدم إدرا  ،ألخرى

ومدى   ،كام أن الوقوف عىل تقاسيمهم يسهم يف معرفة مناهجهم وطرائقهم ،العلامء

 اعتبارهم هلذا املقصد القرآين. 

 يد.مى مقصد التوح: اطالقات العلماء على مسلفرع األولا
تنوعت، ويمكن أن لقد تعددت اطالقات العلامء عىل مسمى مقصد التوحيد و

 يربر صنيعهم هذا بأحد هذه األمور:

ما يربر اختالف عبارات العلامء يف التعبري عىل  ،عدم استقرار املصطلح  :لأو 

م ت يف مجيع الفنون؛ إذ تنشأ وتتطور ث مسمى هذا املقصد، وهذا حال االصطالحا

 .تستقر

 مل تؤخذ من ألفاظ الوحي.: اثنيا
يري اللفظ األليق ملقصد التوحيد، ما يدل عىل تعدد اجتهاد العلامء يف خت :اثلثا

 هات نظرهم يف تعيني األفضل منها لتسميته به. وج

حات تنوع الكالم عليه يف عدة مواطن يفيض بصاحبه لكثرة االصطال رابعا:

 خر الرازي. ع الفوهذا يدل عليه صني ،الدالة عليه

تقراء لكالم العلامء  التي وقفت عليها بعد التتبع واالس  ومن أشهر التسميات

 مقاصد القرآن ما ييل: عن

وهي التسمية اخلاصة بأيب  ،األعلى اجلبار دعَوة العباد إىل : ة األوىلالتسمي

 بابه األصفى، ومقصُده األقىص، دعوة رِسُّ القرآن، ولُ »  :حامد الغزايل حيث قال
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، واألرضني  باد إىل اجلبار األعىل، رب اآلخرِة واألوىل، خالق الساموات العىلالع

يف مسمى:  املقصدان قد أدرج هذا وك،(1) «السلفى، وما بينهام وما حتت الّثرى

 السوابق واألصول املهمة.

 هل العلم منهم: وهذه أطلقها غري واحد من أ :التسمية الثانية: التوحيد

 أن علومه عىل ثالثة أقسام:» حيث قال: هـ(543)املتوىف:  ابن العريب املالكي .1

 . (2)«توحيد

هذين النوعني من   وقد مجع سبحانه وتعاىل» قال: هـ(751)املتوىف:ن القيم اب .2

 التوحيد يف سوريت االخالص ومها سورة قل يا أهيا الكافرون املتضمن للتوحيد 

 .  (3)«د العلمي اخلربيحيسورة قل هو اهلل أحد املتضمنة للتوالعميل االداري و

عل األقرب أن يقال إن ومن هنا قيل ل» :قال هـ(1270)املتوىف: األلويس  .3

 . (4) «مقاصد القرآن التوحيد

وهذه قريبة من التسمية الثانية، وهي التي  ،توحيد اخلالق سمية الثالثة:الت

اق ميثفاء بام هدى إليه الكتاب، ودل عليه الو :ومقصودها» فقال: ،أطلقها البقاعي

 . (5)« للنقمةتوحيد اخلالق، ورمحة اخلالئق، شكرًا للنعمة، واستدفاعاً  العقل من

ها عبد الرمحن بن نارص السعدي  وهذه ذكر .علم التوحيد التسمية الرابعة:

ما فأجلُّ علوم القرآن عىل اإلطالق: علم التوحيد، و»  :حيث قال هـ(1376)املتوىف: 

 (6) . «هلل من صفات الكامل

 
 .23ص:  ،جواهر القرآن (1)

 . 541ص:  ،لقانون الت أوي (2)

 (.2/94) اجتامع اجليوش اإلسالمية (3)

 (.15/485)روح املعاين  (4)

 .(2/106)رِ مقاصد الِسو اف عىلرشلإلمصاعد الن ظِر  (5)

 .86ص: القواعد احلسان لتفسري القرآن  (6)
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  هـ( 606) وهو اصطالح كل من الفخر الرازي ،علم األصول  : مسة اخلا التسمية 

ع الكتب املقصود من مجي» :قال األولحيث  ،هـ(911)الدين السيوطيوجالل 

العلوم التي ...» :وقال الثاين ،(1)«اإلهلية علم األصول والفروع واملكاشفات

عىل معرفة اهلل  ه علم األصول ومدار :ا األديان أربعةاحتوى عليها القرآن قامت هب

  [3 –2ة:الفاحت]﴾حن جنيمىم ممٱ﴿ـ ـ ارة بــه اإلش ــه وإليــاتـفـوص

فنبه يف الفاحتة عىل مجيع ...سلوكوعلم ال...وعلم العبادات...ومعرفة النبوات

 (2) .«مقاصد القرآن

ََلِيَّات   التسمية السادسة: واملقصود » :ذ قالوهي تسمية الفخر الرازي إ، اإلإِ

وإثبات القضاء  ،والنبوات ،واملعاد ،: اإلهلياتربعةل القرآن تقرير أمور أ من ك

 ( 3) .«...هلل تعاىل   والقدر

وهذا قاله   ،ومعرفة صفاته ومعرفة أفعالهمعرفة ذات هللا  التسمية السابعة:

ولعل الغرض منه أن املقصود األرشف من مجيع الرشائع  » الفخر الرازي:

فعاله، وهذه السورة مشتملة معرفة صفاته ومعرفة أ، معرفة ذات اهلل واداتوالعب

   (4) .«ورة معادلة لثلث القرآن عىل معرفة الذات، فكانت هذه الس

، حيث (هـ685) البيضاوي وهذه التسمية أطلقها ائد،العقالتسمية الثامنة: 

عدهلا بكله فإن مقاصده حمصورة يف بيان العقائد واألحكام والقصص ومن »قال: 

 . (5) «قصود بالذات من ذلكامل اعترب

 
 (.1/261) مفاتيح الغيب (1)

 (.5/1831)القرآن اإلتقان يف علوم  (2)

 .(1/168) مفاتيح الغيب (3)

 (.32/358) مفاتيح الغيب (4)

 (.5/347) أنوار التنزيل وأرسار التأويل (5)
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وهذه ، يف دينه دعوة اخللق إىل عبادة هللا وإىل الدخول التسمية التاسعة: 

فاعلم أّن املقصود بالقرآن دعوة اخللق » :الذي قال فيها (هـ 741) ابن جزيتسمية 

ال بد منها، إىل عبادة اهلل وإىل الدخول يف دينه، ثم إّن هذا املقصد يقتيض أمرين، 

 . (1)«ترجع معاين القرآن كله وإليهام
الشاطبي  و قولوه، : تقرير الوحدانية هلل الواحد احلقالتسمية العاشر

معان، أصلها معنى واحد وهو الدعاء إىل  وغالب املكي أنه مقرر لثالثة» :(هـ790)

 عىل وجوه؛ أحدها: تقرير الوحدانية هلل الواحد احلق، غري أنه يأيت عبادة اهلل تعاىل:

يد ما ادعاه الكفار يف وقائع خمتلفة، من كونه الرشيك بإطالق، أو نفيه بق يكنف

 ( 2).«ةالفاسد اهلل زلفى، أو كونه ولًدا أو غري ذلك من أنواع الدعاوىمقرًبا إىل 

وهي تسمية ، تعريف اخللق ابملَِلِك، ومبا يرضيه التسمية احلادية عشرة:

 يرضيه. ، تعريف اخللق بامل لِِك، وبام مقصود القرآنف» حيث قال: (هـ885)البقاعي

املذكورة، املستفادة  ك هو املراقبةومقصود الفاحتة: غاية ذلك، لكوهنا غاية له، وذل

وعىل ، يشء إال به ىل يف كل حركة وسكون، العتقاد أنه ال يكونمن التزام ذكره تعا

 (3) .«جاللة هذا املقصد جاءت فضائلها
 (هـ1354):اد رشيد رضمقال حم، لدين الثالثةأركان ا شرة:التسمية الثانية ع

دعا إليها  التية أركان الدين الثالثة بيان حقيق يفاملقصد األول من مقاصد القرآن »

  الثاين الركن ...الركن األول للدين اإليامن باهلل تعاىل ... أتباعهمالرسل وضل فيها 

 (4) . «الصالح لدين: العملالركن الثالث ل...للدين: عقيدة البعث واجلزاء  
 

 14ص ،التسهيل لعلوم التنزيل (1)

 (.4/298)املوافقات  (2)

 (.1/110) رالسو النظر لإلرشاف عىل مقاصد مصاعد (3)

 . 121ص:  ديالوحي املحم (4)
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وهذه ، إصالح العتقاد وتعليم العقد الصحيح: رةالتسمية الثالثة عش

اآلخذ يف   ليس قد وجب عىل»  :(هـ1393)الطاهر بن عاشور  حممد طلقهاالتسمية أ

هذا الفن أن يعلم املقاصد األصلية التي جاء القرآن لتبياهنا فلنلم هبا اآلن بحسب  

تعليم العقد  إصالح االعتقاد و ة أمور: األول:ا وهي ثامنيما بلغ إليه استقراؤن

زيل عن النفس عادة اإلذعان الصحيح، وهذا أعظم سبب إلصالح اخللق، ألنه ي

والدهرية   يطهر القلب من األوهام الناشئة عن اإلرشاكلغري ما قام عليه الدليل، و 

 . (1) «بينهام وما

التي وقفت   توحيد؛ال اطالقات العلماء على مسمى مقصدفهذه هي أشهر 

 .اق اهلل تعاىل للعبادة واختصاصه هبا، وكلها تقرر استحقعليها

 : تقاسيم العلماء ملقصد التوحيد.  ينالفرع الثا 
؛ التقاسيم ثة يف كالم العلامء والباحثني يف املقاصد القرآنية بعامةمن املسائل املبثو

هر البناء املقاصدي للقرآن  جوترشد القارئ إىل الفرعية هلا، وهي نظرات تأسيسية،

  د التي ذكرها غري ـوحيـ د التـصـة ملقــرعيـم الف ـاسيـق ـا التهـصـ ن أخـ م، ومـ الكري

 واحد منهم. 

 .التوحيد: تقاسيم وأمساء العلماء ألنواع مقصد أول
 وحمصل تقاسيم العلامء ألنواعه أحد التقسيمني التاليني: 

حيث   ،من أهل العلمغري واحد  وهذا التقسيم قد ارتضاه :التقسيم الثنائي

أهنم قد اختلفوا يف تسمية كل قسم منها، ومن   قسموه إىل مقصدين فرعيني، غري

 م:    أقواهل

فقسم التوحيد  »  : قولهيف   كيالذي قرره ابن العريب املال ووه :األول القول

  . .فيه تدخل معرفة املخلوقات بحقائقها، ومعرفة اخلالق بأسامئه وصفاته وأفعاله. 

 
 (.1/42تنوير )التحرير وال (1)
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ليه قسم التوحيد كله فركب ع [163البقرة: ] ﴾خل حل جلٱ﴿ٱ: كقوله: فاألول

. وعليه يكون التقسيم يف هذا القول عىل النحو  (1) «ليف الذات والصفات واألفعا 

 : التايل

   .معرفة املخلوقات بحقائقها .1

 معرفة اخلالق بأسامئه وصفاته وأفعاله.  .2

 تايل: حو ال وفيه يكون التقسيم عىل الن الثاين:   القول

 بيان العبادة التي دعي اخللق إليها.   .1

 . واعث تبعثهم عىل الدخول فيها وترّددهم إليهاذكر ب .2

يف املعاين » :يف قوله   ابن جزيوقد جاء الترصيح هبذا التقسيم عىل يد     

والعلوم التي تضمنها القرآن. ولنتكلم يف ذلك عىل اجلملة والتفصيل. أما اجلملة، 

 الدخول يف دينه، ثم إّن  بالقرآن دعوة اخللق إىل عبادة اهلل وإىل علم أّن املقصود فا

بيان  مرين، ال بد منها، وإليهام ترجع معاين القرآن كله: أحدمهاهذا املقصد يقتيض أ

إليها، واألخرى ذكر بواعث تبعثهم عىل الدخول فيها  العبادة التي دعي اخللق 

 . (2) «وترّددهم إليها 

 التقسيم كالتايل:وفيه جاء  الثالث:  القول

 . ديالتوحيد العميل اإلرا .1

 التوحيد اخلربي العميل.  .2

يِف   هذين النوعني من التوحيد سبحانه وتعاىلمجع  قد» :يمابن القوبه قال 

 املتضمنة  [1الكافرون:] ﴾ىل مل خلٱ﴿ ومها: سورة اإلخالصسوريت 

 
 . 541قانون التأويل: ص (1)

 .14 ص ،سهيل لعلوم التنزيلالت (2)
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سورة اإلرادي العميِلّ  للتوحيد  ة املتضمن [1اإلخالص:] ﴾جم يل ىل مل خل ٱ﴿ٱ، و 

 .( 1) «..اخلربي العميل. للتوحيد

 : وفيه كان االطالق وفق النحو التايل :الرابع  القول

   .ذاتالإثبات  .1

 . صفاتإثبات ال .2

سورة اقرأ فإهنا مشتملة عىل نظري ما اشتملت وكذلك أول » :السيوطي قال

قرآن فإن فيها األمر عليه الفاحتة من براعة االستهالل لكوهنا أول ما أنزل من ال

شارة إىل علم األحكام وفيها ما يتعلق راءة والبداءة فيها باسم اهلل وفيه اإلبالق

 . (2) «الرب وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفه فعل بتوحيد

واختلفت أقواهلم يف عده إىل ستة،  ،وقد ارتضاه بعض العلامء الثالثي:م التقسي

 :  وهي

 وفيه:  :األول  القول

  ةربوبيالحيده تو .1

 ة.ادعبالتوحيده  .2

 .صفاتالو ءساماألتوحيده  .3

القرآن العظيم عىل أن   وقد دل  استقراء » :خ حممد األمني الشنقيطيقال الشي

، وهذا النوع من  توحيده يف ربوبيته: األول  :توحيد اهلل ينقسم إىل ثالثة أقسام

  ﴾ حكجك  مق  حق  مف  خف  حف ﴿ التوحيد جبلت عليه فَِطر  العقالء، قال تعاىل: 
ضابط هذا النوع من و ،: توحيده جلَّ وعال يف عبادتهالثاين...،[87الزخرف:]

ئه النوع الثالث: توحيده جلَّ وعال يف أسام ،«ال إله إال اهلل»التوحيد هو حتقيق معنى 

 
 .(2/94) :اجتامع اجليوش اإلسالمية (1)

 (.5/1832)اإلتقان يف علوم القرآن  (2)
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  وهذا النوع من التوحيد ينبني عىل أصلني: ،وصفاته

كام قال تعاىل:  ،وقني يف صفاهتماألول: تنزيه اهلل جل  وعال عن مشاهبة املخل

 .﴾ ىهمه جه ين ٱ﴿ٱ
الوجه  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص وصف اهلل به نفسه؛ أو وصفه به رسولهوالثاين: اإليامن بام 

 جي يهٱ﴿ ﴾مه جه ين ﴿ الالئق بكامله وجالله؛ كام قال بعد قوله:
مع قطع الطمع عن إدراك كيفي ة االتصاف، قال تعاىل:  ،[11الشورى:] ﴾حي

 .(1) « [110طه: ] ﴾مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس﴿ٱ

 ه: وفي :الثاين  القول

 معرفة ذات احلق تبارك وتعاىل.  .1

 معرفة الصفات.   .2

 معرفة األفعال.  .3

معرفة  يف تعريف املدعو إليه: وهو رشح» :(هـ505)الغزايل  به أبو حامد الوق

اهلل تعاىل، وذلك هو الكربيت األمحر. وتشتمل هذه املعرفة عىل: معرفة ذات احلق 

 وتعاىل، ومعرفة الصفات، ومعرفة األفعال. تبارك 

ام أن  إِهنا أخصُّ فوائد الكربيت األمحر، وكذه الثالثة: هي الياقوت األمحر، فوه

ُب واألصفر، وبع ُضها أنفس من بعض، لليواقيت درجات، فمنها األمحر واأل ْكه 

ُسها: معرفة ا لذات:  فكذلك هذه املعارف الثالثة ليست عىل رتبة واحدة   بل أ ْنف 

ب؛ ويلفهو الياقوت األمحر؛ ثم يليه معرفة ا يه معرفة لصفات وهو الياقوت األ ْكه 

 . (2)«األفعال، وهو الياقوت األصفر

 
  (3/19،18أضواء البيان ) (1)

 .25ص:  ،جواهر القرآن (2)
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اهلل وصفاته وأفعاله  أن العلوم البرشية إما علم ذات »وهو الذي ذكره الرازي:

ما علم وهو علم األصول وإما علم أحكام اهلل تعاىل وتكاليفه وهو علم الفروع وإ

القرآن  ة واملكاشفات اإلهلية واملقصود منتصفية الباطن وظهور األنوار الروحاني

ذه السورة الكريمة مشتملة عىل تقرير هذه املطالب بيان هذه األنواع الثالثة وه

 جن يم ىم مم خم  حم ٱ﴿ٱأكمل الوجوه : فقوله : الثالثة عىل 
صول ؛ ألن إشارة إىل علم األ [4-2الفاحتة:] ﴾جه ين ىن من خن حن

جيري جمرى  ﴾ىم ممٱ﴿الدال عىل وجوده وجود خملوقاته فقوله : 

 حم ٱ﴿ال بكونه ربا للعاملني وقوله : ىل أنه ال سبيل إىل معرفة وجوده إاإلشارة إ
لحمد وال يكون مستحقا للحمد إال إذا كان قادرا إشارة إىل كونه مستحقا ل  ﴾ خم

وهو كونه رمحانا  -وصفه بنهاية الرمحة عىل كل املمكنات عاملا بكل املعلومات ثم 

  حيث ال هيمل أمر  -الك يوم الدين وهو قوله م -بكامل القدرة  ثم وصفه -رحيام 

عرفة الذات  املظلومني بل يستويف حقوقهم من الظاملني وعند هذا تم الكالم يف م 

 (1) .«والصفات وهو علم األصول  

ف من مجيع الرشائع  ولعل الغرض منه أن املقصود األرش»:وقال أيضا

 سورة مشتملةته ومعرفة أفعاله، وهذه الوالعبادات، معرفة ذات اهلل ومعرفة صفا

 .   (2) «فكانت هذه السورة معادلة لثلث القرآن عىل معرفة الذات، 

 وفيه: :الثالث  القول
 فة اهلل سبحانه بأسامئه معر .1

 معرفة اهلل سبحانه بصفاته  .2

 معرفة اهلل سبحانه بأفعاله  .3

 
 .(1/157) تيح الغيبمفا (1)

 (.32/358) ملصدر نفسها (2)
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المه عليهم  أساس دعوة الرسل صلوات اهلل وس » :هـ(751)املتوىف: القيم قال ابن 

 يتبع ذلك أصالن عظيامن.  انه بأسامئه وصفاته وأفعاله ثممعرفة اهلل سبح

 .عته املتضمنة ألمره وهنيهتعريف الطريق املوصلة إليه وهي رشي أحدمها:

لذي ال ينفد وقرة تعريف السالكني ما هلم بعد الوصول إليه من النعيم ا الثاين:

عليه فأعرف  بعان لألصل األول ومبنيان وهذان األصالن تا العني التي ال تنقطع،

بحال السالكني عند القدوم  للطريق املوصل إليه وأعرفهم الناس باهلل أتبعهم 

 .(1) «عليه

 وفيه  :الرابع  لالقو 

 تقرير الوحدانية هلل الواحد احلق. .1

  .تقرير النبوة للنبي حممد .2

 .مر البعث والدار اآلخرةإثبات أ .3

لها معنى واحد ي أنه مقرر لثالثة معان، أصوغالب املك» :(ه790) قال الشاطيب 

تقرير الوحدانية هلل الواحد احلق، غري أنه  أحدها: بادة اهلل تعاىل:وهو الدعاء إىل ع

الرشيك بإطالق، أو نفيه بقيد ما ادعاه الكفار يف وقائع  يأيت عىل وجوه؛ كنفي

من أنواع الدعاوى   كونه مقرًبا إىل اهلل زلفى، أو كونه ولًدا أو غري ذلك خمتلفة، من

 الفاسدة.

مد، وأنه رسول اهلل إليهم مجيًعا، صادق فيام جاء به تقرير النبوة للنبي حم والثاين:

ا، ونفي ما من عند اهلل؛ إ ال أنه وارد عىل وجوه أيًضا؛ كإثبات كونه رسواًل حقًّ

ن  ب، أو ساحر، أو جمنون، أو يعلمه برش، أو ما أشبه ذلك م ادعوه عليه من أنه كاذ

 كفرهم وعنادهم. 

 
 (.1/151)لصواعق املرسلة ا (1)
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أنه حق ال ريب فيه باألدلة إثبات أمر البعث والدار اآلخرة و والثالث:

يمكن الكافر إنكاره به؛ فرد بكل  الواضحة، والرد عىل من أنكر ذلك بكل وجه

 وجه يلزم احلجة، ويبكت اخلصم، ويوضح األمر.

 . ( 1) « ة يف عامة األمر من القرآن بمك  الثالثة هي التي اشتمل عليها املنزل   اين املع فهذه  

  وفيه.  :اخلامس   لالقو 

 اته. معرفة اهلل وصف .1

 . معرفة النبوات .2

 معرفة املعاد. .3

وى عليها القرآن قامت هبا األديان أربعة علم العلوم التي احت» :قال السيوطي

 مم خم حمٱ﴿ يه اإلشارةاألصول ومداره عىل معرفة اهلل وصفاته وإل
ومعرفة  [7الفاحتة:] ﴾ٌّ  ٰى ٰر﴿ [ 3 - 2] ﴾حن جن يمىم

 . (2)«[4لفاحتة: ]ا ﴾ين ىن من ٱ﴿ ـشارة باملعاد وإليه اإل

 وفيه:  :القول السادس

 .ركن اإليامن باهلل تعاىل .1

 . قيدة البعث واجلزاء ركن ع .2

 . ركن العمل الصالح  .3

بيان حقيقة  يف ول من مقاصد القرآن املقصد األ» (1354) قال حممد رشيد رضا:

ين  ركن األول للدرسل وضل فيها أتباعهم...الأركان الدين الثالثة التي دعا إليها ال

ن الثالث  للدين: عقيدة البعث واجلزاء ...الرك الثايناإليامن باهلل تعاىل ...الركن 

 . (3) « للدين: العمل الصالح

 
 .(4/298) املوافقات (1)

 (.5/1831) إلتقان يف علوم القرآنا (2)

  .121ص:  ،الوحي املحمدي (3)
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 . لتوحيدنواع املذكورة يف متضمنات مقصد ااأل  اثنيا:
ع بني وحماولة اجلم  ،بعد عرض ما وقفت عليه من متضمنات مقصد التوحيد    

 كالتايل:صلت إىل تعدادها و كاملتقاربة واأللفاظ املرتادفة أ

  وبواعثها.بيان العبادة  .1

 أو  تقرير الوحدانية هلل الواحد احلق أو  أفعالهوه صفاتومعرفة اهلل بأسامئه  .2

 توحيد األلوهية والربوبية واألسامء والصفات. تعاىل، أو اإليامن باهلل 

  .النبوةأو معرفة تقرير  .3

 .أو املعاد خرةوالدار اآل واجلزاء البعث إثبات .4

 . العمل الصالح  .5

   بحقائقها.معرفة املخلوقات  .6

 صد الفرعية ملقصد التوحيد يمكن حرصها كام يل: وعند التأمل يف هذه املقا       

د، أي توحيد ـبـن العـلب مـا طـوهي م ةـيـوهـ د األلـيـوحـت نوع األول:ـال

 اهلل بأفعال العباد. 

 .ه وتعاىلال الرب سبحانتوحيد الربوبية وهو املتعلق بأفع :ثاينالنوع ال

واملنفي  ،توحيد األسامء والصفات، وهو املتعلق باملثبت له منها :النوع الثالث

 عنه من الصفات بقصد إثبات ضده، سواء كان سلبا متصال أو منفصال. 

 ميةقال شيخ اإلسالم ابن تيهو مدلول كلمة التوحيد، كام وهذا املقصد 

ت، وهي األصول الثالثة: توحيد الربوبية هلياوشهادة أن ال إله إال اهلل فيها اإل»

األصول الثالثة تدور عليها  وتوحيد األلوهية وتوحيد األسامء والصفات. وهذه

ول الكبار التي دلت عليها وشهدت هبا أديان الرسل وما أنزل إليهم، وهي األص

 . (1)  «العقول والفطر

 
 13ص: ،د العزيز بن نارص الرشيدنقال عن التنبيهات السنية: عب (1)
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  امتةاخل

  مقصد التوحيد يف »املوسوم بـ  قالاملقني ويرس يل إمتام هذا مد هلل الذي وفاحل
أقف يف ختام  ؛ونهالذي خطه قلمي يف بيانه مضم بعد و ،«دراسة أتصيلية القرآن

 صيات.تووهذا البحث عىل ما خلصت إليه من نتائج 

 : فأمههاالنتائج فأما  
مجيع املقاصد املقصد األصيل الذي ترجع إليه  هوإن مقصد التوحيد  (1

وشموليته،   ،ألصالته ؛لصحة التفسري وسالمتهرشطا عرفته لقرآنية، لذا تعترب ما

 وغائيته، وتوقيفيته. 

ولكنها ترشد إىل األصل الذي  ،ملقصد التوحيد متعددةأن تسميات العلامء  (2

  ، وهو بيان حق اخلالق عىل املخلوق من جهة الطلب والقصد ،عليه هذا املقصدبني 

 .عرفة واالثباتومن جهة امل

 لعلامء ألنواع مقصد التوحيد تندرج ضمن احلق أن تقاسيم وتسميات ا (3

 .اخلاص هلل تعاىل

 فهي:  توصياتال  أماو 
 من جهة التأصيل. مل يف بقية مقاصد القرآن الكريلقوحترير ا (1

 ة مناهج املفرسين يف طريق عرضهم للمقاصد القرآنيةدراس  (2

 قرآنية.امء املقاصد المجع مصطلحات املفرسين الدالة عىل أس  (3

 عه وبيانه يف البحث ونتائجه وتوصياتههذا ما مت مج
 واحلمد هلل رب العاملني.
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 املراجعاملصادر و قائمة
 للمصاحف. مصحف جممع امللك فهد ،برواية حفص عن عاصم آن الكريالقر  

جممع  : مركز الدراسات القرآنية،حتقيق جالل الدين السيوطي، :التقان يف علوم القرآن .1

 .دية ـ د للمصاحف ـ السعوامللك فه

حتقيق: عواد عبد اهلل املعتق، مطابع الفرزدق  ،ابن قيم اجلوزية :اجتماع اجليوش اإلسالمية .2

 .م1988هـ / 1408: 1الرياض ـ ط –التجارية 

 ،–بريوت–دار الفكر حممد األمني الشنقيطي،  ،رآن ابلقرآنــاح القـضـي إيـان فـــيـبواء الـــأض .3

 م.1995-هـ1415: ط

دار إحياء  ،البيضاوي، حتقيق: حممد عبد الرمحن املرعشيل :يل وأسرار التأويلأنوار التنز  .4

 .الرتاث العريب )د.ت(

 اء الكتب العربيةد أبو الفضل إبراهيم، دار إحيـحمـق: مـحقيـت  ،رآنــم القو ـي علـان فـرهـالب .5

 م.1957 -هـ 1376، 1ط ، ـ مرص -

 ط: – نستو – رش والتوزيعدار سحنون للن ،حممد الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير .6

 .م1997

 األرقم دار األرقم بن أيب ،عبد اهلل اخلالدي، حتقيق: زيـن جـاب :لــــزيـنــوم التــلـل لعـالتسهي .7

  .هـ1416: 1ط -بريوت –

عامل  رية،: عبد الرمحن عمحتقيق ،السيد عل بن حممد بن عل الزين اجلرجاين: تالتعريفا .8

 هـ.1407ط:  ،-بريوت -الكتب 

 السعودية -دار الرشيد ،نارص الرشيدال عبد العزيز :لعقيدة الواسطيةعلى ا لسنيةالتنبيهات ا .9

 م.2005هـ ـ  1426: 5ط

مؤسسة  ،عبد الرمحن بن نارص السعدي :تيسري الكري الرمحن يف تفسري كالم املنان .10

 .م2000-هـ 1420: 1ط ،الرسالة
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د اهلل بن الدكتور عب ر الطربي حتقيق:ـريـن جـاب :رآنـــل آي القـــأويـن تـان عــيـع البـامـج .11

 ،هـ1422 ،1ط ر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن،ـجـدار ه ،ركيـد املحسن التـعب

 م.2001

حتقيق: حممد رشيد رضا  ،الغزايل الطويسأبو حامد حممد بن حممد  :جواهر القرآن .12

 .م1986 -هـ 1406: 2العلوم ـ بريوت ـ ط دار إحياء ،القباين

لإلمام الدارمي، حتقيق: حممد حامد  :بشر املريسين بن سعيد على رد اإلمام الدارمي عثما .13

 .د.ت(الفقي، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان ـ )

 ،دار الراية ،حتقيق: حممود عبد الرمحن  ،حممد املييلمبارك بن  :رسالة الشرك ومظاهره  .14

 م.2001هـ ـ 1422: 1ط ية،السعود

حتقيق: عيل عبد  ،حممود األلويس: السبع املثاينروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم و  .15

 .هـ1415: 1بريوت ـ ط –الباري عطية، دار الكتب العلمية 

  .م1975 -هـ1395 :ط ،بريوت-لميةدار الكتب الع ،البن قيم اجلوزية روحال .16

، حتقيق: أمحد شاكر، وزارة الشؤون العز احلنفيابن أيب  :شرح العقيدة الطحاوية .17

 .واإلرشادوقاف والدعوة ، واألاإلسالمية

ن حممد ، حتقيق: عيل بابن القيم اجلوزية :الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة .18

 .هـ1408: 1ـ طالرياض، ـ السعودية  الدخيل اهلل، دار العاصمة،

دار القبلة  ،دراسة وحتقيق: حمّمد الّسليامين ، املعافريأبو بكر بن العريب :قانون التأويل .19

ّدة،قافة اإلسالمي  للث  .م1986 -هـ 1406: 1ط ة، ج 

 ،مكتبة الرشد، الرياض ،سعدي: عبد الرمحن بن نارص الالقواعد احلسان لتفسري القرآن .20

 م.1999 -هـ 1420: 1ط

: أمحد عبد املوجود حتقيق ،: جار هللا الزخمشريالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .21

 .م9819-هـ1418: 1وآخرون، مكتبة العبيكان، ط

هاشم حممد أمحد حسب اهلل و: عبد اهلل عيل الكبري وابن منظور، حتقيق :سان العربل .22

 .ف ـ القاهرةـ )د.ت(: دار املعاردار النرش ،حممد الشاذيل
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هـ 1398: 1ط املكتب االسالمي، الطحاوي، رشح وتعليق منت العقيدة الطحاوية لإلمام .23

 .1978ـ 

: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع امللك قيقحت ،ابن تيمية احلراين :جمموع الفتاوى .24

 . م1995ـ  هـ1416ية ـ ط: فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية ـ السعود

حتقيق: حممد  ،ابن قيم اجلوزية :مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني .25

 .م 1996 - هـ6141: 3بريوت ـ ط –عتصم باهلل البغدادي، دار الكتاب العريب امل

: 1الرياض ـ ط –مكتبة املعارف  ،البقاعي :مصاِعد النظر لإلشراف على مقاِصِد السورِ  .26

 .م1987 -هـ 4081

ط :  ،دار الفكر البن فارس، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، :جم مقاييس اللغةمع .27

 م. 1979 -هـ 1399

 .هـ1420 :3ط بريوت ـ  –دار إحياء الرتاث العريب  ،: الفخر الرازيمفاتيح الغيب .28

 :ربـ املغعالل الفايس، مؤسسة عالل الفايس  :اـــهـكارمـة ومــــيـالمـة اإلســـعـريـد الشــاصـقـم .29

 .م1993، 5ط

وجة، حتقيق: حممد احلبيب ابن اخل ،حممد الطاهر بن عاشور مقاصد الشـريعة اإلسالمية: .30
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 امللخص
يستعرض هذا البحث منهج السيوطي يف رشحه للشاطبية يف توجيه القراءات  

يف فرش احلروف، وذلك بعد استقراء لتوجيهاته، ليبني مدى أمهيتها وقيمتها  

 العلمية. 

وكذلك  ،واستخدم الباحث املنهج االستقرائي يف تتبع توجيهات السيوطي

وجيهات التي جتاوزت الثالثامئة  تاملنهج التحلييل الستخالص املنهج يف تلكم ال

 . -يف حدود البحث-وأربعني توجيهًا 

وتوصل الباحث إىل أن السيوطي يف رشحه املخترص للشاطبية يذكر توجيهات 

ينسب التوجيهات إىل عامل أو كتاب، كام  يًا بوجه واحد، الالقراءات خمترصة، مكتف

بالرد عىل النحاة وأهل  لبني القراءات، مل ينشغ غالباً  أنه ال يرجح وال يفاضل

هذا   فيها ذاهب العقدية، وذلك يف عموم رشحه، إال يف مواضع حمدودة خالفامل

 املنهج. 

ورسم املصحف، واللغة،   توجيهاته عىل األثر واتباع الرواية،واعتمد السيوطي 

ومناسبة الفواصل، وغريها، ويظهر من دراسة منهجه عدم تعمقه يف القراءات، إذ 

 شيخ، وهذا العلم ال بد فيه من التلقي. ىلمل يدرسها ع

ويويص الباحث بإعادة حتقيق كتاب السيوطي يف رشحه للشاطبية، وإكامل  

القراءات، ورفده بدراسات   دراسة منهجه يف باب األصول، واالهتامم بعلم توجيه

 علمية جادة.

 القراءات.  - الشاطبية – توجيه - السيوطي :املفتاحيةالكلمات  
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 املقدمة
 ، وعىل آله وصحبه نبيه حممد، والصالة والسالم عىل رب العاملني احلمد هلل

 ، وبعد؛ أمجعني

: ×فإن تعلم القرآن الكريم وتعليمه مما يوجب اخلري واخلريية، قال رسول اهلل 
املتواترة، قراءات لايشمل آن وتعلمه ، وإن القر(1)«خريكم من تعّلم القرآن وعّلمه»

معانيها ، بل إن تعّلم القراءات، وبيان ×أنزل عىل رسولنا هي من مجلة ما إذ 

وإقامة احلجج عليها، من أهم ما يظهر إعجاز القرآن وبيانه، لذلك انربى علامء  

 كثريون هلذا العلم؛ تعّلاًم وتعلياًم، حديثًا وقدياًم. 

ف يف ي ألّ ، الذ ام السيوطياإلم :يفاً وأكثرهم تألء العلامء رز هؤالومن أب

القرآن الكريم، ومنها القراءات،  مجيع العلوم وشتى الفنون، وعىل رأسها علوم 

هذا رشح « :لشاطبية، وهو رشح خمترص قال عنهومن تآليفه املاتعة املفيدة: رشحه ل

فها، راءات، تربكًا بسلسم الشاطبي يف القلطيف، مزجته بقصيدة اإلمام أيب القا

، وهو ما عمله يف رشحه أللفية ابن مالك، حيث قال  (2) »بربكات مؤلفها... اً منوتي

فهذا رشح لطيف مزجته بألفية ابن مالك، مهذب املقاصد، وواضح «هناك: 

 . (3)  »املسالك...

عّلم النحو  فهذا تشابه بني الرشحني واضح، أما الفرق الكبري، أن السيوطي ت

ذ قال عن نفسه:  شيخ، إّلمها عىلع، فإنه مل يتاتأما القراءشيوخ وتعّمق فيه، عىل ال

وعلم القراءات ال بد فيه من املشافهة  ،(4)»خالقراءات؛ ومل آخذها عن شي«

 والّتلقي، وهذا يوضح جانبًا كبريًا من عدم تعّمق السيوطي يف القراءات. 

 
 (. 5027واه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خريكم من تعّلم القرآن وعّلمه، رقم احلديث )ر (1)

 (. 113رشح الشاطبية، للسيوطي، ) (2)

 (. 6) وطي،البهجة املرضية يف رشح األلفية، للسي (3)

 (. 1/388حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة، للسيوطي، ) (4)
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 : موضوع البحث
يدًا  دالسيوطي: رشح الشاطبية، وحت تاب  كليلقي الضوء عىلجاء هذا البحث 

 . ته القراءات، ويبنّي أمهيفيه، ليدرس منهجه يف توجيه  لقراءاتعىل جانب توجيه ا

 : تظهر مما ييل أمهية البحث 

ة الشاطبية ومنزلتها الفريدة يف القراءات، فهي أشهر املنظومات يف باهبا أمهي -1

 . عىل اإلطالق 

يها علوم ف اته يف شتى العلوم بامثرة مؤلفيوطي، وكو كعب الس منزلة وعل -2

 . مالقرآن الكري 

مقارنة مع كتب السيوطي املشهورة؛ كالدر املنثور،  اختصار هذا الرشح  -3

واإلتقان يف علوم القرآن، فهذا حيرك اهلمة ويبعث لدراسة منهجه يف بعض جوانب 

 هذا الرشح. 

 للشاطبية. ية يف رشح السيوطيكثرة التوجيهات للقراءات القرآن -4

  توجيه القراءات يف رشحه  دراسة منهج السيوطي يفب عدم وجود من قام -5

 للشاطبية.

 أهداف البحث:
 .استقراء ودراسة توجيهات السيوطي للقراءات يف رشحه للشاطبية -1

 .استخالص منهج السيوطي يف توجيهات القراءات يف رشحه للشاطبية -2

 . يةيوطي للقراءات يف رشحه للشاطبلسا ة وقيمة توجيهاتبيان مدى أمهي -3

 الدراسات السابقة: 
والبحث، مل جيد الباحث من درس منهج السيوطي يف توجيه د االطالع عب

 القراءات يف رشح الشاطبية، ولكن ثمة بحث له تعلق باملوضوع وهو:

منهج جالل الدين السيوطي يف رشح نظم حرز األماين ووجه التهاين  -
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اسات  در لل  اديمية نشور يف األك م  واية، اجلزائر، براهيمي، جامعة غر للشاطبي، د. طاهر 

 (. 82-  74: ) 2018،  20قسم اآلداب واللغات، العدد تامعية واإلنسانية،  االج 

ات فقط، تناول  حوهو بحث قصري، وساّمه صاحبه )مقال( يقع يف تسع صف

أبيات  يف التعامل مع هجهومن ،يف رشح الشاطبية، مربزًا مصادره منهج السيوطي

جه االختالف  بيان أويف جهللفظ والرتكيب، ومنها ن جهة عنايته برشح النظم م

القرآين، ونسبتها إىل القّراء، ثم عرج عىل توجيه السيوطي للقراءات وبيانه املشكل 

 منها، وأسباب طعن النحاة للقراءة، )وهذا وصف للدراسة من ملخص صاحبها(.

البحث خيتص بتوجيه السيوطي  اذني واضح، إذ إن هوالفرق بني البحث

حلروف، أما بحث د. طاهر فإنه بحث كامل لفرش اءات فقط، وفق استقراء راللق

عام يف منهج السيوطي يف رشحه للشاطبية كاملة، كام أنه خمترص جدًا مل يقّدم تصورًا  

 يس بحثًا. واضحًا عن منهج السيوطي يف التوجيه، حتى نعته صاحبه بأنه مقال، ول

 لبحث: منهج ا
توجيهات الباحث ث تتبع املنهج االستقرائي؛ حي تتمثل املنهجية بحول اهلل يف

، وكذلك املنهج  -ضمن حدود البحث –السيوطي يف القراءات يف رشحه للشاطبية 

التحلييل حيث سيقوم الباحث بدراسة تلكم التوجيهات، واستخالص منهج  

 . رشحه للشاطبية السيوطي يف توجيهاته للقراءات يف

 لبحث: ا  حدود
اطبية يف فرش احلروف،  ات السيوطي يف رشحه للشههذا البحث حمدود بتوجي

يف سور القرآن كلها، وال يشمل بقية أبواب الشاطبية كاملقدمة واألصول املختلفة، 

إذ إن التوجيهات ترتكز يف الفرش، كام ال يشمل كتب السيوطي األخرى، التي  

 ني عن ذكره يف ثنايا البحث. غي  ت، وهذا التحديدوّجه فيها القراءا 
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 ث:ت البحاإجراء 
 ر رقمها وسورهتا.القرآنية بذك عزو اآليات -1

 نسبة القراءات إىل أصحاهبا، موثقة من مصادرها املعتمدة. -2

 عزو أبيات الشاطبية، بذكر رقم البيت وصفحته من أحد املصادر املحّققة. -3

 طي للقراءات. وينهج يف توجيه السرضب مثال أو أكثر لكل م -4

 كتب التوجيه األخرى.  لتوجيه السيوطي مع بعض عمل مقارنة خمترصة -5

 التعريف باألعالم الوارد ذكرهم من غري أهل القراءات املشهورين.  -6

االعتامد يف كتاب السيوطي يف رشحه للشاطبية عىل حتقيق فرغيل عرباوي،  -7

 دار الكتب العلمية.  

 ث:خطة البح
 . النحو اآليت وخامتة، عىل حثنيمقدمة ومتهيد ومب :يف  لقد جاء البحث

 : ها استعراض أدبيات البحثمة: وفي املقد -

 . موضوع البحث -

 . أمهية البحث -

 . أهداف البحث -

 .الدراسات السابقة -

 . منهج البحث  -

 . البحث حدود -

 . إجراءات البحث -

 . خطة البحث  -

 ب:وفيه ثالثة مطالالتمهيد:  -

 لسيوطي.: التعريف بااملطلب األول -
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 ية.التعريف بالشاطب :املطلب الثاين -

 عريف بتوجيه القراءات. تاملطلب الثالث: ال  -

 ة مطالب:مخسمنهج السيوطي يف ألفاظ التوجيه، وفيه  املبحث األول:  -

 املطلب األول: أسلوب وألفاظ التوجيه. -

 د.واحاملطلب الثاين: االقتصار عىل توجيه  -

 لوب التمريض.ث: التوجيه بأس املطلب الثال -

 اب. ىل عامل أو كتسبة التوجيه إالرابع: ن املطلب -

 يف التوجيه.   تفصيلاملطلب اخلامس: ال -

 منهج السيوطي يف مضمون التوجيه، وفيه سبعة مطالب:املبحث الثاين:  -

 املطلب األول: التوجيه بالرواية واتباع األثر. -

 . صحف م امل: التوجيه برس املطلب الثاين -

 بة الفواصل.س املطلب الثالث: التوجيه بمنا -

 ستشهاد بالشعر يف التوجيه. لرابع: االاملطلب ا -

 املطلب اخلامس: الرد عىل النحاة يف التوجيه.  -

 املطلب السادس: مسائل العقيدة يف التوجيه.  -

   املطلب السابع: الرتجيح يف التوجيه. -

 . صياتالتوأهم أهم النتائج وامتة: وتتضمن اخل -

 . فهرس املراجع -

 .وضوعاتفهرس امل -

 

 
 



 (ه1441 دى اآلخرةمجا)    ون  ر والعش تاسعالعدد ال     نية   لقرآشاطيب للدراسات ا الد اإلمام هعجملة م

335 

 التمهيد
 املطلب األول: التعريف ابلسيوطي. 

طولوين املرصي هو احلافظ عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد األسيوطي ال

يتياًم، ، ونشأ هـ(849)، ولد بمحلة أسيوط سنة (1) ــ )جالل الدين( الشافعي، يلقب ب

 .(2) تده وعمره ست سنوافقد مات وال

حفظ العمدة،   قبل أن يبلغ ثامن سنوات، ثمه متظ القرآن، فأللعلم بحفبدأ طلبه 

ومنهاج الفقه واألصول، وألفية ابن مالك، ثم أخذ الفقه والنحو والتفسري  

واألصول وغريها، وارحتل رحالت كثرية لطلب العلم، بدأها بمرص ثم خارجها 

 .(3) ند ليمن واملغرب واهلىل الشام واحلجاز وافرحل إ

عرص دولة  الذي عاش فيه، إذ نشأ يف ه رصر يف شخصيته؛ عز ما أث ومن أبر

، إال أن هذا االضطراب مل يكن خاصًا يف مرص، بل يف  (4) املامليك املضطربة سياسياً 

هم عموم البالد، مما أسهم يف هجرة العلامء من الرشق والغرب، واستقرار كثري من

 . (5)دة منهمتفاالسيوطي من االس  يف مرص، مما مّكن

ن مل يكن أكثرهم عىل اإلطالق، وقد لعلامء تأليفًا إا ثرويعترب السيوطي من أك

تنوعت تصانيفه يف سائر العلوم، حتى ال يكاد خيلو علم أو فن إال وله مؤلف فيه، 

كتب رسالة  وأفضل من تكلم عن تلكم املؤلفات والتصانيف؛ السيوطي نفسه، إذ

 
(، وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب، 1/335والقاهرة، للسيوطي، ) مرصسن املحارضة يف تاريخ ح (1)

 (. 5/128املؤلفني، لعمر كحالة، ) (، ومعجم8/51البن العامد، )

 (. 95يوطي، )للس انظر: نظم العقيان يف أعيان األعيان، (2)

 (. 4/65، )دين السخاوي انظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، لشمس ال (3)

 (. 395 -356/ 16: النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، البن تغري بردي، )انظر (4)

 (.346-3/341، )خطط املقريزي (5)
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عتمدها، إذ واا تقر عليهلفاته التي اس ، رسد فيها مؤ(1) فهرست مؤلفايت(بعنوان )

ويف «آخر حياته بعد أن كتب معظم كتبه، قال تلميذه الشاذيل: كتب هذه الرسالة يف 

املتضمن ألسامء مؤلفاته، التي  تآخر األمر بالقرب من وفاته، قرأت عليه الفهرس 

ين مؤلف، وأجاز ئةوهي قريب من ستام ها وإظهارها ونرشها،استقر رأيه عىل إبقائ

 . (2)   »لرواية مجيعها 

رسدها أو بعض منها، لكن ما هو  ل  ال يتسع املقامومؤلفاته مشهورة معروفة، 

، ونّص بعض علامء (3) جدير بالذكر أن له رشحًا للشاطبية، رّصح هو بذلك

 الرشح هو حمل هذا، و(5)وإسامعيل باشا ،(4)الرتاجم عليه كذلك، كحاجي خليفة

 . (6) ذا البحث الدراسة يف ه

، عن اثنني وستني عامًا بعد هـ(911)إذ تويف سنة  ،الً ومل يعّمر السيوطي طوي

 . (7) مرض لعدة أيام

 املطلب الثاين: التعريف ابلشاطبية. 
يس قصيدة المية من البحر الطويل، لإلمام أيب القاسم بن فريه الشاطبي األندل

 
 م. 1999غة العربية األردين، عامن، الل حققها د. سمري الدرويب، جامعة مؤتة، ونرشت يف جملة جممع (1)

  (.20، )يل السيوطي، للشاذافظ جالل الدين هبجة العابدين برتمجة احل (2)

 (.1/113حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة، للسيوطي، ) (3)

 (. 1/646) حلاجي خليفة، امي الكتب والفنون،كشف الظنون عن أس (4)

 (. 1/283) دي،بغداإلسامعيل ال هدية العارفني، (5)

ي  علم بة للبحث الحتقيق مكتب قرط االه : أو -بحسب اطالعي  - ثالث مرات وقد حقق الكتاب (6)

وي، يف دار  م، والثانية بتحقيق فرغيل عربا2004وإحياء الرتاث، مؤسسة قرطبة للطبع والنرش، القاهرة، 

يف رسالة دكتوراه يف اجلامعة  الثة، والثم، وهذه النسخة اعتمدها الباحث2011الكتب العلمية، بريوت، 

 .اإلسالمية

 (.1/29يدروس، )للع ر القرن العارش ، النور السافر ألخبا (7)
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هـ(590)ت 
أو القصيدة، أو   ين(، أو الالمية،ووجه التها حرز األماينمى: )، وتس(1)

القراءات السبع أليب عمرو الداين،  الكربى، نظم فيها كتاب التيسري يف ة بيالشاط

 . (2) ( بيتًا، وزاد عليه بعض الزيادات1173وذلك يف ) 

طالق، إذ مل يظهر وتعترب هذه القصيدة أهم وأشهر قصيدة يف القراءات عىل اإل

ز يف  جيرارة ما ظهر من قصائد وأدهلا أو يدانيها، عىل كثيعا لها وال بعدها ماقب

، ولعل أفضل من بنّي مكانتها وقيمتها: شيخ القّراء ابن اجلزري بقوله:  (3) القراءات 

، علم مقدار ما آتاه اهلل يف ذلك، خصوصًا الالمية التي  (4) ومن وقف عىل قصيدتيه «

نظم عىل  مقدارها إال من  ها، فإنه ال يعرفعجز البلغاء من بعده عن معارضت

قها، ولقد رزق هذا الكتاب من الشهرة  ما نظم عىل طري بنيبل بينها واهلا، أو قامنو

 . (5)»والقبول ما ال أعلم لكتاب غريه

درها وكثرة انتشارها، تسابق العلامء إىل رشحها، ولعظيم مكانتها ورفعة ق

ياًم وحديثًا، الشواهد منها، قدووضع حواش عليها ومعارضتها، واستخالص 

 ، ومن أبرز وأهم رشوحاهتا:  (6)كتاباً  سنياملائة ومخكتب يف ذلك ى جتاوزت الحت

 .هـ(643)تفتح الوصيد يف رشح القصيد، لعلم الدين السخاوي  -

 
ب يف أخبار من  (، وشذرات الذه1/284انظر يف ترمجته: غاية النهاية يف طبقات القراء، البن اجلزري، ) (1)

 (.3/491ذهب، البن العامد احلنبيل، )

ريف (، وللدكتور موالي اإلدرييس تع 252لتجويد، د. أمحد شكري ورفاقه، )ام اانظر: املنري يف أحك (2)

 (.141-1/128دمة حتقيقه لفتح الوصيد، )ة، يف مقطبيمفّصل ماتع للشا

 (. 83عبد اهلادي محيتو، ) ، د.تهانظر: اإلمام أبو القاسم الشاطبي دراسة عن قصيد (3)

 (، وعقيلة أتراب القصائد )الرائية(.الميةيشري إىل حرز األماين )الشاطبية( أو )ال (4)

 (.852/ 1اجلزري، )لقراء، البن غاية النهاية يف طبقات ا (5)

ة العقد (، ومقدم225-143انظر: اإلمام أبو القاسم الشاطبي دراسة عن قصيدة، لعبد اهلادي محيتو، ) (6)

،  القصيد، للسخاوي رشح (، ومقدمة فتح الوصيد يف67-49) النضيد يف رشح القصيد، للسمني احللبي

(1/142-161.) 
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 .هـ(656)ترشح حرز األماين، لشعلة املوصيل  كنز املعاين -

 .هـ(656)تالآللئ الفريدة يف رشح القصيدة، للفايس  -

 .ـ(ه566)تيب شامة الدمشقي اين من حرز األماين، ألز املعإبرا -

 . هـ(732)تكنز املعاين رشح حرز األماين، للجعربي  -

واملقام يضيق عن رسد أكثر من ذلك، ومن رشوحاهتا املخترصة املوجزة: رشح 

 اإلمام السيوطي، والذي هو حمل الدراسة يف هذا البحث.  

 قراءات.عريف بتوجيه التلاملطلب الثالث: ا 
يدل عىل مقابلة اليشء، يقال  اهلاء: أصل واحداجليم و الواو و التوجيه لغة:

ي تلقاء وجهه، ووجهت اليشء، أي: جعلته اجهت فالنًا، أي: جعلت وجهو

 . (1)عىل جهة، ووجه كل يشء: مستقبله

هو فن جليل وبه تعرف جاللة املعاين «ويف االصطالح عّرفه الزركيش:

   .(2)  »...يه كتباً دوا ف به األئمة، وأفر التها، وقد اعتنىوجز

حيث العربية علم يبنّي فيه دليل القراءة وتصحيحها من « يلة:عقن وعّرفه اب

 . (3) »واللغة، ليعلم القارئ وجه القراءة

  إن من وجوه إعجاز القرآن وإجيازه: تنوع قراءاته وداللة كل قراءة عىل معنى، و

للفظ  عظيم من البالغة؛ أن يكون اوع د اآليات، وهذا نفإن ذلك بمنزلة تعد

 . (4) أو معان ينيعىل وجهني أو أكثر، فيفيد هبذا االعتبار معنأ قرالواحد بجوهره ي

هلذا نجد العلامء األجالء، يبذلون جهدهم ويسطرون بقلمهم ما يبنّي معاين 

سالمة يف  القراءات ويؤيدها، ويوردون احلجج لالستشهاد عليها، وإن كانت ال

 
 (.948، )رس انظر: مقاييس اللغة، البن فا (1)

 (.338م القرآن، للزركيش، )لوالربهان يف ع (2)

 (.4/216، )الزيادة واإلحسان، البن عقيلة (3)

 (.97التنزيل، للسيوطي، ) بترصف من: أرسار (4)
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القراءات   ذههبقواعده حيتج للنحو و طق يقضيان بأنوالسداد يف املن املنهج،

الضبط والدقة، فهي كالم اهلل سبحانه الذي ال يأتيه الباطل ر هلا من املتواترة، ملا توات

وأما ما «، ويؤيد هذا ما ذكره الطاهر بن عاشور: (1) من بني يديه وال من خلفه

ار فصيح ال ثقة لنا بانحصظر قوي؛ ألنا  العربية ففيه نخالف الوجوه الصحيحة يف

ل كثريًا مما زّيفه ذا نبطصار إىل نحاة البرصة والكوفة، وهب يامرب فكالم الع

 . (2)  »الزخمرشي من القراءات، بعلة أهنا جرت عىل وجوه ضعيفة يف العربية

 يوطي وقد تعددت التآليف يف هذا العلم، واختلفت مناهجها وأسامؤها، وللس

حمل  -ة بيرشحه للشاط ل، وله يف يف كتابه أرسار التنزيهم يف هذا العلم س  

آخر، أقل وأخرص من األول، ومن أهم كتب   سهم -الدراسة يف هذا البحث

 التوجيه وأبرزها:

 . هـ(370)ت احلجة يف القراءات السبع، البن خالويه  -

 .هـ( 370)تعلل القراءات، لألزهري  -

 . هـ(377)ت ، أليب عيل الفاريس السبعيف علل القراءات احلجة  -

 . هـ( 403)ت بن زنجلة   عةزرحجة القراءات، أليب  -

 عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ملكي القييسالكشف  -

 . هـ(437)ت

 .هـ(440)ت رشح اهلداية يف القراءات السبع، أليب العباس املهدوي  -

هـ(565)تيب مريم ت وعللها، البن أاملوضح يف وجوه القراءا -
 (3) . 

 
 (.19 -18ات، أليب زرعة، )لقراءبترصف من: مقدمة سعيد األفغاين لتحقيقه حجة ا (1)

 (.1/61عاشور، ) تفسري التحرير والتنوير، للطاهر بن (2)

 (. 154-153 علم القراءات، د. عبد العزيز املزيني، )ث يفانظر مباح (3)
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 املبحث األول
 جيهلتويف ألفاظ اهج السيوطي نم 

يعترب اهلدف الرئيس من رشح السيوطي للشاطبية: فك رموزها وتوضيح  

القراءات ونسبتها إىل من قرأ هبا، واهلدف الثاين: التوجيه، فهو تبع ال أصل، وهذا 

يه، كام هو وطي يف التوجيلسلتي سار عليها اواضح من األلفاظ واألساليب ا

لك يف أرسار التنزيل،  ذم عىل الكال بسطتوقد « بقوله:واضح من ترصحيه بذلك 

وكذا توجيه القراءات بأرسها إنام حمّله ذلك، وما يذكر منه هنا للفائدة، فليس من 

ك  وذل منهج السيوطي يف ألفاظ التوجيه،  ، وهذا املبحث يدرس(1) » نموضوع الف

 : ة مطالبمخس يف

 املطلب األول: أسلوب وألفاظ التوجيه. 
لتوجيهات التي استخدمها السيوطي يف اظ اوألفسلوب أل اء ودراسةبعد استقر

رشحه للشاطبية، وجد الباحث أن معظم توجيهاته تنتظم حتت ثالثة أساليب 

 رئيسة هي: 

رشحه لقول  ، ومن األمثلة عليه قوله عندأوالً: حرف )على( مث يذكر السبب

 :  الناظم

ْفُع َحجَّ ُشُهوُدهُ  دْ  .... َصَفا َوَتُكوُن الرَّ  (2) ْخِفيُف ِمْن ُصْحَبٍة ِواَل ُتُم التَّ َوَعقَّ

، )الرفع( للمضارع عىل [71]املائدة:  ﴾يل ىل مل خلٱ﴿ٱ«قال السيوطي: 

أّن )أن( خمففة من الثقيلة، )حج شهوده( أبو عمرو ومحزة والكسائي، والنصب 

 .(3)   »بةني عىل أهنا الناصللباق

 
 (. 432رشح الشاطبية، للسيوطي، ) (1)

 (. 624(، رقم البيت )50متن الشاطبية، ) (2)

 (.684رشح الشاطبية، للسيوطي، ) (3)
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 ومثال آخر يف رشحه لقول الناظم:

فُّ ُننِْج ِرىًض َعاَل وَوَنْجَعُل ِصْف  ... ونِهِ َوبُِن  َشافِياً ُه اْكرِسْ َويِف َأنَّ   (1) اخْلِ

)ويف( أنه )اكرس( اهلمزة حلمزة والكسائي )شافيًا( عىل « قال السيوطي:

 . (2)  »لباءاالستئناف، وافتح للباقني عىل تقدير ا

رشحه  ه قوله عندومن األمثلة علي، ر التوجيه بصيغة املفعول ألجله: ذكاثنياً 

 الناظم: لقول 

ْب َســـاَم اْلُعاَل .َوَحقٌّ ِرَهاٍن َضمُّ َكْســـٍر َوَفْتَحٍة ..  . َوَقرْصٌ َوَيْغِفْر َمْع ُيَعذِّ

يٌف  .... َشَذا اجْلَْزِم َوالتَّْوِحيُد يِف َوكَِتابِهِ   ( 3)ًى َعاَل مَجُْع مِح  ْحِريمِ َويف التَّ رَشِ

قرأ به  رهان( الذي عمرو يف )ن كثري وأيب)وحق( عن اب« قال السيوطي:

)شذا اجلزم( فيهام لقراءة اخلمسة به: نافع وابن كثري ...  اخلمسة )ضم كرس( برائه

 . ( 4) »نافاً عىل )حياسبكم(، وقرأ الباقيان برفعهام استئ وأيب عمرو ومحزة والكسائي عطفًا، 

 يف رشحه لقول الناظم:آخر  ومثال

ْي بَِكرْسٍ ِس  اَل  .... جًا ُهنَاَوَرا َحرَ َوى املَكِّ َها إْلٌف َصَفا َوَتَوسَّ  ( 5)  َعىَل َكرْسِ

)بكرس( عىل األصل للجميع )سوى املكي( أي ابن كثري، فإنه  «قال السيوطي: 

 ا عىل كرسها( وصفاً يسكنها بحذف أحد حريف التضعيف ختفيفًا )ورا حرجًا هن

 . (6) » وها مصدراً ( وهو نافع وأبو بكر، والباقون فتح)إلف صفا وتوسال

 
 (. 753(، رقم البيت )60متن الشاطبية، ) (1)

 (.500سيوطي، )رشح الشاطبية، لل (2)

 (. 544)(، 543)رقم البيت (، 44ة، )اطبيمتن الش (3)

 (.449 -448رشح الشاطبية، للسيوطي، ) (4)

 (. 665(، رقم البيت )53ة، )متن الشاطبي (5)

 (.478 -477رشح الشاطبية، للسيوطي، ) (6)
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 لعدد وذلك تبعاً  التوجيه بقوله )لغتان(، )ثالث لغات(، )أربع لغات(،اً: اثلث

 ومن األمثلة عليه قوله عند رشحه لقول الناظم:   القراءات يف الكلمة،

اَل   .... ْكرِسْ َفتًى َصَفاَوُقْل َفْأَذُنوا بِاملَْدِّ َوا نِي ُأصِّ مِّ يف السِّ ٍة بِالضَّ  (1) َوَمْيرَسَ

فأذنوا( بحرب )باملد( للهمزة )واكرس( الذال حلمزة  لق)و «وطي: السيقال 

علم )وميرسة بالضم يف السني أصال( أذن بمعنى ءاوأيب بكر )فتى صفا( أمرًا من 

 . (2)  »لنافع، وفتحها لغريه ومها لغتان

 . (3)( كثرية جداً قوله )لغتان لة عىلواألمث

 الناظم:  حه لقولومثال عىل قوله: )ثالث لغات(، يف رش

ْد َوَفا ُأفِّ ُكلِّهاَ  نْ عَ وَ  ِهْم َشدِّ ْن َعىَل اْعتِاَل  ... ُكلِّ  ( 4) بَِفْتٍح َدنَا ُكْفًؤا َوَنوِّ

هنا، ويف األنبياء، واألحقاف  :)وفا أف كلها( أي حيث وقع«قال السيوطي: 

)عىل   ن( لنافع وحفصوكرس للباقني )ونوّ  ن عامر )دنا كفؤًا(فتح( البن كثري واب)ب

،  (5) »منهم ابن كثري وابن عامر، والثالث لغات فيهولباقني ن لنوّ تال( وال تاع

 . (6)واألمثلة عىل قوله )ثالث لغات( حمدودة

 ومثال عىل قوله: )أربع لغات(، يف رشحه لقول الناظم: 

يَل َفْتُح  يِم ِوالرَّ َوِجرْبِ َزًة َمْكُسوَرًة ُصْحبَ  ا اجْلِ  ٌة ِواَل َوَبْعَدَها ... َوعى مَهْ

اَل   ... ْعَبةٌ ـــ  حَيِْذُف ُش َواْلَياءَ  ىبَِحْيُث َأتَ  يِم باْلَفْتِح ُوكِّ يُُّهْم يف اجْلِ
 (7) َوَمكِ

 
 (. 539(، رقم البيت )43اطبية، )ن الشمت (1)

 (.447رشح الشاطبية، للسيوطي، ) (2)

 (.515(، )478(، )455(، )450)(، 444لصفحات: )املثال اانظر عىل سبيل  (3)

 (. 818(، رقم البيت )65متن الشاطبية، ) (4)

 (.519رشح الشاطبية، للسيوطي، ) (5)

 .(553)(، 528انظر عىل سبيل املثال الصفحات: ) (6)

 (. 472)(، 471)(، رقم البيت 38متن الشاطبية، ) (7)
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)وجربيل فتح اجليم والرا( منه )وبعدها وعى مهزة مكسورة( «قال السيوطي: 

)بحيث ة ومحزة والكسائي، ذو )ِوال( أي: شعب ول، والفاعل )صحبة(بالنصب مفع

إهنام اهلمزة )حيذف شعبة( بخالفهام ف )الياء( بعد لتحريم، ولكناالبقرة وأتى( يف 

عيل(، وهو بوزن )جربعل(، )ومكيهم( ابن كثري )يف  يثبتاهنا فيقرآنه بوزن )جرب 

ا فيقرؤونه  ، والباقون يكرسوهناجليم بالفتح وكال( مع كرس الراء بعدها ياء ساكنة

هذا املثال غري  در، ومل ي(1)  »هلغات في نديل( وهو بوزن )قنديل(، واألربعةبوزن )م

 عىل قوله أربع لغات. 

فهذه األساليب الثالثة التي يستخدمها السيوطي يف توجيهاته يف معظم كتابه، 

ألمثلة عليه التوجيه، ومن ايف  ترصيحوثمة أسلوب آخر وهو قليل جدًا وهو ال

 حه لقول الناظم: ند رشله عقو

اكِنَ َكَها َوْصٍل َأْو   َمْع َوَلِد اْلَعاَل َح  ... ْطُرٌب نِي َوقُ لِلسَّ
ِ
اء  (2) َكاَها َمَع اْلَفرَّ

)كها( ضمري )وصل( يف به ونحوه، «قال السيوطي يف توجيه ذلك بأن الياء: 

م حذفت اإلضافة ألجلها، ث  فزيد فيها ياء ساكنة كام تزاد يف اهلاء، فكرست ياء

 .(3)  »ة عليهايفًا، وأبقيت الكرسة دالاملزيدة ختف

ب إيراد التوجيه: أنه غالبًا يذكر التوجيه بعد وأسالي غجه يف صية منهوخالص

حرف )عىل(، أو بصيغة املفعول ألجله، أو يكتفي باإلشارة إىل أن اخلالف يف 

التوجيه أو دًا أن يرّصح بلفظ القراءات راجع إىل لغات العرب، ومن النادر ج

 . (4) ضع قليلة جداً  يف مواالرصحية إال حيث مل يذكر هذه األلفاظالوجه، 

 
 (.431اطبية، للسيوطي، )رشح الش (1)

  (.799البيت ) (، رقم63ن الشاطبية، )مت (2)

 (.512رشح الشاطبية، للسيوطي، ) (3)

 (.533(، )525(، )505(، )432مثلة أخرى انظر الصفحات: )ولالطالع عىل أ (4)
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 املطلب الثاين: االقتصار على توجيه واحد.
كام بنّي الباحث من قبل، فإن رشح السيوطي للشاطبية خمترص موجز، هيدف 

توجيه املخترص،  بشكل رئيس إىل فك رموز القصيدة، ثم يرنو بعد ذلك إىل ال

 لرشح. يف معظم ا يتجاوز بضع كلامت لمة واحدة، وال ي كثريًا ما يكون بكوالذ

 عىل ذكره ألكثر من توجيه، عند قول الناظم:  ثلة مومن األ

 ( 1) ُثاَم ُأْكُلَها ِذْكرًا َويف اْلَغرْيِ ُذو ُحاَل ... َوُجْزءًا َوُجْزٌء َضمَّ ااِلْسَكاَن ِصْف َوَحْيـ

 . (2)  »ختفيفًا ضم أصل، واإلسكان ومها لغتان، أو ال« قال السيوطي:

 الناظم:  ل)مثل( عند قوهه لكلمة ومثال آخر: عند توجي

َم َصنَْداَل  ... َوبِاْلَيا ُينَاِدْي ِقْف َدلِياَل بُِخْلِفهِ  ْفِع َشمَّ  ( 3)َوُقْل ِمْثُل َما بِالرَّ

إىل  قني بناء إلضافته باال )حلٌق(، وبالنصب عن  بالرفع صفة لـ«قال السيوطي: 

 . (4)   »، أو صفة مصدر حمذوفمبني، أو حاالً 

خلص الباحث إىل أن السيوطي  راءات،قل توجيهاته لوالنظر يف وبعد التأمل

غالبًا ما يكتفي بتوجيه واحد للقراءة، وذلك يف معظم املواضع التي وّجه فيها،  

عرش  توجيه إال يف اثنين م ومن النادر أن يذكر أكثر من توجيه، حيث مل يذكر أكثر

 . (5)موضعًا فقط

عن منهجه   جوجه، مل خير بأكثر من واملالحظ أن منهج السيوطي يف التوجيه

 . (6)وذلك يف مجيع املواضع التي ذكر فيها أكثر من توجيهلعام: وهو االختصار، ا

 
 (. 524قم البيت )(، ر24متن الشاطبية، ) (1)

يف )أكلها( لثقل ما  عمرووإنام خالفهم أبو «شعلة:  وقال(، 445(، )444رشح الشاطبية، للسيوطي، ) (2)

 (. 223كنز املعاين، )  ،»اء املؤنث، فلم يثقل بالتحريكفيه ه

 (. 1045(، رقم البيت )84اطبية، )متن الش (3)

 (. 2/1030وجوه أبو شامة، انظر: إبراز املعاين، )ذه ال(، وذكر ه583رشح الشاطبية، للسيوطي، ) (4)

 عني توجيهًا. ي بلغت ثالثامئة وثامنية وأربتة توجيهاته يف فرش احلروف والوذلك من مجل (5)

 = (،551(، )549(، )539(، )525(، )517(، )513، )(444مواضع يف الصفحات التالية: )ـة الـيـقـب (6)
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 املطلب الثالث: التوجيه أبسلوب التمريض.
شاطبية، طي للقراءات يف رشحه للعند النظر والتمعن يف توجيهات السيو

 إىل مرجع أو وال إشارةيذكر التوجيهات دون نسبة إىل أحد،  -- ظ أنهيالح

، فهو يوجه من علمه ورأيه  -وخصص له البحث مطلبًا مستقالً -، إال نادرًا كتاب

الرشوحات والتوجيهات، إال أنه وإن استفاد من غريه، إذ قد اطلع عىل كثري من 

لبًا ما يكتفي بتوجيه واحد، وهو ما ه بلغته، وغاالتوجيه بقلمه ويعرب عنيصيغ 

وجيه، فيعطفه بحرف العطف  أكثر من ت ًا ما يذكردرنارشحه، ويتالءم مع اختصار 

)أو(، لكن من املالحظ أحيانًا أنه يف بعض التوجيهات يذكرها بصيغة التمريض 

  -تصار مل أيضًا جمرد االخحيت وهذا، وذلك يف مواضع قليلة معدودة، بقوله )قيل(

 ومن أمثلتها عند رشحه لقول الناظم:   ، -ضوليس التمري

هِ كُ َتْح َمْع ُس َفافْ َفَك ِخالَ  َزُه َماَل  ... وٍن َوَقرْصِ ْر َمعًا مَهْ  (1)َساَم ِصْف َنآى َأخِّ

ومها لغتان، وقيل الثاين مقلوب «قال السيوطي بعدما ذكر قراءيت )نأى و ناء(: 

 . (2) »ولمن األ

 لناظم: د رشحه لقول اومثال آخر: عن

ْل  ... َويف ُيوَعُدوَن دُم ُحاًل َوبَِقاَف ُدمْ  اَوَثقَّ  (3)  َشائٌِد ُعاَل عاً مَ قًا  َغسَّ

، وقيل: األول  فقيل: مها لغتان«غّساقًا( قال:  -وبعد ذكره القراءات يف )غساقاً 

 
إضافة ملا ذكر يف املتن، فجملتها اثنا عرش موضعًا، ذه عرشة مواضع ـه ـ(، ف 604(، )596، )(596) =

 كثرية.جيهاته اللة جدًا مقارنة مع تووهي مواضع قلي

 (. 826رقم البيت ) (،65متن الشاطبية، ) (1)

(، 220) (، وذكرها ابن خالويه يف احلجة يف القراءات السبع152رشح الشاطبية، للسيوطي، ) (2)

(، وابن زنجلة يف حجة القراءات، 417 -3/415اءات السبع، )جة يف علل القروالفاريس، يف احل 

(408.) 

 (. 1002) (، رقم البيت80متن الشاطبية، ) (3)
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 الذي بدأ التوجيه بكلمة، وهذا املوضع الوحيد يف رشحه (1)  »وصف، والثاين اسم

 )قيل(. 

بة إىل  ه دون نسوخالصة منهجه يف إيراد التوجيهات أنه يوردها بصياغته وتعبري

ويف مواضع قليلة يسبق التوجيه بكلمة: )قيل(، مرجع،  إشارة إىل وأأحد، 

بأسلوب التمريض، وقد وجد الباحث أن هذه املواضع مجيعها مذكورة عند  

 . (2) القراءات الفاريس يف احلجة يف علل

 سبة التوجيه إىل عامل أو كتاب. لرابع: ناملطلب ا 
من  أنه بية، يلحظ طايف رشحه للش للقراءات إن الناظر يف توجيه السيوطي

النادر جدًا أن يذكر اسم عامل أو ينسب قوالً إليه، أو أن يشري إىل كتاب إال يف  

 هي:هذه املصادر و ،مواضع قليلة جداً 

ضعني باسمه املعروف )أرسار  أشار إليه يف مو ار التنزيل، وقدكتاب أرسأوالً: 

سامء م: )أس اثالث ذكره ب ويف موضع التنزيل(، وهو كتاب للمؤلف نفسه،

 التنزيل(. 

 عند رشحه لقول الناظم:   :املوضع األول

ْفِظ ُأْعِماَل َويِف الطَّْوِل َعنُْه َوْهَو بِا ... َويف آِل ِعْمَراٍن يف االُوىَل َوَمْرَيمٍ   (3) للَّ

وقد بسطت الكالم عىل ذلك يف أرسار التنزيل، وكذا توجيه القراءات «قال: 

 .(4) »كر منه هنا للفائدة فليس من موضوع الفنذيله ذلك، وما ا إنام حمبأرسه

 
علل القراءات السبع، (، وذكرها الفاريس يف احلجة يف 570 -569سيوطي، )رشح الشاطبية، لل (1)

 (.676)(، وابن أيب مريم، يف املوضح يف وجوه القراءات، 4/244)

(،  503(، )444)فحات:انظر الص ،املواضع األخرى التي استخدم فيها السيوطي أسلوب التمريضمن  (2)

(514.) 

 (. 747(، رقم البيت )38الشاطبية، )متن  (3)

 (.432رشح الشاطبية، للسيوطي، ) (4)
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ويعترب هذا الكالم من السيوطي، أصل يف منهجه يف توجيه القراءات يف رشحه 

 أنه أكثر فيه من  هنا، إال يف رشحه التوجيهفصيل يف يقصد التللشاطبية، إذ مل 

 التوجيه. 

 عند رشحه لقول الناظم:  :املوضع الثاين

 ( 1)َدَة ْاألَْخَفُش النَّْحِويُّ َأْنَشَد جُمِْماَل  ... َأيِب َمَزاَقُلوَص لْ ِه َزجَّ امِ َرْس ْع مَ وَ 

 .(2) »وقد أوردت يف أرسار التنزيل شواهد أخر«قال: 

وذلك عند رشحه لقول  (ء التنزيلامأس )فذكره باسم  :الثالث أما املوضع 

 الناظم: 

َن َبنْيَ اْلَكرْسِ  ْل َكِذْي ِصاَل  مٌ رْ َوحِ  ... َبةٌ  ُصحْ َواْلَقرْصِ َوَسكَّ  (3) َوُننِْجي اِْحِذْف َوَثقِّ

، وال يوجد له كتاب هبذا (4)  »وهلا توجيهات مذكورة يف أسامء التنزيل«قال: 

 د: أرسار التنزيل. خطأ يف الكتابة، واملرا االسم، فربام أنه

 الناظم:    حه لقولحد عند رشثانيًا: اإلمام الغزايل، وقد أشار إليه يف موضع وا

 ( 5)َدَة ْاألَْخَفُش النَّْحِويُّ َأْنَشَد جُمِْماَل  ... َرْسِمِه َزجَّ اْلَقُلوَص َأيِب َمَزا عْ َومَ 

لو سكت من ال «ك: ثل ذليف م (7) يف كتابه التفرقة  (6) كام قال الغزايل«قال: 

 
 (. 674(، رقم البيت )53تن الشاطبية، )م (1)

 (.481رشح الشاطبية، للسيوطي، ) (2)

 (. 891(، رقم البيت )71ة، )متن الشاطبي (3)

 (.537رشح الشاطبية، للسيوطي، ) (4)

 (. 674(، رقم البيت )53متن الشاطبية، ) (5)

ئتي مصنف، ولد يف طوس سنة لطويس الغزايل، حجة اإلسالم، له نحو ما هو حممد بن حممد أبو حامد ا (6)

(،  1/50ية، للسبكي، ): طبقات الشافع هـ. انظر505هـ، فقيه شافعي، فيلسوف، تويف سنة 450

 (. 7/22واألعالم، للزركيل، )

اجي  الم والزندقة، أليب حامد الغزايل، انظر: كشف الظنون، حللتفرقة بني اإلسيصل اوهو كتاب ف (7)

 (. 2/1304خليفة، )
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 . (1)  »يعلم قل اخلالف

 م الكتاب.امل واس الوحيد الذي ذكر فيه اسم العوهذا هو املوضع 

 أبو عبيد، وقد أشار إليه يف موضع واحد عند رشحه لقول الناظم:  : اً ثالث

 ( 2)اَد َغْيَطاَل ِفْضُه َويِف َص ْمِز َواْخ َمَع اهْلَ  ... َكاَم يِف َنٍد َواألْيَكِة الالَُّم َساكِنٌ 

يكة(  وقال أبو عبيد: )ليكة( اسم القرية التي كانوا فيها، و)األ«قال السيوطي: 

 .(3)   »م البلد كلهاس 

 رابعًا: الشافعي، وقد أشار إليه يف موضع واحد عند رشحه لقول الناظم:   

اَل ِمُلوا ُقْل ُشْعَبُة ُتكْ  َويِف  ... َواْلُقَراِن َدَواُؤَنا َوَنْقُل ُقَرانٍ   (4) املِْيَم َثقَّ

ا كثري أهنوالتحقيق يف قراءة ابن «بعد أن ذكر قراءة ابن كثري يف )قرآن(، قال: 

للكتاب العزيز،   امً بل هو اسم هبذه الصيغة غري مشتق، ُجعل عل، ل قليست من الن

 . « (5) كالتوراة واإلنجيل، نّص عىل ذلك الشافعي

لقول  واحد عند رشحه ، وقد أشار إليه يف موضعًا: ابن عباس مسخا

 الناظم:  

هُ َوَساَل هِبَْمٍز ُغْصُن َداٍن وَ   َاْبَداَل  ِمَن اهْلَْمِز َأْو ِمْن َواوٍ  ... مْ َغرْيُ
ٍ
 ( 6)َاْو َياء

ف  خا: أو عىل أنه من: سال يسال كــ«ل(، قال: ابعد أن ذكر الوجه يف قراءة )س 

أنه من: سال يسال، بمعنى: ون األلف )من واو أو( عىل خياف، لغة يف املهموز، فيك

 
 (.481 - 480بية، للسيوطي، )رشح الشاط (1)

 (. 928(، رقم البيت )74متن الشاطبية، ) (2)

 (.395/ 10(، وانظر: لسان العرب، البن منظور، )547للسيوطي، ) رشح الشاطبية، (3)

 (. 502رقم البيت ) (،40طبية، )متن الشا (4)

(، والربهان يف  3563/ 6ر: لسان العرب، البن منظور، )(، وانظ439رشح الشاطبية، للسيوطي، ) (5)

 (.374/ 1علوم القرآن، للزركيش، )

 (. 1081(، رقم البيت )87متن الشاطبية، ) (6)
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: سال ، ويؤيده قراءة ابن عباسابدال(كون األف من )ياء يجرى واد من العذاب، ف

 . (1)  »سيل

فهذه املواضع اخلمسة فقط التي ذكر فيها السيوطي أسامء كتب أو علامء،  

نسبة األقوال إىل  دًا يف ذكر أسامء الكتب، أو وخالصة منهجه يف ذلك: أنه مقل ج

ب ، ويف موضع واحد فقط نس-من غري الشاطبية-و القراءات إىل القراء العلامء، أ 

 ام الغزايل يف كتابه التفرقة. مل إىل عامل وذكر اسم كتابه، وذلك عن اإلالقو

 يف التوجيه.  تفصيلاملطلب اخلامس: ال
ضحًا، وا رشحه للشاطبية خيترص اختصاراً كام أشار الباحث فإن السيوطي يف 

ويظهر ذلك جليًا يف توجيهاته للقراءات التي غالبًا ما تكون بكلمة أو بضع كلامت، 

 فّصلإال نادرًا، حيث  ج جه يف رشحه عمومًا، ومل ينخرم هذا املنهذا منهوه

يف بعض التوجيهات، وذلك يف ستة مواضع فقط يف مجيع  -نسبياً  -السيوطي 

 ومن أمثلتها:   الكتاب،

 رشحه للبيت:   لمة )بني(، يفعند توجيهه لك

نـَوَس  ... دُ ـ مَ ـِه َأْح ــَوالِيـَاٍن يُ ـم ـقْ ـُر لُ ــَوآِخ  اَل ـخُ ـْي ـُه َزاٍك َوَش ـَكَّ  ( 2)ُه االَوَّ

والكلمة أصلها بثالث ياءات: ياء التصغري، والم الكلمة، وياء  «وطي: سيلاقال 

قاء ثالثة لالستثقال، فالكرس اللتاإلضافة، فأدغمت األوىل يف الثانية، وحذفت ال

  ضًا، ة أياء املحذوفة، والسكون عىل حذف الياء الثانيالساكنني، وداللة عىل الي

 . (3)  »يف، ووجه املغايرة اتباع األثرفخء التصغري مبالغة يف الت واالقتصار عىل يا

 
 (.596رشح الشاطبية، للسيوطي، ) (1)

  (.758) (، رقم البيت06متن الشاطبية، ) (2)

، أليب (، وإبراز املعاين 327-326، )(، وانظر: كنز املعاين، لشعلة 502رشح الشاطبية، للسيوطي، ) (3)

 (. 775-2/774شامة، )
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 ومثال آخر عند توجيهه لكلمة )بالسؤوق( يف رشحه للبيت: 

وِق َساَقي اَل  ... ا َزَكاهَا َوُسوِق امْهُِزوَمَع السُّ  (1) َوَوْجٌه هِبَْمٍز َبْعَدُه اْلَواُو ُوكِّ

، دس ق( بضمتني كأَ ( عىل )سومجع )ساقاً  ذلك أنهيف  لوجهوا«قال السيوطي: 

ثم مهزت الواو، ثم سكنت اهلمزة، ثم مجع هذا عىل فعول، أو عىل )سوق( 

كذلك،   (2) )يوقنون( رئ به يفبالسكون، ثم مهز بمجاورة الواو الضمة، كام ق

ـ )كأس( و )رأس(، أو عىل لغة من يقلب املد ل عىل اجلمع، أو شبه بـاملفرد محو

 . (3)»ىل األصليف الثالثة بال مهز ع او  واخلاتم، واجلامعة قرؤزة كام سمع يف: العاملمه

إذا ما قورنت بتوجيهاته  (4)يف مواضع حمدودة فصل وخالصة منهجه: أنه ي

أما إذا قورن مع غريه من الرّشاح  قليل، ده عن تفصيلرية يف القراءات، وال الكث

 . تفصيالً ذلك ة، وغريمها، فال يعد املهتمني بالتوجيه، كالسخاوي، وأيب شام

 

 

 

 
 

 
 (. 938(، رقم البيت )75متن الشاطبية، ) (1)

عن حقائق   اف(، والكّش 1/163النمريي )يؤقنون( انظر: البحر املحيط، أليب حيان، )قرأها أبو حية  (2)

ات القرآنية، للدكتور (، ومعجم القراء1/24، للزخمرشي، )وعيون األقاويل يف وجوه التأويل نزيلالت

 (، ويف البحر املحيط )النمري( وهي قراءة شاذة.1/181خمتار ورفيقه، ) أمحد

، أليب شامة،  (، وإبراز املعاين410(، وانظر: كنز املعاين، لشعلة، )551سيوطي، )ح الشاطبية، للرش (3)

(2/938). 

 (، فهذه املواضع596(، )055-549(، )514(، )480 -479أما بقية املواضع فهي يف الصفحات: ) (4)

 األربعة املكملة ملا ذكر يف املتن، فجملتها ستة مواضع.
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 املبحث الثاني
 منهج السيوطي يف مضمون التوجيه 

هلا، فتارة  تعددت مناهج العلامء وطرقهم يف توجيه القراءات واالحتجاج

ة بأسباب النزول، أو برسم املصحف، أو الرواية  آنية أخرى، وتارحيتجون بآيات قر

 ،ه واحتجاجهتايف توجيه سلك عدة مسالك  ، والسيوطي ، (1) للغة والسند، أو با

 سبعة مطالب:قّسمت عىل 

 املطلب األول: التوجيه ابلرواية واتباع األثر. 
كتفي بتوجيه كثري من املواضع، أنه يطي يف من املالحظ يف منهج السيو

ليم، ومن  قوله: رواية أو اتباعًا لألثر، وهذا رد إىل األصل وهو منهج س القراءات ب

 أمثلته عند رشحه لقول الناظم: 

 ( 2) َويِسَء َوِسيَئْت َكاَن َراِويِه َأْنَباَل  ... إِْشاَمٍم َوِسيَق َكاَم َرَسابِ  َل َوِحي

)كان  [27ك:]املل ﴾يل﴿ٱو ،[33]العنكبوت: ﴾رب﴿ٱو«قال السيوطي:

  راويه( باإلشامم )أنبال( وهو ابن عامر والكسائي ونافع بخالف الباقني، ووجه 

 . (3)  »ختصيص كل بام قيل فيه: اتباعًا األثر

 ثال آخر عند رشحه للبيت:مو

فْ  ... َوبِاْلَيا ُينَاِدْي ِقْف َدلِياَل بُِخْلِفهِ  َم َصنَْداَل َوُقْل ِمْثُل َما بِالرَّ  ( 4)ِع َشمَّ

)قف( البن كثري )دليالً   [41]ق: ﴾ىك مك لكٱ﴿ٱ)وباليا(  «السيوطي: ل قا

اية عنه ورك ع، فال موجب حلذف يائه، والستة وقفوا بدوهنابخلفه(، ألنه فعل مرفو

 
 (. 153-151د. عبد العزيز املزيني، ) علم القراءات، انظر: مباحث يف (1)

 (. 448م البيت )(، رق36متن الشاطبية، ) (2)

 (. 1/450(، وانظر: إبراز املعاين، أليب شامة، )426رشح الشاطبية، للسيوطي، ) (3)

  (.1045(، رقم البيت )84ة، )متن الشاطبي (4)
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 . (1)  »اتباعًا للرسم

وع من وخالصة منهجه يف التوجيه بالرواية أو اتباع األثر: أنه يلجأ إىل هذا الن

قراء، فيسلم  أو اختالف ال له سبب واضح لتوجيه القراءة، التوجيه، عندما ال يظهر

 ع باأن املعول عليه يف هذا العلم هو الرواية واتكام سلم أكابر العلامء من قبله، ب

  ﴾ يل ىلمل خلٱ﴿ه عند اختالفهم يف ياء األثر، حيث قال يف أواخر كتاب

بعضهم   (2)وتركوها  ا يف الثاينالرسم حيث أثبتوه وخمالفة القراء يف «: [2–1]قريش:

 . (3) »يف األول؛ دليل عىل اتباعهم يف قراءهتم األثر

 برسم املصحف.   املطلب الثاين: التوجيه
القراءة الصحيحة عند  ، من رشوط قبول ينامتعترب موافقة رسم املصحف العث

هو الركن األعظم  «ه: ، حتى اعتربه الشوكاين أهم الرشوط بقول (4) كثري من العلامء

، ومنع العلامء القراءة بام خالف رسم املصحف ( 5) »القرآنية للقرآنيف إثبات 

جاز  ،بهكان موافقًا ملصحفنا غري خارج عن رسم كتاما كل «العثامين، قال ابن قتيبة: 

 .  (6)»أ به، وليس لنا ذلك يف ما خالفهلنا أن نقر

   رشحه عىل الشاطبية، كثريًا ما وألمهية الرسم، وجد الباحث أن السيوطي يف

علل القراءات بموافقة الرسم العثامين، خاصة فيام اختلف رسمه بني يوجه وي

 
 (. 679 -678ن زنجلة، )القراءات، الب (، وانظر: حجة582رشح الشاطبية، للسيوطي، ) (1)

  هكذا يف الكتاب، ولعل الصواب: وتركها. (2)

 . (843-842(، وانظر: املوضح يف وجوه القراءات، البن أيب مريم، )614لسيوطي، )لرشح الشاطبية،  (3)

ملكي القييس، (، واإلبانة عن معاين القراءات، 1/311اح الوقف واالبتداء، البن األنباري، )انظر: إيض (4)

 (. 25(، ودليل احلريان، للامرغني، )150)

 (. 1/73اين، )إرشاد الفحول، للشوك   (5)

اس ط األسو الرش(، وحيمل كالمه عىل ما تواتر؛ إذ إن التواتر ه43ويل مشكل القرآن، البن قتيبة، )تأ (6)

 (. 202لقبول القراءة، انظر: لطائف البيان يف رسم القرآن، ألمحد أبو زيتحار، )
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 اخلالف يف رسم بعض الكلامت القرآنية بنيإن إذ  ،(1)مصاحف األمصار

 سبب اخلالف يف القراءة، ومن أمثلة ذلك عند رشحه ، يوضح جلياً احفصامل

 لقول الناظم: 

 َرْفُع اجْلَرِّ َعْن َوَلِد اْلَعاَل   ... ِن َحْذُفهاَ  األَِخرَييْ َويِف الَِم هللِِ
ِ
 (2) َويِف اهْلَاء

، )األخريين( [89، 87املؤمنون:] ﴾مع جعٱ﴿ٱ)ويف الم( «قال السيوطي: 

)حذفها(  ف الشام واحلجاز والكوفة، ثباهتا، كام هي يف مصاحإبة التي قرأ الست

جلاللة حينئذ مصاحف البرصة، )ويف اهلاء( من افيصري: )سيقولون اهلل( كام هو يف 

فلم   (3) عند إثبات الالم عن أيب عمرو )ولد العال(، أما األول  )رفع اجلر( الكائن

 . (4)  »ه رسم يف كل املصاحف هبا؛ ألنإال بالالميقرأ 

 ومثال آخر عند رشحه لقول الناظم: 

نَن ْدَفنْيِ َعْن ُش مِّ يِف َمَع الضَّ  ... نُواكَّ ـاًل َوَس ـْر َدلِيـهِ ـي َأظْ ـَِوَمكَّ  ( 5) ْعَبَة املَْاَل  الصُّ

يف  و)ما مكني( )أظهر( نونيه البن كثري )دلياًل(، لرسمه هبام«قال السيوطي: 

، ومن  (6)»حف بنون واحدةاصوأدغم للباقني لرسمه يف بقية املمصحف مكة، 

 
-11احلريان، للامرغني، )ف يف عدد املصاحف املرسلة إىل األمصار، انظر يف تفصيل ذلك: دليل اختل (1)

 (.58-56، ونثر املرجان يف رسم نظم القرآن، لألركاين، )(12

 (. 907لبيت )قم ا(، ر72متن الشاطبية، ) (2)

 . [85املؤمنون: ] ﴾خس حس جس مخجخ مح ٱ﴿ٱاملراد به يف قوله تعاىل:  (3)

وهجاء مصاحف   (،1/277(، وانظر: املصاحف، البن أيب داود، )541اطبية، للسيوطي، )رشح الش (4)

، (، وخمترص التبيني105(، واملقنع، للداين، )179(، والبديع، للجهني، )119، للمهدوي، )األمصار

 (. 192(، والوسيلة إىل كشف العقيلة، للسخاوي، )4/895اود، )أليب د

 (. 854لبيت )رقم ا (،67ة، )متن الشاطبي (5)

(، والبديع،  119) حف األمصار، للمهدوي،(، وانظر: هجاء مصا528رشح الشاطبية، للسيوطي، ) (6)

(، والوسيلة إىل كشف 3/182) (، وخمترص التبيني، أليب داود،104(، واملقنع، للداين، )175للجهني، )

 (. 181العقيلة، للسخاوي، )
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ٱ: تعاىل املالحظ أن السيوطي مل يذكر بعض املواضع املتعلقة برسم املصحف، كقوله

 ﴾ يي ىي مي  خيحي جي يه ىه مه جه ين ىن  من ﴿

إذ رسمت يف مصاحف مكة بزيادة )من(، ويف بقية املصاحف بدون [، 100التوبة:]

مل يذكر توجيهًا  ىذلك فإن السيوطي مل يرش إىل ذلك، بل حت، ومع (1)كلمة )من(

 .  (2) فيها

وخالصة منهجه يف التوجيه برسم املصحف: أنه اعتمد رسم املصحف يف  

بعض املواضع  ترك، وإن (3) جتاوزت العرشين  توجيهه للقراءات يف مواضع كثرية

 ر سابقًا.كام ذك التي يعترب رسم املصحف واختالفه هو التوجيه األمثل هلا،

 بة الفواصل.  ساملطلب الثالث: التوجيه مبنا 
يرى معظم العلامء أن الفواصل القرآنية أو رؤوس اآليات كلها توقيفي، ال جمال 

،  ( 6)   ، والزخمرشي ( 5) ، والداين ( 4) العريب   ابن   القول: ذا  ب إىل ه ـ من ذه ـ وم  ها،ـاد فيـالجته ل

، وكذلك (10) دادـحـ وال، (9) اليت لـخـ م ـل، وا (8)يلوصـ م ـة الـلعـ ، وش (7) اويــخـ والس

 
(، واملقنع،  119(، وهجاء مصاحف األمصار، للمهدوي، )1/627يب داود، )انظر: املصاحف، البن أ (1)

 (. 157-156العقيلة، للسخاوي، )(، والوسيلة إىل كشف 104للداين، )

 (.495رشح الشاطبية، للسيوطي، ) (2)

 (، وغريها. 550(، )524(، )510(، )496(، )479ر الصفحات: )انظمن املواضع أيضًا  (3)

 (.1/188كيش، )رم القرآن، للزالربهان يف علو (4)

 (. 81البيان يف عد آي القرآن، للداين، ) (5)

 (. 1/18األقاويل يف وجوه التأويل، للزخمرشي، ) يونيل وعلكشاف عن حقائق التنزا (6)

 (. 2/562اوي، )خمجال القراء وكامل اإلقراء، للس (7)

 (. 79ذات الرشد يف اخلالف بني أهل العدد، شعلة املوصيل، ) (8)

 (. 106الوجيز يف فواصل الكتاب العزيز، للمخلاليت، )القول  (9)

ي معجز الثقلني عىل ما ثبت عند أئمة األمصار وجرى عليه العمل يف  لدارين يف بيان وعد آسعادة ا (10)

  (.7سائر األقطار، للحداد، )
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من أوجه التوجيه يف بعض املواضع وإن كانت  ، لذلك اعتربها (1) السيوطي

ة مخس :إىل الفواصل أو رؤوس اآليات قليلة نسبيًا، فجملة ما أرجعه السيوطي

 مواضع فقط، منها: 

 عند رشحه لقول الناظم:  

بَِيال َوْهَو يِف اْلَوْقِف ُس ر..الرَقرْصُ َوْصِل الظَّنُوَن وَ َوَحقُّ ِصَحاٍب   ( 2) يِف ُحاَل  وَل السَّ

ابن كثري وأبو عمرو ومحزة والكسائي وحفص )قرص وصل(  «سيوطي: ال قال

 زث ﴿ٱٱ،[66]األحزاب: ﴾يب ىبٱ﴿ٱ ،[01زاب:]األح ﴾يكىكمكٱ﴿ٱ
، عىل األصل برتك األلف يف أواخرها التي قرأ الباقون [67]األحزاب: ﴾مث

 . (3) »اصلسمها هبا، ومناسبة ملا جاورها من الفوباعًا لرالوصل اتبإثباهتا حال 

 ومناسبة ملا جاورها من الفواصل. قوله:   والشاهد

 ومثال آخر عند رشحه لقول الناظم: 

ُنواَأيِب هَلٍْب بِااِلْسَكانِ  ءَهاوَ  اَل  ....  َدوَّ  (4)َومَحَّاَلُة املَْرُفوُع بِالنَّْصِب ُنزِّ

دونوا( عن ابن كثري، وبالفتح عن  ب باإلسكان )وها أيب هل  «قال السيوطي: 

ذات هلب( ومها لغتان، ومل يقرأ به أحد يف الثاين مراعاة ملناسبة قني كاجلميع يف )ابال

 
منها ما يات والفواصل (، وثبت قول آخر أن رؤوس اآل 1/314قرآن، للسيوطي، )اإلتقان يف علوم ال (1)

إىل هذا القول:  لة الفريقني، وممن ذهبهو توقيف، ومنها ما فيه اجتهاد، وليس املقام هنا لبسط أد

التبيان  انظر: (، وطاهر اجلزائري،1/266القسطالين، انظر: لطائف اإلشارات لفنون القراءات، )

ايض، انظر: بشري اليرس،  بد الفتاح الق(، وع203احث املتعلقة بالقران عىل طريق اإلتقان، )لبعض املب

بني التوقيف واالجتهاد،  وع، انظر: بحث عد اآلي(، وغريهم، ولالستزادة حول هذا املوض118)

م، 2019، 2، عدد15 جملد شادي امللحم، جملة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية، جامعة الشارقة،د.

(323- 357 .) 

 (. 699(، رقم البيت )77متن الشاطبية، ) (2)

 (.561الشاطبية، للسيوطي، ) رشح (3)

 (. 1120(، رقم البيت )90متن الشاطبية، ) (4)
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 . (1)  »الفواصل

 الفواصل. بة والشاهد قوله: مراعاة ملناس 

وخالصة منهجه يف التوجيه بالفواصل: أنه اعتربه نوعًا من أنواع التوجيه،  

 توجيهه بالفواصل نإهبه باعتبار أن الفواصل من التوقيف، ومع هذا فاتباعًا ملذ

 بعدد املواضع التي وّجه فيها. مقارنة (2) -مخسة فقط–قليل جدًا 

 . التوجيهشهاد ابلشعر يف  ابع: االستاملطلب الر 
مما هو معلوم أن كثريًا من القراءات تتعلق بمعاين اللغة، واختالف األلفاظ 

عاين بأشعار امل ذهإىل تغري املعنى، والعلامء عادة يستدلون هل واالشتقاق، مما يؤدي

 مع اختصار  ، وهذا دأهبم يف توجيه القراءات، والسيوطي عرب قديامً ال

الذي يوّجه فيه شهد بالشعر ليدلل عىل املعنى رشحه، إال أنه أحيانًا قليلة يست

أبيات من  نية بثام -يف فرش احلروف–القراءة، وقد استشهد يف رشحه للشاطبية 

واعتذر عن حذف األلف  «: نتم(هه لكلمة )ها أقوله عند توجي الشعر فقط، ومنها:

 لكثرة االستعامل، وعن زيادهتا عىلعىل األول، بأن ألف هاء التنبيه قد حتذف 

 بعد مهزة االستفهام، كقوله:  الثاين، بأن األلف قد تزاد 

 (3). آأنِت أْم أّم ساملِ ........     ..........

 .  (4)  »فكذا اهلاء املبدلة منها

 
(، وذهب بعض العلامء إىل أن اتفاق القراء يف فتح الثانية )هلب(، دليل 615بية، للسيوطي، )رشح الشاط (1)

(،  776ة، )وهذا رأي مرجوح، انظر: حجة القراءات، البن زنجلأقوى من اإلسكان،  أن الفتح عىل

 ( .846وضح يف وجوه القراءات، البن أيب مريم، )وامل

 (. 601ورة اإلنسان، انظر: رشح الشاطبية، للسيوطي، )واضع الثالثة فهي يف سأما بقية امل (2)

 بني جالجِل ... وبني النقا آأنِت أْم أّم ساملِ  بية الوعساءهذا البيت لذي الرمة، ومتامه: أيا ظ (3)

ربد،  (، املقتضب، للم 2/186(، ومجهرة اللغة، البن دريد، )3/812لسيبويه، )انظر: الكتاب، 

 (. 2/723البن جني، )، ورس صناعة اإلعراب، (1/36)

 (.453رشح الشاطبية، للسيوطي، ) (4)
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 شاطبي:رشحه لقول اليوطي عند : قال السومثال آخر

ِه َدرُّ اْلَيْوَم َمْن الََمَها َفالَ  اَل ِمْن ُملِيِمي النَّْحِو إاِلَّ  مْ َتلُ  .... َكلِلَّ  ( 1)  جُمَهِّ

 : (2) كقول عمرو بن قميئة«قال السيوطي: 

 ذ تنكر أعالمهارضني إ...  األقد ساءلتني بنت عمرو عن الــ

 (3) ر اليوم من المــــها دهلل ـتعربت ... اس ملـا رأت ســـاتيد مـا 

املضاف إليه بالظرف،  أراد: هلل در من المها اليوم، ففصل بني املضاف و

 . (4)»ردود، وهذا القدح مو)ساتيد( جبل

ال يف  ه، إذ مل يستشهد بالشعر إمنوخالصة منهجه يف االستشهاد بالشعر أنه مقل 

يذكر اسم الشاعر غالبًا،   ال أنهالكثرية، كام  بالنسبة لتوجيهاته (5)  مواضع قليلة جداً 

 . -ملثال السابق وهو الذي تم ذكره يف ا–وذكره يف موضع واحد فقط 

 التوجيه.رد على النحاة يف املطلب اخلامس: ال
ت  بعض القراءااجتهدوا فأخطؤوا بتضعيفهم لمما هو معلوم أن بعض النحاة 

سندها، جاعلني القراءات وصحة ىل ، مقّدمني علمهم ونحوهم عأحيانًا  املتواترة

أخرى، وهذا ال   نقراءة أحيانًا، ويضّعفو نقواعد النحو هي احلكم، فنجدهم يردو

اللغة، فام ثبت من قراءات   ن بقراءاته املتواترة هو احلجة عىلينبغي، إذ إن القرآ

لو  ة و: موافقة اللغة العربيقراءةاملعترب يف رشوط المتواترة يعترب من قواعد اللغة، و

 
 (. 673(، رقم البيت )53متن الشاطبية، ) (1)

حلرية، خرج مع امرئ  وأقام يف اعمرو بن قميئة بن ذريح الثعلبي البكري، شاعر جاهيل، نشأ يتيامً هو  (2)

ـ. انظر: األعالم، للزركيل، ه58 يفيال يف شعره، توالطريق، وكان واسع اخلالقيس إىل قيرص فامت يف 

(5/83.) 

 (. 1/278د، )(، واملقتضب، للمرب79/ 1انظر: الكتاب، لسيبويه، ) (3)

 (.479رشح الشاطبية، للسيوطي، ) (4)

(، 435(، )543ثالني السابقني، وأما بقية املواضع فهي يف: )ضعان يف املمووهي ثامنية فقط، ذكر  (5)

(480)، (513( ،)549( ،)596.) 
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كل قراءة وافقت العربية «لوجوه، قال ابن اجلزري: جوه وليس بكل ابوجه من الو

وصح سندها فهي القراءة  تامالً حوافقت أحد املصاحف العثامنية ولو اولو بوجه، و

 . (1)»الصحيحة التي ال جيوز ردها، وال حيل إنكارها

لطعن فيها،   اء يدافعون عن القراءات ويردون عىلًا من العلامهلذا نجد كثري

له سهم يف  أو التشكيك يف توجيههم، والسيوطي  بون عن التضعيفويذ

تصاره يف رشحه للشاطبية، وقد وجد وإن كان مقاًل به بام يتناسب مع اخذلك، 

ة )يف  ط يرد فيها السيوطي عىل النحاة يف رشحه للشاطبيلباحث أربعة مواضع فقا

 ًا: فرش احلروف(، أبرزها وأكثرها إسهاب

الَدهم  أو لكثري من املرشكني قتُل  وكذلك ُزّينَ ٱ﴿ة ابن عامر عند دفاعه عن قراء

 بيت:  ، عند رشحه لل[137]األنعام:   ﴾ٱهمرشكائِ 

 (2)  ِماَل َدَة ْاألَْخَفُش النَّْحِويُّ َأْنَشَد جُمْ  ... َوَمْع َرْسِمِه َزجَّ اْلَقُلوَص َأيِب َمَزا

اءات ثابتة، يف قر ح به قادحونغالب ما يقد واعلم أن «قال السيوطي: 

به قصورهم يف ذلك  أحكام مقّررة يف سائر الفنون؛ إنام سبوأحاديث صحيحة، و

يف كتابه   (3) غزايلع عىل دقائقه وأرساره، كام قال ال الفن، وعدم االطال

يف  ، ولو عرف القادح»اخلالف لو سكت من ال يعلم قل «يف مثل ذلك:  (4) التفرقة

  حتواء ا من عند اهلل، أن من أرسار التنزيل االاملجمع عىل نزوهل ةتالثابهذه القراءة 

عىل مجيع لغات العرب كثريها وقليلها، غالبها ونادرها، واالنطواء عىل مجيع ما 

وقليلها فيام أبرزت تارة باللفظ، وتارة بقراءة فيه حتى  استعملته كثريًا فيام أكثرت،

 
البن  (، وانظر: منجد املقرئني ومرشد الطالبني،1/134النرش يف القراءات العرش، البن اجلزري، ) (1)

 (. 396-1/293(، ومناهل العرفان، للزرقاين )79اجلزري، )

 (. 674م البيت )(، رق53ة، )بيمتن الشاط (2)

 سبق التعريف به.  (3)

 تعريف به. سبق ال (4)
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ئعه العجب  دااهتا، الهتدى إىل وجه الصواب، وألدرك من بال يفوته يشء من لغ

 .(1)   »العجاب

وهذا املوضع أطول ما رشح به السيوطي يف كتابه هذا، حيث استوعبت هذه 

 . (2) القراءة قرابة الصفحتني

نحاة: أنه نادرًا ما يرد عليهم ويناقشهم، إذ مل يرد وخالصة منهجه يف الرد عىل ال

–، ثالثة منها بردود خمترصة، وموضع وحيد (3)ضع فقطعليهم إال يف أربعة موا

أسهب فيه السيوطي، وذلك ألنه مل خيصص هذا الكتاب للرد  -الذي بني أيدينا 

 عىل النحاة أو غريهم، بل جعله كتابًا خمترصًا.

 العقيدة يف التوجيه. املطلب السادس: مسائل   
ند أهل السنة  عالعقيدة ستدل ببعض القراءات املتواترة عىل مسائل يف ي

  رن  ممٱ﴿ٱ واجلامعة، وعند غريهم من الفرق، عىل سبيل املثال: يف قوله تعاىل:

وبذلك تعلم «، قال الشنقيطي: (4) ، عىل قراءة: ضم التاء [12الصافات:] ﴾  زن

زة والكسائي، فيها إثبات العجب هلل تعاىل، فهي أن هذه اآلية الكريمة عىل قراءة مح

 .  (5)»ه القراءةهذ  آيات الصفات عىلإذًا من 

وقد يكون هذا االستدالل صحيحًا، وأحيانًا جيانب الصواب، فينربي العلامء   

، فلم لبيان ضعفه وعدم صحته، وهذا جماله توجيه القراءات، أما السيوطي 

يذكر يف رشحه للشاطبية، ومل جيد الباحث له إال يكن يعطي هذا اجلانب اهتاممًا 

 
 (.481 -480)رشح الشاطبية، للسيوطي،  (1)

 (. 481 -480رشح الشاطبية، للسيوطي، ) (2)

 (. 513-512(، )498(، )483ت: )الثالثة األخرى يف صفحاإضافة للمثال املذكور، املواضع  (3)

ي،  البن اجلزر لتاء، وقرأ الباقون بفتحها، النرش يف القراءات العرش،وخلف بضم ا ئيقرأها محزة والكسا (4)

 (.65/ 4زاهر يف القراءات العرش البواهر، للشهرزوري، )(، واملصباح ال4/298)

 (.743/ 6لقرآن، للشنقيطي، )أضواء البيان يف إيضاح القرآن با (5)
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دة، وكانت تتعلق بفرقة املعتزلة، وذلك عند رشحه  يمسائل العق  ىلإإشارة واحدة 

 للبيت:  

 َمْع َفْتِح َضاِدهِ 
ِ
اَل  ... َيِضلُّ بَِضمِّ اْلَياء  (1) ِصَحاٌب َومَلْ خَيَْشْوا ُهنَاَك ُمَضلِّ

اده(: بناء للمفعول قرأه )صحاب(، أي  )بضم الياء مع فتح ض« قال السيوطي:

ضلال( والباقون قرؤوا بفتح الياء مشوا هناك خيوالكسائي، )ومل حفص ومحزة 

لون بأن العبد يضل ـزلة القائـا املعتـهـلق بـعـذه تـوهل، ـاعـاء للفـنـاء بـر الض ـوكس

 . ( 2)   »نفسه

يه، وإنام اكتفى  مل يناقش رأي املعتزلة هنا، ومل يبني ما ف وجيل أن السيوطي 

العقيدة،  املتواترة يفن أثر القراءات اغري مهتم ببي باإلشارة إليه فقط، فيعترب 

 وال حتى يف الرد أو املناقشة ملن يستدل هبا من الفرق املختلفة عىل آرائهم العقدية. 

    املطلب السابع: الرتجيح يف التوجيه.
يلحظ أنه يذكر التوجيه  إن املتتبع لتوجيهات السيوطي يف رشحه للشاطبية،

آخرًا، كام أنه من  يًا أو يضّعفره، وال يقّوي رأكوغالبًا ال يستدل ملا يذخمترصًا، 

النادر أن يعّلق أو يعّقب عىل تلكم التوجيهات، وعليه فهو ال يرّجح قوالً عىل آخر، 

إال يف مواضع معدودة، كام أنه يف مجيع توجيهاته ال يفّضل قراءة متواترة عىل 

 نهج األسلم.مل، فهو هبذا يتبع ا(3) منيخرى، كام فعل بعض العلامء املتقدّ أ

رات التي استخدمها السيوطي، والتي تدل عىل ترجيحه تعددت العبا وقد

 ألحد األقوال ومنها: 

 
 (. 728(، رقم البيت )58متن الشاطبية، ) (1)

 (.495، للسيوطي، )ح الشاطبيةرش (2)

ن حنبل، الطربي، القرطبي، ابن جزي رة: اإلمام مالك، أمحد بملتواتءات ااممن ذهب إىل التفضيل بني القر (3)

ن رشد،  (، والبيان والتحصيل، الب62) الكلبي، وغريهم، انظر: السبعة يف القراءات، البن جماهد،

 (.1/123علوم القرآن، للسيوطي، ) واإلتقان يف، (165/ 2(، واملغني، البن قدامة، )1/358)
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 أوالً: عند رشحه للبيت:   -

َك بِاإِلْدَغاِم لِْلَغرْيِ َداُلهُ  اَر َرا ... َوُحرِّ اَل َوبِاخْلَْفِض َواْلُكفَّ  ( 1) ِويِه َحصَّ

  ة، األفصح للخف ه: بالفتح كام هوالوحّرك باإلدغام للغري د«قال السيوطي:

، والعبارة الدالة عىل الرتجيح: )كام هو  (2) »واإلدغام واإلظهار يف املجزوم لغتان

 األفصح(. 

 ثانيًا: عند رشحه للبيت:  -

اُد َزايًا  َهاأبَِحْيُث َأَتى َوالصَّ اَل َلَدى َخلَ  ... ِشمَّ  (3)  ٍف َواْشِمْم خِلَالَِّد االَوَّ

صل، والصاد لغة احلجاز والسني هي األالثالث لغات فيه، و«قال السيوطي: 

ثر العرب(،  ، والعبارة التي تشري إىل الرتجيح: )لغة احلجاز وأك(4)  »وأكثر العرب

 وإن كانت ليست رصحية يف ذلك. 

 ثالثًا: عند رشحه للبيت:   -

َر يِف ْاألُ   ( 5)ْحِريكِِه َواَل تَ َوَعمَّ َندًى كِْسفًا بِ  ... وىَل َكَتْقُتَل َثابٌِت ُتَفجِّ

، والعبارة الدالة عىل  (6) »وفجر وفّجر لغتان، واملشدد أبلغ«طي:قال السيو

، وقد يفهم منها أيضًا عدم الرتجيح، وإنام أبلغ يف (7) )واملشّدد أبلغ(الرتجيح: 

 ار، وليس ترجيحًا لقراءة أو اختيار هلا.املعنى، أي أوضح وأشد أثرًا يف االنفج

 
 (. 622بيت )قم ال(، ر50متن الشاطبية، ) (1)

 (.2/665(، وانظر: إبراز املعاين، أليب شامة، )467اطبية، للسيوطي، )رشح الش (2)

 (. 109، رقم البيت )(9متن الشاطبية، ) (3)

 (. 152 -151بن أيب مريم، )القراءات، ال  وه(، وانظر: املوضح يف وج194) طبية، للسيوطيرشح الشا (4)

 (. 278(، رقم البيت )65متن الشاطبية، ) (5)

 (. 418-3/417(، وانظر احلجة يف علل القراءات السبع، للفاريس، )521) ، للسيوطيرشح الشاطبية (6)

 مك لك ﴿ٱ تعاىل: ، ألهنم مل خيتلفوا يف قولهي أجود القراءتنيوه« بكر بن إدريس:قال أبو  (7)
ختار يف الكتاب امل .»ءأنه بالتشديد، ألن ذلك يكون شيئًا بعد يش [،91اء:إلرس]اٱ﴾ يك ىك

 (. 1/484) ل األمصار،معاين قراءات أه
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 حه للبيت:  د رشرابعًا: عن -

اَل  ... رْصًا َرَوى اْبُن جُمَاِهدِ ُقنُْبٍل قَ  َوَعنْ   ( 1) َرآُه َومَلْ َيْأُخْذ بِِه ُمَتَعمِّ

 مت﴿ٱ)وعن قنبل قرصًا روى(: أبو بكر )ابن جماهد(، يف مهزة  «قال السيوطي: 

به( ابن جماهد مع روايته له )متعمال(، ألن حذف ، )ومل يأخذ [7]العلق:  ﴾ هت

 . (2)»جه املد، وبه قرأ اجلامعةعربية، والو مثل ذلك ضعيف يف الف يفاألل

والعبارة الدالة عىل الرتجيح: )والوجه املد( ، وهذا املوضع الوحيد الذي جيزم  

رّجح قراءة وضّعف أخرى، وهو كام ال خيفى رّجح  به الباحث أن السيوطي 

لشاطبي القراءة األخرى التي وصفها ا  عىلملتواترة التي قال عنها: وبه قرأ اجلامعة، ا

قنبل، فاعتربها السيوطي ليست متواترة، فضّعفها بقوله: أي عن  (ومل يأخذ به): بـــ

 . (ألن حذف األلف يف مثل ذلك ضعيف يف العربية)

س املقام هنا  ، ولي (3)والصحيح أن قراءة قرص اهلمزة لقنبل ثابتة متواترة

يف  سيوطي املوضع مما يثبت عدم تعمق ال هذالالنتصار هلا وإثبات صحتها، و

 القراءات. 

مل يرجح ومل يفضل بني القراءات إال يف  وخالصة القول: أن السيوطي 

موضع واحد، عندما اعتقد أن الرتجيح بني قراءة متواترة ثابتة، وأخرى مل تصح، 

باراته ليست رصحية ن عإذ إ  تمل الرتجيح وعدمه،أما املواضع األخرى فكلها حت

 بالرتجيح.

 
 (. 1115(، رقم البيت )89متن الشاطبية، ) (1)

 (.610وطي، )رشح الشاطبية، للسي (2)

(، وإبراز املعاين،  2/633، )البن غلبون ن،يف القراءات الثام ة(، والتذكر174، )انظر: التيسري، للداين (3)

 (.311القايض، )الشاطبية، لعبد الفتاح  (، والوايف يف رشح2/1092أليب شامة، )
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 اخلامتة
 التي تم التوصل إليها من خالل البحث:  برز النتائجوفيها أ

يف فرش  -بلغت توجيهات السيوطي للقراءات يف رشحه عىل الشاطبية  -1

من  : ثالثامئة وثامنية وأربعني توجيهًا، وقد أحصاها الباحث يدويًا أكثر  -احلروف

 .قان الدقة واإلتمرة، زيادة يف

تم بجانبني  الشديد، وهي يمتاز باالختصاررشح السيوطي للشاطبية  -2

 رئيسني؛ فك رموز القصيدة، وتوجيه القراءات باختصار. 

من منهج السيوطي يف توجيه القراءات يف رشحه للشاطبية: عدم التفضيل  -3

ة تقد أن القراءواحد، عندما اع ، ومل يرجح إال يف موضعبني القراءات املتواترة

 األخرى غري متواترة.

،  رسم املصحف، وجعله حجة يف ذلكجيهاته عىل د السيوطي يف تواعتم  -4

 . وجتاوزت توجيهاته برسم املصحف العرشين موضعاً 

يمتاز توجيه السيوطي للقراءات يف رشحه للشاطبية، باعتامده الرواية  -5

 واتباع األثر أساسًا يف التوجيه.

در أن يذكر  السيوطي بتوجيه واحد، ومن النايهاته، يكتفي يف معظم توج -6

، ومل يذكر أكثر من توجيه إال يف وهذا يتناسب مع اختصار رشحهمن توجيه،  أكثر

 .اثني عرش موضعاً 

يعترب السيوطي يف توجيهه للقراءات يف رشحه للشاطبية مقاًل من   -7

أربعة  - تهمالنحاة ومناقشومن الرد عىل ، -ثامنية مواضع فقط-االستشهاد بالشعر

موضع  - طاهتم من القراءاتدية واستنباومن مناقشة الفرق العقائ، -مواضع فقط

 ، ولعل هذا يتالءم مع اختصاره وإجيازه.-واحد فقط

وذلك - التوجيه عنده أصولاعترب السيوطي رؤوس اآلي والفواصل من  -8



 مــحـلـمـد الــمـن أحـدي باــش .د                 ة ــيـ بـاطــشرح الــي شـراءات فــه القـــيـوجـي تـي فـوطـيـج السـهـنـم

364 

اآلي توقيفي  جلمهور بأن عدّ ورأي ا ، وهذا يتوافق مع رأيه-يف مخسة مواضع فقط

 كله.

لم القراءات يف رشحه  لسيوطي يف عر يف ختام البحث عدم تعّمق ايظه -9

 للشاطبية، ويؤكد هذا قوله: أنه مل يأخذ القراءات عن شيخ. 

 وأما أبرز التوصيات التي تم التوصل إليها من خالل البحث فهي: 

بية بشكل عام، ويف شاطرضورة دراسة منهج السيوطي، يف رشحه لل -1

 األصول بشكل خاص.

ا العلم حيتاج إىل مزيد من ذ ال زال هذاالهتامم بعلم توجيه القراءات، إ -2

   الدراسات والتحقيقات والتحريرات.
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 املراجعاملصادر وفهرس 
 ،حتقيق فرغيل عرباوي ،ـ(ه437)ت، مكي بن أيب طالبالقييس اإلابنة عن معاين القراءات،  -1

 هـ.1432، 1ط ،دار كتاب، بريوت

ة، عبد الرمحن بن إسامعيل ، أبو شامحرز األماين يف القراءات السبع إبراز املعاين من -2

 هـ.1429، 1هـ(، دار الصحابة، طنطا، ط665)ت

، مطبعة احللبي ،هـ(911)تالسيوطي، جالل الدين بن أيب بكر ،اإلتقان يف علوم القرآن -3

  هـ.1398، 4مرص، ط

دار  ،هـ(1250)تين، حممد بن عيل الشوكا ،ق من علم األصولحتقيق احلرشاد الفحول إىل إ -4

 هـ.1423 ،1، طرتاث العريب، بريوتإحياء ال

، السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر أسرار التنزيل املسمى قطف األزهار يف كشف األسرار -5

 هـ.1414، 1ط وزارة األوقاف لدولة قطر،حتقيق أمحد احلامدي،  هـ(،911)ت

إرشاف  هـ(،1393)ت ، الشنقيطي، حممد األمني قرآنيان يف إيضاح القرآن ابلأضواء الب -6

 هـ.1426، 1بكر أبو زيد، دار عامل الفوائد، مكة، ط

 م.1984، 6دار العلم للماليني، بريوت، ط هـ(،1396)تالزركيل، خري الدين  األعالم، -7

بد ، محيتو، د. ع القراءاتقصيدته حرز األماين يفة عن أبو القاسم الشاطيب، دراساإلمام  -8

 هـ.1425، 1ط اهلادي، دار أضواء السلف، الرياض،

حتقيق د.  ،هـ(328)تابن األنباري، حممد بن القاسم  ،إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا -9

 هـ.9013 ،1ط حمي الدين رمضان، جممع اللغة العربية، دمشق،

املوجود  حتقيق عادل عبد هـ(،457)تان، حممد بن يوسف بو حيّ ، أالبحر احمليط -10

 م.2010، 3ت، طورفاقه، دار الكتب العلمية، بريو

حتقيق أد. سعود  ،هـ(442)تاجلهني، حممد بن يوسف  ،البديع يف رسم مصاحف عثمان -11

 م.1998 ،1، طدار إشبيليا، الرياض ،الفنيسان

املكتبة  هـ(،794)ت الدين حممد بن عبد اهللبدر  ، الزركيش،يف علوم القرآن الربهان -12

 هـ.1432لعرصية، بريوت، د.ط، ا 
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حتقيق  هـ(،1403)ت، القايض، عبد الفتاح سر شرح انظمة الزهر يف علم الفواصلبشري الي -13

علمية، أ.د حممد سيدي األمني، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة النبوية، ودار الكتب ال

 هـ.1437، 1بريوت، ط

، الشاذيل، عبد القادر بن حممد يوطياحلافظ جالل الدين الس هبجة العابدين برتمجة -14

، 1حتقيق د. عبد اإلله نبهان وحّسان فالح، جممع اللغة العربية، دمشق، ط ـ(،ه935)ت

 م.1988

تعليق هـ(، 911)ت ، للسيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكرالبهجة املرضية يف شرح األلفية -51

 هـ.1433، 1بريوت، طدق الشريازي، دار العلوم، صاالسيد 

حتقيق فرغيل  هـ(،444)ت عثامن بن سعيد و، الداين، أبو عمرالبيان يف عد آي القرآن -61

 م.2011، 1عرباوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

حممد حجي، دار  حتقيق د. هـ(،520)ت، ابن رشد، حممد بن أمحد البيان والتحصيل -71

 هـ.1408، 2المي، بريوت، طالغرب اإلس

، قيق السيد صقرحت ،هـ(276)تابن قتيبة، عبد اهلل بن مسلم  ،أتويل مشكل القرآن -81

 هـ.1401، 3، طاملدينة املنورة ،املكتبة العلمية

 (، هـ1338)ت، اجلزائري، طاهرالتبيان لبعض املباحث املتعلقة ابلقرآن على طريق اإلتقان -91

  ، د.ت.1سالمية، حلب، طو غدة، مكتبة املطبوعات اإلالفتاح أب اعتنى به عبد

حتقيق د. أيمن  هـ(،399)تبون، أبو احلسن بن طاهر ، ابن غلالتذكرة يف القراءات الثمان -20

 .ـه1421، 2سويد، مكتبة التوعية اإلسالمية، القاهرة، ط

ن، تونس، دار سحنو ،هـ(1393)تلطاهر ، ابن عاشور، حممد ا تفسري التحرير والتنوير -12

 م.1984د.ط.، 

ر الكتب أوتو برتزل، دا  حتقيق ،هـ(444)تن بن سعيد عثامعمرو أبو ، الداين، لتيسريا  -22

 هـ.1425، 2العلمية، بريوت، ط

حتقيق د. عبد احلق  هـ(،643)ت، السخاوي، عيل بن حممد مجال القراء وكمال اإلقراء -32

 هـ.1914، 1، بريوت، طالقايض، مؤسسة الكتب الثقافية
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مطبعة جملس املعارف، حيدرأباد،  هـ(،321ت)مد بن احلسن ، ابن دريد، حمهرة اللغةمج -42

 . هـ1344، 1ط

، حتقيق سعيد األفغاين ،هـ(403)تة نجلرعة، عبد الرمحن بن ززأبو  ،حجة القراءات -52

 هـ.1435، 1، طبريوت ،مؤسسة الرسالة

حتقيق  ،هـ(377)تد الغفار الفاريس، احلسن بن عب ،سبعاحلجة يف علل القراءات ال -62

 هـ.8142 ،1، طبريوت دار الكتب العلمية، ،معوضجود وعيل عادل عبد املو

حتقيق د. عبد العال  ،هـ(370)تابن خالويه، احلسني بن أمحد  ،احلجة يف القراءات السبع -72

 هـ.1428 ،1القاهرة، ط عامل الكتب،، مكرم

 ،هـ(911)ت بكر السيوطي، عبد الرمحن بن أيب، اتريخ مصر والقاهرة ة يفحسن احملاضر  -82

 هـ.1387، 1القاهرة، ط حممد أبو الفضل، دار إحياء الكتب العربية،حتقيق 

املقريزي، أمحد بن عيل  خطط املقريزي )املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلاثر(، -92

، 1مكتبة مدبويل، مرص، طوي، حتقيق د. حممد زينهم ومدحية الرشقا ،هـ(845)ت

 م.1988

تب دار الك ،هـ(1349)ترغني، إبراهيم بن أمحد املا ،آنعلى مورد الظم دليل احلريان -30

 هـ.1436 ،3بريوت، ط العلمية،

حتقيق  هـ(،656)ت، شعلة املوصيل، حممد بن أمحد ذات الرشد يف اخلالف بني أهل العدد -13

 بة.د. عبد الرمحن اليوسف، نسخة حموس

حتقيق  هـ(،1150ت)ن أمحد املكي، حممد ب ، ابن عقيلةيف علوم القرآنالزايدة واإلحسان  -32

 هـ.1436، 2تفسري للدراسات القرآنية، الرياض، طفهد العندس ورفاقه، مركز 

د. شوقي ضيف، حتقيق  ،هـ(324)تابن جماهد، أمحد بن موسى ،السبعة يف القراءات -33

 ، د.ت. 3دار املعارف، القاهرة، ط

حممد حسن حتقيق  ،هـ(392)تعثامن ، ابن جني، أبو الفتح عرابسر صناعة اإل -43

 .ـه1421، 1ية، بريوت، طإسامعيل ورفاقه، دار الكتب العلم
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 سعادة الدارين يف بيان وعد آي معجز الثقلني على ما ثبت عند أئمة األمصار وجرى عليه -53

، 1حابة، طنطا، طدار الص هـ(،1357)تبن عيل ، احلّداد، حممد لعمل يف سائر األقطارا

 هـ.  1428

مع اللغة العربية األردين، ، أ.د. سمري الدرويب، جملة جمهرست مؤلفايترسالته فالسيوطي و  -63

 م.1999عاّمن، 

دار  هـ(،1089)ت، ابن العامد، أبو الفالح عبد احلي شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -73

 ـ.ه1399، 2السرية، بريوت، ط

حتقيق  هـ(،911ت)ن بن أيب بكر وطي، جالل الدين عبد الرمح، السيشرح الشاطبية -83

 م.2011، 1بريوت، طفرغيل عرباوي، دار الكتب العلمية، 

املطبعة السلفية، القاهرة،  هـ(،256)ت، البخاري، حممد بن إسامعيل صحيح البخاري -93

 هـ.1400، 1ط

مكتبة  هـ(،902)تمحن السخاوي، حممد بن عبد الر ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع -40

 هـ.1353 ،1، القاهرة، طالقدس

حتقيق عبد الفتاح  هـ(،771)تالوهاب بن عيل، السبكي، عبد طبقات الشافعية الكربى -41

 هـ. 1388، 2احللو وحممود الطناحي، مطبعة عيسى البايب احللبي، ط

الشارقة للعلوم ، جملة جامعة أمحدد. شادي امللحم، ، عد اآلي بني التوقيف واالجتهاد -24
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 امللخص

كِيِب  ِرَساَلة   تناول البحث دراسة وحتقيق  م َوقمِف َوالَّتر لِيِط ِِف  ِِف اْلمَدِّ َوالم َوالترخم

ِقَراَءةِ  ، عن ثالث نسخ هـ(1082)تاْلكنايس  يضن بن الَقازيد عبد الرمح يبأل الم

  .خمطوطة

منهج اْلؤلف، وأسلوبه، همة كبعض اجلوانب اْلإىل  الدراسة ِف عرضت  

صحة نسبة الرسالة إىل اْلؤلف، ووصف  ، ومع بيان منهجي ِف التحقيق  ،درهومصا

عرفت لكوين  ،لمؤلفوأرضبت عن تقديم ترمجة ل النسخ اخلطية، ووضع صورها.

 امس والعشون من جملة معهد ت ِف العدد اخلِشَ ن  حققتها و به ِف رسالة سابقة

اإلدغام  يق قحت يف القول الشهري": بعنوان الشاطبي للدراسات القرآنية، اإلمام
 .دراسة وحتقيقا، "البن القاضي الكبري

الرسالة التي أروم نشها حول فتاوى البن القايض وجهت إليه  يدور موضوع 

ومراتب التالوة من حذر من تلميذه الشيخ حممد بن أمحد الفايس حول مراتب اْلد، 

 عل ف التخليط ِف القراءة، والوققاعدة ِف الَّتكيب وووترتيل،  وتوسيط،

 .الت القرائية اْلثارة ِف الرسالةإلشكازمني، وغريها من اتالْلا

راتب اْلد، الوقف عل أحد  ابن القايض، أسئلة ِف: م املفتاحية:الكلمات 

     ِف القراءة. والتخليط اْلتالزمني، التقديم والتأخري، الَّتكيب
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 قدمةامل
َ أَ  َل عَ  م  اَل السر وَ  ة  اَل والصر  ،نِي اْلَ العَ  بِّ رَ  هلل د  مم الَ   َس رم اْل   ِف شم

 هِ ، وعل آلِ نيَ لِ

 سم تَ  مَ لر َس وَ  هِ بِ حم َص وَ 
 . د  عم بَ وَ .يما لِ

 ه  الر وَ تَ  دم قَ ، فَ مِ وم  اليَ إىل زولهِ ن   منذ   ة  لَ امِ َش  اية  عنَب وجلر  عزر  اهللِ اب  تَ كِ  َي ظِ َح  دم قَ لَ  

اهلل   اِب تَ كِ م بِ ايتهِ نَعِ  وهِ ج  و   نم مِ  َك لِ  ذَ ىَل ا إِ مَ وَ  اءةا رَ ، وقِ اا ريِس فم ، وتَ رتيالا تَ  مِ َم تِ باالهم  اس  النر

تَِمِمِهم  رِ وَ ومن ص   العزيز.   تم يَ مِّ ت به س  اختصر  وم  ل  ع   تم رَ هَ ظَ  أنم  اهلل اْلجيدِ  اِب تَ كِ بِ اهم

م  ق  لم َخ ف فيها صنر ،رآنِ وم القعل  بِ  عالج  وكل عامل .الممن علمء اإلسم  صونال ي 

   .حث علوم القرآن ِف العصور األوىلابقر مستت  عرصه، هلذا ملشائكة ِفا قضاي

والتفنن ِف   ،عل حفظه القراء   َص رِ أن َح  ؛بالقرآن الكريم العنايةِ  ورِ من ص  و

  ، طويل ومتشعب  تارخيه، وحكاية نيةعلم القراءات القرآ إىل نشأةمما أدى  قراءته،

 ته ومؤلفاته.شأن ف علر  عِف التر  حثنيَ البا د  يفِ التي ت   إىل بعض اْلداخلِ  التنبيه   يكفي

 هـ(224)ت أبو عبيد القاسم بن سالموصل عددها نحو ثالثني قراءة فقد أ

  الحظَ ثم  إىل نحو مخسني قراءة،فأوصلوها  اءبعض القرر  -فيم بعد-وتوسع فيها 

صحف اْلخلط  ةِ اءَ ِف استنباط احتمالت القرَ  العقلِ  ما راج من إعملِ  العلمء  

 واألركانَ  األصوَل  من شيوخ القراء يضع   شتد إىل شيختعل الاجة ا جمم ؛عثمينال

ِف هذا   التأليف   وعمر  ،السبعة عيسب ِف ت (هـ324)تالقراءة، فاجتهد ابن جماهد  لقبولِ 

السن  ووأبهـ(، 381)ت محد بن السن بن مهران األصبهاينبكر أ وبلف أأ، فالفنِّ 

  معش الطربي  ووأب (،ـه743)ت ييسالقأيب طالب  نومكي ب ،هـ(399)ت بن غلبون

عمر اْلهدوي  العباس أمحد بن ووأب هـ(،444)ت عمرو الداين ووأب هـ(،477)ت

،  هـ( 537)ت عبد اهلل بن شيح  ووأب ،هـ(488ت)السن الرصي ووأب ،(هـ044)ت

  َب تِ ك  ثم  .هـ(338)ت وانتهى ذلك إىل ابن اجلزري  هـ(590)ت الشاطبي القاسم بووأ

أن سارت مدارس   ، ومكي وابن شيحينامرو الد عأيب بع من طريق سءات ال للقرا
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 وابن آجروم  هـ(،690)ت القصاب ناب ،باْلغرب حتديدا أعالمهاورة، ومن مجلة مشه

  اخلراز أبو عبد اهلل و ،الدرر اللوامعصاحب  ( هـ730)ت بريبن وا هـ(،723)ت

ة  اْليمون  حبصا هـ(081)تالفايس قييسال عبد اهلل ووأب مورد الظمآن،صاحب 

وإنشاد  ، تفصيل عقد الدرر  صاحب هـ(919)ت ازي اْلكنايسن غبواة، يد لفر ا 

 هـ(1082)ت أبو زيد عبد الرمحن بن القايض اْلكنايسو  الشيد من ضوال القصيد، 

وأستاذ األساتيذ، كان شيخا حافظا، وحجة   ،وشيخ اْلغرب الشهري ،إمام القراء

 . حتقيق القراءات ردا ِففه، ومقتبو راءِف اإلق ةعخ اجلمجمودا إماما، شي؛ حمققا الفظا

صناعة خاصة ِف العرص العلوي حافظت عل قرائية مدارس  وقد كان هؤالء رواد  

فجر الساطع  ال ك مع تصانيفه الشهرية،  السيم ابن القايض اْلغاربة ِف علم القراءات،

ة  ئم ومقالة األ  ،البرصةقيق قراءة إمام حت وعلم النرصة ِف ، ِف شح الدرر اللوامع 

وغري   وحتقيق الكالم ِف قراءة اإلدغام، يف اهلمزة لمزة وهشام، ختف ِفالم ألع ا 

أحد رسائله الشهرية اْلوسومة  حققتيل أن  عز وجل وقد يرس اهلل ،ذلك من تآليفه

  ريق ط ،القول الشهري ِف حتقيق اإلدغام الكبري أليب عمرو البرصي من طريقيه  :ــب

يقها، مواصلة العناية حتق اف أهدبني من . وكنت سطرتيالدورق طريالسويس و

وقفت له عل هاته بَّتاث ابن القايض اْلخطوط واْلفقود، فكان من ذلك أن 

 طِ ، واخللم نيم اْلتالزمَ  حدِ  عل أ والوقِف  ،اْلدِّ  ِف بيان مراتِب نفيسة سالة الالرِّ 

 تنيفادة وأجوبة أئلأس  ة عنعبار وهي راءات.لقكيب، والتقديم والتأخري ِف اوالَّتر 

 فقد ظهر انسجام  ف عل أنظار ابن القايض حول كتاب اهلل اْلجيد.  التعر  ِفكثريا 

باقي كتبه، حيث استفاد مما وظفه ِف  ،ِف العناية بالقراءات القرآنية مشوعه الكبري

ادة منها م قى، استالذي حوى مصادر نفيسة ِف القراءات الفجر الساطعالسيم 

ية، وتأثر رآن الكريم أعظم رز ئ أهل القزوفاته ر ِفو ،درر اللوامع ل ا شح ل جيدة

الذي   هـ(1102)ت ة أيب عيل اليويسددل عل ذلك قصي بذلك أهل اْلغرب قاطبة،
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وكانت جنازته من ثم شيع ِف جنازة مهيبة حرضها العام واخلاص،  رتاه فيها.

هـ(1082)سنة  انزماْلشاهد التي مل ير مثلها منذ أ
(1)  . 

 لة حتقيق مجلة من األهداف، أمهها: اساته الر م هترو داف البحث: هأ
  ها للنش ِف حلة قشيبة تليق هبا.حتقيق رسالة جيدة ِف باهبا، وإعداد1

 وبصاحبها عن ثالث نسخ خمطوطة.

العناية بالَّتاث اْلغريب، سيم ما تعلق بالدراسات القرآنية ألعالم كبار  .2

لنا أن  د خاص حق نر هلم س سا بل اريخ اْلغرب؛ ة ِف تدارس قرائية كبريم أسسوا

 نفتخر به.

  وِف  . بيان ما جرى به العمل عند اْلغاربة وما اندثر عندهم ِف جمال القراءات3

ومراتب اْلد الثالث من حذر وتوسط  نحو: الوقف اهلبطي،وط القراءة، ش

مل اْلدرسة راز معامما يسهم ِف إب ه؛، جريا عل عادة ابن القايض ِف رسائلوترتيل

 قراء. ِف اإل ربيةاْلغ

حترير حمل النزاع بني القراء، فلم رأى ابن القايض اختالف علمء القراءات ِف  .4

مر بكتابة رسالة لطيفة حرر فيها اإلشكال، وقلل من حجم  شوط القراءة، ه

 ، دون رد أو نقد اباالختالف الدائر فيه. وذلك بعرض مضامني أهل األداء ِف الب

 يف. أو تضع

 
مم، إمام القراء وعالمة اإلمام اْلقرئ سيدي عبد الرمحن بن القاسم ابن القايض، الفقيه اْلحدث اهل هو (1)

هور ِف العرص العلوي، وشيخ اجلمعة ِف اإلقراء، وصاحب مدرسة خاصة، العامل النحوي، شاْل اْلغرب

الفجر  مشهورة منها: ثرية له مؤلفات ك  ـ(، ه999: )ولد سنة شأ، ندار واْللفايس الكنايس األصل، ااْل

فله  أغ ما ان اخلالف والتشهري واالستحسان و بي  ِف أربع جملدات، وله  الساطع ِف شح الدرر اللوامع

جى العودة إىل: (. ْلزيد التعرف عل حياته ير1082وغريمها كثري )ت مورد الظمآن ِف القرآن مطبوع، 

القراء والقراءات  فم فوق، وانظر:  1/80ية،مصادر كفاية وغنققه من ما ذكره حم ي، ففساطع الفجر ال 

،  البن القايض كبري ال ام القول الشهري ِف حتقيق اإلدغ ظر: وين. 95-94، سعيد أعراب، صباْلغرب 

لدراسات معهد الشاطبي لالعدد اخلامس والعشون، جملة عبد الرحم اإلسمعييل،  دراسة وحتقيق:

 تالميذه.خه، ولة تآليفه وشيورسدت مج . فقد3-265ص لقرآنية،ا
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لقرائي خصوصا، وذلك بمواصلة ي عموما وام اث اإلسالالَّت  خدمة .5

 التنقيب عن نوادره ودرره. 

 املنهج املتبع يف الدراسة: 
،  همنهج نسبة الرسالة إىل اْلؤلف، وذكر قدمت للنص اْلحقق بدراسة وافية عن

ان وع الرسالة، وبيوضكم عرجت عل بيان مه، ومصطلحاته، وأسلوبه، ومصادر

 سخ اخلطية، وصورها. ببيان الن ختمت ذلكثم  قيق.ي ِف التحمنهج

   خطة البحث: اقتضت طبيعة الرسالة تقسيمها إىل مبحثني:
 :ع نقطسبوفيه املبحث األول: قسم الدراسة،   -

 نسبة الرسالة إىل اْلؤلف.  .1

 منهجه.  .2

 مصادره.  .3

 أسلوبه. .4

 .موضوع الرسالة. 5

 ه. لحاتصطم .6

 طية. اخللنسخ وصف ا .7

 . لتحقيقا   ع يفملتباملنهج ا  -
 ويتكون من:  الثاين: قسم التحقيق،القسم    -

 .النص اْلحقق  .1

 وحتتوي عل: ؛الفهارس العلمية .2

 فهرس األعالم الواردة ِف الرسالة. .أ

 فهرس أسمء الكتب الواردة ِف النص.  ب.

 واْلراجع. فهرس اْلصادر  ج.

 ويات. حت. فهرس اْلد



 اإلمساعيلي الرحيم بدع .أ(    ملكناسي ا ن القاضيبا) ــــيف القراءة ل خليطلتوا رسالة يف املد والوقف والرتكيب 

382 

 (الدراسةاألول )قسم ال
 :يضالقا بن ا  ؤلفاملصحة نسبة الرسالة إىل  .1

توافر من الدالئل ما يكفي لنسبة الرسالة إىل أيب زيد عبد الرمحن بن القايض 

 اْلكنايس، وممن تواتر عل ذكرها، حمققو تراثه، أشري إىل بعضهم: 

عريف التايض ِف سياق لفات ابن القخي ضمن مؤيذكرها أمحد البوش  .1

 يقه.قحتو امع للو ر ا الفجر الساطع ِف شح الدر ْلؤلف ِف دراسة با

، برقم:  رسالة ِف القراءات مفهرس اخلزانة السنية بعنوان: . ذكرها أيضا 2

10420 . 

رسالة ِف اْلد   ونسبها إليه أيضا مفهرس اخلزانة العامة بتطوان بعنوان: .3

بني  موع، مامن جم تقع ض ،881برقم: قراءة لتخليط ِف ال والوقف والَّتكيب وا 

 . 393وص 391ص

، وقد قارنت  الفجر الساطعِف كتابه:  فلؤاْلص و ع نصا موصه. توافق نص4

 بعض نقوله هناك، وأحلت عليها كم سيأيت بيان ذلك.

تكشف رسالة ابن القايض وهي عبارة عن   :. منهج ابن القاضي يف رسالته 2

ا اْلؤلف، ويمكن  حة سلكهواض المح منهجية قرائية عل مأجوبة حول أسئلة 

 :رصد تلكم اْلعامل كاآليت

دل صنيعه عل عناية   وقد ها حسب موضوعاهتا الدالة،وترتيب ةئلس األ تقديم .1

تيل القراء الكبار بمراتب األداء، فقدم باب اْلد عل باب الوقف، ثم الذر والَّت

 هكذا.عل باب التقديم والتأخري، و 

ن، مع التمييز بني اْلتقدمني واْلتأخري قراء معلا نين اخلالف ب حترير مواط .2

م القراءات، كالتيسري أليب عمرو الداين، وحرز ة ِف علسؤس م درامص عن نقلال
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 األماين للشاطبي، والتكملة اْلفيدة للقيجاطي، والدرر البن بري، وغريهم كثري. 

وما  نا،به العمل عندذكره ما جرى وأهم ما جاء ِف رسالة ابن القايض أيضا  .3

 ه.فاتمؤلأغلب  -كم تقدم-دثر بمغربنا. وهو ما يميز ان

 ن القاضي يف رسالته: ر ابدمصا  .3
توافر البن القايض مصادر متينة ِف علم القراءات، وعلوم القرآن، فقد دل تتبع 

ينقل   النقول التي استقاها من تراث من سبقه عل طرق خمتلفة ِف النقل. فأحيانا

ه. احب صاْلؤلِف، وأحياناا يترصف فيه وينسبه إىلح باسم رصيامالا مع التالنص ك

ة إىل رأي ذلك العَلم اْلشهور، كم صنع مثال مع الشاطبي،  تفي باإلشاركاا ييانوأح

والقيجاطي، وابن بري وغريهم ممن استحرضهم ِف حترير بعض شوط اجلمع ِف 

 عنها:  القراءات، ومن اْلصادر التي ينقل 

ف ؤلاْل باسماْلؤلف بالترصيح  رطبي، فقد التزمسن الق ال أليب اءاألد  ترتيب

َّتتيل ِف مناسبة واحدة، مذاهب القراء ِف الذر وال  سياق بيان ِفنص لد اإيراو

: ِقال أبو السن القرطبي ِف حيث قال:
ِ
ََداء تِيِب األم ِهمم ِِف  » َترم

تِاَلفِ كَِر ِمِن اخم َوَما ذ 

ِذ  َخم تِي األم م َ بِالَّتر طِ َوالتر ِر دم ِل َوالم ِه  َوس  َم َذلَِك َعَل َوجم َ وَ  تَِيارِ خم ااِل إنر َفمَض األم ِذ بِاألم اَل   لِ خم

ومِ  ِه ال لز  َتاَره  الَفِريق  اآلَخر  ، َعَل َوجم ذ  بَِم اخم َخم م  األم لِّ َفِريق  ِمنمه  وز  لِك   .   (1)«َفَيج 

 ومن مصادره أيضا: 

سم الكتاب ِف مطلع أجوبته ف إىل اؤلفقد أشار اْل لداين،عمرو األيب  التيسري

تيسري حجة فقد أثبت اْلحجة، وكفى به بال ىوكف»ا: د، هكذاْل اتبعند بيان مر

 . (2)«برهانا

، حيث أشار ابن القايض إىل رأي الشاطبي حرز األماين ووجه التهاين للشاطيب 

 
 . (154ص)، داء وبيان اجلمع ِف اإلقراءترتيب األ (1)

 من هذا البحث. (19 صينظر: ) (2)



 اإلمساعيلي الرحيم بدع .أ(    ملكناسي ا ن القاضيبا) ــــيف القراءة ل خليطلتوا رسالة يف املد والوقف والرتكيب 

384 

ه ِف سلكواألمر نفسه ف. تنبيه لطيل اكتفى بِف اْلسألة، ومل يذكر النص كامال، ب

ابن  ، ومع يدةة اْلف ل كم الت  ي ِفقيجاطال ومعالبن بري،  الدرر اللوامعتعامل مع ال

  للجعربي، فلم ينقل  كنز اْلعاين ِف شح حرز األماينالاجب وابن الصالح، ومع 

اْلحقق »ه: اْلؤلف النص، بل اعتمده ِف مناسبتني، مع وصفه بكونه حمققا، نحو قول

ن  فابال ائية. وإي هي عبارة عن فتوى قرلته الترساانسجاما مع  .(1) «اجلعربي

هم ومصادرهم. مما يدل د ذكر موارالعلمء ِف السطع يضاهي كبار رِف الفجالقايض 

 عل سعة علمه وتوسع مداركه ِف استحضار ذلكم العدد اهلائل من اْلصادر.

 را ِف فتواه:أيضا، واعتمدها مصدومن اْلصادر التي نقل عنها 

ن ِف أكثر م مدهاعت، جلالل الدين السيوطي، فقد نآم القر علو يف اإلتقان 

  ، ( 2)«وقد نقل السيوطي عن اجلعربي» هو عمدته. من ذلك مثال، قوله:ل ؛ بةمناسب

وممن نص عل ذلك »دون ذكر النص، كم استشهد به ِف مناسبة أخرى بقوله: 

 ىدر أخرمصاإذ ينقل عن  (4)«وطيالسي وذكره»، وقوله: (3)«السيوطي ِف إتقانه

شامة ن ابن اجلزري، وأيب ع الين، وبيهقي، والباق وال ي، عرببواسطة السيوطي، كاجل

 وغريهم. 

 اعتمدها اْلؤلف أيضا: ومن اْلوارد التي 

أليب بكر بن األنباري. ومل يرصح اْلؤلف باسم  إيضاح الوقف واالبتداء:

ه  ذهري من نبااألقصود ابن ثم شح م ،«مال يأث »اإليضاح، بل نسب إليه قوال: 

أنني مل أقف عل   هذا، علمريقف غالوِف باري كتابا ألنن االكلمة. وال نعرف الب

 نه. النص مع بحثي الطويل ع

 
 من هذا البحث. (20ص ): نظري  (1)

 . (21ص)، نفسه  (2)

 . (23ص) نفسه،  (3)

 . (26ص) نفسه،  (4)
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، ابن اجلزري، من اْلصادر اْلهمة عند ابن القايض ِف النشر يف القراءات العشر

 َزِري اجلَ ابمن   َنصر َبلم » قال: ح بالنقل عنه من النش حيثرسالته النش. فقد رص

عَ  َبة  َعَل إاِلر َمنم اَل َيلم  َراَءاِت راا ِِف القِ َماهِ د  َعَل َأنره  اَل ي  تم ِديَم ر  َرىَزم  َتقم  . (1) « أ خم

، أليب شامة اْلقديس، وقد نقل عنه املرشد الوجيز إىل علوم الكتاب العزيز 

 بواسطة السيوطي.

 : رسالته  أسلوب ابن القاضي يف . 4
فاْلطلع عل  ته، سهولبه و ِف رسالته وضوح أسلو القايضبن هر تفنن امظامن 

ينهج أسلوبا تعليميا بسيطا، بعيدا عن الَّتاكيب اْلعقدة سجل أن الرجل يرسائله 

يقرأ.  واأللفاظ الغريبة، كي ال جيد القارئ صعوبة ِف الفهم، وال يشعر بغريب ما

رغبة  نذلك ع إىلويعمد قصدا، د ذلك ان يقصوال شك أن العالمة ابن القايض ك

مت الدالة ومن السعا لكل وارد. بثرا ومنجعل كتبه موردا م، ليح سليصادقة وارتيا

ده بمصطلحات أهل األداء، خصوصا اْلصطلحات عل بساطة أسلوبه، تقي  

دون  القراءات القرآنية، مع استظهار نصوص العلمء وأقواهلم باقتدار   ة لفنِّ َس اْلؤسِّ 

 . (2)رسائله أيضا ضعه ِف بنيعوهو ص جتريح،قد أو ن

         ع الرسالة:ضو مو . 5
 علمية حقيقية إشكاالت حول تحقيقهاب قمتالتي الرسالة  وعضيدور مو

  عل أحد اْلتالزمني،  والوقف ، اْلدمراتب تتعلق بمفاهيم أدائية، من قبيل: 

 .تأخريديم وال، والتقوالتخليط ِف القراءة بني القراء ،والَّتكيب

 اطالعاا  وأنه مطلع   ،األداء بعلم احبهاعل دراية ص ادجي ئلةألس ودل تأمل ا

من أعالم  أَشم معلَ  أنه   أفاد البحث  و .عل قضايا علم القراءات القرآنيةِ  واسعاا 

 
 .(25ص) نظر:ي  (1)

 (.822ص)ابن القايض، ، لكبريق اإلدغام اي ِف حتقالقول الشهري (2)
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تلميذ  عبد اهلل سيدي حممد بن أمحد الفايس هو الشيخ أال و ؛القراءات القرآنية

 . (1) اْلؤلف ابن القايض

اْلد،  إتقان ة معرفة كيفيِف هر رغبة الطالب اء تظداأل ِب اتِ بمر اْلتعلق  ففي الشق 

  األقص  ذلك عل األخذ مشافهة، وال مشافهَة ِف اْلغرب  لتوقِف  ع علمه بأحكامهم

 اْلؤلف  توجيه أسئلة إىل إىل الطلبة مما دفع .كم يكي اْلؤلف ِف عرص السائل

 .ثنايا الرسالة ِف يأيت مواضحا ك سؤالعل ال   ه ب  فكان جوا  .العالمة ابن القايض

كاجلار دون جمروره، أو الشط دون   اْلتالزمني دِ وقف عل أَح الب يتصل   وأما فيم

نفيس مبحث وهو  واالبتداء حث الوقفامب مما يندرج ِف مسمى وغري ذلك ،جوابه

وهو من مباحث علوم الكتاب، ألفت فيه مؤلفات وصنفت فيه مصنفات، جدا 

يقف عل نافع أنه  ماإلمان ع وقد اشتهرَ  من كالمه. ىلاتع هللد البيان مرا مدخل هام  

فنافع كان يراعي : »هـ(833)ت يزرقال ابن اجل ،بحسب ورود النص عنه ،اْلعنى

اشَّتك  . و(2)«حماسن الوقف واالبتداء بحسب اْلعنى كم ورد عنه النص بذلك

ة  يا اك رونوه ،ينقطع نفسه ألول يقف حيثمحزة، إال أن ااإلمامان ابن كثري و

كان يراعي الوقف عل رؤوس  » :أن ابن كثري دزري تفيابن اجلأخرى عنه حكاها 

  بينم  . (3) «سوى هذه الثالثة اْلتقدمة وال يتعمد ِف أوساط اآلي وقفاا ، اآلي مطلقاا 

تحقيق  اله ألن قراءتَ  :كان يقف عند انقطاع النفس، فقيل أنهمحزة  اتفقت الرواة عن

ِف ورد ذلك ابن اكل إىل االتمم والقف القارئ إىل و سلغ نفبي  الد الطويل فواْل

الواحدة فلم  ةورسجل كون القرآن عنده كالأوعندي أن ذلك من »قال:  ،اجلزري

، ولذلك آثر وصل السورة بالسورة فلو كان من أجل  معيناا  يكن يتعمد وقفاا 

 
 .(1/98) ،ابن القايض الفجر الساطع، (1)

 . (1/238اجلزري، ) ابن، النش  (2)

 .(238 /1) ،نفسه  (3)
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هبا قوة  بانَ تاس ة لأمث ائل  لسر قدم اوقد .(1) «التحقيق آلثر القطع عل آخر السورة

  ي واقعَ رِّ وَ ا ت  ى حمققة وموثقة توثيقا علميا جيدغة فتوصي  ِف ب اجلواجاء  ثم .سؤاله

لعلمء تكشف اْلستوى العلمي وابن القايض، اْلقرئ العالمة علم القراءات ِف زمن 

قد  و  الباب.ِف هذا القرآنية مسؤولية الفتوى حتملهم توضح و يومئذ، اْلغرب

   .(2) لمءلعا صنصوقا بموث  علمياا  د  ون الرر كيأن  لع لقايضص ابن ارح

     :مصطلحات ابن القاضي . 6
ما  من اْلصطلحات التي يكثر دوراهنا عند ابن القايض حسب تتبعي ْلؤلفاته،

فقد ردد هذا اْلصطلح ِف أغلب رسائله التي وقفت  جرى به العمل القرائي عندنا، 

 د، اْل تبرام ِف التي هي قيق التح موضوع تهلاس ر ِف جاء ان ذلك مثال معليها. وم

نص عل جريان العمل ِف  حيث  ،، والتخليطوالَّتكيب عل اْلتالزمني، الوقفو

ِذ  به عندنا» :عرصه، واندثاره، من ذلك قوله َخم ونص  ،«َوَما َجَرى بِِه الَعَمل  ِمَن األم

م وَ بِنَا رِ غم ا بِمَ َهذَ  َدَثرَ ِد انم َوقَ  »عل اندثار العمل أيضا بقوله:  رِ  مَل َواَل ، ِه َخرَب  َيبمَق لِِذكم

َعَمِل بِ  َوَقدم   »وذكره أيضا ِف جريان العمل بالوقف اهلطبي، ذلك قوله: ، «ِه َنَظر  لِلم

َت َما َجَرى بِِه الَعَمل  ِمَن َوقمِف  مم
َ الترابِِع وَ َعلِ  َبنيم

يِه ِمنم َوقمف 
َبمطِي َكمم فِ   َمعَ  اْلَتمب وعِ اهلم

 َ َباِعهِ  عَ سِ االنر ؤِ ال  َت جابة ابن القايض لاجات عرصه، وأن علم است بنيي. مما «َل اتِّ

لشهري ِف  أيضا ِف باقي تآليفه، ومنها: القول اكم حرض . القراءات لصيق باْلجمع

فقد جرى األخذ عندنا ِف اإلدغام الكبري من » يقول: إذ ،حتقيق اإلدغام الكبري

وما   ن حسا ت واالس  بيان اخلالف والتشهري  كتابه:ان عنو رد ِفو امو، (3) «يقيهطر

وما سكت عنه التنزيل والربهان وما جرى به العمل من   ن أغفله مورد الظمآ 

 
    .(1/238) ،هنفس (1)

 .(1/98)، الفجر الساطع (2)

 . (029ص) القول الشهري ِف حتقيق اإلدغام الكبري، (3)
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. ثم خالفيات الرسم ِف القرآن، وربم خالف العمل النص فخذ بيانه بأوضح بيان 

  عل  يادات الز ِف الرز من بيان اخلالف والتشهري وما وقع  :ورد أيضا ِف كتاب

إىل غري ذلك من تآليفه،   .(1) اليهت عوقف يبه التغلب كتحيث ذكره ِف أ .سري تي ال 

العمل القرائي  ف ففيه غنية. ومن ثم ،ِف شح الدرر اللوامع  الفجر الساطع السيم 

 الناس بكتاب اهلل اْلجيد.  ومعرفة عناية مؤش هام ْلعرفة واقع علم القراءات،
 : مجيلة نسخ خمطوطة  ثى ثاللع لةسا لر ت ا حقق  طية:نسخ اخلوصف ال. 7
اْلد والوقف والَّتكيب والتخليط ِف القراءة. هكذا ورد رسالة ِف  ن:ا خة تطو س ن 

الكريم الزوادي  عبد نسخت بخط الناسخ امة بتطوان.ذكرها ِف فهرس اْلكتبة الع

 13ِف كل كلمة  .339إىل  391 ةحفتبتدئ من الص 881برقم: ضمن جمموع

ت بكت، حمل وسطت بخط مغريب كتب مة،لك 16و  12 بني اسطر مكل سطرا، وِف 

هبا  ،اسم الناسخ: عبد الكريم الزوادي عليها األمحر، كتبفيها العناوين باللون 

  تعليقات ِف اهلامش.

 ومما كتب بعض الطلبة حفظه اهلل يسأل شيخنا ابن القايض...  مطلعها: 

 الته فص ت اروايبسبع ات لصالة سبع آيوكمن يقرأ الفاحتة ِف ا آخرها: 

 م. السالا وفيهوال حمظور صحيحة، 

 يتوي عل، 10420برقم:  تقع ضمن جمموع 1رقم:  نسخة اخلزانة احلسنية 

 هي األخرية ِف اْلجموع. كتبت رسالته ِف اْلد والوقف و ،لوحة البن القايض 12

ت تعليقاعليها محر، العناوين باللون األ افيه ضح، لونتووا بخط مغريب مجيل

مخس صفحات  من  ونتكت الناسخ.النسخ، واسم تاريخ  نية مال خ .راكاتواستد

 كلمة تقريبا.  12سطرا، وِف كل سطر  23ِف كل صفحة  ،ونصف

 
ما جرى به مجع عل عمل بأنه ي ،ابن زهرامعة تعليم العايل بجذ الستاأ يى،أبو ي تور حممدأفادين الدك  وقد (1)

 قرائي عند العالمة ابن القايض.العمل ال
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ضمن جمموع كتب بخط مغريب مجيل جدا واضح 2نسخة اخلزانة احلسنية رقم:

ت يضم رسائل يتكون من ثمن لوحانت فيها العناوين باللون األمحر. ومقروء لو

ق ِف ثالث تحقيع الوايض موضبن القهم رسالة اردات تتصراءالقِف  نفيسة

البن  عن نسخة تطوان والسنية بذكر صاحب األسئلة اْلوجهةز لوحات، تتا

، وهو شيخ الناسخ كم جاء ِف سيايت التعريف به القايض وهو حممد بن أمحد الفايس

 لقايض أيضا. لظاهر أنه تلميذ ابن امطلع الرسالة. وا

  عن بيان هاء التنبيه ِف  ارةبع صف وهي  لوحتني ونتقع ِف ف  لثانيةة اسالالر أماو 

ِف آل عمران والنساء، عند القراء السبع وقد أجاد وأفاد ِف   (نتم ها) :قوله تعاىل

لوحة عبارة عن شح بعض شواهد ِف والرسالة الثالثة أيضا  بياهنا اْلؤلف.

نصف عبارة عن  و ةلوح ِف قعت ،وطاْلخطر آخ لرابعة ِفالرسالة اأما الشاطبية. و

 لعامل دمشقي كم ِف ثنايا اْلخطوط. ل تالوة القرآن.فض ِف بالكتدمة مق

 التحقيق: املتبع يف  نهج  امل
 قام منهجي ِف حتقيق رسالة ابن القايض وفق خطوات واضحة، أذكرها كاآليت:

 فع. انش عن ، بطريق األزرق برواية ورختريج اآليات القرآنية-

النقل، مع عزو النص   ري ِفحوالت  ة،سالالواردة ِف الر ألقوالوا النقولتوثيق -

 إىل صاحبه قدر اْلستطاع، فإن مل أقف عل األصل أحلت عليه بالواسطة.

ختصصهم. فإن كان العلم م الواردين ِف الرسالة من مصادر ترمجة األعال-

ات طبقعدت إىل  ا،رسن مفاكوإن  مشهورا ِف القراءات، عدت إىل طبقات القراء،

 ين وهكذا. رسفاْل

ثالث نسخ   عتمدة ِف التحقيق، وقد اعتمدتة اْلخلطيسخ االن بني ابلةاْلق-

 . خطية، ومل أجعل أحدها أصال

 رمزت لنسخة تطوان ب: ط. ونسخة اخلزانة السنية ب: ح.  الرموز:
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 مناذج من صور النسخ املعتمدة

 من:ط ة ي نالثا ةصفحال                                             .ط:ن م الصفحة األوىل
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 من:ح. الصفحة األوىل
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 .األخرية من:حالصفحة  
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 .2األوىل والثانية من: ح  الصفحة  
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 .2ح  الصفحة األخرية من:
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 (التحقيق) القسم الثاني
 النص احملقق

 َ َ  (2)نا(ال)ومو انَ دِ يِّ  َس َل عَ   اهلل لر َص وَ ، (1) (وحده) هلل د  مم الم  مر حم 
  هِ بِ حم َص وَ ) هِ آلِ وَ  د 

(لِ َم َتسم لَ َوَس   . (3)  يما

) د  )َوَبعم
   ؛(4) 

 ل  أَ سم يَ  ،وهو شيخي حممد بن أمحد الفايس اهلل  ه  ظَ فِ َح  (5)ةِ بَ لَ الطر  ض  عم بَ  َب تَ ا كَ مِمر وَ 

  بن   (6) (شيخنا سيدي عبد الرمحن ر الفهامةعالمة البحالعامل ال اهلمماإلمام الشيخ )

 .(8) ( نيآم) هِ ا بِ نَعَ فَ نَ وَ  اهلل  ه  مِحَ رَ  .(7) ايِض القَ 

سيدنا وموالنا حممد  لصالة والسالم علبعد المد هلل وا السؤالنص )

×) (9)  . 

ا هَ ظَ فِ َح  مم ك  ت  ادَ يَ ِس  ول  ق  تَ   ما   ، ه  ري  ِب عم تَ  َض امِ وَ الغَ  انَ بَ أَ وَ  ،ه  ري  بِ حَتم  َف ارِ عَ اْلم  انَ زَ  نم ا مَ نَ دَ يِّ َس 

   : ا هَ نم مِ ؛  ور  أم   ةِ در ِف عِ  اهلل 

َ  ،اءا دَ ا أَ هَ نمقِ تم ن   مم لَ فَ  ما كم ا ح  اهَ نَمم لِ عَ  نم إِ ا وَ إنر فَ  : دِّ مَ ـ الم  ب  اتِ رَ مَ 
وه  ت   رم رر قَ  اْلِ

 م  ك  ظَ فِ َح  (10) 

َ غَ  اهلل   رر ا مَ مَ  ريم
  نر أَ  نم مِ  مم ك  حِ َشم  ِِف  وه  م  تم بَ ثم أَ وَ  ة 

َ َ َل عَ  ف  قر وَ تَ يَ  اءَ دَ األم  اَل وَ  ةا هَ افَ َش م   ذِ خم  األم

 
 .2ح :نزيادة م ما بني قوسني (1)

 . 2بني قوسني سقطت من: ح ما (2)

 . 2و 1حسقطت من:  بني قوسني ما (3)

 ط.  و 2ح سقط من:ما بني قوسني  (4)

 .انواإلخ 2:ح ِف (5)

 ط. و 1ني سقط من: حبني قوس ما (6)

 (. 2/296) سلوة األنفاسترمجته ِف:  نظروا أبقى اهلل وجوده. 2:حِف  (7)

 ما بني قوسني سقط من: ط. (8)

 .2 قوسني زيادة من: حبنيا م (9)

 : قررتم.2ِف ح (10)
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ةِ ألَ سم  اْلم ِِف  ةَ هَ افَ َش م  
ِ  عَ ِِف  انَبِ رِ غم مَ بِ  (1)  َ  انَ كَ  ث  يم َح وَ  ،ه  لَ بم ي قَ الذِ ا وَ نَ رصم  ذَ كَ  ر  مم األم

 َم فَ  َك لِ

 . ؟هِ يم لَ عَ  ل  ور عَ م  ـالم 

 ا: ه  نـ  م  و  
َ كَ  :ني   م  ز  ال  ت  م  ـل  ا د  ح  ى أ  ل  ع   ف  ق  و  ال   م ل، واهِ ورِ ر  جَمم  ونَ د   ارِّ اجلم ، هِ ابِ وَ َج  ونَ د   طِ شر

( يفم النر) ِف رم وَح 
ا مِمر  َك لِ ى ذَ نَعم مَ  ِفا مَ وَ  ،اهَ مِ اسم  ونَ ا د  اهِتَ وَ َخ أَ وَ  نر إِ وَ  ،هِ ولِ خ  دم مَ  نَ ود   (2) 

 :نم مِ  (وَ ه  ) :ةِ مَ لِ  كَ َل عَ  ف  قم وَ ى الم نَعم مَ ـا الم ذَ هَ  نم مِ وَ  .هِ مِ زِ اَل م   رِ كم ذِ  بِ الر إِ  اه  نَعم مَ  م  تِ يَ  ال

  .ه  وَ حم نَ وَ  ،[137البقرة:] ﴾      ڳ  ڳ  ڳ﴿ 

 ا:  ه  نـ  م  و  
  ڇ  ڇ     ڇ ﴿ :و  حم نَ  نم مِ ( إالر ) :َل عَ  ِف قم وَ الم كَ  :د   ـم  ى ال  ل  ع   ف  ق  و   ال  يف   ع  ن  م  ـال   ه  ج  و  

 . [65ثر:]اْلد ﴾ ڍ

 ا:  ه  نـ  م  و  
 [16لبقرة:]ا ﴾ھ﴿ :َل عَ  ِف قم وَ الم كَ  ا  فق   و  إال   ب  ه  ذ   ي  ال   اء  ر  ق  ال   ض  ع  بـ  

ةَ زَ مم ِلَ 
 ثم  مِ َل عَ  ه  ف  قم وَ  وم  ل  عم مَ وَ  .هِ ِس فم نَ  ِف رم  الَ ِِف  (4)يئِ اَس الكِ بِ ى تَ ؤم ي   مر ث   ،(3)

 نم أَ ) َل عَ وَ  هِ لِ

  ةَ زَ مَحم  يردف عليه مر ث   ،(5) ش  رم وَ لِ  (َل وَص ي  
  .لِ قم النر رِ أخ  تَ وَ  دِّ مَ ـالم  مِ د  قَ تَ لِ

 
 : مسألة.2ِف ح (1)

 لنداِء.: ا2بني قوسني ِف ح ما (2)

السبعة، أحد القراء لوِف التميمي، الزيات رة ام الرب، أبو عمل اإلماة بن إسمعيرب بن عممحزة بن حبي (3)

خذ القراءة عرضا عن سليمن أ  م،ن يكون رأى بعضه أهـ(، أدرك الصحابة بالسن، ويتمل 80سنة ) ولد

 زري، ابن اجل ، غاية النهايةترمجته ِف: نظر ي .هـ(156القراء )ت  مراتباألعمش وغريه. وهو السادس ِف 

(1/237-236). 

والهم، أبو السن الكسائي، أخذ القراءة عرضا وز األسدي مبد اهلل بن هبمن بن فري بن ع عيل بن محزة (4)

عيال عل  ع مرات، قال عنه الشافعي: من أراد أن يتبحر ِف النحو فهوربأ عن محزة الزيات، عرض عليه

 .(100-1/197)، نهايةغاية النظر ترمجته ِف:  يهـ( 189)ت الكسائي،

نافع ورشا لبياضه، والورش يشء أبيض يصنع من  لقبه ، أبو سعيد اْلرصي، بد اهللن بن سعيد بن ععثم (5)

غاية نظر ترمجته ِف: يهـ(. 197)ت ختمت عدة عل نافع ضعر، اللبن، شيخ القراء واْلحققني بمرص

 .(1/114) النهاية،
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 وم قَ  نم مِ  ﴾ڈ  ﴿  :َل عَ وَ 
 .[107]البقرة: ﴾ڈ  ڎ  ڎ  ڌ﴿: اىَل عَ تَ  هِ لِ

  هِ يم لَ عَ  ف  وقَ ي   ه  نر إِ فَ 
 (1) فيها قَ فَ تر ا امَ وَ  دِّ مَ ـمل اِِف  اكِ َِّتَ شم ااِل  لِ جم أِلَ  ةَ زَ مم حَ ى بِ تَ ؤم ي   مر ث   ،ش  رم وَ لِ

ِ  نَ مِ    .امِ غَ دم اإلم

ى تَ ؤم ي   مر ث   (3) ةا يَ ونِ ال  قَ وَ  تاا كم َس  (2)فلَ خِلَ  [246]البقرة: ﴾ې   ې  ۉ ﴿ :َل عَ وَ 

   .(4) د  الر خَ بِ 

أكرمكم اهلل  ،كمم عل يم  رِ كَ ) : ِِف َم كَ ، هِ لِ ثم مِ  َل عَ  ةَ زَ مَحم  ف  قم وَ  اا ضيم أَ  وم  ل  عم مَ وَ 

 هِ يفِ  فردواْل ِف رم لَ ا دَ عم بَ  امَ  نر أَ  َح َض فاتر  (5) (ا وجودكمنوحفظ علي)، كمقاوأب

 تَ سم م   ريم  غَ  ه  لَ  وِف ق  وم مَ ـال ِب َس حَ بِ  ف  نَ أم تَ سم م  
ِ غَ  ِب َس حَ بِ  ف  نَ أم  .  ةا دَ احِ وَ  ةا عَ فم د   هِ ريم

 ا: ه  نـ  م  و  
 اءَ رَ قِ  يِّ  أَ ِِف  اءَش أهيا  َك ل  سم ن يَ أَ  ئِ ارِ لقَ ل نر أ ل  وق  ن لم هَ  :ط  س  و  التـ  و   تيل  والرت   ر  د  احل  

 ة 

ِ َل عَ وَ  ؟اَل  وم أَ  عِ بم السر  نَ مِ  اءَ َش    نم مِ  ِب اتِ رَ اْلم  ِب َس حَ بِ  يعِ مِ جَ لم لِ  د  اْلمَ  لِ هَ فَ  ،ةِ ازَ َج  اإلم
ا مَ  ةِ بَ سم نِ

ِ غَ وَ  ر  دم َح  نم مِ  ه  لكَ َس   ؟اَل  وم أَ  هِ ريم

 : اه  نـ  م  و  
 وم قَ  نم مِ  ﴾ۓ﴿  :ك :د  ح  وا ف  ر  ا يف ح  ه  ل   ك    ب  ات  ر  م  ـل  ب   ان  ي  اإلتـ  

  : ه  اؤ  نَثَ  لر َج  هِ لِ

 :تعاىل من قوله ﴾ ڭ     ڭ   ﴿ :و [73]البقرة: ﴾ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ﴿

 
 . 1سقطت من: ح سنيما بني قو (1)

كبري، أحد القراء العشة، وأحد   ء البغدادي، ثقةبالرابو حممد البزار أن خلف م بن ثعلب بالف بن هشخ (2)

ليم عن محزة،  .(249-1/246)، غاية النهايةظر ترمجته ِف: نيهـ( 229سنة: ) توِف  الرواة عن س 

 قالون يقق  نالون، ألبق القراء كخلف وخالدعند اهلمز عادة القراء اْلغاربة أن يشبهوا حتقيق  جرت (3)

 زيات معروف متداول.الرم ِفنا عندوهذا يوجد  ،اهلمزة

، ممن روى القراءة بأرسها. هنخالد بن عيسى الكوِف، عرض عل محزة وهو من كبار أصحابه اْلكثرين ع  (4)

مزة روايتهم عن محزة ِف تسهيل اهل خلف وخالد ِف وقد اتفق(. 1/248) ،النهاية غاية  ترمجته ِف:ينظر 

 .[60قرة:الب] ﴾ھ﴿له تعاىل: وِف ق

 . 2قوسني سقطت من: حبني  ما (5)
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  ڭ  ڭ ﴿ ﴾ ڭ ﴿ : و [185آل عمران:]   ﴾ ۇ  ۇ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ﴿

 ا: ه  نـ  م  و  ؛ ريها كثهبِش وَ  ،[7:مرانع آل] ﴾ ۇ  ۇ  ڭ
ى طَ سم الو   م  در قَ ت   لم هَ فَ  ، ير  ص  الب  ي و  ك   امل   ه  ب   ص  ت  ي    ال   ر  خ  ت   و   مد  ال   م  د  ق  ا تـ  ذ  إ  

ِ  نَ مِ  نَ كر مَ تَ ي  لِ   فَ تِ اسم  دَ عم بَ  هِ بِ  انِ يَ تم اإلم
ِ
 ا: ه  نـ  م  و  ؟ ِب اتِ رَ اْلَ  (1)اء

  مم ت  لم صر فَ  -اهلل  م  ك  ظَ فِ َح - مم ت  نمك   دم قَ  : يب  ك  الرت   
  نم ا أَ نَهم رِ  كَ َم بِ  ناا َس َح  يالا ِص فم تَ  (2) يهِ فِ

مم ك  ابِ وَ  َج ِِف  َك لِ ذَ  َت بِ ثم ن  
 ة  وَ دم الق   م  ت  نم أَ فَ ) ،مم ك  نمعَ  ه  انَ ذم َخ  أَ يَم فِ  ة  دَ اعِ قَ  َل عَ  ونَ ك  نَ لِ  (3)

َ ِِف  ع  جِ رم اْلَ  م  ك  يم لَ إِ وَ   أَ  .هِ لِّ ك   رِ مم  األم
 اْلَ  نم مِ ا نَيم لَ ا عَ ويض  فِ

ِ
  مم ت  نم أَ وَ  ، اش  طَ عِ  ن  حم نَفَ  ضاا يم فَ  اء

( مم ك  اَل ع   يم  دِ ي   اهلل وَ  ،ود  ر  و  
 (4).   

 : ( 5)(و  ه  و    خ  ي  لش  ل   اب  و  ال   وه  ل  تـ  يـ  و   ه  ل  ام  ك  ب  )  ال  ؤ  ى الس  ه  تـ  انـ  

 . [األجوبة]
د  هلل (ه  دَ حم وَ )  الـَحمم

 . (7) مد وآله وصحبه(وصل اهلل عل سيدنا حم ) :(6) 

َ  ص  نَ  َ  ل  أهم  هِ يم لَ عَ  صر ي نَ الذِ  اِب وَ اجلم  دَ األم
ِ
 رَ مَ ـالم  نَ مِ  در ب  اَل  ه  نر أَ  ةا بَ اطِ قَ  اء

 ِب اتِ

 وَ ه   ذم إِ  اناا هَ رم ب   هِ ى بِ فَ كَ وَ  ، ةَ جر حَ ـمَ الم  َح َض وم أَ  دم قَ فَ  ةا جر ح   ريِ ِس يم التر بِ ى فَ كَ وَ  ،(8) سِ مم خَ ـالم 

َ  عِ اَل وَ  وع  ب  تم مَ ـالم وَ  م  در قَ م  ـالم  ِ غَ  رِ كم ذِ بِ  ةَ ربم هِ ريم
 (9). 

 
 هكذا وردت ِف األصل. (1)

 .به ِف ط: (2)

 يت بيان ذلك. أ، وسيالفجر الساطعسألة ِف ْلاته فصل ابن القايض ِف ها (3)

 .2من: حبني قوسني سقط  ما (4)

 .2ح: سقط منقوسني  بني ما (5)

 .2ح  :بني قوسني سقط من ما (6)

 .2ح :من  زيادةبني قوسني ما (7)

 ْلد،ا تكشف مراتب القراء ِفأليب عبد اهلل القييس،  اْليمونة الفريدة،ن القايض نصوصا نقلها من رد ابأو (8)

 . م  ــــاعِ زَ  ادَ  زَ َم ــَل  ـك   عم دَ  ة  رَ ــَط  ـ َس ـ +++ م   ة  َس مم ـَخ دِّ  اْلَ ِِف  رِ ـــمك ذِّ ـال لِ ــم هأَ  ب  ــِاترَ ـمَ      : فقال

 (.2/98)ابن القايض، ، ساطعالفجر الظر: ني

ِف   فهو الجة أليب عمرو الداين بالتيسرين القايض مرتب اْلد عند أهل األداء ِف مخس، ومثل ـم ابـحس (9)

 . هذا الباب
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َ ا نَ مِ  ل  مَ العَ  هِ بِ  ىرَ ا َج مَ وَ   مَ دَ الق   نَ مِ  د  َح أَ  مِ الَ ِف كَ  تم َس يم لَ فَ  ،ةِ الثَ الثر بِ  ذِ خم ألم
ِ
  ، (1)اء

 دَ وَ ، ةا هَ افَ َش م  وَ  اءا دَ أَ  ون  ك  تَ ها نَ يم بَ  ة  قَ رِ فم التر وَ 
 اِت كَ رَ الَ وَ  وِف ر  الم  بِ  اوهَ ر  در قَ  مم هن   وم كَ  ه  يل  لِ

   .يهِ فِ  ةَ دَ ائِ فَ  اَل  فَ الر إِ وَ 

م ا وَ نَبِ رِ غم مَ ا بِ ذَ هَ  رَ ثَ دَ انم  دِ قَ وَ    َق بم يَ  مَل
 اَل وَ ، رَب  َخ  هِ رِ كم ذِ لِ

 ونَ ق  رِّ فَ وا ي  ار  َص فَ  .ر  ظَ نَ  هِ بِ  لِ مَ عَ لم  لِ

  ةِ ير النِّ بِ َم ه  نَيم بَ 
 ذَ  مم ه  نما عَ نَ ذم َخ أَ  ن  حم نَ فَ  يِق قِ حم التر  مِ دَ عَ لِ

ِ غَ  نم مِ  َك لِ َ  اع  بَ تِّ ااِل وَ  ،يق  رِ فم تَ  ريم  م  تر حم 

  َق بم يَ  مم لَ فَ  ب  اجِ وَ 
  جر تَ احم  اذَ هِبَ وَ  .انِ فَ رم العِ  مِ دَ عَ بِ  ايهَ فِ  ةِ قَ رِ فم التر  رِ ذ  عَ َت لِ  َك لِ ذَ وَ  .ال  جَمَ  لِ قم عَ لم لِ

ي  بِ اطِ الشر 
ِ تَ بَ تَ رم مَ بِ  هِ بِ  (3) ( حني قرأ) (2)  طقَ فَ  نيم

يرَبِ عم اجلَ  ق  قِّ حَ م  ـ ال هِ ــيم لَ ـَع در رَ وَ  .(4) 
 َم بِ  (5) 

هِ دِ لر ـَقـم  ي ـف
  ةِ ـَل  ـعِ ـِب اَب ـــَجأَ وَ  عَ ــَب تر ــم  ال  َف ــالَ ــَخ دم ــَقـَف إالر وَ  ،(7) ريِ ــ ِس ـم ي التر  (6) 

 
ي من صنيع إنم ه اء، والتي اشتهر هبا العمل عندناء الثالث عند القريرى ابن القايض أن مراتب األدا (1)

مرو الداين، ومكي القييس، واْلهدوي، وابن  كأيب ع قدماءاء الكبار من الا القرومل ينص عليه  ْلتأخرينا

. ينظر: قبل يمونة الفريدةْلاكم استشهد بأبيات  القيجاطي،. وقد حكى نصا نفيسا عن شيح وغريهم

 (.1/316) النش،

ة بن أيب القاسم خل (2)   ين ِف اهلل أحد ْلشتهر، ويل شاطبي الرضيرللرعيني اف بن أمحد اهو أبو القاسم بن فرِي 

ببلده القراءات، ثم رحل فأخذ عن ابن هذيل ببلنسية،  هـ(، وقرأ588ار ولد بشاطبة األندلس)األقط

التهاين ِف القراءات السبع،  ز األماين ووجهسن ابن النعمة، ومن تآليفه: حرل اوعن الصدِف، وعن أيب 

غاية  ته ِف:نظر ترمجي ـ(.ه590القرآن، )ت عد آي ظمة الزهر ِفا لرسم، ونلقصائد ِف اوعقيلة أتراب ا

 (.2/20، )النهاية

 وط.1ح من: سقطبني قوسني  ما (3)

ولذلك مل » ك ِف قصيدته، فقال:ه عل أن الشاطبي مل يذكر ذلبنمل أستبن النص جيدا، إال ان ابن اجلزري  (4)

نظر: ي .«داءاْلشافهة ِف األحتكمه  اجعل ذلك مم بل ؛عليهتا وال نبه يذكر ِف قصيدته ِف الرضبني تفاو

 .(1/333) ،النش

سلفي لاإبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل بن أيب العباس العالمة األستاذ أبو حممد الربعي هو  (5)

ين ِف شح يقة السلف: حمقق حاذق ثقة كبري، له مصنفات عدة أشهرها: كنز اْلعابفتحتني نسبة إىل طر

 ،ِف طبقات القراء غاية النهاية ظر ترمجته ِف:نيـ( ه732اإلجازة، )تاطبية بوى الش، ورينرز األماح

(1/25). 

 .غري واضحة ِف: ط (6)

التسمية، ونقل نصا عن السخاوي ذهب  مطلقة حتتمل التفاوت و اعلق اجلعربي عل عبارة الشاطبي بأهن (7)

نظر: ي .اقنيووسطى للب ،محزةلورش و طوىل ن اْلدما النوع تبتني ِف هذل مرفيه الشاطبي إىل االقتصار ع

 .(2/340)، ومنهجه ِف الكنزاجلعربي 
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َ  صلاح .هِ لِ قم نَبِ  (1)اْل َتأثِّرِ    م  هَل  وَ  ،(2) ة  وَ دم الق   م  ه  وا وَ ذ  َخ ا أَ ذَ كَ  ةِ ير النِّبِ  ق  رم الفَ  ب  جَيِ  رِ مم األم

 َ  .ر  جم األم

رَ رر قَ تَ وَ  مَ لِ ع   دم قَ وَ  .(4) × هِ يِ دم هَ  اع  بَ اتِّ  ب  اجِ الوَ  وَ ىَل وم األَ فَ  (3) ِف قم وَ ال  م  كم ح   امر أَ وَ 
(5)  

َ أَ  وم  ل  عم مَ وَ  .(6) اآلِي  وسِ ؤ   ر  َل عَ  ف  قِ يَ  انَ كَ  × ه  نر أَ  ا هَ لَ بم قَ  امَ ا وَ هَ دَ عم  بَ َم بِ  ة  قَ لِّ عَ تَ ا م  هنر

م ا (7) (نَ مِ ) ِ غَ وَ  ولِ ع  فم مَ ـالم وَ  لِ اعِ والفَ  ،هِ ابِ وَ َج وَ  طِ لشر  ذَ  ريم
  ل  دَ ا أَ ذَ هَ فَ  .وم  ل  عم مَ  وَ ا ه  مِمر  َك لِ

 .ه  لَ  َل  أصم اَل  اس  النر هف  لر كَ َت ا يَ مَ  لر ك   نر أَ وَ  ازِ وَ اجلَ  َل عَ  يل  لِ دَ 

َ  ه  نر أَ ي رَبِ عم اجلَ  نِ عَ  ( 8) يوطِ ي  الس   َل قَ نَ  دم قَ وَ   كَ  لِّ ك   َل صم وَ  ز  وِّ جي 
 آنِ رم الق   نَ ا مِ هَ لَ صم فَ وَ  ة  مَ لِ

 
 . 2و1غري واضحة ِف ح:  (1)

 .القوة ِف ط: (2)

ثامن والعشون، وذكر من ألف فيه، وبيان األصل ِف عده با خاصا، وهو: الاب اإلتقانعقد السيوطي ِف  (3)

أفرده بالتصنيف  تداء.االبِف الوقف و لعشون:ع الثامن واوالن»ال: القرآن، فق مبحثا من مباحث علوم

 السجاوندي، وغريهم. خالئق، منهم أبو جعفر النحاس، وابن االنباري، والزجاج، والداين، والعمين، و

م  نباري أن من تا. وجعل ابن األ(539ص) اإلتقان،نظر: ي. «ف: كيف أداء القرآنل به يعرفن جلي وهو

اا نفيساا بنير السيوونقل  .نفسه. «هبتداء فيالوقف واال  آن معرفةمعرفة القر  فيه طي عن السجاوندي نص 

معرفة  ال يتأتى ألحد   هوهو باب عظيم القدر جليل اخلطر؛ ألن»مبحث الوقف واالبتداء، فقال:  أمهيةَ 

ات فرصد مؤل قلت؛ نفسه.. «معاين القرآن، وال استنباط األدلة الشعية منه، إال بمعرفة الفواصل

  : معجم كبري، وقام بدراسة تارخيية حتليلية هلاته اْلصنفات، سمهد ِف فيق حديحممد تو االبتداءالوقف و

  مركز تفسري.، طبع برعاية ةي: دراسة تارخيية حتليللوقف واالبتداءمعجم مصنفات ا

بم  وإن تعلقت ،س اآليات وقوف عل رؤوالِف القراءة  ِف تآليفه أن األفضلحكى السيوطي عن البيهقي  (4)

 .(2/251)، الشعب :و  ،560، صاإلتقان نظر: ي ،وسنته ×اهلل رسول باعا هلدي ها اتبعد

 وتقدر. :2ح ِف (5)

،  النشنظر: ي ،مشتهرة تفيد عناية السلف بالوقف، وأحاديث ةنصوصا كثري السلف نابن اجلزري ع نقل (6)

 .(47ص)، لوقف واالبتداءاْلكتفى ِف او

 .ط سقط من : سنيني قوبما  (7)

الدين السيوطي من أعالم اْلسلمني الذين تيزوا بسعة اطالعهم ومشاركتهم ِف علوم خمتلفة مع  جالل (8)

حسن اْلحارضة ِف تاريخ مرص  قد أنشأ لنفسه ترمجة حفية، يرجى قراءة: و ،كثرة التأليف والتصنيف

 ومها:  ه أال تأيضا أخص تالمذ هلجم وتر ،والتحديث بنعمة اهلل اة الوسطى،وطبقات النح، والقاهرة

  = هبجة، وعبد القادر بن حممد بن أمحد الشاذيل ِف كتابه: ِف طبقات اْلفرسين حممد بن عيل الداودي 
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 ور أَ  نم مِ  يمِ ظِ لعَ ا
 َل صم الوَ  نر ألِ  ؛ب  اجِ  وَ اَل وَ  ام  رَ َح  ف  قم وَ  آنِ رم  الق  ِِف  سِ يم لَ  ذم إِ  ،هِ رِ  آِخ ىَل إِ  هِ لِ

  ، ه  قِ لر عَ تَ م  وَ  اِب رَ عم اإلِ  ة  يفَ ظِ وَ  َك لِ  ذَ َم نر إِ وَ  ،َم اهِبِ هَ ذَ بِ  ل  تَ خَيم ى ناعم  مَ َل عَ  نِ الر د  يَ  اَل  َف قم وَ الم وَ 

  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ ﴿ :و  حم  نَ َل عَ  َف قم وا الوَ ز  اَج أَ  مم إهنر   ىتر َح  ةِ لغَ ال  وَ  غِ يَ الصِّ وَ 

ِ  الر إ يهِ فِ  حمذور ال ﴾   ٿ  اَل قَ  َك لِ ذَ لِ وَ  .م  لِ سم م   َك لِ ذَ  د  قِ تَ عيَ  (1)(اَل ) ي إذم ظِ اللفم  امَ هيَ اإلم
( ن  ابم )

 (2)  َ   َك ال  بَ  َم فَ  ،دِ م  عَ التر  ( 5) يللِ دَ  «مثَ أم يَ  اَل » :ه  ل  وم قَ فَ . (4) «م ثَ أم  يَ اَل » :(3) ي ارِ َب نم األم

 ضم اإلبِ 
ِ وغَ  اِف دَ رم اإلِ كَ  ارِ رَ طِ َ  ل  هم أَ  ه  ر  ك  ذم ا يَ مَ وَ  .هِ ريم  دَ األم

ِ
(َم إنر )ا ذَ هَ  نم مِ  اء

  ةِ هَ  جِ َل عَ  وَ ه   (6) 

 َ وا د  در ـَش  مم ـهنر   أَ الر إِ  ؛ىَل وم األم
َ ـَ ب عِ ــ نم ـ مَ ـ ـ ال  يـِ ف (7)  هِ يم لَ إِ  اِف ـَض اْل  و اِف َض اْل   نيم

  اد  رَ اْل  وَ  .(8) 

 . ةا ـــــ ايَ وَ رِ   ذ  ــ َخ ؤم ي   ه  ن  وم كَ  عِ نماْلَ بِ 

 
 ، وهو ناسخ كتبه وناشها ِف األمصار توِف السيوطي ة حافظ العرص جالل الدينمجَّتالعابدين ب=

 .رآن علوم القِف تقاناإل  ةهـ(. وينظر مزيد تفصيل ِف مقدم911: )سنة

 بني قوسني سقط من: ط. ما (1)

 .2من: ح بني قوسني سقط ما (2)

ان بن سمعة بن فروة بن قطن بن دعامة أبو بكر،  يبن هو حممد بن القاسم بن حممد بن بشار بن السن ب (3)

ِف   ءأجال مءمن عل هـ(، سمع271فظا هلم. ولد سنة )كان من أعلم الناس بالنحو واألدب وأكثرهم ح

ريا، ألف ِف علوم القرآن، والديث، واللغة، والنحو، منها: إيضاح الوقف  عنهم كثزمانه، وروى 

، وشح اْلفضليات، وشح السبع الطوال، والزاهر، والكاِف ِف ثي دواالبتداء، واْلشكل ِف غريب بال

 بقات األدباء،ط اء ِفلبنزهة األانظر ترمجته ِف: ، هـ(328ها )تالالمات، واألمايل وغريالنحو و

 . (3/201)، وإنباه الرواة عل أنباه النحاة، 231، صألنباريا

 بحثت كثريا عن النص فلم أقف عليه. (4)

 عل.ة دازي :2ح ِف (5)

 . 2ح :منبني قوسني سقطت  ما (6)

 شدو. 2: حِف (7)

عل اْلضاف دون   فالوق وزقوهلم ال جي» زري:. قال ابن اجل(1/116)، إيضاح الوقف واالبتداء نظر:ي (8)

ريدون إليه... إنم يريدون به اجلواز األدائي، وهو الذي يسن ِف القراءة ويروق ِف التالوة، وال ياْلضاف 

حرام وال مكروه، اللهم إال أن يقصد بذلك حتريف القرآن وخالف اْلعنى الذي أراد اهلل، فإنه  هبذلك أن

 .(553ص ) اإلتقان،و ،(1/231)،  النشر: نظي. «مأن يأثيكفر فضال عن 
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(ِف)ا مر أَ وَ 
 هِ يم لَ عَ  (2) ف  قم الوَ  م  ه  ت  يَ مِ سم تَ » : مم ه  ض  عم بَ  اَل ا قَ ذَ هِلَ ، وَ ز  ائِ جَ فَ  ةِ ايَ وَ  الرِّ ريم غَ  (1) 

 آنَ رم الق   نر ألِ  ؛ع  دِ تَ بم م   هِ يم لَ عَ  (3) ِف قم الوَ  د  مِّ عَ تَ م  وَ  ،ة  عَ دم بِ  يِح بِ القَ وَ  نِ السوَ  صِ اقِ النروَ  امِّ التر بِ 

،عم م    ه  ض  عم بَ وَ  ،ن  َس َح  ام  تَ  ه  ل  ك  وَ  ،آن  رم ق   ه  ض  عم بَ وَ  ،آن  رم ق   ه  ل  ك  فَ  ،ةِ دَ احِ الوَ  ةِ عَ طم قِ الم كَ  وَ ه  وَ  ِجز 

«ن  َس َح  ام  تَ 
(4) . 

َ  اف  دَ رم إِ ى نَعم مَ وَ   كَ لا أَ رَ قم يَ  نأ مم ه  دَ نمعِ  لِ مَ عم َت سم اْلم  ِف رم الم
 ا مَ  ب  عِ وم تَ سم ة ويَ دَ رَ فم م   ةَ مَ لِ

 :َل عَ  ِف قم الوَ  ازِ وَ  َج َل عَ  ضاا أيم  يل  لِ ا دَ ذَ هَ فَ  .ةِ يَ انِ  الثر ىَل إِ  ل  قِ تَ نميَ  مر ث   ،ِف اَل اخلِ  نا مم يهَ فِ 

َ  ل  هم أَ  انَ كَ  نم إِ وَ  .ه  وَ حم نَ وَ ( وَ ه  )وَ   دَ األم
ِ
ا  مَ َل  عَ اَل وَ  (5) يه()عل ف  قم وَ الم  وز  جَي   اَل  :واال  قَ  اء

َ بَ  ئ  ارِ القَ  َق رِّ فَ ي   نم أَ  مم ه  دَ نمعِ  وز   جَي  اَل فَ  ،ه  هَ بَ شم أَ   ،وعِ ب  تم اْلم وَ  عِ ابِ والتر  ،ولِ م  عم اْلمَ وَ  لِ امِ العَ  نيم

 عَ مَ  ،هِ يم لَ عَ  وِف ط  عم اْلََ وَ  وِف ط  عم اْلَ وَ  ،هِ يم لَ إِ  اِف َض اْل  وَ  اِف َض اْل  وَ  ،ولِ ص  وم اْلَ و ةِ لَ والصِّ 

ِ ا ِِف هَ كِ اَِّتَ اشم   هِ ى بِ رَ َج  امَ  َت مم لِ عَ  دم قَ وَ  .َك لِ ذَ  هِ ابَ شم أَ ا وَ مِهَ دِ َح  أَ ِِف  وأ مِ كم ال  وَ  اِب رَ عم  اإلم

 بم اهلَ  ِف قم وَ  نَ مِ  ل  مَ العَ 
  مم كَ  (6) يطِ

َ بَ  ف  قم ن وَ مِ  يهِ فِ َ  عَ مَ  (7) وعِ ب  تم اْلَ وَ  عِ ابِ التر  نيم ؤِ َت  اسِ النر ال 

 
 ط.  و 1بني قوسني سقط من: ح ام (1)

 اْلوقوف. :2ح ِف (2)

 .(559ص): الوقوف، اإلتقانِف  (3)

 القاسم بن برهان النحوي، وهو مذهب أيب يوسف القايض صاحب أيب حنيفة. يبأ حكاه الزركيش عن  (4)

بو ، أقراءلقراء وكمل اإل ا مجالو. (559ص ) اإلتقان،. و(1/354) وم القرآن،الربهان ِف علانظر: 

صل اإلعجاز ِف  . ونفى أن ي«البدعة هذهفإن كان هذا بدعة فنعمت »  . وعلق قائال:(673ص)شامة، 

 بترصف.نفسه نم اْلعجز الرصف العجيب والنظم الغريب، وليس ذلك لبعض الكلمت. إ الكلمة؛ بل

 وط. 1ح: سقطت منوسني بني ق ما (5)

يِت  ية اهلبطحممد بن أيب مجع  يسيد اهللهو أبو عبد  (6) مر أمحد  اْلتصوف الزاهد، أخذ عناإلمام العامل  الصر

شجرة النور  :نظر ترمجته ِفي .هـ(930ت) غاربةْلوعنه قيد الوقف، أخذ به ا ازيوعن ابن غرزوق، 

، (2/152) ودرة الجال،(، 1/268، )نفاسوسلوة األ. 1061( رقم الَّتمجة: 1/400)، الزكية

 (.176ص )، سعيد أعراب، بباْلغر لقراء والقراءاتا نظر:يو

الغمري   بن الصديقهللبد افألف أبو الفيض ع ،رد عليهء صنيعه، وتفاوتوا ِف المن العلم كثري وقد رد (7)

، حيث نبه  هلبطيخ امنحة الرؤوف اْلعطي ببيان ضعف وقوف الشيرسالة سمها:  م(1993الطنجي)ت

ل ونائبه،  علقه، والفع ل اْلبتدأ واخلرب، والفعل ومتمن قبي بني بعض التوابع َل َص طي فَ إىل أن الشيخ اهلب

 (.77)صهيم الواِف، ار، ابالدراسات القرآنية باْلغربنظر: ي. و(4ص، )واْلفعول



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

403 

   .(2)هِ عِ ابَ تِّ ا (1) َل عَ 

َ  ل  اِص َح   الَ َح  يِّ أَ  َل عَ  قاا لَ طم م   ف  قم وَ الم  وز  جَي   رِ مم األم
 مِ اَل كَ  نم مِ  مَ در قَ تَ  امَ  ه  ل  يلِ دَ وَ  .انَ كَ  ة 

 َ َ  ةِ مر ئِ األم  .انِ نَ دم عَ  دِ لَ وَ ى فَ طَ صم اْل   ِي دم هَ وَ  ،انِ يَ عم األم

َ بَ  يهِ فِ  ف  اَل اخلِ  ل  ص  ف  نـ  م  ـال   د  م  ـال  و    رر الق   نيم
ِ
 اَل ِخ  ر  أثَ  ر  هَ ظم  يَ اَل فَ  م  ول  عم مَ  اء

  ِِف  إالر  مم هِ فِ

 بَ تم ر  بِ  د  َح أَ  لِّ ك  ى لِ تَ ؤم ي  لِ  ةِ يَ انِ الثر  ةِ مَ لِ  الكَ َل عَ  ِف قم الوَ 
  أَ دَ تَ ابم  وَ وىَل  األم  َل عَ  َف قَ ا وَ ذَ إِ فَ  .(3)هِ تِ

ِ القَ  ِف اَل خِ بِ  ،ر  ثَ أَ  ه  لَ  ر  هَ ظم  يَ اَل فَ  يع  مِ  اجلَ ىفوَ تَ اسم  دِ قَ فَ  ةِ يَ انِ الثر  ةِ مَ لِ كَ الم بِ  َ اِل ل رصم  ل  الك   إذِ  ادِ حتِّ

  ذَ َل عَ  صر نَ  نم مِمر وَ  .ةِ يغالصِّ بِ 
 وي  الس   َك لِ

َ  نِ عَ  ه  لَ قَ نَ  هِ انِ قَ تم  إِ ي ِِف طِ  األم
ةِ مر ئِ

(4) . 

 ه  نر أِل  ؛ه  ان  ي  ن بـ  م   د   ب  ال  ف   ه  ت  ي  ف  ي  يف ك   ون  ف  ل  ت  خم    اء  ر  الق  و   ة  م  ل  ك  ى ال  ل  ع   ف  ق  ا الو  م  أ  و  
  فاا قم وَ  ه  م  كم  ح  ري  ِص يَ 

 الا صم وَ وَ  ض  عم بَ لِ
( ج  ردَ نم يَ اَل وَ ) ض  عم بَ  لِ

 مِ كم ال   نيِ يِ عم تَ  نم مِ  در ب   اَل وَ  .(5) 

َ بَ  اق  فَ تِّ ااِل  عَ قَ ا وَ ذَ  إِ إالر  ؛فاا قم وَ وَ  الا صم وَ  يعِ مِ جَ لم لِ  ِ يَ اوِ رَ  نيم ﴾ ھ﴿: و  حم نَ  ،نيم

 َج  كَ ا ذَ فَ  يلِ هِ سم التر  َل د عَ الر َخ وَ  ف  لَ َخ  َق فَ اتر  دقَ فَ  .[60]البقرة:
 .ز  ائِ

ِ بِ  هِ يم لَ عَ  ف  وقَ ي   [63ف:الزخر] ﴾ڤ ڤ﴿ :و  حم ا نَ مر أَ وَ   لِ هم أَ  ِف ادَ رم إلِ  ارِ هَ ظم اإلم

 ِ امِ غَ دم اإلم
نيِّ  بَ ي   وَ ه  وَ  ل  دِ بم يَ  ه  نر ؛ أِلَ ةَ زَ مَحم  ج  رِ دَ نم يَ اَل فَ  (6)

  ک ک﴿ (8)ونحو( )ر  اهِ ظَ  (7) 

 
 .ِف ط: عن (1)

 ين دناْلستة د اهلل حممد بن عبد السالم الفايس خابأبرز من انترص لإلمام اهلبطي، ودافع عنه أبو ع ومن (2)

 .   ( 95  ابراهيم الواِف، )ص ، ِف القرن الرابع عش اهلجري راسات القرآنية باْلغربالدظر: هـ( ين1214)ت

اجلائز. وقد اختلف القراء ِف مد يضا: مد الفصل، ومد البسط، ومد االعتبار، وأه اْلد اْلنفصل، ويقال ل (3)

قوال واحدا،  حركتني كثري فيه القرص نب، واسويس أن لل»القايض، وخمترص القول فيه:  نمده كم حكى اب

 زةأن لورش ومحبع حركات، و التوسط أروأن لقالون، والدوري فيه القرص، وأن لباقي القراء غري ورش 

 .(618ص )السيوطي،  واإلتقان،، (74ص)، الواِف ِف شح الشاطبية نظر: ي. «اْلد ست حركات

 .(618ص) اإلتقان،ر: نظا (4)

 . 2: حنمقطت ني سبني قوس ما (5)

 غام إلرداف عليه أهل اإلظهار.باإلد: 2ِف ح (6)

 بني. :طِف  (7)

 وط. 1سقطت من: ح بني قوسني ما (8)
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 ج  رِ دَ نم يَ اَل فَ  ،(2) انوَ كم ذَ  ابن   هِ يم لَ عَ  ف  دَ رم ي   مر ث   (1) امَش ى هِبِ تَ ؤم ي   [161األنعام:] ﴾ک

ِ بِ  اهَ يم لَ عَ  ف  قِ يَ  ه  ألنر  ؛يائِ َس الكِ   كَ وَ  .هِ يم لَ عَ  سم قِ وَ  ،ةِ الَ مَ اإلم
 ذَ هَ  ض  رِ عم يَ  امَ  رياا ثِ

 ئِ ارِ قَ لم ا لِ

 م. لَ عم أَ  اهلل وَ   ر  اهِ الظر  وَ ا ه  ذَ هَ  ،ه  نممِ  زم رر حَ تَ يَ لم فَ 

 دِ قَ  فَ وإالر  كِ رَب  التر  هِ جم  وَ َل ا عَ هَ ر  ك  ذم نَفَ  ط  س  و  التـ  و   ر  د  احل   و   يل  ت  الرت    ة  ل  أ  س  ا م  م  أ  و  

 يم عَ  دَ عم ا بَ هَ ر  ثَ أَ  َب هَ ذَ ا وَ هَ م  كم ح   عَ فَ تَ ارم ا وَ هَ م  سم رَ  َس رَ دَ انم 
  يا  ِس نممَ  ياا سم نَ  تم ارَ ى َص تر ا َح هَ نِ

 بَ بِ  رم ط  خَتم  مم لَ فَ 
م  وم أَ  ،ال  اهَ فم رِ عم يَ  مَل

الِ َج رِّ ال نَ مِ  د  َح أَ  (3) 
 (4) . 

َ  ل  هم ا أَ هَ رَ كَ ذَ  دم قَ وَ   دَ األم
ِ
 رر الق   (5) مَ كم وا ح  ن ير بَ و مم اهِتِ فَ نر َص  م  ِِف  اء

ِ
  ، مم هِ فِ اَل تِ اخم ا وَ يهَ فِ  اء

  أَ رَ قم يَ  نم أَ  وز  جَي   ه  نر  أَ َل وا عَ ص  نَ وَ 
 . (6) َج رَ  َح اَل وَ  ر  اآلَخ  ارَ تَ  اخم َم ب ِد  احِ وَ  لِّ ك  لِ

يبِ ط  رم ن الق  َم يم لَ ن س   بم يِل ن عَ َس لَ و ا ب  أَ  اَل قَ 
 رم تَ : ِ ــ ب  ىمر َس م  ـمال  هِ ابِ تَ  كِ ِِف  (7) 

َ  يِب تِ  دَ األم
ِ
  : اء

َ ِِف  مم هِ فِ اَل تِ اخم  نِ مِ  رَ كِ ا ذ  مَ وَ » م بِ  ذِ خم  األم َ وَ  يلِ تِ الَّتر   ذَ َم نر إ طِ س  وَ التر وَ  رِ ذم الم
 هِ جم  وَ َل عَ  َك لِ

َ  وَ ارِ َي تِ خم ااِل  َ بِ ِذ خم األم   وز  ج  يَ فَ وم، لز  ال   هِ جم وَ  َل عَ  اَل  لِ َض فم األم
َ  م  ه  نممِ  ق  يرِ فَ  لِّ ك  لِ  َم بِ  ذ  خم األم

«ر  اآلَخ  يق  رِ الفَ  ه  ارَ تَ اخم 
  ه  ل  ثم مِ وَ  .انتهى (8) 

ي رَبِ عم جَ لم لِ
 (9) . 

 
هو هشام بن عمر بن نصري بن ميرسة، أبو الوليد السلمي الدمشقي، إمام أهل  ي،راوي ابن عامر الشام (1)

عبيد  عنه أبو، وروى بن خالد  كاوعر يم، ا عن أيوب بن تثهم، أخذ القراءة عرضومقرئهم وحمددمشق 

 . ( 117-116/ 1) ،  هاية ة الن ـ اي ـ غ ي:  ـ ه ف ـ مت ـ ظر: ترج ن (. ي هـ 245)تد بن يزيد اللواين، القاسم بن سالم، وأمح

قريش ن، أبو عمرو الابن ذكوان أيضا راوي ابن عامر الشامي، وهو عبد اهلل بن أمحد بن بش بن ذكوا (2)

نظر ترمجته هـ(. ي242، )تلقرآن وجواهباأقسام الشام، له كتاب: ابراء اإلقالفهري الدمشقي، ثقة شيخ 

 .(1/118)، غاية النهايةِف: 

 .ومل يعرف هبا :2ح ِف (3)

 .(2/67ر: )نظي، الفجر الساطع :ِف كتابه هذا اْلوقفن القايض با العالمةحكى  (4)

 أحكام.: 2ح ِف (5)

 . (2/69) ايض،الق ، ابنالفجر الساطع عنى النص ِف:ينظر: م (6)

غاية انظر ترمجته ِف:  حوص،أل  عن أيب ارأ عل ابن حوط اهلل، روى الشاطبية والتيسريئ فاس قمقر (7)

 . (1/445)، ابن اجلزري، النهاية

 . (154ص)، داء وبيان اجلمع ِف اإلقراءترتيب األانظر:  (8)

 =الفجر د ابن القايض ِفنعليه فت عمع بحثي الطويل عنه، ووقكتبه،  ِفاجلعربي  رأي ف علقمل أ (9)
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 : يلِ ِص فم التر  نَ مِ  در  ب  اَل ؛ وَ ت  لم ق  

 اعم بِ ا مر أَ 
َ  رصم  القَ  وز  جَي   اَل فَ  ةِ ايَ وَ الرِّ  ارِ َب تِ

 د  احِ وَ  كل   أ  رَ قم يَ  لم بَ  ؛رِص  قم يَ  نم ْلَِ  د   اْلَ اَل وَ  د  مَ يَ  نم ْلِ

 قم تَ وَ   ه  تَ ايَ وَ رِ  ةِ ير بِ اطِ الشر و  ،الا َث مَ  ريِ ِس يم التر   ِِف  ر  طر َس م   وَ ا ه  مَ وَ  ىوَ رَ   َم بِ 
ه  يدَ لِ

(1).  

ِ غَ  ا ِِف مر أَ وَ  َ فَ  ةِ ايَ وَ الرِّ  ريم  ذَ  َل عَ فم يَ  نم أَ  ه  لَ  وز  ج  يَ فَ  ،ل  هم َس  ر  مم األم
 ة  فَ رِ عم مَ  له   انَ كَ  نم إِ  َك لِ

دم وَ  تم دَ قِ ف    ة  فَ رِ عم اْلم وَ  .هِ بِ  م  لم وعِ   م. لَ عم أَ   اهلل وَ   ، ر  اهِ الظر هو  ا  ذَ هَ   ودة  ق  فم مَ  (2) (هبِ ) ة  اءَ رَ قِ الم فَ   تم ع 

  كَ ِِف  ةِ اءَ رَ قِ الم  ان  يَ تم ا إِ مر أَ وَ 
 هَ جم  وَ اَل وَ  ،وز  ج  يَ فَ  مَ در قَ تَ  اى مَ نَعم مَ  نم مِ  وَ ه  فَ  (3)(ة  دَ احِ وَ ) ة  مَ لِ

(اَل )ا هَ دَ عم بَ  امَ ا وَ هَ لَ بم قَ  امَ  نر ألِ  هِ عِ نمْلَِ 
َ بَ  َف اَل ِخ  (4)  رر الق   نيم

ِ
 وعِ ن مم اْلَ  نَ مِ  ون  ك  يَ  ه  لر عَ لَ وَ  .يهِ فِ  اء

ِ غَ لِ  ة  ادَ عَ اإلم  ذِ إِ  مم ه  دَ نمعِ   ن مِ  ضاا يم أَ  مَ در قَ تَ  ا مَ َل عَ فَ  ه  ع  نَمم يَ  اَل قَ  نمَ وَ  .يهفِ  ةَ دَ ائِ فَ  اَل  ب  وجِ م   ريم

 ارم وَ  ةِ مَ لِ ى الكَ نَعم مَ  ِق ل  عَ تَ  َراَعاتم  
 عَ  دم قَ وَ  ع  ِس اوَ ر  مم ا أَ ذَ هَ ا وَ هَ لَ بم  قَ َم ا بِ هَ اطِ بَ تِ

  امَ  َت مم لِ
  . يهِ فِ

 ذَ  بِ يِت أم يَ  ه  ن  وم كَ  : مم ه  ض  عم بَ  اَل قَ وَ 
  رى، د  ياَل  يم أَ  (5) اِت اءَ رَ قِ لم لِ  يط  لِ خَتم  ة  دَ احِ وَ  س  فَ  نَ ِِف  َك لِ

 قم ي   ى اَل رَ  تَ َم ا كَ ذَ هَ وَ  ،رثَ كم أَ  وم أَ  إلمام ةاءَ رَ قِ  لم هَ 
م بِ  ضاا يم أَ  وه  ه  بر َش وَ  ع  نِ  ضاا يم أَ  وَ ه  وَ  يصِ قِ الَّتر

 ةِ كَ رَ الَ  عَ مَ  ِفر  َينم مر ث   نِ اكِ وَ  السر َل عَ  ومَ ر  يَ  نم أَ » :ه  ت  يقَ قِ َح وَ  .يهِ جِ وم التر  حتسني ةِ هَ جِ  نم مِ  وع  ن مَمم 

و   ِِف  ه  نر أَ كَ   وَ رم هَ  وم أَ  َعدم
 .يهِ فِ  ورَ ض حَمم اَل  ذم إِ  ه  مم لَ اعم فَ  رر  مَ َم كَ  ز  اوَ اجلَ  ه  ل  اِص َح وَ . (6)   «لة 

 رر الق   دَ نمعِ  رَب  تَ عم  ي  اَل فَ  ري  ِخ أم التر وَ  م  ي دِ قم التر ا مر أَ وَ 
ِ
 ه  لَ  ةَ فَ رِ عم  مَ اَل  نم  مَ الر إِ  ه  رِب  تَ عم  يَ اَل وَ  ،(7) اء

 
 .(2/89) نظر:ي، الساطع =

 .وتقليده: لرواته 2وح ِف ط (1)

 .2ح من:بني قوسني سقط  ما (2)

 . 2ح ن:بني قوسني سقطت م ما (3)

 . 2بني قوسني سقطت من: ح ما (4)

 راءة.الق :2ِف ح  (5)

 (.466 ص) ، تقاناإل ينظر: (، و44التمهيد، )ص  وينظر: (،528ص )، مجال القراء (6)

فالاصل أن الذي يشَّتط عل جامعي  » ، فقال:حاصل الشوط عل جامعي القراءاتن اجلزري ذكر اب (7)

نظر: ي. «لَّتكيب، وحسن األداء، وعدم اعاية الوقف، واالبتداءري القراءات أربعة شوط البد منها، وه

 . (2/204) ،النش
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َ  ِخ اَل وَ  َ بِ  ةَ ربم  فَ رِ عم مَ  مِ دَ عَ ل امَ كَ حم األم
 د  عَ ي   اَل  ه  نر  أَ َل عَ  (1) يرِ زَ اجلَ  ن  بم ا صر نَ  لم بَ  ؛هتوجهال  هِ تِ

 بَ تم ر   يمَ دِ قم تَ  زم  تلم يَ  اَل  نم مَ  الر إِ  اِت اءَ رَ  القِ ِِف  راا اهِ مَ 
 ،(3) يوطِ ي  الس   ه  رَ كَ ذَ وَ  .( 2) ىرَ خم  أ  َل عَ  ة 

 جَ يم القَ وَ 
َ  نَ اكَ  هِ بِ وَ  شرم وَ ب مر ث   (6)ونال  قَ بِ  أَ دَ بَ  (5) يبِ اطِ الشر وَ  ،(4)ياطِ  مم ه  دَ نمعِ  ذ  خم األم

َ  هِ بِ وَ  (9) (َك لِ ذَ ) َس كم عَ  رِ رَ الد   (8) ِِف وَ  .(7) كذا  . (10) ذ  خم األم

( ه  ـــَ ل) هَ ـــجم  وَ اَل ــَا ف ذَ ـَه  رَ ــم يـغَ  اَل ـقَ  نم ـَم ـفَ 
  مَ دَ ـــعَ وَ  ِب ـي رِ دم ـتر ـال مَ دَ ــ عَ الر إِ  (11) 

 
هـ(، بدمشق،  751نة )ري، ولد سي، يكنى أبا اخلرزجلف بن ان حممد بن حممد بن عيل بن يوسهو حممد ب (1)

هورة:  شْل ليفه اآإىل مرص، وأجازه غري واحد، ومن تاءات وتفوق فيها عل علمء عرصه، قم رحل قرأ القر

ظر ترمجته ِف: ني. هـ(833ت) ، وغريمها كثريطبقات القراء هاية ِفالنش ِف القراءات العش، وغاية الن

 .(3/276) ،الغمر إنباءنظر: ي، و(812-2/216) غاية النهاية،

ما ورد ِف اجلمع بني البن القايض نظم . و(2/137)، الفجر الساطعنظر: ي. و(2/204)، النشنظر: ي (2)

 يقول:ات إذ ءراالق

م  م  زِ ــتَ لم ـ م           رِ ـــــــكم ذِّ ـالي ـا فرا ــاهِ ــَم د  ـــ ـعَ ــي   اَل وَ   رِ ادم وَ  مم ـــَه ـــافم ـفَ  ِب ــيـِتالَّتر

 فلِ أ   دم ــــقَ  مم هِ ـميدَ لَ  ذِ ـمخ األَ ِِف  اكَ ذَ ـكَ           َف ــِصو    ونَ ــال  ــَ ق َل ـميبَ ـق   مم ـِه ـِشرم وَ ــكَ 

 يِل ـــز جَ رم ــوالِ   درِّ ـــي الـ ه فـل  ــيـدل          لـمَ ـعَ ـي الـف  ز  ــِائـجَ  لم ــق   ه  ــ س  ـكم ــ وعَ 

 .(2/137)، لفجر الساطعا: نظري

  .(864ص) ،انقتاإل  (3)

كم أثبتها العالمة عبد اهلادي محيتو  بالرف من شوطهاجلمع ة باب كيفي لافظ القصيدة،اْلفيدة  لتكملةا (4)

(. والقيجاطي هو: عيل بن عمر بن إبراهيم بن 2/276افع عند اْلغاربة، )قراءة اإلمام نِف أطروحته: 

بيه، وعل سعيد رأ عل أهـ(، ق650ولد سنة) حمقق، لمماهر كا السن القيجاطي، أستاذ بوعبد الكتاين، أ

 (. 493-492/ 1، ) غاية النهاية ينظر ترمجته ِف:  هـ(،  730)ت هرة من أعالم القراءات باألندلس، بن لب، ومج

 (. 2/137)، الفجر الساطع، وحرز األماين نظر: يقدم الشاطبي قالون،  (5)

وهيا، لقبه نافع قالون جلودة  ونحنة دي، قارئ اْلنافع يوار الزرقيعيسى  نينا بن وردان ب من هو عيسى ب (6)

ِف وكان أصم، تو  ،ته ألن معناها بلغة الروم )جيد( قرأ عل نافسه، وختم عليه ختمت عديدةقراء

 (. 1/113) غاية النهاية،ينظر ترمجته ِف:  هـ(.220سنة)

 (.2/137) الفجر الساطع، (7)

 : صاحب الدرر. 2ح ِف (8)

  سقط من: ط.نيسبني قو ام (9)

 .(2/137)، الفجر الساطعنظر: ي، وللوامعلدرر اا (10)

 ط. سقط من: (11)
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ِر األم َصوَل  ،ولِ ص  األم  بِ  (1)هِ قِ ق  حَتَ   . صاَل أتَ لِ  َفادم

م ا مر أَ وَ    َت أم رَ ا قَ ذَ إِ  َك نر أَ  -ملَ عم أَ  اهلل وَ - ه  ري  ِس فم تَ وَ  مم ه  دَ نمعِ  ةَ اهَ رَ الكَ  ه  م  كم ح  فَ  يب  ك الَّتر

ِ بِ  ةَ مَ لِ الكَ  م  فَ الا ثَ مَ  ِح تم الفَ وَ  ةِ الَ مَ اإلم ِ  َب احِ ا َص هَ يم لَ عَ  ف  دِ َّت  ا مَ در قَ  تَ َم هنر  أِلَ  عاا مَ  ِح تم الفَ وَ  ةِ لَ امَ اإلم

ِ فَ  .عاا مَ  ِ َل عَ  ة  الَ مَ اإلم   ة  اءَ رَ قِ  َي هِ  وَ َم ه  نَيم بَ  َل َص َح  َل اِص الفَ  نر أَ  عَ مَ  ِح تم  الفَ َل عَ  ح  تم الفم وَ  ةِ الَ مَ  اإلم

 مر ث  ، عاا مَ  هِ يم يقَ رِ طَ  نم مِ  بالشامي ِتََأت َ [161]األعراف: (ڌ  ڌ   ڍ) :مثل  َك لِ ذَ وَ  .ىرَ خم أ  

رَْ﴿ :ول  ق  تَ   االتر بِ  [161األعراف:] ﴾ُتْغف 
ِ
 [58البقرة:] ﴾ٺ ﴿ يئِ اَس الكِ وَ  ماِص عَ  مر ث   .ء

 ( هم بابن ذكواننيالكسائي عل هشام، وفصل بو) ،انوَ كم ذَ  نِ عل ابم  فعاصمبالنون 

ه  هَ بَ شم ا أَ مَ ا وَ ذَ  هَ َل عَ  سم ِق وَ ، (3) ماِص عَ وَ  (2) 
(4).   

م  ون  ـك  ـيَ  دم ــقَ وَ  ِ نَ اثم  نِ ـمِ  رَ َث ـمك أَ  ب  ـيـك الَّتر  ثَ اَل ثَ  وم أَ  نيم
 َج  وَ ه  وَ  ة 

 ة  اهَ رَ الكَ  ه  ت  ايَ غَ ، ز  ائِ

 . دِ ارِ الوَ  لِ صفَ لم لِ 

َِ﴿ : الا َث مَ  أ  رَ قم يَ  نم مَ كَ  يط  ِل خم تر ل ا وَ ه  فَ  وع  ن مم ا اْلَ مر أَ وَ  ة بِٱٓأۡلِخر  َ بِ  [3البقرة:] ﴾و    زِ مم اهلم

م بِ وَ  م  ذم إِ  يِق قِ الَّتر  ذَ كَ  د  َح أَ  هِ وِ رم يَ  مَل
ىََٰ﴿  َك لِ َٰر  َُسك  َٱنلَّاس  ى ت ر  ِ بَ لم لِ  [2الج:] ﴾و  ي رصم

ِ بِ   ذَ كَ وَ  .وع  ن ا مَمم ذَ هَ فَ  ( 5) د  حِ اوَ   آنِِف  َل عم ف   ل وزني عَ ائِ َس الكِ وَ  ةَ زَ مم ِلَ وَ  ،امِ غَ دم اإلم
:  َك لِ

﴿َ َٰلِك٣ََِٱلرَِّحيِم ِ بِ  [4-3]الفاحتة: ﴾َم  َ وَ  امِ غَ دم اإلم َءَ ﴿ ا:ذَ كَ ، وَ ِف لِ األم ٰٓ ت ل َّقَّ َِمنََف  ُم اد 
َٰتَ  ِم  ب ِهِۦََك  م ه عِ فم رَ بِ  وم  أَ م ه بِ صم نَ بِ  [36]البقرة: ﴾َرَّ

 ب  ذِ كَ  ه  نر ألِ ، ام  رَ َح  ه  هَ بَ شم ا أَ مَ ا وَ ذَ هَ فَ  (6) 

 
 : حتقيقه.2ِف ح (1)

 .1بني قوسني سقط من: ح ما (2)

عاصم بن أيب النجود، أبو بكر األسدي موالهم القارئ، قرأ عل أيب عبد الرمحن السلمي، وزر بن   (3)

يب رباح، والسفيانان، وشعبة، ء بن أعطاطائفة. أخذ عنه و ،يَبي أ   سدي، وحدث عنهم، وعناألحبيش 

، (1/204) ،راء الكبارمعرفة القنظر ترمجته ِف: يالتابعني، وهو إمام أهل الكوفة. ليل. من صغار واخل

 .(349-1/346) غاية النهاية،و

 .( 185ص )، أبو شامة، يززلع اْلرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب اانظر:  (4)

 : وحذف.2حِف  (5)

 .أو برفعها بنصبها ط: ِف (6)
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 . (1) ط  يلِ خَتم وَ  ةِ ايَ وَ الرِّ  ِِف 

َ  ه  لَ قَ نَ  .ز  ائِ جَ فا ذَ  هَ ريم ا غَ مر أَ وَ  ِ  ي ِِف وطِ ي  سم األم و  ب  أَ  رَ كَ ذَ وَ  ، ي رِ زَ اجلَ  نِ ابم  نِ عَ  انِ قَ تم اإلم

 أ  رَ قم يَ  ئ  ارِ قَ  نم وا عَ ل  أَ َس  يلدمشق مِ جَ العَ  نَ مِ  تم دَ رَ ى وَ وَ تم فَ  نر أَ  (3) يزِ جِ  الوَ ِِف  (2) ةَ امَ َش 

 د  احِ وَ  ريم  غَ وَ  (7) ِح اَل الصر   ن  ابم وَ   ( 6) ِب اجِ الَ   ن  ابم  (5)اَب َج أَ فَ  (4) اِت اءَ رَ القِ   يطِ ِل خم َت بِ  آنَ رم الق  

ةِ من  مر
ِ العَ  َأئِ َ بِ  رصم م بِ  ازِ وَ اجلم  .  (8)مِ دِّ قَ تَ اْل   طِ الشر

م بِ  ز  ائِ َج  ه  نر أَ  :ه  ل  اص  ح   ِ  غَ ا ِِف مر أَ وَ  ،ةِ ايَ وَ  الرِّ ِِف  مِ دِّ قَ َت اْل   طِ الشر  اءَ َش  امَ  :أ  رَ قم يَ فَ  ةِ ايَ وَ الرِّ  ريم

  ش  رم وَ  يط  لِ خَتم  وَ ه  وَ  (غزلونب): وةلَ الصر  ِف الا ثَ مَ  أ  رَ قم يَ نم مَ كَ  هِ يم لَ عَ  َج رَ  َح اَل فَ  (9) (اهلل )

 .ز  ائِ َج  (10) ( َك لِ ذَ فَ ) ونال  قَ وَ 

 
 . (2/142)، الفجر الساطعانظر:  ،جلزريإىل ابن ا عزاها ابن القايض (1)

د الرمحن بن إسمعيل بن إبراهيم بن عثمن اْلعروف بأيب شامة، أخذ عن اإلمام السخاوي،  أبو القاسم عب (2)

 نظر تري ،هـ(665)ت ماين،األاين ِف شح حرز ع إبراز اْلسمه: عل الشاطبية،  حشله مؤلفات عدة منها: 

 .(4/1460) تذكرة الفاظ،: مجته بتفصيل ِف

وهو عنوان  .(2/143) ،الفجر الساطع اه مأخوذ من وما أثبتن، الوجيز لكلمةالوجهني: ولعله تصحيف  (3)

 كتاب ألفه أبو شامة اْلقديس كم تقدم.

الفجر نظر: ي السؤال. ؤلف ِفاْل رآن، وقد ترصفلقا ن عش منائل سأل عأن الس لقايضان ذكر اب (4)

 (.184، 183)ص ،اْلرشد الوجيز(، وينظر: 2/143، الساطع 

 . (2/137) ،الفجر الساطعلصواب من ط، ووا ز.ِف ح: فأجا (5)

 هـ(،570سنة )اجب، ولد الهو عثمن بن عمر بن أيب بكر بن يونس الدويني أبو عمرو مجال الدين بن  (6)

ر وغريهم، غلب عليه  ن البوصريي، واألبياري، وابن عساك وسمع مي، لغزنوي، والشاطبا قرأ عل

،  (2/134)للسيوطي،  ،وبغية الوعاة، (2/508)ية النهاية، غابتفصيل ِف: النحو والفقه. انظر ترمجته 

 .(2/86)، والديباج اْلذهب ِف أعيان علمء اْلذهب

و عمرو بن الصالح، سمع  أب ،ريرزونرص الكردي الشه  سى بن أيبد الرمحن بن مون بن عبثمهو ع (7)

 طبقات الشافعية، ته ِف: نظر ترمجيهـ(. 643لوم الديث، وبفتاواه )تشتهر بمقدمته ِف عباْلوصل، ا

 . (5/137)السبكي، 

 .(2/137) الفجر الساطع، :نظريبالشوط اْلذكورة.  (8)

 (.2من ح طتقس بني قوسني ما) (9)

 ذاك .: ط ِفقوسني  ما بني (10)
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 ة  يحَ حِ َص  ه  ت  اَل َص فَ  ،ات  ايَ وَ رِ  عَ بم َس  (1) ( ات  آيَ  عَ بم َس ) وةِ لَ صر  ال ِِف  ةَ احِتَ الفَ  أ  رَ قم يَ  نم مَ كَ وَ 

  ورَ ظحَمم  اَل وَ 
 ني. آمِ  .ماَل السر ا وَ يهَ فِ

 وم عَ  نِ سم ح  وَ  اهللِ دِ مم حَ بِ  َل م  كَ 
 وم تَ وَ  هِ نِ

 ه  لَ  اهلل  رَ فَ غَ . رياا ثِ كَ  نيَ آمِ  نيَ آمِ  نيَ آمِ  يلِ مِ اجلَ  هِ يقِ فِ

   .(2) هلل رب العاْلني  رسلني والمد   اْلثريا السالم علأَ   هِ يم دَ الِ وَ لِ وَ 

 نسخة تطوان: عل اتعليقت ملحق:

  ان ترتيال( ورتل القرتعاىل: )د هلل ابن جزي عند قوله الم  قف:ق األول: يالتعل

وذلك معني  ،هو التمهل واْلد وإشباع الركات وبيان الروف تيلالَّت» [4]اْلزمل:

قراءة برسعة[ الذي ال يفقه صاحبه ما الأ ]اهلد قرآن بخالفال ينعل التفكر ِف معا

رمحة إال وقف  رفا حرفا وال يمر بآيةحيقطع قراءته  ×ول اهلل رس كان يقول. و

   انتهى. .(3)  «وتعوذآية عذاب إال وقف وال يمر ب ،وسأل

بن يوسف لسن المد هلل سئل األستاذ العالمة سيدي ا قف:التعليق الثاين: 

  مقتدر إذ التحقيق فيه ، حقيق الت هو مبني عل التقريب ال عل''ْلد فقال: عن ا الزيايت

وه فإن لركات ال يكاد يتحقق واألمر أوسع مما ضيقاوالتقريب بالروف و

من الزيادة والنقصان مؤد إىل ترك القراءة أصال إذ غال قراء  لتحديد ومنع القارئ ا

 . زماننا ال يقون ذلك

ِف  ل ْلتصنقل أبو شامة اخلالف ِف قرص ا :ستاذ الصغريال األق تعليق الثالث:ال

 والسالم.   .اهـ   القرآنريحممد مكي جوازه ِف غأبو  القرآن، ونقل

 

 
 . 2 سقطت من: ح قوسنيبني ما (1)

 ".يدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليمى اجلواب بفضل الكريم الوهاب وصل اهلل عل سانته '':2 ِف ح (2)

 .(501-2/502) ،التسهيل لعوم التنزيل (3)
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 واملراجع ئحة املصادرال
 .بربانمج جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ن الكرمي بلرسم العثماينرآالق .1
: ية، نشين السيوطي، حتقيق: مركز الدراسات القرآنجالل الد ،علوم القرآن يف اإلتقان .2

 (.ـه1426يف، سنة )شاعة اْلصحف الد لطبجممع اْللك فه

حتقيق: حسن حبيش، نش:  (،هـ528)ت سقالين،ن حجر العالب ،إنباء الغمر أبنباء العمر .3

هـ، 1389، القاهرة، )اْلجلس األعل للشؤون اإلسالمية جلنة إحياء الَّتاث اإلسالمي

 م(.9196

و الفضل بحتقيق: حممد أهـ(، 646ن القفطي، )تال الديمج ،إنباه الرواة على أنباه النحاة .4

 م(.1950هـ، 3691)رة، رصية، القاهلكتب اْلدار ا  إبراهيم، الطبعة األوىل، نش: مطبعة

قيق: حميى الدين حتأليب بكر بن األنباري،  يف كتاب هللا عز وجل إيضاح الوقف واالبتداء .5

 م(.9711هـ، 9113نش: جممع اللغة العربية بدمشق، سنة ) رمضان،

لفضل هـ(، حتقيق: حممد أبو ا 794الدين الزركيش)ت ربد ،وم القرآنيف علالربهان  .6

 اث )د.ت(.لَّتار ا نش: مكتبة د راهيم،إب

د أبو الفضل ي، حتقيق: حمملسيوطجالل الدين ا  يف طبقات اللغويني والنحاة، بغية الوعاة .7

 م(.1979هـ،1399طبعة الثانية، نش: دار الفكر، سنة )إبراهيم، ال

، ، وضع حواشيه: زكريا عمريات، الطبعة األوىليس الدين الذهبشم ،ظتذكرة احلفا .8

 م(.1998هـ، 1419العلمية، بريوت لبنان سنة )ب الكت بيضون، دار ات عيلمنشور

، هـ(730)تالقرطبي  يب السن عيل بن سليمنأل ،داء وبيان المع يف اإلقراءترتيب األ .9

 وث. حللقراءات والبداين ركز أبو عمرو الم نش: حتقيق: عبد اهلل اكيك،

 ضبطههـ(، 417)ت بن جزي الكلبيأمحد أليب القاسم حممد بن  ،وم التنزيللالتسهيل لع .10

ة، الطبعة األوىل، نش: دار الكتب العلميوصححه وخرج آياته: حممد سامل هاشم، 

 م(. 1995هـ، 4151بريوت، لبنان سنة )

اهلادي  دضمن أطروحة عب جاطي،أليب السن القي قصيدة،التكملة املفيدة حلافظ ال .11

 ام نافع عند اْلغاربة.محيتو قراءة اإلم
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هـ(، حتقيق: عيل حسني 833حممد بن حممد بن اجلزري )ت ،جويدالتيد يف علم تمهال .12

 م(.1985هـ، 1405ة اْلعارف الرياض، )نش: مكتب البواب، الطبعة األوىل،

ار الكتاب دو برتزل، نش: : أوت حتقيق و الداين،يب عمرأل التيسري يف القراءات السبع، .13

 م(. 1984هـ، 0414العريب، )
أليب عمرو الداين،  ول الكتاب إىل فرش احلروف،أ ع منيف القراءات السبان جامع البي .14

 هـ(.4061نش: جامعة أم القرى، )حتقيق: عبد اْلهيمن عبد السالم طحان، 

 ذج من الكنز،و ، مع حتقيق منلتهايناألماين ووجه ا شرح حرزكنز املعاين يف العربي ومنهجه يف   .15

ؤون اإلسالمية اْلغربية، لشف وا ش: وزارة األوقادراسة: أمحد اليزيدي، اجلزء األول، ن

 م(.1998هـ، 1419سنة )

صمد اْلعروف بعلم الدين ن عيل بن حممد بن عبد الأبو الس وكمال اإلقراء، مجال القراء .16

بعة األوىل، طسيف القايض، الدايم الق عبد ال عبدحتقيق: هـ(، 634خاوي )تالس

  نش: مؤسسة الكتب الثقافية )د.ت(.

القاسم بن فريه بن خلف بن امحد الشاطبي  ،املعروف بلشاطبية تهايناألماين ووجه ال زحر  .17

 م(.2012هـ،1433)ة، نش: دار السالم سنة هـ(، الطبعة السابع590)ت

د أبو الفضل موطي، حتقيق: حمالسي جالل الدين  ،هرةر والقارة يف اتريخ مصحسن احملاض .18

لبايب اللبي وشكاؤه، ا  عيسىء الكتب العربية اإبراهيم، الطبعة األوىل، نش: دار إحي

 م(.1968هـ، 1378سنة: )

الثانية، عة بطيم الواِف، الإبراه ،لرابع عشر اهلجريالدراسات القرآنية بملغرب يف القرن ا .19

 م(.2009 هـ،1430، سنة )بيضاءديدة، الدار النجاح اجلنش: مطبعة ال

شهري بابن القايض الايس د بن حممد اْلكنمحأبو العباس أ درة احلجال يف أمساء الرجال، .20

ة، اْلكتبة العتيقة هـ(، حتقيق: حممد األمحدي أبو النور، نش: دار الَّتاث القاهر1052)

 ، )د.ت(.تونس
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ديم قهـ(، ت 730ري )تبن ب أليب السن عيل م انفع،يف أصل مقرأ اإلما اللوامعالدرر  .21

 ، للقراءاتايضالق ، نش: مدرسة ابنةوحتقيق: توفيق بن امحد العبقري، الطبعة الثاني

 م(.2017هـ، 1438سنة )

(، هـ799ن فرحون اْلالكي )تالب ،أعيان علماء املذهبمعرفة الديباج املذهب يف  .22

 اث )د.ت(.ار الَّتاألمحدي أبو النور، نش: د حتقيق: حممد

اهلل حممد بن أليب عبد  ،ياس مبن أقرب من العلماء والصلحاء بفاسكوحمادثة األ اساألنفسلوة  .23

 محزة بن عيل الكتاين، )د.ت(.ريس الكتايب، حتقيق: حممد إدبن  جعفر

سم بن خملوف، خرج مد بن عمر بن قاْلحمد بن حم ،املالكيةيف طبقات  شجرة النور الزكية .24

ش: دار الكتب العلمية، بريوت، نلطبعة األوىل، يل، ا عبد اْلجيد خيا ق عليه:حواشيه وعل

 م(.0602هـ، 1424لبنان، )

 هاجر حممد أبو]: هـ(، حتقيق458بكر أمحد بن السني البيهقي، ) يبأل ،اإلميان شعب .25

الكتاب العلمية،  عيل بيضون، دار لطبعة األوىل، منشوراتيوين زغلول، ا سالسعيد ب

 (.م2000هـ، 1421) ان، سنةبريوت، لبن

وعبد الفتاح  احينلتاج الدين السبكي، حتقيق: حممود حممد الط ،الكربى قات الشافعيةطب .26

 لو، )د.ت(.لمد ا حم

َّتارس، برجس اعتنى بنشه: ج شمس الدين ابن اجلزري، ،القراءطبقات  غاية النهاية يف .27

 م(.0620ـ، ه1427، لبنان، )، بريوتالطبعة األوىل، نش: دار الكتب العلمية

 يضالقا زيد عبد الرمحن بن  أليب مع يف شرح الدرر اللوامع،الالفجر الساطع والضياء ال .28

هـ(، دراسة وحتقيق: أمحد بن حممد البوشخي، الطبعة األوىل، نش: اْلطبعة 1082)ت

 م(.  2007هـ، 1428سنة ) اكش،راقة الوطنية، مروالو

 الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان،دار  نش:عيد أعراب، س ،غربالقراء والقراءات بمل .29

 هـ(.1410)
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حتقيق: عبد الرحيم راسة ودايض، لقبن ا ا  ،ق اإلدغام الكبريالقول الشهري يف حتقي .30

سنة ال، 25بي، عدد: الشاطمعهد اإلمام جملة  بحوث ، مقال منشور ضمناإلسمعييل

 م.2018، آذار الثالثة عشة

حتقيق:  هـ(،665اْلقديس )ت و شامةأب ،زق بلكتاب العزيوم تتعلاملرشد الوجيز إىل عل .31

 (.ر صادر بريوت )د.تنش: دا طيار آلتي قوالج، 

توفيق حممد حديد، نش: مركز  ،نفات الوقف واالبتداء: دراسة اتريية حتليليةمصجم مع .32

 رياض.تفسري، ال

مد بن أمحد بن اهلل حم عل الطبقات واألعصار، شمس الدين أيب عبد ء الكبارلقرامعرفة ا .33

 م(.9951هـ، 1416قوالج، نش: استنبول ) يالذهبي، حتقيق: طيار آلت عثمن

أليب عمرو الداين، حتقيق: مجال الدين حممد شف، نش:  ،البتداءواقف الو  املكتفى يف .34

 م(.2006هـ، 1427نطا سنة )دار الصحابة للَّتاث بط

ي، األنبارحممد  بن  نالدين عبد الرمح ات كمالأليب الربك نزهة األلباء يف طبقات األدبء، .35

 م(.1998، هـ4181) ر الفكر العريب، سنةمد أبو الفضل إبراهيم، نش: دا حتقيق: حم

 ،ـ(ه833حممد بن حممد الدمشقي الشهري بابن اجلزري )ت ،يف القراءات العشر النشر .36

 ر الكتبحه ومراجعته للمرة األخرية عيل حممد الضباع، نش: دا أشف عل تصحي

   العلمية )د.ت(.

، هـ(1403الغني القايض ) بدعبد الفتاح ع ،لقراءات السبعايف بية طوايف يف شرح الشاال .37

  م(.1992هـ، 1416بعة الرابعة، مكتبة اْلرادي للتوزيع، سنة )لطا 
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 امللخص

ولتقديم  ، هذا املعجم دراسة جديدة أفردت للتحدث عن أعالم القراءة بشنقيط

وتأيت أمهيته ، ومعلومات عنهم من خالل مصادر ترامجهم، إحصائية عن أعدادهم

واملرشق ، من كوهنم من األعالم الذين أسهموا يف النهضة العلمية يف املغرب

ـرار مغــ ىلكون عـيوللحاجة إليه ل، إسهاما مشهـودا قراء  الف بـريـعـتَف يف الـا ُألِّ

 وغري ذلك.  ، ةـيـالمار اإلسـطـض األقـعـيف بـ

 ،وحدوده ،وأهداف املعجم، أمهية املوضوع مقدمة فيها  وقد اشتمل عىل

ة مباحث تضمنت رسد ثالث وعىل ، ومنهجيته، البحثوخطة ، والدراسات السابقة

هلجري حتى القرن الثالث عرش عرش اناقطة من القرن احلادي لشا أعالم القراءة

 والفهارس. ،  والتوصيات ،  فاخلامتة ، اهلجري

وكذلك بقية علوم القراءات ، ومن نتائجه: إتقان أعالم شنقيط ملقرأ اإلمام نافع 

ئي كثرة املشتغلني بالقراءة وعلومها فبلغوا فيه  ويف اجلانب اإلحصا، القرآنية

وهو عدد قليل نظرا لندرة من -، أعالم  (4) فيه، هـ11يف ق ، باريتق( علام 144)

، ( علام59)  هـ12وق ، -وقلة الكتب املدونة يف تراجم أهل هذا القرن، ترجم هلم

 وغري ذلك. ، ( علام81)  فيه، هـ13وق 
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 املقّدمة

ه الصالة والضامن للرسول علي، زل القرآن من، احلمد هلل ذي القدرة واجلالل

 أما بعد: ، وحراسته من أهل الكفر والبهتان ،فظهوالسالم ح

من أعالم األمة اإلسالمية الذين أسهموا قديام وحديثا  (1) فإن ّأعالم بالد شنقيط

، نافعوخاصة يف قراءة ، واملرشق ، إسهاما مشهـودا يف النهضة العلمية يف املغرب

  ، هاوغري، واالبتداء وقفوال، والرسم والضبط، والتجويد، وبقية القراءات 

،  والشعراء ، واملفرسين، وحتتفظ املكتبة اإلسالمية بمؤلفات حول تراجم املحدثني

 . (3) خيتص بالقراء واملقرئني لكن ليس من بينها ما، (2) وغريهم من أهل شنقيط

القرن قرن احلادي عرش حتى من)ال، (4) لذا رغبت يف مجعهم يف معجم مستقل 

 . (5) م هبمالهتامإىل ا باحثنية لدعوة بعض البيتل، الثالث عرش اهلجري( 

 الدراسات السابقة: 
وال عىل كتاب  ، مل أقف بعد البحث والســـؤال عىل عنـــوان مماثل هلذا املعجم

  من املصادر لكن توجد أجزاء قليلة من ترامجهم يف عدد (6)مجع موضوعه بني دفتيه

  فتح الشكور( ) وكتاب، (7) -مطبوع- ،(هـ8141)تواضــح الربهان( للدنبجا )

 
 *  ** أر قط مثلهم     مل جاال رأيت ر   هم:لضمما قيل يف ف (1)

 .(4داخلالد يف معرفة الوال لدر)ا بشنقيط سكناهم من أقىص املغارب                                                                          

 . أسامء عدد منهاحيتوي فهرس مراجع هذا املعجم عىل (2)

 *  ** ني وسمهم  حل الصا   ارسد حديث   الم: مما قيل يف فضل احلديث عن سري األع (3)

 (.1وط/)واضح الربهان )املخط محاتفبذكرهم تتنزل الر                                                                                        

 وغريه.، )مطبوع( األقىص ملحمـد ححود)تراجم قراء املغرب  مثل كتاب (4)

 (.61، 2وض الغريبحلاية ال و  م املحاظر يفبه بحث )أعالرصح  (5)

منها  و، كون كثري من مؤلفاهتم خمطوطة منها، هـ1438يا عام رحلتي إىل موريتانل وبات خالوجدت صع  (6)

 تبات العامة.مؤلفات حوهلم يف املك  للحصول عىل ياانريتومالسفر املتكرر إىل  صعوبةكذلك 

 واملعارصين. ، املتقدمنيترجم فيه ألحد عرش شيخا من  (7)



 (ه1441 ةمجادى اآلخر )     ن و ر والعش تاسعال عددال     نية   لقرآلدراسات ا الشاطيب لهد اإلمام جملة مع

421 

ّ رُبر لل وكتاب )احللقات املضيئات من سلسلة أسانيد القراءات( للسيد ، -مطبوع-ُتّلِّ

وقد متيز هذا املعجم عنها من الناحية ، وغريها، -مطبوع-، أمحد عبد الرحيم

 (علام.144العلمية بالرتمجة لـ)

 :ة البحثخط
وخطة  ، ةت السابقساوالدرا، : أمهية املوضوعوتشتمل عىل ، وفيها مقدمة 

املبحث األول: أعالم القراءة   وثالثة مباحث:، ومنهجي يف البحث، البحث 

أعالم القراءة الشناقطة يف   املبحث الثــاين: و، الشناقطة يف القرن احلادي عرش اهلجري 

أعالم القراءة الشناقطة يف القرن الثالث   لث: واملبحث الثا ، القرن الثاين عرش اهلجري 

 واملوضوعات. ،  اجع املر   وفهرس ،  وتوصيات ،  ة فخامت   ، هلجري عرش ا 
 :  منهجي يف البحث

وعىل ، اعتمدت يف هذا املعجم عىل املنهج االستقرائي الوصفي التارخيي -

 .  إجراءات البحث األخرى املعروفة

حتى القرن هناية ، (1)اهلجري حّددته بحّد زمني يبدأ من )القرن احلادي عرش -

  عنوان يف  الوارد (لقراءةاظ)لفاملراد ب ددحي -عينو دّ وح، الثالث عرش اهلجري(

 ،هـ(169)تقراءة نافعخاصة ك القراءة يف جمال)من اشتهروا وهو، -املعجم

دون بقية علوم ، وغريها، والتجويد ، والرسم والضبط، والعرش، والقراءات السبع

ـة ـوم دول يلا ي هو، (2) ـطـقــي الد شن)بـ وحّد مكاين وهو، ريه(وغ، القرآن كالتفسري

 سالمية(.موريتانيا اإل

 
 بن ياسني كعبد اهلل أذكر أعالم القرون قبله ملو، ل منتظمرن الذي ظهرت فيه ترامجهم بشكقلاهو  (1)

 يف املصادر نادرة. مجهموترا، وغريمها ألن عددهم قليل ؛هـ(489)تواإلمام احلرضمي، هـ(451)ت

م ظهر مع سافهو  بالد شنقيط(ا )وأم  ،تكتب بالقاف واجليم ، مدينة يف موريتانيا اليوم ط( اسم)شنقي (2)

 (.26-18اط)بالد شنقيط املنارة والرب وهو أشهرها.، ةالثانيبداية األلف اهلجرية 
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ورتبتها  ، )يف املتن( أسامء األعالم من املصادر بحسب نظام الفهرسة استقريت-

ـ، ـريةعىل القـرون الـهج هلا  ثم جعلت، (1)يا داخل كل قرنائـجها هـبتـثــم رتَّ

 عجم(.  وأحلت إليها يف )فهرس أعالم امل، أرقاما تسلسلية

، ومشاخيه ،ووفاته، ثم نسبه، رصام العلم خمتوجدته من اس  ما ذكرت -

وأرشت يف )احلاشية( إىل ، ومؤلفاته يف القراءات وعلومها إن وجدت، وتالميذه

 ( أل)بلفظ ومل أعتّد ، أبقيت من كانت كنيته هي اسمه عىل كنيتهكام ، أسامئه األخرى

ّل  أول حرف يواعتددت ب، اينلثوااألول  يف االسم (أبو) وال، التعريفية يف األسامء

كام اعتددت هبمزة ، بعدمها واعتددت بام، (ولد) وال، (ابن) بـأعتد  كام مل، االسم

ـد)و، (اِحيد)الوصل يف مثل  َمَّ    وجعلت االسم ضمن اهلمزة.  (اْمر

مل  و، وألقاهبم ، وكناهم ، أسامئهمقمت بضبط ما حيتاج إىل ضبط من غامض -

 عىل كيفية  لعدم وقويف، (72) يف ترمجة( الكلسوكي: )لمثسامء أضبط كثريا من األ

 بذلكبالظاء الشتهارها وغريها  (39) رمجةاملحظرة(يف ت) وضبطت لفظة، ضبطها

 . الشناقطة بني الباحثني

 اختصارا.  مل أذكر صيغة الرتحم املعهودة عىل من مات منهم يف مجيع املعجم - 

  ء من ذلك فال وقويف عىل يشم عدحال ويف ، وطباعتها، بّينت حال مؤلفاهتم-

 . هاأذكر شيئا عن

، (كان موجودا يف ق هـ) ن من وجدت معلومات حول قرنه عبارةمل جعلت- 

 تلميذه فأعطيته قرهنام.    أو، وقد توصلت هلذه النتيجة باعتبار شيخه

وعزوهتا باستعامل ، األصيلة درهااملعلومات من مصا وّثقت يف )احلاشية(-

كاالختالف يف ، تعليق حيتاج إىل  يها عىل ماقت فوعلّ ، ملخترصةا تطريقة اإلحاال

 
يعرف عنه  بسبب أن بعضهم ال ذلكذر تع  لكن، زمنيا بحسب تاريخ وفاهتمكان من املفروض ترتيبهم   (1)

 خ وفاته. وهذا يصعِّب التعرف عىل تاري، موجودا يف )ق كذا( وى أنه كانس
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وتركت نقد كثري من الرتمجات ألن العهدة عىل ، ونحوه، أو تاريخ وفياهتم، أسامئهم

 واخلروج عن مقاصد املعجم. ، وخشية اإلطالة، من ذكرها
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 املبحث األول

 ر القرن احلادي عش

َاِني لااتفغنا هللا   -1  . (1) ء األوائل بشنقيطلقرامن ا ،هـ(11ية قاديف ب )ت  دَّْيم

أخذ عنه احلاج احلسن  ،هـ(1095)ت سيدي أمحد الويل بن أيب بكر احملجويب -2

َبِدي الزيدي  . (2) وغريه ، بن َأغر

نه ْممـد باب أخذ ع ،هـ(1010)تـرِييي ن الفـــــقيه أمحــــد بـَــعبـــد هللا بــ  -3

تِّي روايتبُ التُّنر  . (3) وورش ،الوني قكر

ِتي ابب  حممـد -4 ُبكم أخذ عن سيدي بن عبد   ،هـ(1014 )ت بن حبيب هللا التـُّنـم

 . (4) وعدد من علامء منطقته، وعبد اهلل بن الفقيه أمحد بري، املوىل اجلماليل

 

 

 

 
 

 

 

 
اَميِنّ تا عبد اهللأشفغ  يه وف، 31نيا احلياة الثقافيةريتاومحياة ) (1) ير ،  (80، 72القرآين )السند، هـ(1101 الدَّ

 (.78 )َأترَفَغ(يسانية ضبطهايف )احلسوة الب نا(والنسبة إىل )اتفغ 

 (.72)السند القرآين، (120)فتح الشكور (2)

 .(72)السند القرآين، (51)فتح الشكور (3)

)السند ، وفيه تاريخ وفاته(، 18 انـات األعيـيـزء وف ـانيا جـتـوريـ اة مـيـ)ح ، (196روـكـح الشـتـ)ف (4)

 (.80،  72 القرآين
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 املبحث الثاني

 القرن الثاني عشر

 اجحلاوالد سيدي عبد اهلل بن  ،ـ(ه1157ت) يالعلو  إبراهيم بن اإلمام -5

أخذ عنه ، كان من القراء األوائل يف شنقيط، )نرش البنود(إبراهيم صاحب كتاب 

 . (1)وأجازه فيها ، الّطالب سيد أمحد بن البشري الكلسوكي السبع

ُو العي الدَّوبماَليلي  -6  يذمن تالم ،هـ(1194)كان موجودا سنة  إبراهيم ولد زَهم

 .(2)    ْممـد رارا ولدد أمحالّطالب 

أخذ عن ِسيِدي عبد اهلل   ، هـ(12)كان موجودا يف ق ن احلاج عثمانحممـد ب وهابُّ  -7

 . (3) وعن ْممـد بن املختار بن األعمش، التِّنرَواِجيِوّي 

أخذ عن سيدي  ،هـ(1120)كان حيا سنة أمحد بن أعمر بن املختار اجلََكِني  -8

 . (4) القرآن(رسم له)الرساج يف ، املحجوب اجلََكنِّي 

يرخ سيد  ،هـ(1193)ت  ِويي اه هللا الَقالَّ ج محاحلا   أمحد بن  -9 أخذ عن أمحد بن الشَّ

ِوّي   )متشابه  له، وغريه، أخذ عنه سيد املختار بن الّطالب، أمحد بن الوايف الَقالَّ

 . (5)  القرآن(

 
)حياة ، (483)حياة موريتانيا حوادث السنني ، هـ(7115فاته وفيه تاريخ و، 109)فتح الشكور (1) 

تلميذه وهو غري صحيح ف ،هـ(1279وفيه تاريخ وفاته سنة)، 147موريتانيا جزء وفيات األعيان

 (.73)السند القرآين، والصواب ما أثبته يف املتن، هـ(1184) وكي تويف سنةالكلس

ولد   وفيه أنه من تالميذ الطالب أمحد، 24لغريبالية احلوض ااملحاظر يف وأعالم )، (291)السند القرآين  (2)

 )راره(. ةيب أيضا يف بعض املصادر الشنقيطقلت: اسم)رارا( يكت، ْممـد رارا(

تِّلِّ   طالب ْممـد)فتح الشكور لل (3)  (. 74)السند القرآين، (95الرُبر

 (.9تر ابة وَتَكانِ )معجم املؤلفني بواليتي العص، (105)السند القرآين (4)

،  ( 70ت األعيان)حياة موريتانيا جزء وفيا ، (202 )حياة موريتانيا حوادث السنني، (113ورفتح الشك) (5)

)أعالم املحاظر يف والية احلوض ، (94، 76، 72لقرآين)السند ا، (41احلياة الثقافية )حياة موريتانيا

 (.23الغريب
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نمِقيِطيي  -10 ءات أخذ القرا ،ـ(ه1188 )ت أمحد بن خليفة بن أمحد العلوي الشِي

 . (1) أخذ عنه حرمة بن عبد اجلليل القراءات، وغريه ،ّي وِ مد بن مولود الَقالَّ عن ْم 

أخذ عنه سيد املختار   ، هـ(12)كان موجودا يف القرن  أمحد بن سامل الـَمسُّوِميي  -11

اف وَّ  . (2) له )احلذف(، بن الّطالب بن الشَّ

يرخ أخذ عن ال ،هـ(12ودا يف قوجــمــ )كان أمحد عبد الرمحن اجلََكِني  -12 شَّ

أخذ عنه ِسيِد ْممـد املحجوب  ، والّطالب صالح التِّنرَواِجيِوّي ، وِمّي سُّ الح الـمَ الصــ

وِمّي   .(3) الـَمسُّ

عن  أخذ ،هـ(12)كان موجودا يف ق إلــياس حمــمـد بن احلـــاج عثـمان اجلُمَّاِني  -13

 .(4)   ِسيِدي عبد اهلل التِّنرَواِجيِوّي 

 .(5) الب ْممـدولده الطّ أخذ عنه   ،هـ(1191ت)  بن انمدَ   عمر نض اباب بن   -14

أخذ عن ِسيِدي عبد  ،هـ(1148)ت أبو بكر الصديق بن عبد هللا البَـنَّاِني  -15

يِش ، اهلل التِّنرَواِجيِوّي بواسطة واحلاج أيب بكر بن احلاج ، وعن الّطالب األمني احلُرر

 
انيا حوادث اة موريتو)حي، (14لة(سا)الر، 2ط()واضح الربهان )خمطو، (112)فتح الشكور (1)

)تاريخ  ، (1/213ات املضيئات)احللق، (68يا جزء وفيات األعيان)حياة موريتان، (193السنني

،  247، 152، وسامه أمحد بن اخلليفة، 81، 75رآين)السند الق، (583اءات يف املرشق واملغربرالق

 (.12)من أبرز علامء شنقيط، (248

 (.291)السند القرآين، يخ وفاته( ف عىل تارمل أق ملحقق:قال ا، 100ر)فتح الشكو (2)

)احللقات  ، (276، 072، 120)السند القرآين، (702رب اريخ القراءات يف املرشق واملغ )ت (3)

يرخ يف بعض ، الطالب أمحد بن عبد الرمحن اجلََكنِّي  وسامه، 1/213املضيئات وقال: جاء عن هذا الشَّ

ورد أيضا  قلت: ، خمطوطات يف أسانيد موريتانيا( وصلني من  امعىل يشء فيومل أقف له ، أسانيد موريتانيا

 ن هو األشهر. تذكرته يف امل وما، اجلََكنِّي  أنه الطالب عبد الرمحن

،  81، 77)السند القرآين، (667)تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب ، (31لة(هان )الرسا)واضح الرب (4)

ِرف   ّي(. َواِجيوِ نري أخذ عن التِّ القراءة التوفيه أنه مل َيعر

ضبطهام  نو)اند( مل أقف عىل م، اسم )نض(( و78)السند القرآين، (199ني)حياة موريتانيا حوادث السن (5)

 باحلركات. 
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ِوّي  بِّي د اإِلدَ مر بن أمحأخذ عنه ع، نرية بن حبيبمو، الَقالَّ لر والّطالب   ،القراءاتير

تِّلِّ   . (1)ْممـد الرُبر

   .(2) قارئ  ،هـ(1116)ت  أبو بكر الطفيل بن أمحد التِيِشيمِتي   -16

يرى صحة اجليم  و ،هـ(12)كان موجودا يف ق احلاج األمي بن أمحد جار هللا -17

 .(4) حسني عبد اهلل البوأخذ عن احلاج ، (3)  احلسانية

أخذ عن أيب بكر   ،هـ(6114)ت ِويي عيسى الَقالَّ كر بن احلاج احلــاج أبو بـ  -18

 . (5) الصديق بن عبد اهلل

 
 (.82،  78 )السند القرآين، (113حوادث السنني موريتانيا )حياة  (1)

َّلر ْممـد موسى بي أمحد بن وفيه أن له نظام ذكر فيه سيد، 139)فتح الشكور (2) القارئ ، يديالز ن َأْير

من ضبطه  مل أقف عىل، واسم)الشغ(، ( 6تر بواليتي العصابة وَتَكانِ  )معجم املؤلفني، املعروف(

 باحلركات. 

وحتليتها بصفات التفيش اخلاص بالشني املؤدي إىل  ، وإلشاممها، ملراد هبا )جيم كشنياحلسانية اجليم ا (3)

وقد ، 688لقراءات يف املرشق واملغربارصف من )تاريخ ريف منقول بتوهو تع ، ا( مهسها ورخاوهت

 ، سانية غري احل أما و ، (، 682ص املعهودة وسامها اجليم الرخوة، احلسانية ها يف هذه الصفحة اجليم سام

 وسامها ، وهو كذلك منقول بترصف من املصدر السابق ، فاملراد هبا: )التي سلمت من االمتزاج بالشني(

جمية ملن سكنوا والع ، والشديدة، 672واجليم املشددة ص ،682يم السودان صوج، املنعقدةاجليم يه ف

القرن احلادي عرش إثر  سألة يفأنه بدأ اجلدال يف هذه امل، 90، 98وجاء يف السند القرآين ، (683املدينةص

كان عند  مافا أنكر فيه فيها تأليوألف ، جميء ِسيِدي عبد اهلل التنواجيوي من املغرب بإنكار اجليم املتفشية

لقراءات يف املرشق )تاريخ اصاحب خلص و، (هلوبعضهم قب، د رفض ذلك بعض األعالموق ،القوم

وأن وصف  ، أو إعالن انتصار يف هذه املسألةو ترجيح إىل عدم امليل إىل إصدار حكم أ 771واملغرب ص

ن يستبعد أن يكو ة ال نطق هبا شديدهده من الإمام النحاة  للجيم التي سمعها ممن يثق يف عروبته يف ع

وأنه يف  ،ويقرأ هبا أكثر املغاربة، حسانوة مثل ما ينطق هبا عرب عض العرب يف الشام ينطقون هبا رخب

 يتضمن جواز القراءة بالنطقني(. احلاج إبراهيم ما اهلل بن جواب معزو لِسيِدي عبد

 من أوالد  األمني املشهور باحلاج، ِوّي مني الَقالَّ ه أنه األوفي، 38)حياة موريتانيا جزء وفيات األعيان (4)

 (.687ملرشق واملغرب)تاريخ القراءات يف ا، (موسى من األغالل

ِوّي(، 31عيانوفيات األ)حياة موريتانيا جزء ، (140شكورل)فتح ا (5) )بالد ، وسامه أبوبكر بن احلاج الَقالَّ

 (.78)السند القرآين، (503شنقيط املنارة والرباط
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َرر   ،هـ(1179 )ت احلـــاج أبو بـــكر بن الطيالب الُُبمتِلِيي -19 كان يقرئ نظم )الدُّ

ّي  اللوامع( بِّي بقرا قرأ عىل الّسيَّد أعمر بن أمحد، -البن َبرِّ لر أخذ عنه ، ءة نافعاإِلَدير

تِ مـد الالّطالب ْم   . (1) )فتح الشكور( احبصّلِّ رُبر

أخذ عن سيدي أمحد الويل  ،هـ(1122)تاحلاج احلسن بن َأغمَبِدي الزيدي  -20

 . (2)وغريمها، وعن الرشيف أمحد بن فاضل التِِّشيرتِّي ، بن أيب بكر املحجويب

احلاج األمني بن عنه أخذ  ،هـ(12)كان موجودا يف ق احلاج عبد هللا البوحسن -21

 . (3) ار اهللأمحد ج

عن  من القراء الذين تلقوا  ،هـ(12)كان موجودا يف ق احلاج املختار بن حممـد -22

 . (4)وجميزه، وهو شيخ ْممـد بن املختار بن األعمش، ابن القايض

 
شناقطة يف احلجاز  )أعالم ال، (63ألعيانجزء وفيات ا)حياة موريتانيا ، (143)فتح الشكور (1)

ومل أقف عىل من  ، (82،  78)السند القرآين، (583رشق واملغرب)تاريخ القراءات يف امل، (217قواملرش

(تُ أنه قرأ ضبطه )الرُب  أيضا وقد أفادين بعض األخوة، فيام طالعت من مراجع  )الربتّل( ضبط ّ أنه   وذكر، ّلِّ

 وريتاين. القطر املذ مشهور بـ)والته(يفوهم فخ، من )َباِرتَّيرل(

وفاته املذكور يف  ه تاريخ وفي، 72)السند القرآين، (133نيةالبيسانسبته إىل أغبدي كتاب احلسوة  )ضبط (2)

رشيف علومه ث ال)احلدي، هـ(1123وفيه أنه تويف سنة، 510)بالد شنقيط املنارة والرباط، النص هنا(

وفيه  ، 27َتَكانِتر بواليتي لعصابة و لفني)معجم املؤ، هـ(1123أنه توفيه ، 134علامؤه يف بالد شنقيطو

 ته(.وأن الرشيف فاضل قد نظم وفا،  ـه1123ةأنه تويف سن

)بالد شنقيط املنارة  لعله هو الذي يف كتاب قلت:، (688)تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب  (3)

عامل جليل ، ي نمـد بن أمحد بن عيسى البوحسعبد اهلل بن بو املختار أو ابن ْم وفيه احلاج، 510طوالربا

، 137ى والتاريخ)الفتاو ويف، القرن احلادي عرش اهلجري( عاش يف، له ترمجة يف فتح الشكور، اعروش

 هـ(. 1101أنه تـويف سنة

يض الفايس شيخ عن ابن القا تاروفيه نص إجازة ابن األعمش عن احلاج املخ204)فتح الشكور (4)

هناك  ومازال، : مل نقف له عىل ترمجة قال املحقق ، هوأنه عليه مدار أسانيد من بعد، القراءات يف املغرب

 -أي ابن األعمش– وفيه أنه: 579ت يف املرشق واملغربالقراءا)تاريخ ، اضطراب يف حتديد هويته(

وأنه أخذ عن ابن  ، ونسبه، غري اسمه  ومل نعرف عنه، وشيخ له يف القراءات يدعى املختار بن سيدي ْممد

وسامه  ، القايض عن ابنج املختار بن سيدي ْممـد يروي احلاوسامه ، 74، 69)السند القرآين، لقايض(ا

 (. 910مـدتارة احلاج سيدي ْم
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أخذ عن احلاج ِسيِدي  ،ـ(ه1154)تاخلــضـــر بن الفـــــقيه حممـد اجلُمَّاِني  -23

 . (1) بن األعمش ْممد املختارن وع ، يِوّي التِّنرَواجِ  اهللعبد 

كانت قارئة من القراء  ،هـ(1159)ت خناثة بنت الشَّيمخ بكار املَغمَفِريي  -24

ِسُن القراءات السبع قرأهتا عىل الكاتب الّسيَّد ْممد املكي الدكايل  . (2)  حُتر

أخذ عن احلاج  ،هـ( 4311)كان حيا سنة  ر اجلََكِني سيد األمي بن املختا -25

 .(3)   وأجازه يف القراءات، احلسني يب املختار بن أعبد اهلل

أخذ عن الّطالب   ،هـ(1194)ت،  )َهـــاِه(،  سيد املختار ولد الطيالب اجلََكِني   -26

وِمّي  ِوّي ، أمحد بن السامل الـَمسُّ الب حبيب أخذ عنه الطّ ، والّطالب املصطفى الَقالَّ

ِدي بن املحجوب  َبير عر ب اوالّطال ، يِوّي ا التِّنرَواجِ بن ْممـد رار والّطالب أمحد، هللا

 . (4)   و)نظم عىل رسم املصحف(،  له)نظم يف احلذف(، اجلََكنِّي 

يرخ سيد   ،هـ(1184)ت سيدي أمحد بن البشري الكلسوكي -27 أخذ عن الشَّ

، وعن إبراهيم بن اإلمام العلوي،  األمني بن حبيب اجلََكنِّي القراءات السبع

يرخ سيدي أمحد الكُ   .(5) نرتِّي والشَّ

 
تِّلِّ  (1) زء وفيات ج )حياة موريتانيا، (31)واضح الربهان )الرسالة(، (173)فتح الشكور للطالب ْممـد الرُبر

فاته بني وردد يف سنة أن الربتّل صاحب فتح الشكور تو ، هـ(1153وفيه أنه تويف سنة)، 46عياناأل

)تاريخ  ، هـ(1154سنة)ثقايف ورجح ابن حامد يف اجلزء ال، هـ(5511و)، هـ(1154و)، هـ(1153)

 (.81،  73)السند القرآين ، (667، 581القراءات يف املرشق واملغرب

أعالم  )، وسميت فيها أخناثة( ، الشكل ومل يضبط فيها اسمها ب، وفيها ترمجتها ،244بيسانية ال)احلسوة  (2)

، 106 األقىص)تراجم قراء املغرب ، (119مهاجرونحجاج و)، ( 268جاز واملرشقاقطة يف احلالشن

 املذكور يف النص هنا. اوهذا مغاير لتاريخ وفاهت، (ـه 1155وفيه وفاهتا سنة 

 (. 18ابة وَتَكانِتر بواليتي العص )معجم املؤلفني (3)

يتي فني بوال عجم املؤل)م، (506 بالد شنقيطفرسون يف)التفسري وامل، (244زء جتكانت)حياة موريتانيا ج (4)

قال عنه صاحب فتح الشكور: أقبل عليه الشيوخ  ، ظام يف احلذفن له ن وفيه أ ، 90لعصابة وَتَكانِتر 

 ثور(.نوالطلبة واكتفوا به عن غريه من منظوم وم

 = ،هـ( 1180) سنة  وفيه أنه تويف، 64يات األعيان)حياة موريتانيا جزء وف، (111-107تح الشكور)ف (5)
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أخذ عن  ، هـ(1171)ت ـدي التيشيتـزيـ دي الد بن سيــي أحــمـ دـ سيـ  -28

أخذ عنه ، واحلاج ْممـد بن احلاج الزيدي وغريمها، ِسيِدي عبد اهلل التِّنرَواِجيِوّي 

تِّلِّ   . (1)جويبمَمُُّو املحواإلمام عمر ، الّطالب ْممـد الرُبر

هلل  ي عبد ا ِسيدِ عىلس در ،هـ(8011)ت اجلكن ي بن احلبيبمسيدي األ -29

اَميِنّ القراءات السبع، التِّنرَواِجيِوّي  ير ، وأجازه فيها، أخذ عنه عبيدي بن ْممـد الدَّ

ِوّي ، وسيدي أمحد بن البشري الكلسويس و الَقالَّ  . (2) والّطالب ِجدُّ

أحد طرق  ،هـ(12 ق)كان موجودا يف الداوديعبد املالك  سيدي الطيالب -30

 .(3) اءة نافعصالح يف قرالّطالب 

َواِجيِويي  -31 ، نارص اجليم الشديدة ،هـ(1145)تسيدي عبد هللا بن احلاج التِينـم

،  أخذ عنه الّطالب صالح التِّنرَواِجيِوّي ، أخذ عن ِسيِد ْممـد حلبيب اللمطي العرش

 
وهذا  -ن موسى الكلسوكيد بوسامه ْممـد بن ْممـ، (ـه1184يف سنة) شكور تووذكر أنه يف فتح ال=

يف حوليات  كام، هـ(8111كام ذكر أنه توىف سنة) -والصواب ماهو يف املتن، فيام يظهر يل، االسم فيه خطأ 

، (75، 73)السند القرآين، ( 071م( كام يف فتح الشكور 1770)أو ، م(1771)أو، ( ـه1184أو )، والتة 

وما ذكرته يف املتن هو  ، البشري الكلسوكيد بعض املصادر أن اسمه الطالب سيد أمح ورد  يف :قلت

 األشهر.

)واضح ، (36ء وفيات األعيانريتانيا جزمو)حياة ، (194وفيه ترمجة والده ص102)فتح الشكور (1)

 44ء شنقيط)من أبرز علام، (688ق واملغرب رش)تاريخ القراءات يف امل، (31، 16الربهان)الرسالة(

َّ ه أنه سيدي أمحد بن موسى بن أَ وفي  لر الزيدي(.ْير

)حياة  ، وقال ْمقق  الكتاب: عامل ورئيس مشهور( ، سامه الفقيه سيدي األمني، 131)فتح الشكور (2)

يرخ سيدي ، 64تانيا جزء وفيات األعيانموري الصواب حذف و، وهو وهم-األمني بن املختاروسامه الشَّ

وفيه أنه عميد مدرسة  ، 243ة الثقافية يا)حياة موريتانيا جزء احل، (ابانا أمحدبيب بن فهو ابن ح، املختار 

، عيش بكار بن أعمر ألمري إدو اعأنه كان املستشار املط، 34وذكر يف جزء جتكانت، الرماظني البيض

د )السن، وسامه الفقيه سيدي األمني(، 825القراءات يف املرشق واملغرب )تاريخ ، وذكر مجلة من مناقبه(

(.وهو اجلد 18)معجم املؤلفني بواليتي العصابة وَتَكانِتر ، (47قيط)من أبرز علامء شن، (80، 75القرآين

 السادس ملؤلف هذا البحث.

 (. 280، 762، 155رآينلق)السند ا (3)
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وسيدي أمحد ، بوهن أوعمر بن ْممد ب، وأخوه إلياس، احلاجواخلرض بن ْممد بن 

َّ  بن موسى  .(1) النقل السليم يف الصفة واملخرج للجيم(  له)، وغريهم، لر بن َأْير

أخذ القراءات   ، هـ(1143)تابن رَازمَكه ، ِسيِدي عبد هللا بن حَمَّمم العلوي -32

أخذ عنه ، مهاش العلوي وغريوعن ابن األعم ، عن ِسيِدي عبد اهلل التِّنرَواِجيِوّي 

َّلر الزيديأَ  سيدي أمحد  . (2)  وغريه،  ْير

، كان يقرأ باجليم احلسانية ،(هـ1103)اجلََكِني  بن حممـد  احملجوبيدِ سِ  -33

 .(3) وقد خترج عىل يديه كثري من القراء، أجازه ابن القايض الفايس

َواِجيِويي  -34 أخذ عن  ، (هـ12يف ق )كان موجودا سيدي حممـد بن إبراهيم التِينـم

 
لعرش وأسندها كام يف )السند اقلت: قرأ ب، أزيد من السبع(وفيه أنه قرأ عليه ب، 368)فتح الشكور (1)

)تاريخ القراءات يف املرشق ، (31، 14ة(سال)الر، 12، 2()واضح الربهان)خمطوط، (96لقرآينا

يرخ سيدي أمحد التِّنرَواِجي 580وسامه يف ص، 666واملغرب خطأ  وهو-، هـ(1143سنة ) ّي املتوىفوِ الشَّ

ط يالد شنق)ب، ا نصوصا من كتابه اجليم(يضكام ذكر فيه أ، -ريخ وفاتهوتا، واضح من مؤلفه يف اسمه 

وسامه سيدي احلاج عبد اهلل بن سيد أيب بكر التِّنرَواِجيِوّي ، 149، 17ينالقرآ)السند ، ( 513املنارة والرباط

)احللقات ، (45)من أبرز علامء شنقيط، (247، 524، 158، 153، 117وص ، املعروف بالّسيَّد

ني بواليتي لعصابة فم املؤل)معج ، (50والية احلوض الغريب )أعالم املحاظر يف، (1/244تاملضيئا

ويف بعضها ، ورد يف بعض املصادر أن اسمه ِسيِدي عبد اهلل بن أيب بكر التِّنرَواِجيِوّي ت: ل(. ق30وَتَكانِتر 

 املعروف بالّسيَّد.، بكر التِّنرَواِجيِوّي  ن سيد أيب بأنه عبد اهلل

مه يف كثري من املخطوطات  سه ورد ا وفيه أن، 15عبد اهلل بن ْممي )ديوان ِسيدِ ، (288الشكور )فتح (2)

)واضح ، (1)الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط، وسيد عبد اهلل بن ْمم(،  بن ْممـد هللد اباسم سيد عب

الد شنقيط )ب، وفيه أن اسم جده ْمم(، 41تانيا جزء وفيات األعيانحياة موري)، (16الربهان)الرسالة(

علامء رز )من أب، (246)السند القرآين، (688غربرشق وامل)تاريخ القراءات يف امل، ( 250طاملنارة والربا

 أنهويف بعضها ، ورد كذلك أن اسمه ِسيِدي عبد اهلل بن ْممـد بن الـقــايض العلوي قلت: (.45طشنقي

 بن الفقيه ْممـد بن القايض العلوي. عبد اهلل

يرخ املحجوو 702، 688يف املرشق واملغرب )تاريخ القراءات (3) ، 70)السند القرآين، نِّي(ب اجلَكَ فيه أنه الشَّ

وأنه شيخ ِسيِد ْممـد بن أيدا ، وفيه سيدي املحجوب بن حبيب اجلََكنِّي ، 42علامء شنقيط برز)من أ، (80

ه  وفي، ي ذكرته يف املتنوفيه اسمه الذ، 43جم املؤلفني بواليتي لعصابة وَتَكانِتر )مع ، ّي(َكنِ األمني اجلَ 

  املتن هنا هو األشهر.يفه الذي قلت: اسم، تاريخ وفاته( كذلك
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  عبد اهلل وِسيِدي ، سبعال  لقراءات  التِّنرَواِجيِوّي ا األمنيْمفوظ ولد ْممـد 

 . (1) أخذ عنه الّطالب أمحد ْممـد رارا، لتِّنرَواِجيِوّي ا

وعن ، أخذ عن والده ،هـ(1151)تسيدي حممـد بن ايـمَدا األمي اجلََكِني  -35

 الرد  قدة يفله)األنوار املت، م املتفشيةرصوا اجليوهو ممن ن، سيدي املحجوب اجلََكنِّي 

 . (2) (-منشورة-دةيم املنعقجلعىل من قرأ با

أخذ عن الّطالب األمني  ،هـ(1132)ت حممـد بن سيدي احملجويبسيدي  -36

يِش   . (3) وغريه، احلُرر

َواِجيِويي  -37 ن  ـ أخــذ ع ،هـ(12)كان موجودا يف ق سيدي حممـد بن عبـــــد هللا التِينـم

 اطبية( ه )الشودرس عليه أخذ عن، َواِجيِوّي إجازةنرن أيب بـكر التِّ د اهلل بِدي عبـِسيـ

 . (4) لب أمحد بن ْممـد رارا التِّنرَواِجيِوّي الّطا

 
 (.92لسند القرآين)ا، (30ان )الرسالة(ربه)واضح ال (1)

 النصف األول من القرن عاش يف، ين كاوفيه سيدي االمني بن أيد االمني اجل، 131، 130)فتح الشكور (2)

ِسيِد  هفيه اسم و ، 30الربهان)الرسالة( )واضح، ن احلبيب اجلََكنِّي(وهو صهر سيد االمني ب، الثاين عرش 

وسامه سيد األمني بن أيد ، 555نارة والرباط)بالد شنقيط امل، َكنِّي( جلَ ْممـد الطالب بن أيد األمني ا

يرخ بن أيدا األمني اجلََكنِ ، رشق واملغربءات يف املقرا)تاريخ ال، األمني اجلََكنِّي( ،  675ّي وفيه أنه الشَّ

تي  الي)معجم املؤلفني يف و، ن أيدا األمني(باألمني سامه سيد  94وص ، 90، 70القرآين)السند ، (683

 وهذا االسم خمالف السمه-ْممـد بن احلبيب بن أيدا األمني اجلََكنِّي  وسامه، 46لعصابة وَتَكانِتر 

وار )األن بهوأيضا كتا، هو األشهرقلت: اسمه الذي يف املتن هنا ، كام أن فيه تاريخ وفاته( ، -عروف لهامل

 يِوّي.عىل ِسيِدي عبد اهلل التِّنرَواجِ  ردوهي رسالة يف ال، منشورة عىل اإلنرتنت خمطوطة منه نسخة املتقدة(

 (.08ين )السند القرآ، (35)حياة موريتانيا جزء وفيات األعيان (3)

باب اهلل بن  مـد بن ْممـد عبدوسامه ْم ، 232/ 1)احللقات املضيئات، (18)واضح الربهان)الرسالة( (4)

وترجم له يف ، 291، 288،  280،  472، 158،  81،  80،  77،  73ند القرآينس)ال، (التِّنرَواِجيِوّي 

الطالب أمحد ولد ْممـد تالميذه ومن ، هو ابن عم ِسيِدي عبد اهلل بن أيب بكر التِّنرَواِجيِوّي و، 292ص

أوسيدي ، يِوّي نرَواجِ اهلل بن بـــاب التِّ  عبـــــد اسمه سيدي ْممـد بنقلت: ورد يف بعض املصادر أنه ، (رارا

،  والطالب هنا لقبه وليس اسمه -بن باب عضها أنه الطالب ِسيِد ْممـد بن عبد اهللب ويف، ْممـد بن عبد اهلل

عبد اهلل كام ينبغي التنبه إىل أن هذا العلم هو ابن عم ِسيِدي ، شهرتن هو األامل واسمه الذي أثبته يف

 البعض. مكاميتوهوليس ابنه ، وتلميذه ،اِجيِوّي التِّنروَ 
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تلقى عن سيد عبد  ،هـ(12)كان موجودا يف ق سيدي املختار بن حممـد األمي -38

 .  (1) الرمحن بن فتىمـد عبد أخذ عنه ْم ، اهلل التِّنرَواِجيِوّي قراءة ابن كثري 

ــخ  شي ،هـ(1195)ت َواِجيِويي تِينـم عبد الرمحن الاملختار بن ن سيدي ب -39

 . (2) ( له)واضح النفع يف القراءات السبع، ْمظرة

أخذ عن الفقيه ، قارئ هـ(1153ت) الشريف أمحد بن فاضل التِيِشيمِتي  -40

َبِدي  . (3)ى اهلل بن اإلماممـف حـريـالشـ هـنــــ أخذ عـ،  احلسن بن َأغر

أخذ عن ِسيِدي عبد  ،ـ(ه12جودا يف قمــو ـان )كــ، ـاحل الـَمسُّوِميي لصا يمـــخالشَّ  -41

 .(4) أخذ عنه أمحد عبد الرمحن اجلََكنِّي ، وْممـد ولد مولود، اهلل التِّنرَواِجيِوّي 

ِويي  -42 ُ الَقالَّ أخذ عن عمه أمحد  ،(هـ1184)ت الطيالب أمحــــد جــــدو بن ِِنمَتريم

ومِ  يسىلب علّطاـد اوْمم ، احلبيب ألمنيسيد ايرخ والشَّ ، الّطالب ،  غريهم و، ّي الـَمسُّ

ِوّي   . (5) أخذ عنه سيدي مالك بن احلاج املختار الَقالَّ

أخذ جتويد القرآن عن  ،هـ(1179ت) الطيالب أمحد بن حممـد التِيِشيمِتي  -43

 . (6)هتذ بعض تالموالبرصي عىل، واملكي، وقرأ بنافع،  نرَواِجيِوّي ِسيِدي عبد اهلل التِّ 

 
 (.268، 262وزاد امللقب بـ)الـنَّنَّه( ،  254 ، 120،  88 )السند القرآين (1)

 هـ(.1180)منه عامنتهى وا، وفيه أنه ألفه بفاس، 49)من أبرز علامء شنقيط  (2)

اوى )الفت، (514لرباطيط املنارة وا)بالد شنق، (30)حياة موريتانيا احلياة الثقافية، (93)فتح الشكور (3)

 وفيه رمز وفاته:  ، 582ءات يف املرشق واملغربا)تاريخ القر، وسامه أمحد فاضل(   138اريختوال

 (.74د القرآين. )السن(مكملله نقش أب من طراز  **  ا املجد الرشيف بن فاضل* وأمحد ذ 

وطالب صالح قلت: اسمه أيضا ال (.270، 246، 120)السند القرآين (4)  ِمّي. بن قريش الـَمسُّ

 (.7وَتَكانِتر  )معجم املؤلفني بواليتي العصابة، (156روتح الشك)ف (5)

،  رمجته(وت، تِّي ِشير التِّ  بن أمحد بن ألشغ بن ْممـد مسلم وفيه من اسمه أبوبكر، 138، 103)فتح الشكور (6)

 لقرآين)السند ا ،(582غربملرشق وامل)تاريخ القراءات يف ا، (62)حياة موريتانيا جزء وفيات األعيان

بن ْممـد بن مسلم( ونسبته إىل )الشغة( مل أقف  غزيادة بعد أيب بكر أنه بن أمحد بن الش هوفي، 81، 75

 ات. عىل من ضبطها باحلرك 
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أخذ عن ِسيِدي عبد اهلل  ، ( ـه12موجودا يف قكان ) نمزيلتاعمِل ا الطيالب -44

 . (1) التِّنرَواِجيِوّي القراءات 

من تالميذ   ، هـ(12)كان موجودا يف ق، الطيالب اعمَمر امللقب بـ)الكنزي( -45

 . (2) وعليه مدار طريقه، نرَواِجيِوّي املبارشينسيدي عبد اهلل التِّ 

قــرأ ، ـ(ه1166ت) -ه احلُرمِشيبصوا-رشياج اخلـ يــن بن احلــ ب األمالطـال -46

 . (3)   عىل والده القرآن

، كان حيفظ )الشاطبية( ،هـ(1197)ت الطالب البشري بن احلاج اإِليِـــَدلمـيبي  -47

َرر اللوامع( بِّي بالسبع عىل قرأ القرآن، و)الدُّ لر  عبد اهللوِسيِدي ،  عمر بن ْممـد اإِلَدير

تِ  ّطالبأخذ عنه ال، نرَواِجيِوّي تِّ ال  . (4)ّلِّ ْممـد الرُبر

َواِجيِويي  -48 أخذ عن ِسيِدي عبد اهلل   ،هـ(12)كان موجودا يف ق الطيالب صاحل التِينـم

 . (5) أخذ عنه الّطالب أمحد اجلََكنِّي ، بن احلاج التِّنرَواِجيِوّي 
 

  ونسبته إىل ، بن الطالب التنمزي له ترمجة يف هذا البحث و ْممـدلده هوو، (247)السند القرآين (1)

 ن ضبطها باحلركات.عىل م )التنمزي( مل أقف

ونسبته إىل )الكنزي( مل ، (296،  292 ، 247،  219،  149،  116،  82،  81،  78 القرآين)السند  (2)

 ِزّي(.أقف عىل من ضبطها باحلركات ولعله )الَكنر

شِ  127، 312كور)فتح الش (3) يِش نسبة إىل احلُرر ابِيشر ، وفيه احلُرر أن وذكر ْمققه -وهم فصيل من الرَبَ

، بته(سوفيها ضبط ن، 109)احلسوة البيسانية، (-فد شنقيط تصحيالبكتاب ريش باملعجمة كام يف اخل

 (.519)بالد شنقيط املنارة والرباط، (78)السند القرآين

)تاريخ القراءات يف ، (519بالد شنقيط املنارة والرباط ) ،(73ألعيانجزء وفيات ا)حياة موريتانيا  (4)

وعن  ، وأنه كتب عن املتشابه ، دةابالزهد والعبا وأن والده كان مشهور، ترمجتهوفيه  583املرشق واملغرب 

(. قلت: ورد يف بعض املصادر أن اسمه 82، 80، 76، 73)السند القرآين، رسم والضبط(لمسائل ا

 وما ذكرته يف املتن هنا هو املشهور.، ـــاديـــــاج اهلشري بن احلبالـ

، 80، 77د القرآين ن)الس، (1/228ضيئات)احللقات امل، (667ملغرب ق وا)تاريخ القراءات يف املرش (5)

ويف  ، (280، 258،  219، 155، 154عض الطالب صالح ولد الطالب خمتاربويسميه ال، 276، 264

وما ذكرته يف املتن ، ب املختار ال الح بن الطـ الب صـلطـا ديكذلك سيـو، ح بعض املصادر الطالب صال 

 هر.هو األش
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 ب ْممـدأخذ عنه الّطال ،هـ(1165)ت الطيالب حممـد بـــن الطيالب الُُبمتِلِيي -49

 . (1)ووصله(، مز)قصيدة يف نقل اهل  له، )صاحب كتاب فتح الشكور(تِّلِّ الرُبر 

كان يقرأ باجليم  ،هـ(12)كان موجودا يف ق، عبد الرمحن بن بو االرايح -50

 . (2) ِوّي قرأ بالسبع عىل ِسيِدي عبد اهلل التِّنرَواِجي، احلسانية

كان ، آنقرال بخبري ،هـ(1130)ت عبد الرحيم بن أمحد الويل احملجويب -51

 .(3) مهم العلم لِّ عَ ويُ ، هن يقرؤون عليهاجروامل

َاِني  -52 يرخ سيدي  ،هـ( 12)كان موجودا يف ق عبيدي بن حممـد الدَّْيم أخذ عن الشَّ

 . (4) هـ(1172) ة ها سنـــيـازه فـوأجـ، َكنِّي الــقــراءاتيب اجلَـاألمني احلــب

أخـــذ عـن ، لسبعقارئ با ،هـ(2115ت) يـملميبي بن بوه اإِلِيدَ  عمر بن حممـد -53

قرأ عليه احلاج بوبكر بن الّطالب بقراءة ، اهلل بن أيب بكر التِّنرَواِجيِوّي  ِسيِدي عبد

 . (5) وعبد الرمحن ْممت، نافع

أخذ ، قارئ بقراءة نافع ،هـ(1188)ت القاضي حممـد بــن يــدغـور التِييِشِيِتي  -54

 
عمر وسامه ْممـد بن ، 138 )الفتاوى والتاريخ ،(578والرباطد شنقيط املنارة )بال، (229كور)فتح الش (1)

 اخلطاط(.

 (.688)تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب  (2)

 (.79 )السند القرآين، (34ات األعيان يانيا جزء وفموريت )حياة، (314)فتح الشكور (3)

(اهلل األهبمي الفغ عبيد ا ة القارئ عبيدي بنحقق العالموسامه امل، 131)فتح الشكور (4) اَميِنّ ير )حياة ، لدَّ

(، 64ات األعيانيموريتانيا جزء وف اَميِنّ ير )نفح الرياحني ، وسامه عبيدي بن ْممذ بن أشفاغا عبد اهلل الدَّ

اَميِنّ ه اعبيدي بن وسام ير  (.57عبد اهلل الدَّ

رئ ا املحقق أنه قوذكر ، بوه وسامه عمر بن ْممـد ، 31سالة()واضح الربهان)الر، (362)فتح الشكور (5)

وسامه ، 73)حياة موريتانيا جزء وفيات األعيان ، الشكور( حوأن ترمجته يف فت، هـ 1152بالسبع تويف

، 73)السند القرآين، (581لقراءات يف املرشق واملغربا)تاريخ ، ي(الطالب عمر بن ْممـد بن بوه اإلديلب

وسامه الطالب  ، 1/232قات املضيئات)احلل، ديلبي(بن ْممـد بوه اإل وسامه عمر  ،82، 80، 78، 76

بِّي  د بوه(. قلت:ـعمر بن أمحد بن ْمم لر وكذلك ، ورد أن اسمه الّسيَّد عمر بن أمحد بن ْممـد بن بوه اإِليَِدير

بِّي.ن د ببن أمح عمر لر  أمحد بن ْممـد بوه اإِلِيَدير
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 . (1) ي الزيد ِد ْممـد بن احلاجحلاج ِسيعن ا

َمر  ،هـ(12ودا يف ق)كان موج يولد صاحل األبيجقرشي ال -55 أخذ عن الّطالب اعر

 . (2) امللقب بـ)الَكنرِزّي(

 .(3) أخذ عن ابن األعمش ،هـ(1101ت) حممد بن احلاج عثمـــان اجلُمَّاِني   -56

وأمحدو ابني  ، مـدوعن ْم أخذ  ،هـ(1171)ت حممـد بن احلاج التِيِشيمِتي  -57

 . (4) ّيني يرتِ تِِّش ضل الفا

،  أخذ عن عمر الويل ،هـ(1107)ت العلويحممد بن املختار األعمش  -58

يِنّ ، واحلاج املختار بن سيدي  . (5)أخذ عنه مــحمـد بن احلاج عثامن اجُلامَّ

ِويي حممد ولد مـولـود بن ا -59 ـد أخـــذ عــن سيـ ،هـ(1161)ت ملخـــتار الَقالَّ

 .(6) أخذ عنه أمحد بن اخلليفة العلوي، سبعلقراءات الّي ايوِ جِ لتِّنرَواعــبد اهلل ا

َاِني  -60 له)منظومة مورد ، نرص اجليم املتفشية ،هـ(1166)ت،  حممـد الَيَدايلي الدَّْيم

 . (7)َدا األمني اجلََكنِّي(ا عن ابن اير و)رسالة رد هب، الظمآن يف ْمذوف القرآن(

 
 (.79لقرآين)السند ا، (96ء وفيات األعيان ريتانيا جز)حياة مو، (242)فتح الشكور (1)

 قلت: مل أجد من ضبط)األبيجي(.، لقريش(اوسامه ، 296، 149، 116 )السند القرآين (2)

، (25، 24يا جزء وفيات األعيان نا)حياة موريت، وفيه أنه من بيت علم يف إْيامن( 204)فتح الشكور (3)

 وفيه ترمجته(.، 109 )السند القرآين

  ن مل أجد م  قلت:، (79)السند القرآين، ( 56نياء وفيات األعانيا جز)حياة موريت، (235لشكورفتح ا) (4)

 ضبط اسم)الشغ(.

، (13سالة(رح الربهان)ال)واض، لكنه ذكره مرارا يف تضاعيف كتابه(، ومل يرتجم له ، 80)فتح الشكور (5)

ي املختار ولد األعمش العلوه وسام، 69)السند القرآين، (679)تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب 

)بالد شنقيط املنارة ، بن األعمش( روسامه ْممـد املختا ، 43أبرز علامء شنقيطن )م ، (83، 80 ،72

رشيف )احلديث ال ، (هـ1107علوي توسامه الطالب ْممـد بن املختار بن األعمش ال، 528والرباط

 هـ(.1107تار تاملخوسامه الطالب ْممـد بن ، 54علومه وعلامؤه يف بالد شنقيط

 )السند القرآين، (1/228ت)احللقات املضيئا، (14، 13)الرسالة(، 31 ،2ان )خمطوط(الربه )واضح (6)

75 ،80، 219  ،246  ،247.) 

اَميِنّ )تاملعروف بالويل اليَدَ د تار بن سعيوفيه ْممـد بن املخ، 222)فتح الشكور (7)  ير   = ، ـ(ه1166ايِلّ الدَّ
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 . (1) م القراءاتبأحكاعامل ، جمود أستاذ  ،هـ(1185ت) يي لشِينمِقيطِ حممود ا  -61

ن  ذ عأخـ، مقرئ ْمقق  ،هـ(1195)ت الشَّوَّاف اجلََكِني  املختار بن علي بن  -62

وِمّي د بن س ـقــيه أمحـالف  . (2) له )تـسهيل حفظ احلذف(، الـم الـَمسُّ

َشِويي  -63 اشتهر ، اءةله حظ يف القر ،هـ(1162)ت منرية بن حبيب هللا الشَّمم

 . (3)أخذ عنه أبوبكر الَبنَّايِنّ ، )اجليم(هلل التِّنرَواِجيِوّي يف قضيةد اي عبِسيدِ  بمعارضة

 
اَم بن سوسامه ْممـد ، 223اء شنقيطدب)الوسيط يف تراجم أ= ير (عيد الدَّ )حياة ، يِنّ يعرف بمحمذ اليََدايِلّ

ه أن اسمه  وفي، 30)واضح الربهان)الرسالة(، هـ(1166وفيه ْممـد اليََدايِلّ ت 31ريتانيا احلياة الثقافيةوم

اَميِنّ وذكر ا، مـد اليََدايِلّ ْم ير ،  295رباط)بالد شنقيط املنارة وال ،(ملحقق أنه ْممـد بن سعيد الَيَدايِلّ الدَّ

وفيه اليََدايِلّ وكان يف  ، 682،  691ق واملغرباملرش)تاريخ القراءات يف ، (99ند القرآينلس)ا، (605

رج وله املخا، هـ 1166وفيه أنه ت ،504د شنقيط)التفسري واملفرسون يف بال، عرص أيدا االمني(

وكتبه يف   لهول الفقه رجا)أص، سم( وذكر له نظام يف الرَدايِلّ سامه ْممـد سعيد اليَ 507ويف ص ، والصفات

(ـد الوفيه ْمم، 234موريتانيا  (، 7)من أبرز علامء شنقيط، يََدايِلّ )ملحة عن العلامء ، وفيه ْممـد اليََدايِلّ

َشِوّي اليَدَ وفيه ْممـد بن املخ،  105ة واملآثر لذاتيلسرية اواملحاظر وا  (.ايِلّ تار بن ْممـد سعيد الّشمر

وأنه علم  ، ِوّي الَقالَّ وسامه سيدي ْممود ، 120ج ومهاجرونجا)ح، (148قىص غرب األ)تاريخ قراء امل (1)

 نزل بمستودع القرويني(.، هـ1176ضائع األخبار كان موجودا سنة 

شياخ وأنه اعتمدها األ،  احلذف يف الرسموفيه أن منظومته يف، 624ملرشق واملغرب ت يف القراءا)تاريخ ا (2)

 هـ(.1401ا سنةأكمله ، نثر ونظم حلسن نية مبدعها  منن كتب احلذف غريها م فأغنتهم عن ، والتالميذ

يات  زء وف)حياة موريتانيا ج، هـ(1162وسامه الطالب سيدي منريه بن حبيب )ت، 229)فتح الشكور (3)

َفِغّي(وفيه منرية بن حبيب اهلل بن املختا 51عياناأل َشِوّي األَلر   489 شنقيط املنارة والرباط )بالد، ر الّشمر

َشِوّي األَلرَفِغّي تـويف سنة  يب اهللوفيه منرية بن حب، 528، 532، يذهميه عدد من تالوف ،  هـ(1165الّشمر

ستدالله عىل صحة اجليم بأهنا عربية ردوده اومن  ،687، 582)تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب

 أورد يف كام، ني بن أمحداج األموأنه رواها عن احل، هبارأوا وأن مجهور الصحابة ق، واترةمستفيضة مت

لكن أنكر ذلك  ، يرخ املحجوب اجلََكنِّي أهنم كانوا يقرأون باجليم احلسانيةم الشَّ ردوده أسامء أعالم منه 

ابن القايض باجليم  وأن ابن املحجوب قرأ عىل، م مل ينقل عنه يشء فيهاأن بعضه ليه بعليه بعضهم ورّد ع

كام استدل بفتوى ، املشددةوأنه تويف وهو يقرأ ب، اِجيِوّي وَ ع عىل التِّنرأ بالسب وأن ابن أيب األرياح قر، ددةاملش

سامه منرية  و، 78ينالقرآ)السند ، لِسيِدي عبد اهلل القايض العلوي بعدم جواز القراءة باجليم كشني(

َفِغّي(  .َفِغّي الطالب سيدي منري األَلر أنه  قلت: ورد كذلك، (6 )من أبرز علامء شنقيط علامء، األَلر
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 املبحث الثالث

 القرن الثالث عشر

واملختار بن  ، والدهأخذ عن  ،هـ(1255) أابت بن الطيالب ِجدُّو النِيَزاِريي  -64

يردَأحِ  ْممد طواملراب، ويِشّ أخذ عنه سيدي ْممـد الَعلُّ  ،والّطالب أمحد رارا ، بون
(1) . 

ُبوَجة ،هـ(1279)ت أمحد أسري املسلمي أمهار  -65  . (2)أخذ عنه ابن انر

ِويي   -66  . (3)أخذ عن ِسيِد ْممـد بن َحَبتر  ،هـ(1276)ت أمحد بن البشري الَقالَّ

لّطالب  أخذ عن ا  ،هـ(13ـودا يف ق )كـــــان مـــوجــــ ــد سيــــــد بن الطيالبــــأمحـ -67

 .(4)   بواسطة ِسيِد ْممـد ولد عبد اهلل ولد باد رارا بـم ْم  دلمحد وأ

أخذ عن سيدي ْممـد بن   ،هـ(1273)ت  أمحد الصغري بن محى هللا التِيِشيمِتي   -68

 . (5) َحَبتر 

ِعِيِشيي أمحد بن الطيالب اإلِ  -69 أخذ عن الّطالب أمحد بن  ،هـ(1257)ت ِيَدوم

 
فيه أن اسمه ْممـد أبات بن الطالب أمحد جدو و، 58يط)من أبرز علامء شنق، (291لقرآين ا )السند (1)

وفيه  ، 17واليتي العصابة وَتَكانِتر ؤلفني بم امل)معج، (145)الفتاوى والتاريخ، هـ(1255النزاري )ت

 مـد أبات بن امه ْمس، 56ويف ص ، -بق عن وفاته س مات: وهو خيالف قل-هـ(1317) أنه تويف سنة

 . لطالب أمحد جد بن الطالب املختار(ا

  وفيه أمهار ، 147)حياة موريتانيا جزء وفيات األعيان، (484، 556)حياة موريتانيا حوادث السنني  (2)

اف املسلمي التيشيتيبن ْمم أرسي  وَّ يخ القراءات تار)،د مسلم(من طلبة أهل ْممـ، ـد بن محى اهلل بن الشَّ

 (.620ملغربيف املرشق وا

 (.63)من أبرز علامء شنقيط، (273القرآين)السند ، (465ة موريتانيا حوادث السنني يا)ح (3)

 (. 287)السند القرآين (4)

سامه سيدي أمحد بن ْممـد الصغري املعروف بابن أنبوج من رشفاء  و، 89يطء شنق)الوسيط يف تراجم أدبا (5)

)حياة  ، (138ء وفيات األعيانجزة موريتانيا يا)ح، (450يتانيا حوادث السننيياة مور)ح، تشيت(

)السند ، (504)بالد شنقيط املنارة والرباط، هـ( 1272وفيه أنه تويف سنة، 30حلياة الثقافيةتانيا اموري

 ه سيأيت يف هذا البحث اسم ولدي، هـ(1272وفيه أنه تويف سنة، 61ن أبرز علامء شنقيط)م، (732آين القر

 بن ْممـد.د وسيدي ْممـ، ْممـد بن أمحد 
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ِوّي  اج محاه اهللحلبن ا وعبد اهلل، ّي مـد رارا التِّنرَواِجيوِ ْم  له)إرشاد القارئ ، الَقالَّ

ّي(السام َرر اللوامع البن َبرِّ و)أرجوزة ملاجرى به األخذ ، -خمطوط-ع لكتاب الدُّ

َرر اللوامع(  . (1)   وهو منظومة يف التجويد، األخذ(وكتاب )، يف اخلالف يف الدُّ

بن عبد  حرمة أ عىلرق ،هـ(1277ت) َدِغيي بن البخاري التـَّنم أمحد بن حممـد  -70

ي( ،ّي قرأ عليه ْممـدن فال التَّنرَدغِ ، اجلليل )نظم يف   له، وأمحد بن ْممـد )بدِّ

 .(2) و)رشح عىل مقدمة ابن اجلزري(، القراءات السبع(
له)إيضاح املرام يف  ، ساند اجليم احلسانية ،هـ(1251)ت  اجيأمحد حممـد احل  -71

و)تعليق يف قراءة  ، ام التجويد(أحك يففة الوليد حتو)، م(الرد عىل جيم األعجا

،  و)تعليق يف رسم القرآن(، اءات القرآن(و)رشح الشاطبية يف قر، قالون(

يف  وهر املنظمو)منظومة اجل، و)منظومة القول املعد فيام يف الرسم ال اللفظ يعد(

،  ( و)منظومة املبني، القرآن( و)نظم الضبط يف، (-ْمققة-رسم الكتاب املعظم 

 .(3) وغريها، آن(ة يف أوقاف القروهرجلاو)منظومة 

 
،  37)حياة موريتانيا احلياة الثقافية، سامه امحيتي اإليدوعييش(و، 129ان)حياة موريتانيا جزء وفيات األعي (1)

)تاريخ القراءات يف املرشق ، (545د شنقيط املنارة والرباط)بال، (ن بريله رشح عىل الدرر اللوامع الب

كتاب  وب، ه عبد اهلل احلاج امحاه اهلليخامع بتعليق شلوثر يف كتابه عىل الدرر التأ وفيه أنه، 586واملغرب

ليل واستثمر فيه تع ، واستشهد بطيبة النرش البن اجلزري، حيث خلصه، صيل املنافع عىل الدرر اللوامعحت

الف  وأما أرجوزته فهي حول الراجح يف اخل ، راءة وتفسريها بالنصوص النحوية والترصيفيةوجه القأ

، عنه باألخذ تارة ف معرباإنه يبني ترجيحه ألحد شطري اخلال ف بن بري خالفاا  فيها أنه كلام ذكروبني

 502الد شنقيطن يف بملفرسو.)التفسري وا(وإذا كان يف املسألة وجهان ذكر الرتجيح، وبام به العمل تارة

بن الطالب ْممود   بعض امحيتلويسميه ا، وفيه أنه املعروف بامحيتي291، 94)السند القرآين، (505ص

 نت(.اإلنرت املخطوطات املوريتانية عىل شبكة قع)مو، دوعييش(ال ا

نة  فاته سوذكر أن تاريخ و ، 1/177)احللقات املضيئات، (12الرسالة(، 5، 2)واضح الربهان)خمطوط( (2)

،  428، 250، 152، 104)السند القرآين، ومل يرجح أحدها(، هـ 1277أو ، هـ1276أو ، هـ 5127

 وفيه أنه معارص للشيخ سيديه(.، 411اوى والتاريخفت)ال، اري(وسامه أمحد البخ

= أن  وفيه، 37)حياة موريتانيا احلياة الثقافية، هـ(1251وفيه أنه تويف، 27اة موريتانيا احلياة الثقافية)حي (3)
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له كتاب )نظم اإلرشاد يف  ،هـ(1244)ت ُكِزيي إمساعيل بن عبد الفتاح الّتُّم  -72

و)نظم يف ، احلملة( م يفو)نظ، و)نظم يف ترقيق الراءات وتغليظها(، ضبط قالون(

 . (1) احلذف(

 عن ذخأ ،هـ(13من ق 3ديف آخر العق )تالناصري اعلي حممود بن حممـد  -73

و يدي بوبكر بن الّطالب جدو إجازة يف قراءة نافع يف ْمظرة الّطالب ِجدُّ س  ُ َترير و نِخر

ِوّي   .(2) وغريه، عليه أعمر بن سيد يوسف قرأ، الَقالَّ

أخذ عن املختار بن   ، هـ(13يف أواسط ق )ت آبَّ الُكنمِتي اإلمام بن حممـد  -74

 .(3) م( س ر الظم يف)ن له، لّطالب ابات النزارياو، بونا

ـم( عمد رس م يف الـ)نظـ له ،هـ(13)كــان مـــوجودا يف قاحمـمـد بن حممـد بَــــــابَـــهم  -75

 .  (4)   ـبد اهللم الّطالب عفيه إىل تبسيــط رس 

أخذ عنه ولده   ، هـ(1242)ت بن ِسيِدي عبد هللا العلوي-حممـدي–بدِي  -76

 . (5) ن(القرآسور  يف)الدرع الدالص   له ،وحرمة بن عبد اجلليل، أمحد

 
 683رشق واملغربامل )تاريخ القراءات يف، (543)بالد شنقيط املنارة والرباط، رشحا عىل الشاطبية(له =

،  هـ(1351وفيه أنه تويف سنة)، 610، 94)السند القرآين ، ىل جيم األعجام(ع نظام يف)الرد هوفيه أن ل

، هـ( 1251أنه تويف سنة)يه وف، 502ط )التفسري واملفرسون يف بالد شنقي، (57)من أبرز علامء شنقيط 

اجي  احل دأنه ألمحد بن ْممـد بن ْممـ(,وأن كتابه )اجلامع املقدم يف رشح اجلوهر املنظم 508ويف ص

يرخ ، حققه ْممـد ْممود الداهرسه وكتابه د قلت:، هـ(1251ي العبديل )تيبالتج وأيمن بن حييى الشَّ

 نسخة خمطوطة بمكتبتي. ومنه، ملنورةباملدينة ا، كالمها من كلية القرآن الكريم

  بط ي ضاإلرشاد ق)وفيه أن نظم ، 17وَتَكانِتر بة )معجم املؤلفني بواليتي العصا، (105)السند القرآين  (1)

 هـ(. 1345ووفاته فيه سنة ، قالون(

 (.46أعالم املحاظر يف والية احلوض الغريب) (2)

 (. 17انِتر وَتكَ العصابة معجم املؤلفني بواليتي )، (105)السند القرآين (3)

من ذج وذكر كذلك نام، ةأمحد يور ي بنوزاد يف اسمه أنه كرا، 648)تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب  (4)

 (.34)من أبرز علامء شنقيط، به العالمة(لق 663ويف ص ، لرسم تعطي صورة عن براعتها نظمه يف

= واسمه ْممـد بن ْممـدي وذكر ، 752والرباط)بالد شنقيط املنارة ، (5)واضح الربهان )خمطوط( (5)
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أخذ عن  ، نيةنارص اجليم احلسا ،(هـ1223)ت ُبالَّ بن الفاضل احلسن -77

 . (1)   اّل بن أنجينان خترج عىل يديه عبد الودود بن عبد، املختار بن بونا اجلََكنِّي 

د أخذ عن ِسيِد ْممـ ، هـ(13ق بداية )ت البَـنَّاِني بن أمحد ِجدُّو العلوي -78

و)نظم بعض األخطاء الشائعة يف ، ورشحه(، التجويديف  )نظم هل، الَعلُّويِشّ 

 . (2)   التجويد(

 وعن أمحد بن ، أخذ عن والده  ،هـ(1243)ت عبد اجلليل العلوي  حرمة بن  -79

يرخ سيديا الكبري، العلوي اخلليفة  . (3) وأمحد بن ْممـد التَّنرَدِغّي ، أخذ عنه الشَّ

َيِيدسليمان بن املهاجر  -80 أخذ عن الّطالب  ،هـ(13يف ق ادموجو  ن)كابن امحم

 .(4)   أخذ عنه ْممـد اخلريش بن عيسى بن َكبَّادِ ، أمحد رارا 

ن  ـد بـلب أحـمـالّطا أخذ عن  ،هـ(1247)ت ِسيِد حممـد بن اعل الَعلُّوِشيي  -81

يرتِّي أخذ عنه أمحد الصغري التِِّش ، ، ْممـد رارا
   (5) . 

 
د اهلل عبـد بن ينا ْممفرق فسامه بدي بن سيد 508يف ص وبينه وبني ما، وفاته الوارد يف النص هناتاريخ =

)احلديث  ، (95وص ، 251)السند القرآين، هـ(1264القايض العلوي ت ن الفغ سيد أمحد بن َْمَّمر بنب

وسامه  ، 140)الفتاوى والتاريخ، هـ(1264فيه وفاته سنة و،  82 شنقيطالرشيف علومه وعلامؤه يف بالد 

 .هـ(1260تْممـدي بن سيدينا العلوي 

)تاريخ القراءات ، شقراوي(ال بن مكبد البوحسني ثم وفيه أنه بال، 933شنقيط م أدباء)الوسيط يف تراج (1)

 اوفيه اسمه عبد اهلل(.، 95)السند القرآين، (693يف املرشق واملغرب

د وسامه ْممـ، 65)معجم املؤلفني بواليتي لعصابة وَتَكانِتر ، (505 واملفرسون يف بالد شنقيطسري)التف (2)

 ي(.دو العلوالبناين بن أمحد ج

وفيه أنه يقال  ، 12)واضح الربهان)الرسالة(، (24اء شنقيطأدبسيط يف تراجم )الو، (170)فتح الشكور (3)

،  (116)حياة موريتانيا جزء وفيات األعيان ، ( ايضسن بن القله حرمة الرمحن بن احلاج بن سيدي احل

)احللقات ، (12نقيطز علامء ش)من أبر، (248قرآين)السند ال، ( 511)بالد شنقيط املنارة والرباط

 (. 1/195املضيئات

وسامه سليامن بن ، 292، 288وزاد التِّنرَواِجيِوّي ، وفيه أنه ابن مهاجرن، 148، 112القرآين ند)الس (4)

 (.-تنواجيوية ة أرس-مهاجر 

(، 154)احلسوة البيسانية (5)  =)منح الرب ،احلوض والرقيبة(ليم غرب بالد وأهنا إق، وفيها التعريف بـ)َأَفلَّ
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أخذ عن ْممـد  ،هـ(13ان موجودا يف قك) يي بمِيريِِ ن حممـد األَ تار باملخ ِسيدِ  -82

 . (1)  يف رسم القرآن وضبطه(  )نظم له، وأجاز الكثريين، اخلريش بن َكبَّادِ 

أخذ عن سيدي ْممـد بن  ،هـ(13موجودا يف ق ان)ك أمحد الواليت ِسيِدي -83

 . (2) َحَبتر 

 . (3)   ةنعقدم امليقبلوا باجليمن الذين مل  ، هـ(1284)ت  انبن اجنين  ِسيِدي  -84

له   ، هـ(13يف أواسط ق )ت ِسيِدي عبد الرمحن بن سيدي بوبكر الـَمسُّوِميي  -85

وِمّي ، بيتا99وعدد أبياته ، ملحمول()نظم ا  . (4)   ( يف الرسمو)محلة الـَمسُّ

كتاب صاحب  ،هـ(1233)ت ِسيِدي عبد هللا بن احلاج إبراهيم العلوي -86

،  أخذ عنه عبد اهلل،  الباركياهلل عبد ديوس ، بن بونا املختارأخذ عن ، )نرش البنود(

)رشح منظومة يف قراءة   له، اابنا ْممـد احلبيب التِّنرَواِجيِوّي وغريمه، وسيدي ْممـد

و)صعود النظر إىل معارف القمر يف القراءات العرش من  ، العرشة(الثالثة باقي 

 . (5) -خمطوط- طريق النرش(

 
)بالد شنقيط املنارة  ، (140انيا جزء وفيات األعيانيت)حياة مور، ( ـه1274وفيه وفاته ، 162غفورال=

وزاد ، 139)الفتاوى والتاريخ، (291آينر)السند الق، هـ(1259وفيه أن وفاته سنة ، 514والرباط

اخلالد  در)ال، بالصواب(واهلل أعلم  ،سبق وهو خيالف ما-هـ1274ذكر أنه تويف  140ويف ص، الواليت

 (.9يف معرفة الوالد

 وفيه أن لقبه اإلدهبيمي(.، 52)من أبرز علامء شنقيط ، (728آين القر)السند  (1)

 (.273)السند القرآين (2)

 هـ(.1284وفيه أنه تـويف سنة ، 693قراءات يف املرشق واملغرب ال)تاريخ  (3)

وفيه تاريخ  ، 135نيا عرب العصورريتامو)، (95القرآين)السند  ،(557املنارة والرباط )بالد شنقيط (4)

 .ومل يذكر تاريخ وفاته(، 37بواليتي لعصابة وَتَكانِتر جم املؤلفني )مع ، ه( وفات

)حياة موريتانيا ، ( 106)احلسوة البيسانية، (37يف تراجم أدباء شنقيط )الوسيط، (083)فتح الشكور (5)

ترمجة ابنه ْممـد ْممود ، 710 ص ويف، هـ 1152نةأنه ولد س 69ويف ص ، 45األعيانجزء وفيات 

، (275وزاد العلوي، 248)السند القرآين، (513نارة والرباط)بالد شنقيط امل، هـ(1235نةاملتوىف س

 =)معجم املؤلفني بواليتي، (237وكتبه يف موريتانيا، )أصول الفقه رجاله ، (10طز علامء شنقي)من أبر
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 ، هـ(1209ت) -مشويشلا لهعل-الفاضل الشومشوي ِسيِدي عبد هللا بن -87

 . (1)  وعن املختار بن بونه اجلََكنِّي ، أخذ عن والده

ِويي مالك بن احل ِسيِدي -88 ليفة محد بن خأخذ عن أ ،هـ(1201)ت اج الَقالَّ

نرِقيطِّي  ِوّي ، العلوي الشِّ  . (2) وعبد اهلل بن احلاج الَقالَّ

ـــوِقـــــ  حممـد االمي بن الطيالب يِسيدِ  -89 ن للقراءات  قمتـ ،(هـ4121ت) يالسُّ

 .  (3)  وتعليام، كان جل انتفاعه من والده مهة، السبع

أخذ عن  ، (هـ13ا يف ق)كان موجود حممـد بن أيب بكر الـَمسُّوِميي  ِسيِدي -90

 . (4) ــد الّطالب اإلدبيـجــــبيالقريــش ولد صالح ولـ 

ِويي حممـد بن َحبَ  ِسيِدي -91 أخذ  ، شديدةلايم  اجلرصن ،هـ(8812)ت تم الَقالَّ

ِوّي  يرخ بن حامن، عن عبد الرمحن بن اإلمام الَقالَّ فيض املنان يف له )، أخذ عنه الشَّ

 .(5) ( و)منظومة يف أحكام التقاء الساكنني، (خواص احلروف وبعض القرآن

 
سامة  ب املنظومة الشهرية يف أصول الفقه املو صاحه قلت:، (11لعابمسيل ال)، (30عصابة وَتَكانِتر ل=

خرا بأنه وقد علمت مؤ ، ابه )صعود النظر( منه نسخة خمطوطة بمكتبتيوكت، مطبوع، )مراقي السعود(

 :ري يف هذا الرابطوقد كتب عنه ْمققه معلومات يف ملتقى أهل التفس، يف رسالة دكتوراه يف السودانق ْمق

vb.tafsir.net/tafsir//https:23951#.XEKonFXXLIU/ . 

، (66)فتح الرب الغفور، (77)احلسوة البيسانية، (ضلبن سيدي الفاوسامه عبد اهلل ، 301)فتح الشكور (1)

ب أن وفاته  الصوا، 85ويف ص، هـ 0911 سنةوفيه أنه تويف، 28ألعيان)حياة موريتانيا جزء وفيات ا

 (.76)السند القرآين، (138اوى والتاريخ)الفت ،هـ( 1210وقيل سنة، هـ 1209

ِوّي ج امه سيد احلاوس 48)فتح الرب الغفور، (263)فتح الشكور (2) وبني املحقق أنه يقصد به سيد ، الَقالَّ

حاظر يف الم املأع )، (79ِوّي الَقالَّ  وفيه سيدي مالك بن احلاج، 76)السند القرآين، (63وص، مالك 

 (.52والية احلوض الغريب 

 اجلبيهي دارا ووطنا(.، وقي نسباوفيه أنه الس، 78)السند القرآين، (266الشكور)فتح  (3)

 (.296ين)السند القرآ (4)

، 514نقيط املنارة والرباط)بالد ش، وفيه اسمه سيدي ْممـد بن حبت( ، 30)واضح الربهان)الرسالة( (5)

وِ سيدي أمح بنه سيدي ْممـد وسام   = )تاريخ ، (557وص،  556وص، ّي د بن اإلمام أمحد)حبت(الَقالَّ

https://vb.tafsir.net/tafsir39512/#.XEKonFXXLIU
https://vb.tafsir.net/tafsir39512/#.XEKonFXXLIU
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ْمظرة أبيه  ث ور ،(هـ13)كان موجودا يف ق دحممـد بن الطيالب أمح ِسيِدي -92

 . (1)  قرآنيةال ّي ومِ سُّ مَ ـالب أمحد الالطّ 

ِني  ِسيِدي -93 أخذ عن سيدي   ،هـ(13)كان موجودا يف ق حممـد بن عبد هللا الُفالَّ

 . (2)   ّطالب أمحد ولد ْممـد رارانه الأخذ ع، إبراهيم األسكوري

لب من الطرق عن الّطا ،هـ(2401) حممـد احملجوب الـَمسُّوِميي  ِسيِدي -94

وأخذ عنه عبد الرمحن ، لب أمحد اجلََكنِّي االطّ  ذ عنخأ ، السبع تاصالح يف القراء

ِوّي   . (3) بن اإلمام الَقالَّ

بُـُوَجه العلويحمم  ِسيِدي -95 ،  أخذ عن أبيه ،هـ(1275)ت ـد بن حممـد بن انـم

،  لقراءات السبعوسيدي ْممـد الدكايل ا، وعن ْممـد األمني بن طوير اجلنة

 . (4) و)نظم احلذف(، رآن( الق -شابهتم-يف ألفاظ ظم )البحر املحيطن له،  وغريهم

 
تفسري واملفرسون يف  )ال، ( 272، 270، 120، 95)السند القرآين ، (702القراءات يف املرشق واملغرب=

أمحد  ن وسامه ْممـد ْممود ب، 1/160ت)احللقات املضيئا، له تأليف يف التجويد(، 504بالد شنقيط

لت: أفادين من قرأ هذا البحث بأن ق، (141يخ)الفتاوى والتار، يه تاريخ وفاته(وف، ِوّي الَّ حبت القَ 

و لسيدي بن أمحد الغالوي  ل هب، ( ليس لهنروف وبعض القرآكتاب )فيض املنان يف خواص احل

املخطوطة   ارهمعجم املؤلفني املعارصين آثوأن ْممد خري رمضان يوسف ذكر ذلك يف )م،  هـ( 1374)ت

 .262 طبع منها أو حقق بعد وفاهتم ( يف ص قودة ومافوامل

تنية ع من الكتب املسند القرآين وهو وقد ذكرت هذا العلم لذكره ضمن كتاب ال، (291)السند القرآين  (1)

 وأسانيدهم.،  بالقراء الشناقطة

 نِّي(.كَ د ْممـد األمني بن أيدا اجلَ وقد ورد هذا يف سن، 112)السند القرآين (2)

وِمّي وكذلك سيد، 275وسامه سيدي املحجوب، 270، 09صدر السابقمل)ا (3) ،  ي ْممـد املحجوب الـَمسُّ

 /1 )احللقات املضيئات، (276، 012وص، وِمّي وب الـَمسُّ أنه سيدي املختار بن املحج276ويف ص

وِمّي(، 195  ر أسامئه.ذكرته يف املتن هو أشه  قلت: ما، وفيه املختار بن املحجوب الـَمسُّ

)بالد شنقيط املنارة ، دي ْممـد الصغري(ْممـد بن سي وسامه، 177ا جزء وفيات األعيانحياة موريتاني) (4)

وفيه سيدي ْممـد بن ْممـد الصغري ، 110، 97ين رآ)السند الق، (هـ13أنه من أهل القرن، 523والرباط

  = لفتاوى )ا، د الصغري(مـْممـد بن ْم هوفيه أن اسم، 62رز علامء شنقيط)من أب، بن انربُُوَجه العلوي(
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ه ِسيِد روى عن ،هـ(13)كان موجودا يف ق حممـد بن منصور الدكايل ِسيِدي -96

ُبوَجة العلوي القرْممـد بن ْممـد الصغ     .(1)   اءات السبعري بن انر

د بن خليفة عن أمحأخذ   ،هـ(1205)ت ِويي املختار بن الطيالب الَقالَّ   ِسيِدي  -97

 . (2)   لد ْممـد راراد و أمحب الطّ لا وعن ، لعلويا

ن سيد عبد  أخذ ع ،هـ(1255) مولود بن حممـد بن الشَّيمخ اجلََكِني  ِسيِدي -98

 . (3)واملختار بن بون ،  والّطالب أمحد رارا، براهيم اهلل بن احلاج إ

ير  ،هـ(3123)ت  مـد األمي اجلكني الشَّيمخ أمحد ولد الشَّيمخ حم  -99 خ  شهرته الشَّ

و)رشح  ، )كتاب مكمل لنظم الشاطبية عىل القراءات السبع(  له، نِّي جلَكَ ا القرآين

 . (4) (نظم يف القرآنو)، ابن بري(

أخذ عن حرمة   ، هـ(1284)ت ألَبمِيرِيِيي كبري بن املختار االشَّيمخ سيداي ال -100

 .  (5) لحن والتجويد(التسديد حكم نازلة القصد و)ال له، بن عبد اجلليل وغريه

 
 )معجم املؤلفني بواليتي لعصابة وَتَكانِتر ، هـ(1275مـد تي ْممـد بن ْموسامه سيد، 140والتاريخ=

وهو )تيسري  ، وهو مطبوع مع رشحه،  ألفاظ القرآن( يف متشابه القرآنيط يفاملح )البحر قلت: نظم، (51

 (.4، 3املنان ملحمد بن أمحد األسود الوهاب 

 (.111د القرآينسن)ال (1)

)السند ، (78)حياة موريتانيا جزء وفيات األعيان، (13(ربهان )الرسالة)واضح ال، (248)فتح الشكور (2)

ِوّي( ختااملوسامه سيد ، 291 ،76القرآين  (. 49  )أعالم املحاظر يف والية احلوض الغريب ، ر بن الطالب الَقالَّ

، طلب العلمق الّطالب أبات النزاري يف وفيه أنه كان رفي، 93َكانِتر بة وتَ )معجم املؤلفني بواليتي لعصا (3)

راءته باجليم ق يها يف مسألةه أرسل له أحد أحفاد ْممـدا بن أيب أمحد املجليس رسالة طريفة يناقشه فوأن

 بحث.هو اجلد الرابع ملؤلف هذا ال قلت:، ومسألتني أخريني(، املنعقدة

 (.102)السند القرآين  (4)

الزم حرم بن عبد اجلليل وأنه ، تلك البالدوفيه مل يظهر مثله يف ، 024تراجم أدباء شنقيط يفوسيط )ال (5)

موريتانيا جزء وفيات  حياة )، (13)الرسالة(، 11)واضح الربهان)خمطوط(، هـ(1283تويف سنة

، 516اطوالرباملنارة )بالد شنقيط ، هـ(1285وأنه تـ ،61)حياة موريتانيا احلياة الثقافية، (151األعيان

يرخ سيدي بن املختار ، 16نيألعالم املوريتاني)تراجم ا، (248ند القرآين)الس، ( 564ويف ص وفيه أنه الشَّ

 =و)القصد والتسديد يف حكم نازلة ، تجويد(د يف علوم السديله )الفرق ال، بن اهليبة بن أمحد دوله 
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يرخ   ،هـ(1259)تبن أمحد األسود مـد ي حمديخ سيم الشَّ  -101 أخذ عن الشَّ

 .  (1) (-مطبوع -انله )تيسري الوهاب املن، ْممـد األغظف الداودي

ِويي  -210 )رشح عىل  له ،هـ(1299)ت الشَّيمخ بن سيدي حممـد بن َحَبتم الَقالَّ

 . (2) لقراءات السبع( ا ن بن أمحد بن اإلمام يفنظم عبد الرمح

أخذ عن  ، مقرئ ، هـ(1265)ت صطفى بن طوير اجلنةد املب أمحلاالطي  -103

 . (3) يْممد التهامأخذ عنه الرشيف ، عبد اهلل بن احلاج إبراهيم العلوي

َواِجيِويي  -104 أخذ القراءات   ، هـ(1210)ت الطيالب أمحد بن حممـد رارا التِينـم

قرأ عليه  ، يِوّي نرَواجِ اهلل التِّ  ِوّي عن ِسيِدي عبداِجيسيدي ْممـد التِّنروَ  السبع عن

 . (4) وغريمها، وإبراهيم ولد زهو العني الدوباليل، ْممـد األمني بن الّطالب الفاليل

 
وفيه أن وفاته ، 141ريختاوال )الفتاوى  ،هـ(1284ه تويف آخر يوم من سنةأن 79ويف ص ، التجويد(=

 سبق(. وهو خمالف ملا،  هـ1286 سنة

، نان(وهاب املبه )تيسري القلت: كتا، (291)السند القرآين، (130ريتانيا جزء وفيات األعيان)حياة مو (1)

، 2ط، عىل نفقة فاعل خري ، ( وهو مطبوععىل كتاب )البحر املحيط البن انبوجا التِِّشيرتِّي عبارة عن رشح 

 د.ت.، طابع الربكايت م ،هـ 1405

ير ، 5لرباط)بالد شنقيط املنارة وا (2)  )حبت( خ بن سيدي ْممـد بن سيدي أمحد بن اإلمام أمحدوفيه الشَّ

، 95)السند القرآين، (169وفيات األعيان)حياة موريتانيا جزء ، (560وص ،وفاته وتاريخ، ِوّي الَقالَّ 

يرخ بن َح كذقلت: ورد ، (66)من أبرز علامء شنقيط، ( 273، 610 .لك أن اسمه الشَّ  بَتر

 وفيه أنه كان  254)تراجم قراء املغرب األقىص، واسمه(، وفاته  ومنه صححت، 8-5واملنة )رحلة املنى (3)

العباس أمحد  وأنه أبو، (ـه1202ة)فقد ولد سن، هـ(1250وهو خطأ ولعله )-، ( ـه0115حيا سنة)

ن أمحد بن صائم و الطالب أمحد بن عبد اهلل بهح واسمه الصحي، أوهو خط  -صطفى بن عمرو اجلكاين امل

 (.-اجي الودايناحل

،  31رسالة (ان ) ال)واضح الربه ،وفيها ضبط اسم رارا(، 155)احلسوة البيسانية، (117الشكور)فتح  (4)

،  (86نجزء وفيات األعيا اة موريتانيا )حي، (66)فتح الرب الغفور، ـ(ه 1210وذكر املحقق أنه تويف سنة

،  157،  211،  81،  77السند القرآين)، هـ( 1210وفاته  وفيه أنه، 519ملنارة والرباطط اقي)بالد شن

)أعالم املحاظر  ، (138تاريخاوى وال)الفت، م له(وترج ، 280،  219، 158، 88وسامه ول ْممـد رارا 

 رصتقتوقد ا، )راراه(كتب يف بعض املصادر الشنقيطية قلت: )رارا( قد ي، (23يف والية احلوض الغريب

 الرائني. وهو ينطق برتقيق ، عىل األول لسهولة قراءاته



 (ه1441 ةمجادى اآلخر )     ن و ر والعش تاسعال عددال     نية   لقرآلدراسات ا الشاطيب لهد اإلمام جملة مع

447 

أخذ عن ْممـد  ،هـ(1205)ت حل بن الفقيه عبد هللا الزحايفلب صاالطيا -105

 . (1)ود ن ْممـد عّل مولد الباقي بأخذ عنه عب، بن الّطالب التنمزي

 صاحب هـ(1250)ت حممـد األمي اجلََكِني  شَّيمخبن ال ب عبد هللاالطيال -106

،  و)رشحها(، -مطبوعة-أو)منظومة املحتوى اجلامع(، )رسم الّطالب عبد اهلل(

،  و)نظم احلملة ونظم املشدد من الواو والياء يف القرآن( ، و)منظومة ضبط القرآن(

  ظم ون، ن(آرررات القو)الكواكب يف متك ، متشاهبات القرآن(لكوكب يفونظم )ا

 . (2)   رق بني الصاد والسني والطاء والتاء()الفيف 

البدر الساطع )رشح  هل ،هـ(1220)ت الطيالب عبد هللا الرُّقـَيِيقم العلوي -107

ّي ، عىل نظم الّطالب عبد اهلل( َرر اللوامع البن َبرِّ  .(3)  (و)البدر الساطع عىل الدُّ

أخذ عن عبد  ، هـ(2712)ت يِطيي قِ نم شيِ الن الطيالب اعمِلي الطيالب حممـد ب -108

 . (4)  أخذ عنه القرييش بن صالح، الرمحن بن ْممت

نمِقيِطيي عبد الرمحن بن اإلمام العلوي ا -109 أخذ عن املختار   ،هـ(1296ت) لشِي

 
اهلل بن لب عبد أن اسمه الطاوقد جاء عند املحقق ،  31)واضح الربهان )الرسالة(، (782)فتح الشكور (1)

طة يف  )أعالم الشناق، (79سند القرآين)ال، (111عينية)الرحلة امل، هـ( 1205وتويف سنة ، أيب بكر الفقيه

 .(40فيات األعيان)حياة موريتانيا جزء و، (411رشقامل احلجاز و

رشق يف امل ريخ القراءات)تا، (576)بالد شنقيط املنارة والرباط، ( 38ة الثقافية)حياة موريتانيا احليا (2)

ير وفيه أ، 59)من أبرز علامء شنقيط، (96)السند القرآين ، (636واملغرب  خ نه الطالب عبد اهلل بن الشَّ

بواليتي  )معجم املؤلفني، (700شنقيط ملفرسون يف بالد)التفسري وا، هـ( 1257نِّي تجلَكَ ا ْممـد األمني

يرخ قلت:، ( 34لعصابة وَتَكانِتر   كني. عبد اهلل اجل ورد أنه الشَّ

يا )حياة موريتان، وفيها ترمجته( 17وص، ونسبه فيه الَعلُّويِشّ ، وفيه ضبط اسمه  58)احلسوة البيسانية  (3)

علامء )من أبرز ، (97)السند القرآين، (97األعيان )حياة موريتانيا جزء وفيات  ،(38يةافاحلياة الثق

وسامه  ، 139تاوى والتاريخ )الف ،هـ( 1220ت، 550)التفسري واملفرسون يف بالد شنقيط، (53شنقيط

هلل ا رد أن اسمه عبدو  قلت:، (586 املرشق واملغربيف)تاريخ القراءات ، ونسبه إىل العلويش(، عبد اهلل

َقيِّ  ن احلاج الَعلُّويِشّ امللقبب (.بـ)الرُّ  قر

 (.1/129)احللقات املضيئات (4)
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وِمّي  ، له)منظومة يف القراءة(، أخذ عنه ْممـد بن أمحد َحَبتر ، بن املحجوب الـَمسُّ

 . ( 1) سبع( يف القراءات الظم و)ن

ِويي الرمحعبد  -110 أخذ عن سيد   ، هـ(13)كان موجودا يف ق ن بن اجلود الَقالَّ

وِمّي  أخذ عنه ِسيِد ، بن احلاج إبراهيموِسيِدي عبد اهلل ، املختار بن املحجوب الـَمسُّ

ِوّي   . (2)   ْممـد بن َحَبتر الَقالَّ

لّطالب  اعن أخذ  ،هـ(12ا يف ق)كان موجود  بن حممت بن أمحدعبد الرمحن    -111

َمر ِل التنمزي، امللقب بـ)الَكنرِزّي( اعر  .(3)   أخذ عنه ْممـد ولد الّطالب اعر

ِويي  اه هللاعبد هللا بن احلاج امح -112 درس القرآن عىل  ،هـ(1209)ت الَقالَّ

ِوّي  َشِوّي ، سيدي مالك الَقالَّ   ، أخذ عنه امحيتي اإليدوعييش ، وِسيِدي عبد اهلل الّشمر

و)نظم يف اختصار  ، تأليف يف القراءات السبع()و، آن(ن القر م بهله)نظم يف املتشا

 . (4) و)منظومة يف احلذف(، يف الرسم(  تأليف)ابن بري( و

 
)التفسري واملفرسون يف بالد  ، مام العلوي(بن اإل عبد الرمحن  وسامه، 41)حياة موريتانيا احلياة الثقافية (1)

 القرآين)السند ، (1/185املضيئات)احللقات ، مام العلوي(بن اإل  وفيه أنه عبد الرمحن، 501شنقيط

ِوّي(وفيه أن نسبه ال، 273  .َقالَّ

فة  معرلدر اخلالد يف)ا، (375، 270، 120)السند القرآين، (702واملغرب  )تاريخ القراءات يف املرشق (2)

 (.10الوالد

رمحن ه الطالب عبد القلت: ورد أن، (1/217)احللقات املضيئات، (296، 149، 116)السند القرآين (3)

 األشهر. اسمه الذي ذكرته يف املتن هوو، أمحدن  بن ْممت ب

)حياة  ،(91)الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط، (167و ترمجة، وسامه عبد اهلل، 302)فتح الشكور (4)

 املنارة والرباط)بالد شنقيط ، (37)حياة موريتانيا احلياة الثقافية ، (85جزء وفيات األعيان انياموريت

ِوّي أمحد بن  لبد اهلل بن الطاامه عبوس، 520 )الفتاوى ، (580وص ، هـ(1209 تاحلاج محاه اهلل الَقالَّ

ِوّي( د اهلل بن أمح وسامه عبد، 248، 97 ، 78، 79، 76)السند القرآين، ( 381والتاريخ ، بن احلاج الَقالَّ

)تاريخ  ، (085، 505،  501يف بالد شنقيط )التفسري واملفرسون، (8)من أبرز علامء شنقيط علامء 

ذه امحيتي صاره للدرر اللوامع اعتمده تلميوأن اخت، تهوفيه ترمج، 583ملرشق واملغربت يف اءاالقرا

= ، 350عهد العلمي يف نواكشوط برقم املذا الرشح يف وفيه أيضا أنه توجد نسخة من ه، اإليدوعييش
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ـَشاِويي عبــد هللا بــن سيدي املختا -131 )الكواكب   له ،هـ(1266)تر الشَّمم

 .(1) الدرية يف الطرق العرشية( 

، علم وقضاء ن بيتكان م ، (هـ1252)ت الداودي عبد املالك بن النـَّفَّاع -411

 . (2)   أخذ عن الّطالب أمحد ولد ْممـد رارا

أخــــذ عـــن  ، هـ(1268)ت لمَفِغيي عبد الودود بن عبد هللا بن اجنينان األَ  -115

َرِوّي وغـــريهـب قر  . (3)  وغريه، أخـــــذ عـنه ْممـد عايل بن سيدي، ال الشَّ

من  (هـ1212)ت ،-ميذالتلو اأب- ،رمحن األمحديعثمان بن عبد ال -116

نرِقيطِّي   . (4) القراء األوائل الذين محلوا لواء السبع يف القطر الشِّ

ْممـد األمني بن أخذ عن  ،هـ(13)كان موجودا ق عبد الرزاق عثمان بن  -117

 . (5)   أخذ عنه أمحد اجيد بن الب، عبد الوهاب الفاليل

  ،(هـ1260)ت،ي(و بـ)انب امللقب ،احملجويب بد هللاعمر بن اإلمام حممـد ع  -118

 
اسمه   أنقلت: ورد ، ها(وكثرة األخطاء في، تآكل النسخة يصعب االنتفاع منها لرداءة النسخ و لكن=

يِضّ ه كذلك عبد اهلل بن أمحد بن احلوأن، ه اهلليرخ عبد اهلل بن احلاج محاالشَّ  نرِقيطِّي احلَور عبد اهلل بن و، اج الشِّ

نرِقيطِّي )ت محد بنيه الّطالب أالفق ِوّي األمحدي الشِّ ته يف املتن  ذكر وما، هـ(1209احلاج املصطفى الَقالَّ

 هو األشهر.

صنف يف الطرق العرشية   امن أحسن م  وفيه أن كتابه، 626، 622غرباملرشق وامل اءات يفاريخ القر)ت (1)

 (.100يند القرآ)السن، أخوه(ووصفه بأنه شيخه و، يد عبد اهلل بن انربُُوَجهكام ذكر س

ند القرآين )الس، (124وفيات األعيان وفيات)حياة موريتانيا جزء ، وفيها ترمجته( 157)احلسوة البيسانية (2)

 (.60ء شنقيط)من أبرز علام، (229

َفِغّي( وسامه عبد الودود بن، 374دباء شنقيطتراجم أ)الوسيط يف  (3) )حياة ، عبد إل بن أنجينان األَلر

رشق )تاريخ القراءات يف امل، (521)بالد شنقيط املنارة والرباط، (136ألعيان وفيات اريتانيا جزء مو

 (.140تاريخ)الفتاوى وال، (693واملغرب

 القرآين)السند ، (52)منح الرب الغفور، (89ن األعيا)حياة موريتانيا جزء وفيات  ،(348لشكورتح ا)ف (4)

 ألمحدي(.وفيه أنه امللقب بو التالميذ ا، 79

 (.279، 155 القرآين )السند (5)
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 .(1)   )أجوبة أسئلة سأله عنها امحيتي اإلدوعييش( له

أخـــــذ عن   ، هـ(1235)ت ار الكـصــريالقصري بن حممد بن املخت -119

ِّل ، الب البشري الطّ   . (2)أخذ عنه ْممـد أمحد، والّطالب ْممـد بن الّطالب اعر

  لح د صاريش ولقأخذ عن ال ،هـ(13ن موجودا ق)كا حممـد بن أمحد -120

وِمّي ، إلدبيجيا يرخ أمحد بن سيدي بن املحجوب الـَمسُّ  .(3) أخذ عنه الشَّ

ة ابن  ومــظـكان من املهتمني بمن ،هـ(1228)تبن الطفيل  ِحيمدحممد أَ  -121

َرر الله )ش لـ، ريبـ  . (4)  ع(ـامـوـرح عىل الدُّ

 ومركب  ،)أنظام يف الرسم له ،هـ(2312)ت حممـد ولد أعمر ولد بكار -122

 .(5)(ةزاهلم 

يرخ ْممـد فاضل  ،هـ(1254)ت حممـد االمي بن أمحد اجيد -123 أخذ عن الشَّ

َقِمّي ب َقِمّي ، ن مامني الَقلر  . (6)أخذ عنه ْممـد األمني بن ْممـد الَقلر

أخذ  ،(هـ13)كان موجودا ق، -بوشريوط-يي لمَقمِ حممـد األمي بن حممـد القَ  -124

 
وذكر ، وي اعمروسامه انب، 77، 50فيات األعيان)حياة موريتانيا جزء و، (38)فتح الشكور ترمجة  (1)

، (33)حياة موريتانيا احلياة الثقافية، عمر(ا ذكر أنه131ويف ص، هـ( 1260) تهوفاحقق أن الصواب ملا

 (.140)الفتاوى والتاريخ، آن(من القر نظم املتشابهوفيه أن له ، 102، 76)السند القرآين

ى )الفتاو، (1/185)احللقات املضيئات، (55ء شنقيط)من أبرز علام، (146، 367)فتح الشكور (2)

 (. 139والتاريخ

مـد بن أمحد بن أجفغ  وفيه ْم  43ؤلفني بواليتي لعصابة وَتَكانِتر )معجم امل، (296القرآين  لسند)ا (3)

 (.ه اسميهامعله هو لتشابفل،  اجلََكنِّي 

 (.505يف بالد شنقيط)التفسري واملفرسون ، (586)تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب  (4)

 (.100القرآين )السند (5)

لعله -وهاب ولد الّطالب عبد الوهاب الفاليلال مـد األمني بن عبدوفيه ْم ، 160)احلسوة البيسانية (6)

يرخ ْممـد األمني بن عبد ، 125 انات األعيانيا جزء وفي)حياة موريت، اجلََكنِّي(-القاليل وسامه الشَّ

الوهاب بن أمحد اجليد  د ـد األمني بن عبوسامه ْمم ، 292، 280، 279، 155)السند القرآين ، الوهاب(

 لقمي(.الق
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 .(1) جـيــد ــمد ابن أحـ بن عمه ْممـد األمنيعن ا

 و من القراء بمدرسة إد ،هـ(1215)ت حممد ابب بن عبد هللا اليعقويب -125

 . (2)   بـ)َواَدان( احلــاج

أخذ عن أيب بكر الصديق بن  ،هـ(1219)ت حممـد بن أيب بكر الُُبمتِلِيي -126

 .(3)   ّطالبلبن ا بن الّطالب ْممـدوعن احلاج بوبكر ، َبنَّايِنّ القراءاتهلل العبد ا

يرخ ِسيِدي   ،هـ(1247)ت حممـد احلافظ بن املختار العلوي -271 أخذ عن الشَّ

 .(4) لوحرمة بن عبد اجللي، هلل بن احلاجعبد ا

ن سليام أخذ عن ،هـ(13)كان موجودا ق حممـد اخلرشي بن َكبَّاِد الـَمسُّوِميي  -128

َبيرِدي  أخذ عنه مني بن، بن امحيد بن املهاجر  .(5) اعر

، كان من أهل العلم والتقوى  ، هـ (12وأوائل ق، هـ11)عاش يف ق راد راحممـ  -912

 . (6) مـد رارا الب أمحد ولد ْم أخذ عنه ولده الطّ 

ذكر ِسيِدي  ، هـ(1271)ت ـد بن صاحل عبد الوهاب الناصري الواليتحمم -130

 
 (.927 ين)السند القرآ (1)

اسم  وفيه أن، 93 يات األعيان)حياة موريتانيا جزء وف ، هندي(وفيه حندي بدال من ، 266)فتح الشكور (2)

  وفيه هندي نقال عن حياة ، 2/552)منهاج أسباب اإلجابة بالدعاء، (79 )السند القرآين، جده حندي(

 د(. ياة الثقافية للمختار بن حاماحلموريتانيا جزء 

ة نه صاحب فتح الشكور يف معرفوفيه أ، 79، 78)السند القرآين، (508والرباطاملنارة  نقيط)بالد ش (3)

ن  بـد اهللـبـتابه فتح الشكور أنه الطالب ْممـد بن أيب بكر الصديق بن عـوعىل ك ، رور(علامء التك

تِّلِّ ّل بـــنـــالب عــطـال  (.ان الرُبر

عبد وأنه ممن أخذ عن حرمة بن ، تاريخ وفاته  فيهو، 13سالة()الر، 11ن )خمطوط()واضح الربها (4)

وفيه ْممـد احلافظ بن املختار ، 55نقيطأبرز علامء ش)من ، (517اط)بالد شنقيط املنارة والرب، اجلليل(

 (.56نقيطلرشيف علومه وعلامؤه يف بالد ش)احلديث ا، هـ(1247العلوي)ت

ومِ ، 815، 112ند القرآينلس)ا (5) وأن املختار بن حامد يف حياة  ، وترجم له 287ّي صوزاد أنه الـَمسُّ

 أوالد األمني(. اِد من فخذ يسى بن َكبَّ ذكر اخلريش بن الطالب ع، 241موريتانيا ص

 املزيد عنه(.قال: ومل أمتكن من معرفة ، 290)السند القرآين  (6)
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بُ  عبد اهلل بن  . (1)عليهقد تتلمذ إىل أنه  يلمح وَجة يف كتاب)القراءات(ماانر

أحد طرق  ، هـ(12)كان موجودا يف ق طيالب اعمــِل التنمزيولد الحممـد  -131

 . (2)  بن ْممتأخذ عن الّطالب عبد الرمحن  ، يف قراءة نافع الّطالب صالح

وِ حممـد عبد هللا األكُب بن الشَّيمخ بــــن َحاِمِن القَ  -132   ،هـ(1299)تيي الَّ

يرخ   . (3)  ابن َحاِمنِيأخذ عن والده الشَّ

 وتويف بعد ذلك، هـ1297)كان حيا سنة  بن الشَّيمخ اجلََكِني عبد هللاحممـد  -133

)رشح عىل محلة الّطالب عبد   له، ولقي ْممـد حييى الواليت، أخذ عن والده ،(لبقلي

 . (4) (بد اهللو)رشح الرساج الالمع عىل نظم الّطالب ع، اهلل(

ِويي  -134 يِد ْممـد بن  عن ِس أخذ  ،هـ(13 ن)عاش يف القر  حممـد بن عبدي الَقالَّ

ِوّي   .(5)   َحَبتر الَقالَّ

َشِويي صوابه -يب هللا الشمسويحممـد الـَماِميي بن حب -135  -الشيمم
 .(6)   له )املخارج والصفات(، نرص اجليــــم املتفشيـــة ،  هـ(2821ت)

 
تاريخ  ) ،( هـ1271د الوهاب النارصي توسامه صالح بن عب، 052املنارة والرباط)بالد شنقيط  (1)

ح بن عبد وفيه أنه صال، 412أعالم الشناقطة يف احلجاز واملرشق)، (620القراءات يف املرشق واملغرب

 (.140)الفتاوى والتاريخ،  ة(وأن له كتاب )احلسوة البيساني، هـ1272 وتويف سنة، ولد بوالته ، لوهابا

قلت: ، لتنمزي بن الصديق(ا وزاد أنه ابن حبيب اهلل، 296، 802، 155، 149، 116 السند القرآين) (2)

 و األشهر.ذكرته يف املتن ه وما، مـد بن الطالب ورد أنه سيدي ْم

 (.271لقرآين )السند ا (3)

رز  أب)من ، (98لقرآين)السند ا، (591املنارة والرباط)بالد شنقيط ، (38)حياة موريتانيا احلياة الثقافية (4)

وتويف  ، هـ1297وفيه أنه كان حيا سنة، 77وَتَكانِتر  ة)معجم املؤلفني بواليتي لعصاب، (67علامء شنقيط

 بعد ذلك بقليل(.

 .(273القرآين )السند (5)

 يف بالد شنقيط املنارة والرباط وأن وفاته ، وفيه اسمه ْممـد املامي الباركّل ، 30)الرسالة(ح الربهان)واض (6)

 ىل تشمشه ومعناها بة إو)الشمشوي نس، (-در ترمجتهوهذا خيالف بقية مصا ت:قل -، هـ1293سنة 

 = ْممـد املامي بن وسامه ، 518نارة والرباط)بالد شنقيط امل، (77ة البيسانيةاحلسو، بالصنهاجية اخلمسة
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د ـم أخذ عن ْم  ، هـ(13ودا يف ق)كان موج هللا اجلََكِني د عبد حممـد بن حممـ -136

ا قــراءة نافع، وغريه، د الفويتسعي  بنمنياأل دَّ  . ( 1)  أخذ عنه ْممـد األمني َأير

ّل بن ْممـد أخذ عن ع ،هـ(13)كان موجودا يف ق حممـد بن حممـدا فال -137

 . (2)   أخذ عنه بداه ولد البصريي، الرتيكي

قرأ   ،هـ(13عقد األخري من ق)تـويف يف ال مر الناصريولد أع حممـد حممود  -138

يرخ ، ومــقــرأه، خـــيه ْممـــد بن مَحَّاِدي القرآن ورسمهــىل أعـ ن امـ ولد حـوعىل الشَّ

ِوّي  ِوّي قرأ عليه عبد الرمحن بن َخطررِ ، الَقالَّ  . (3)  وغريه، ي الَقالَّ

أخذ عن  ،هـ(13ا يف قموجود)كان  ،حممـد حممود بن عبد الفتاح اآلبيريي -139

وعن ْممـد ْممود بن حبيب ، راهيماج إبن احلباهلل  دن ِسيِدي عبسيدي ْممـد ب

يرخ ِسيِد ْمم ، اهلل يرخ سيدياأخذ عنه الشَّ له )رسالة يف جواز القراءة ، ـد بن الشَّ

 . (4)   ديدة واملتفشية(باجليمني الش

من األجالء الذين   ،هـ(1277) اِني حَمَنمضم ابب بن سيد عبد هللا الدَّْيمَ  -140

َرِوّي أبويه عل قرأ،  ةييم املتفشنرصوا اجل قر  . (5)  بكر بن فتى الشَّ

 
)تاريخ ، له )مكتوب يف قرآن اآلحاد(575صويف ، (مؤلفا400مؤلفاته بلغت)، البخاري اليعقويب=

،  (504قيط واملفرسون يف بالد شنسري )التف، (96)السند القرآين ،(683يف املرشق واملغرب  اتالقراء

،  هـ(1292وفيه أن وفاته سنة ،141والتاريخ )الفتاوى، ( ،244رجاله وكتبه يف موريتانيا  )أصول الفقه

مد املامي اليعقويب ْمعن شيخ آخر هو  وخيتلف، أو ْممـد املَاِمّي ، ي قلت: ورد أنه ْممـد املَاِمّي البارك 

(حققه -ْمقق-رآنتيان يف رسم القكتاب )رشح منظومة حتفة الف ريلهفهذا األخ، يشبهه يف االسمالذي 

 ه نسخة عىل االنرتنت.ومن ، هـ1429م عا، مر فاروقْممد منقذ بن ع

 (. 1/265)إمتاع الفضالء، (198)السند القرآين  (1)

 (.141)السند القرآين (2)

 .(28ظر يف والية احلوض الغريبحا)أعالم امل (3)

 (.38)املصدر السابق  (4)

( وفيه، 30الة()الرس، 11واضح الربهان )خمطوط() (5) اَميِنّ ير   = يهوف، 175الغفور)منح الرب ، أن لقبه الدَّ
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أخذ عن املختار أبانا  ،هـ(1220)ت املختار بن سعيد بن بوان اجلكان -141

 . (1)  وغريه، اهلل بن احلاج إبراهيم العلويأخذ عنه ِسيِدي عبد ، أمحد وغريه

،  عرض القرآن ،هـ(12)كان موجودا يف ق الطيب املختار بن عمر -142

 .(2)   اهلل التِّنرَواِجيِوّي  عبدي يدِ  ِس عىل تراءالقوا

أول من أثار  ، هـ(13)كــــان مــــوجودا يف ق املختـار بـن الـــكليب السباعي -143

و)درر املجيد الغائص  ، رشـــاد فـي حرف الضاد(له)اإل، مسألة )الضاد( يف شنقيط

 . (3)   ويد(يف بحر التج

يرخ الّسيَّد  ذ أخ ،ـ(ه1368ت) يي ملرابط عبد الفتاح الّتُّمُكزِ  -144 القرآن عن الشَّ

ُكِزّي  ر ، له )رشح اإلرشاد يف رشح الرسم والضبط واملقرأ(  ،بن سيد املني الغاريب الرتُّ

و)نظم يف  ، يف احلذف والسداسيات(و)نظم ، و)نظم يف احلملة( و)رشحه(

 . (4)  بري(ن ح ابو)رش،  )ورشحه(، الردف(

 

 
عرش  وأنه من أهل القرن التاسع، 141)الفتاوى والتاريخ، (253، 248)السند القرآين ، تاريخ وفاته(=

 امليالدي(.

، ( 97وريتانيا جزء وفيات األعيان)حياة م، (277راجم أدباء شنقيط)الوسيط يف ت، (254)فتح الشكور (1)

)بالد شنقيط املنارة ، (9يطأبرز علامء شنق )من، (693رب راءات يف املرشق واملغ الق)تاريخ 

والسرية  ظرالعلامء واملحا )ملحة عن، (234به يف موريتانيا )أصول الفقه رجاله وكت، (530والرباط

 عىل أنه ألف يف القراءات وعلومها.من مصادر  : مل أقف فيام طالعتقلت، (43الذاتية واملآثر

، 72)السند القرآين، ي عبد اهلل التِّنرَواِجيِوّي(ن تالميذ ِسيدِ وفيه أنه م ، 31لربهان )الرسالة(ا )واضح (2)

 احلاج الطيب(.وسامه املختار ولد أعمر ولد ، 247،  81 ،77

)التفسري واملفرسون يف ، (719واملغرب  املرشق )تاريخ القراءات يف، ( 612)بالد شنقيط املنارة والرباط (3)

 ـ(.ه13السباعي قتار بن قليب وسامه املخ، 504، شنقيطبالد 

ترمجة ملرابط وفيه ، 96)من أبرز علامء شنقيط، هـ(1279ة)ـد سنـه ولـ ه أنــ يـوف ، 103يـرآنـد القـنـ)الس (4)

 .(508ون يف بالد شنقيط واملفرس)التفسري، واسمه عبد الفتاح بن سيدي(، الفتاحد عب
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ةــــاخلــامت

، افعلنا هذا املعجم تارخييا اشتغال أعالم شنقيط بمقرأ اإلمام ن رُ هِ ظر يُ  :جتائالن

 ويف اجلانب اإلحصائي، وبقية علوم القراءات القرآنية األخرى كالرسم والضبط

وهذا العدد يف   ، أعالم (4) ، هـ11ان منهم يف ق وك، ( علام تقريبا 144بلغوا ) أهنم 

ولقلة  ، لندرة من ترجم هلم ،ة وعلومهااءرقلاب ف لنا قلة املشتغلنيهذا القرن يكش

،  ( علام81) ، هـ13ويف ق ، ام( عل59ـ) ه12ويف ق ، الكتب املدونة يف ترامجهم

 نني. وازدهار علم القراءة يف هذين القر، وُتظرِهُر أعدادهم يف هذين القرنني كثرهتم 

ره  أخبا مضهوبع، صادر يف ترمجتهأسهبت امل ذا املعجم أن بعضهمكام ُيظرِهُر لنا ه

در  وبعضهم له ترمجة يف مص، وبعضهم له ترمجة يف عدد من املصادر، يهليلة فق

وأهنا الزالت ، معلومات عنها كام ُيظرِهُر أيضا أن كثريا من خمطوطاهتم ال، واحد

كذلك أهنم توزعوا عىل   ِهرُ ُيظر و، خلاصة والعامةتنتظر التنقيب عنها يف اخلزانات ا

 ية. ائح البلد العرقتلف رشن خم م مهن أو ،ناطق جغرافية متعددةم

 بأمور منها:  -الطلبة واملختصني -يويص الباحث  :التوصيات

إكامل البحث عن أعالم القراءة من القرن الرابع عرش واخلامس عرش -

 اهلجريني. 

اهتم املخطوطة يف عن مؤلفوالبحث ، نية برتامجهمالعناية باملخطوطات املعت-

 ونرشها. ، هاحقيقم بتلقيااو، زانات العامة واخلاصةاخل

هجيتهم يف تأليف  نمويف ، وتصويب ما اشتبه من أسامئهم، التأليف يف ضبط-

 ووسائل التعليم التقليدية يف املدرسة الشنقيطية. ، القراءة والقراءات كتب
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املراجعاملصادر و فهرس
حولية جامعة ، فال بن التيجايند ـمْمن ملحمـد ب ،ول الفقه رجاله وكتبه يف موريتانياأص -

 هـ.1431ة العدد الثالث واكشوط العرصين

يرخ يربان م الشناقطة يف احلجاز واملشرقالأع - دار النرش ، هـ1429، 1ط، لبحيد بن الشَّ

 الرياض. ، الدويل

، هـ1412بحث مرتيز سنة، االغاثة بن خمتور ملحمـد ،أعالم احملاظر يف والية احلوض الغريب -

ل مصورة من وراقة إسامعي، بنواكشوط، الميةالعايل للدراسات والبحوث اإلسعهد امل ن م

 منها نسخة بمكتبتي.، قبالة املعهد العايل

، 1ط، إللياس بن أمحد حسني الربماوي إمتاع الفضالء بّتاجم القراء فيما بعد القرن الثامن -

 العاملية للطباعة.د.م. دار الندوة، هـ1142

املنظمة العربية للرتبية والثقافة  ،هـ1408، للخليل النحوي رابطوالارة املن طقيبالد شن -

 تونس.، لفنونوا 

دار الكتب ، 2008، 3ط، ملحمـد املختار ولد أباه اتريخ القراءات يف املشرق واملغرب -

 بريوت. ، العلمية

سف وي را د ،ـه1429، 1ط، سيدي ْممـد مواليملحمـد   بالد شنقيطالتفسري واملفسرون يف -

 ارات العربية.ماإل، مكتبة اإلمام مالك، بن تاشفني

وحترير بعض ، خالل القرنني الثاين عرش والثالث عرش اهلجريني األقصى تراجم قراء املغرب-

،  الكنانية حلديثدار ا، هـ1434، 1ط، ملحمد بن أمحد ححود التمسامين، األسانيد القرآنية

 وبريوت.، بطنجة املغر

من القرن التاسع إىل القرن  ا البالد العربية وتركيماء بالد شنقيط يفعل نو ر اجحجاج ومه -

 بريوت.، دار الكتب العلمية، هـ1433، 1ط، حلامه اهلل ولد السامل، هـ14

، 2ط، بن املجتبىمجع وتأليف ْممـد احلافظ  احلديث الشريف علومه وعلماؤه يف بالد شنقيط -

 الرسيعة.د.م. املطبعة، هـ1424
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ة حتقيق ودراس، ب النارصيبد الوهالصالح ع علم األنساب احلسانيةيسانية يف لبا ةو ساحل -

 بريوت.، دار الكتب العلمية، م2015، 1ط، ولد السامل محاه اهلل

، هـ1423 ،1ط، للسيد أمحد عبد الرحيم احللقات املضيئات من سلسلة أسانيد القراءات -

 الرياض. ، احلمييضع مطاب ،شةبمحافظة بي، طبعة لصالح اجلمعية اخلريية

الريش ، إرشاف ْممـدو ْممـدن أمني، دللمختار بن حام وفيات األعيانحياة موريتانيا جزء  -

 الرباط. ، منشورات الزمن ، م2013، حتقيق جمموعة من الباحثني، ريبشتوك

، 1ط، دماح ن للمختار ب ا وجوارهاأربعة قرون من اتريخ موريتانيحياة موريتانيا حوادث السني  -

 ات.ماراإل، ظبي للثقافة والرتاث هيئة أبو، م0112

، طرابلس، الدار العربية للكتاب، م1990، املختار بن حامد ياة الثقافيةحياة موريتانيا احل -

 اجلامهريية العربية الشعبية االشرتاكية)ليبيا(.

يِدي عبد ود بن ِس ْمم ـدحممل مهيشَّيمخ ِسيِدي عبد هللا احلاج إبرامعرفة الوالد الالدر اخلالد يف  -

 لة املعهد العايل بنواكشوط(. سامعيل قبامن وراقة إ، مصورة بمكتبتي)، اهلل احلاج إبراهيم

دار ، م2004، 1ط، حققها وقدم هلا ْممـد الطريف ،ملاء العيني بن العتيق، الرحلة املعينية -

 أبوظبي.، ديالسوي

 ، 1ط، ودراسة محاه اهلل ولد السامل يققحت، نةجلا ريطوللطالب أمحد بن  ،رحلة املىن واملنة -

 بريوت.، ةدار الكتب العلمي، هـ4341

، 1ط، لِسيِد ْممـد ولد عبد اهلل السند القرآن دراسة وأتصيل السند الشنقيطي منوذجا -

 بريوت.  ، دار الكتب العلمية، م2011

 بريوت.، مياإلسالغرب ر الا د، م2000، 1ملحمـد املختار ولد السعد ط اوى والتاريخفتال -

حتقيق عبد الودود ولد ، ّليب بكر الربتملحمـد بن أ التكرور ة علماءــرفـي معـور فـكـح الشـفت -

دون ، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، وأمحد مجال ولد احلسن ، عبد اهلل

 معلومات نرش أخرى.
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ور من بالد خ التكرزء الثاين تاريجلا ويلعلا ه البن امبوج ح الرب الغفور يف تواريخ الدهورتف -

كلية اآلداب والعلوم ، رسالة ماجستري، املختار مني بن سيديمـد األحتقيق ْم، أقىص املغرب

 )منه مصورة بمكتبتي(.  ، جامعة نواكشوط، اإلنسانية

جعة را وم قيقحتملحمـد حييى بن ابوه اليعقويب  اتية واملآثرحملة عن العلماء واحملاظر والسرية الذ -

املكتبة  القانويناإليداع  د.م.ت.، م1986رسالة جامعية سنة، آبيه د األمني بن احلسن بن ْممـ

 نواكشوط. ، الوطنية للثقافة والتوجيه اإلسالمي

 قبالة املعهد العايل بنواكشوط.، فهرس وراقة إمساعيل، مسيل اللعاب -

، رشعيةملرتيز يف العلوم الة ا هادش لنيبحث ل ،املؤلفي يف واليت لعصابة وتكانت جممع -

، م2004، ـد بن احريموى بن ْمماإلسالمية ليحي العايل للدراسات والبحوثباملعهد 

 موريتانيا.

دون عدد ، ملحمـد عبد اهلل ولد املصطف عاملا( 212) ــــالتعريف ب، من أبرز علماء شنقيط -

 بموريتانيا. ، ة والفنونقافالث ةرا دإ، والشباب والرياضة، وزارة الثقافة ،م2013، طبعات

محد املصطفى كر بن أأليب ب الشكورأمهل صاحب فتح  ما ح الرب الغفور يف ذكرنم -

مصورة لدى  د.م.، م2001، 1دراسة وحتقيق وتقديم اهلادي املربوك الدايل ط، املحجويب

 )منه نسخة بمكتبتي(.، بنواكشوط، قبالة املعهد العايل، وراقة إسامعيل

د عبل  احلسىنظم أمساء هللاجابة يف شرح ناء هللا املستابألدعية أبمس، اإلجابة ابلدعاءاب أسب جا هنم -

يرخ، اهلل بن املرابط سيدي ْممود ، 1ط، مجع وإعداد وحتقيق ورشح مصطفى بن ْممـد الشَّ

 املدينة املنورة. ، دون مطبعة، هـ1437

 دون بيانات نرش.، ن ْممـد اهلاديب لماس ـلـ عصور اتريخ وجغرافية العصابةا عُب الموريتاني -

 .إلنّتنتعلى شبكة اموقع املخطوطات املوريتانية  -
د الشنقيطي ـمـخ أحـير ـَن الّش ـحمـد بـمـل نــــيــدي األمــرة الشَّيمخ سيـــي سيـن فــيــــــاحــح الريـــفــن -

 د.م.، م2008،  1ط
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ن العابدين ق زيحتقي، بن معاوية التندغيجا دنبلل قرآنواضح الُبهان يف تراجم أشياخي يف ال -

، نيايتامور، ةإلسالميعهد العايل للدراسات والبحوث ا ملبا، رسالة ماجستري، ولد املصطفى

ونسخة أخرى )خمطوطة مصورة من وراقة إسامعيل ، )نسخة بد إف عىل اإلنرتنت( 

 بنواكشوط(.

، 6ط، بعناية فؤاد سيد، يقيطنشلني ا ألمحد بن األم الوسيط يف تراجم أدابء شنقيط -

 .رصم، أكتوبر 6مدينة، الرشكة الدولية للطباعة، هـ2914
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 وضوعاتفهرس امل

 ة الصفح  املوضـوع
 194 ....................... ............................................................................ لخص امل

 042 ......................... .......................................................................... ... ةاملقدم
 420 ......................... ................................................. ...........دراسات السابقة ال

 142 ......................... ........................................... ......................... خطة البحث 
 142 . ................. .... ......... .................................................. ........... نهج البحثم
 442 .................... ................... ................................................ .... بحث األولامل
 542 ........................ .... ........................... . ............................... ..... بحث الثانامل
 384 ..................... ..................................................................... بحث الثالثامل

 545 ... .............................................................. ...................................... ة اخلامت
 564 ................ ................................. .............. .............. واملراجع   راملصادفهرس 

 046 ................ ............. ........................................................ املوضوعات رسفه
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Minutiae and subtlest mentioned by Alshatiby in "Lammiah" 

About unique readers 

Dr. Mohammed Ibn Abdullah Alhassanen 

This research deals with the minutiae and subtlest mentioned by Imam Abu 

Al-Qasim Al-Shatibi, may God have mercy on him, on the frequent readings 

that were read by one of the seven reading imams through his system called" 

And refers to the meaning of reading, which is unique by the reader in a time, 

and mentions the prevalence of reading and the sophistication of another time, 

and choose from the views of the grammarians best as guidance for reading 

sometimes, point to the overlap of the two readings in the meaning sometimes, 

and to defend the appellant challenged other times, to other magnificent 

images and the exact meanings that abound in his "Lammiah". 

The study of the readings on the board of Shatibia old and modern devote 

did not know for the other system in the science of readings, conservation and 

explanation, reference and guidance, analysis and inductive, opposition and 

deductive . 

The beautiful which are mentioned by Imam al-Shatiby about the readings 

that singled out one of the seven readers one of the aspects of creativity in 

these systems that should be studied, and a picture of the scientific radiation in 

it, and the aspect of greatness that should be highlighted, The quality of casting 

and the splendor of the meaning of the choice of words appropriate to what it 

aims, and it highlights the footprint in the knowledge of the readings and 

science related to it, and that it took from all of this a top place . 

 The research aims to highlight the features and images of those subtleties 

contained about the uniqueness of the seven readers in the degree that has 

been studied, from the first of Sura"Al-Araf" to the last of Surah 'Al-Isra", and 

has been influenced by the study of readers because they are often subject to 
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challenge by some of the grammarians and interpreters, In the anomaly which 

is not read, or even being a non-selected reading ; 

Therefore, the research dealt with twenty points of the individualities of the 

seven readers, and highlighted the images of the minutiae and subtlest that the 

Imam Shatiby included in the systems when he mentioned these monographs, 

to confirm that these readings, which singled out one of the seven imams, are 

acceptable readings . 

Commentaries of Ash-Shatibiyyah's Commentators on the Order of its 

Verses and biographies in the introduction and Chapters of Fundaments 

Analytical Descriptive Study 

Dr. Hisham bin Suleiman bin Mohammed Al - zurayri 

This research aims to collect the commentaries pointed out by Al-

Shatibiyyah commentators in the order of its verses and biographies, with an 

analytical study, which indicates the extent of its appropriateness, identify the 

soundness of its quotation and to be considered by giving the answers of the 

scholars. Among the objectives of the research is: to draw attention to the 

importance of scientific reviews, critical commentaries and indicating the right 

view of the issue. In such manner we can enrich the researcher's culture and 

information. 

The research includes an introduction and a preface that includes the 

meaning of commentaries, and a biography of Al-Shatiby and his Shatibyyah, 

which he composed, and then study of those commentaries in ten topics, which 

I addressed only the introduction and the chapters of Fundaments therein, 

using the inductive approach in the collection of scientific material on the 

subject and then using the critical analytical approach taking into account the 

requirements of the scientific research. Then I concluded the study with the 

most important findings, including the importance of knowing and studying 
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those commentaries on Ash-Shatibiyyah, especially those concerned with the 

arrangement  of biographies, verses and chapters, this is the content of the 

research, including that the commentaries relating to the order, format, 

anastrophe are included in the chapter of improvements, the completion of the 

composition's purposes, and the statement of the first, and none of them 

indicate an error, or a malfunction. 

Keywords: recitations - Al-Shatibyyah – commentaries – order of verses  

Abu Bakr bin Ashtah and his efforts in Mus'haf script 

Dr. Abdu ibn Hassan ibn Mohammed Al-Faqeh 

Abu Bakr bin Ashtah was one of the scientists who had outstanding efforts 

in drawing the Quran; description and explanation. He had written the book 

(Al-masahef science), but this book was missing, and the only preserved part 

was a few texts transmitted by the script scholars in their books, "AL-dura AL-

saqiliah" by Abu Bakr Al-Labib was the most avialable source. This research 

aims to explain the efforts of Ibn Ashtah and discuss his sayings about Uthmani 

script. 

The most important results of this research is the coinciding of the most Ibn 

Ashtah sayings with those reported by the scholars of Utmani script. 

Keywords: Ibn Ashtah – uthmani script – Al-masahef science – sayings. 

Deductive of (Al-dani) added over what (Al-dainuri) Wrote  

about his book (almuktafa fi al waqf walibtida’a) 

Dr. Saad ibn Mohammed Saad Al-Zahrani 

One of the most important “sciences” of reading the Quran is knowing 

where to end, and where to begin in the middle of a verse. This may seem 

simple, but it actually requires a lot of deep thought. Stopping or beginning 

incorrectly can cause dangerous affects and can go to the extent of changing 

the meaning of the verse and affect the recitation. 
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So this research is talking about what (Aldani) added over what (Aldainuri) 

wrote about this science in his book (almuktafa fi al waqf walibtida’a). 

 By collecting it’s fundamental of this since and dissecting those 

fundamentals and then picking the most authentic of these fundamentals. 

 Based on the general guidelines of scientific research and the science of 

Arabic grammar. 

Weighing between Explaners Sayings with Israa’eeliyyaat 

Dr. Ammar Ibn Ahmed Eid Al-Sayasnah 

This research studies and analyzes a corroborative evidence of Tarjeeh 

(weighing and comparing evidence in order to determine which is more 

credible) in the view of mufassireen, which is “Tarjeeh by means of 

Israa’eeliyyaat”. It aims at setting the principles and bases of such doing. 

The methodological approach taken is the inductive deductive approach, in 

which scholars’ views on proving points and making use of Israa’eeliyyaat in 

Tafseer and Tarjeeh are sought  

The research reached a number of conclusions, of which the most 

significant are: Israeli report, in fact, is “a narration which we don’t know 

whether true or false”, and it is most likely to be remnants of prophets’ words 

and what has been revealed to them. In this regard, such report is like da’eef 

(weak) hadith which can’t be taken as proof, yet it can serve as corroborative 

evidence used in Tarjeeh some views. 

Keywords: Israa’eeliyyaat, bases and principles of Tarjeeh, the People of the 

Book’s reports. 

The purpose of Tawheed (monotheism) in Quran "A fundamental study" 

Dr. Adel Muqrani ibn Onees ibn Rabeh 

The purpose of this research is to study the purpose of Tawheed 

(monotheism) in the holy Quran, and this was in three requests (parts):     
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The first part is to define the terms of the article in language and 

terminology with the formulation of a concept for the purpose of Tawheed in 

Quran. The Second part is to highlight the status of the purpose of Tawheed by 

standing on its importance in Quran, and the words of scholars regarding it as 

well as the great care of it by the Quran interpreters, which are the three 

branches listed in this part. The third part lies into two sections, the first is about 

the names attributed by scholars to this purpose, and the second: to extrapolate 

them. 

The objectives of the research: 

•  Revealing the original purpose of the Holy Qur'an and indicating its 

subtypes. 

•  Standing upon the names of Islamic scholars for the purpose of Tawheed. 

•  The relation of the purpose of Tawheed with the rest of the original 

purposes of the Holy Quran. 

Research methodology: analytical, critical, comparative and inductive. 

The main results of the research: 

As a result, I have concluded that the purpose of Tawheed is the original 

purpose to which all the Quranic purposes belong; because its purpose is to 

demonstrate the Creator's right upon the created in terms of demand, intention, 

knowledge and proof. 

Keywords  :Purpose-Tawheed (monotheism) - Quran- Study- Fundamental. 

The Methodology of Al-Suyooti  in Direction of Successive Recitations in 

Al-Shatibiyyah Explanation 

Dr. Shadi Ahmad Tawfeeq Al-Melhim 

This research review the methodology of al-Suyooti in the direction of 

successive recitations in al-Shatibiyyah explanation, in words that have 
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different way of readings, after induction of his direction in order to showing its 

importance and scientific valid. 

Researcher use the induction approach in al-Suyooti direction following up, 

as well as the anatical approach to extract the methodology of that directions 

which exceeded the three hundred and forty directives - within the limits of 

research. 

The researcher concluded that al-Suyooti in his brief explanation of al-

Shatibiyyah, mentions the directions of the successive recitations in brief, with 

only one point of view. Also, he didn't attribute that directions to a scientific or a 

book, and he didn't make preference between the successive recitations, as well 

as he didn’t respond linguists and religious belief in overall his explanation, 

restricted certain limited placements he breakes his manner.    

Al-Suyooti adopted his guidance on the follow and accepts the narrative, the 

way of Quran drawing, language, and the fitness of spacers, and others.  

Studying   al-Suyooti methodology shows his little depth in successive 

recitations, because he didn’t taught by teacher (sheikh), and this science is 

necessary to receive. 

The researcher recommends re-investigation of al-Suyooti's book in his 

explanation of al-Shatibiyyah, as well as completing the study of his 

methodology in the chapter on the origins, and attending to the science of 

directing the successive recitations and accompanied it by a serious scientific 

studies. 

Keywords : Al-Suyooti, direction, Al-Shatibiyyah, successive recitations.  
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A manuscript message  in ” the Answers of Quiraat the manuscript copies” 

by Abu Ziad ABDRAHMAN Ibn ELKADI (1671 AD) 

Dr. Abduraheem ibn Alhusain ibn Abdul-Aziz Al-Ismaeli 

This work casts light on the study and edition of a manuscript message 

entitled” the Answers of Quiraat the manuscript copies” by Abu Ziad 

Abdrahman  Ibn ELkadi (1671 AD). 

 This research deals with different important aspects, such as: the 

methodology of the author, his methods and sources. It also shows my 

methodology in editing and making sure that the message belongs to the 

author. It describes the three versions of the manuscript. I didn’t mention the 

biography of the author since I have already done in another article which was 

published in Alshatibi magazine of Quranic studies, number 25, entitled, “The 

famous saying in editing the major Diphthong by Ibn ELKADI”. 

 This message has to do with Fatwas (Questions) that are directed to Ibn 

ELKADI from his student Mohammed Ibn Ahmed Elfasi about different rules of 

reading the Quran. 

Keywords : Ibn ELKADI , Answers of Quiraat, Questions rules of reading. 

The Dictionary of Famous reciters in Shinqeet 

from the first of Eleventh Century to the End of thirteenth Century 

Dr. Ameen Mohammed Ahmad Alshinqeti 

This Dictionary is a new study devoted to talking about the Reading 

Authorities of Shingeti, and to provide statistics about their numbers and 

information about them through the sources of their Biographies. Its 

importance comes from being among the Authorities who contributed to the 

scientific renaissance in Morocco, and the Levant, and the demand for it to be 
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Similar to what is known in the Biography of the Reading Authorities in some 

Muslim countries, and others. 

It included an introduction in which the importance of the subject, the 

objectives of the Dictionary, its limits, the general terms contained therein, the 

previous studies, the research plan, and its methodology, and three topics that 

included the recount of the Reading Authorities of Shingeti from the eleventh 

century to the thirteenth century A.H, the conclusion, And recommendations, 

and indexes . 

The results: Mastery of  the Reading Authorities of Shingeti of the reading of 

Imam Nafi’, as well as the rest of the science of Qur’anic readings, and in the 

statistical aspect of the large number of people engaged in reading and science, 

where they reached (144) Authorities approximately, in the eleventh century, 

there were (4) Authorities, - which was a few number due to the scarcity of the 

compilation of their Biographies, and the lack of books recorded in the 

Biographies of the people of this century, and in the (12)A.H, there were (59) 

Authorities, and in the(13)A.H, there were (81) Authorities, and so on. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
















