مـجـلـة معـهـد اإلمـام الشـاطيب للدراسـات القـرآنـي ـة العـ ـدد الثالث والثـلث ـون (مجادى اآلخرة 1443ﻫ)

امللخص

انطوت منظومات علم القراءات عىل علوم عديدة إىل جانب موضوعها الرئيس
وهو بيان القراءات ونسبتها ملن قرأ هبا ،ومما انطوت عليه توجيه بعض القراءات.

ومن املنظومات التي اعتنت بذلك منظومة اإلمام الشاطبي (حرز األماين ووجه
يف
التهاين يف القراءات السبع) وهذا البحث يتناول منهج اإلمام الشاطبي

توجيه القراءات ،ويستعرض نامذج لذلك من منظومته.

ويشتمل البحث عىل تعريف موجز باإلمام الشاطبي

 ،وبعلم التوجيه ،ثم

يبني معامل منهج اإلمام الشاطبي يف توجيه القراءات ،واتبعت فيه املنهج االستقرائي
التحليل.
وكان من أبرز نتائجه :شمول توجيهات اإلمام الشاطبي لعدد من مسائل
أبواب األصول ،وكثري من الكلامت الفرشية ،وأن الصبغة الغالبة عىل توجيهاته أهنا
خمترصة جد ًا ،يف كلمة أو كلامت معدودة ،وأنه مل يتوسع يف توجيه القراءات إال يف
مواضع قليلة جد ًا ،ومل يستشهد يف توجيهاته إال يف مواضع قليلة جد ًا ،وأنه ليس
من منهجه

نسبة كل ما يذكره من توجيهات إىل من قال هبا من العلامء ،ومل

ينسب منها إال يف مواضع قليلة جد ًا.
الكلمات املفتاحية :منهج  -الشاطبي  -توجيه  -القراءات.
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منهج اإلمام الشاطيب يف توجيه القراءات يف منظومته (حرز األماين ووجه التهاين)

أ.د .سامل بن غرم للا الزهراين

املقدمة

احلمد هلل الذي أنزل عىل عبده الكتاب ومل جيعل له عوج ًا ،وجعله لدنيا الناس
وأخراهم منهج ًا ،والصالة والسالم عىل خاتم النبيني وإمام املرسلني ،وعىل آله
وصحبه أمجعني ،والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين .أما بعد:
فإن علم القراءات من أجل العلوم قدر ًا وأعالها مكانة ،لتعلقه بكتاب اهلل
تعاىل ،وهو يقوم عىل جوانب متعددة من معرفة كيفية القراءة وتطبيقها ،ثم نسبتها
إىل من قرأ هبا ،ثم معرفة وجهها.
وملا كان علم القراءات من العلوم التي يصعب عىل الطالب حفظها وضبطها
منثورة فإن العلامء قد سارعوا إىل تسهيلها وتيسريها ،فصنفوا فيها الكثري من
ويبني
املصنفات ما بني خمترص يسهل حفظه ،ومطول يرشح املخترص وحيرر الوجوه ن
املشكل ،وكان من عنايتهم بعلم القراءات نظمهم للقراءات تقريب ًا هلا وتسهي ً
ال عىل
طالبيها ،ألن حفظ العلوم نظ ًام أيرس منه نثر ًا ،وأثبت يف الذهن ،ولذلك تعددت
املنظومات يف علم القراءات.

ومن أبرز تلك املنظومات وأشهرها منظومة (حرز األماين ووجه التهاين يف
القراءات السبع) لإلمام الشاطبي (ت590هـ) التي تعد أول وأشهر ما يبتدئ به

طالب علم القراءات.

وقد اعتنى العلامء بتوجيه القراءات يف مؤلفاهتم املختلفة ،ككتب القراءات،
وكتب التفسري ،وغريها ،كام ألف آخرون كتب ًا خاصة يف توجيه القراءات.
ضمنه بعضهم يف منظوماهتم يف
ومن عناية العلامء بتوجيه القراءات أن ن
القراءات ،وعىل رأسهم اإلمام الشاطبي الذي أكثر من توجيه القراءات يف منظومة

(حرز األماين ووجه التهاين).

وال ريب أن توجيه القراءات أحد العلوم التي انطوت عليها هذه القصيدة

البديعة اجلامعة ،وإن مل يلتزم فيها بتوجيه مجيع القراءات.
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أمهية املوضوع :تظهر أمهية املوضوع يف كون اإلمام الشاطبي

وجه يف
َّ

منظومته مجلة وافرة من القراءات ،بام مل يقع له نظري يف غريها من منظومات
القراءات األخرى ،وهو ذو املنزلة العل نية يف علم القراءات ،وقد فتح اهلل عليه يف
هذه املنظومة البديعة التي حوت القراءات السبع ،واشتملت عىل علوم عديدة منها
علـم تـوجـيــه القـراءات ،والبـحـث يـبـرز منهـجـه

يف تـوجيــه القراءات يف

هذه املنظومة.
أهداف البحث :هيدف البحث إىل بيان منهج اإلمام الشاطبي يف توجيه

القراءات ،واستعراض نامذج عديدة لكل ما أذكره من منهجه من بديع نظمه

،

ويسبق ذلك التـعريـف بإيـجـاز باإلمـام الشـاطبـي ،وبعلم التـوجيــه الذي يقوم
عليه موضوع البحث.

الدراسات السابقة :هناك دراسات عديدة تناولت منظومة (حرز األماين ووجه
التهاين) لإلمام الشاطبي ،منها ما يعنى بمنهج اإلمام الشاطبي عموم ًا فيها ،ومنها

ما يتناول توجيه القراءات فيها ،ومنها ما يتناول منهج اإلمام الشاطبي يف القراءات
عموم ًا ،وهي عىل النحو اآليت:

( -1اإلمام الشاطيب ومنهجه يف منظومة حرز األماين لكتاب التيسري يف
القراءات السبع) وهو رسالة ماجستري للباحث :عبد العزيز بن إبراهيم بن ممد

بن عمر ،بكلية القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية بالسودان ،عام 1998م.

وتناول فيه منهج الشاطبي يف منظومته عموم ًا ،واخلطة التي سار عليها يف بيان
القراءات وما يتصل هبا.

( -2منهج اإلمام الشاطيب يف منظومته حرز األماين ووجه التهاين :دراسة
حتليلية) وهو رسالة دكتوراه للباحث :مصطفى ممد ممود الشنقيطي ،بجامعة
القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية بالسودان ،عام 2014م.
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أ.د .سامل بن غرم للا الزهراين

وهو أيض ًا يتناول منهج الشاطبي يف منظومته بصفة عامة ،دون ختصيص ملنهجه
يف توجيه القراءات بالتفصيل.
( -3منهج اإلمام الشاطيب يف القراءات) وهو رسالة علمية للباحث  :ممد

بن غوردو ،دبلوم الدراسات العليا ،بإرشاف  :أ.د .التهامي الراجي ،كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،بجامعة ممد اخلامس.
ويتناول أيض ًا منهج اإلمام الشاطبي يف القراءات عموم ًا يف قصيدته ومؤلفاته
األخرى وما روي عنه أدا ًء ،وليس خاص ًا بتوجيه اإلمام الشاطبي للقراءات
ومنهجه فيه.
( -4اختيارات اإلمام أيب القاسم الشاطيب وتوجيهاته يف حرز األماين) وهو

رسالة ماجستري للباحثة رشا الدغيثر ،بجامعة اإلمام ممد بن سعود اإلسالمية،

عام 1435-1434هـ  ،ومتت طباعتها ضمن إصدارات اجلمعية العلمية السعودية
للقرآن الكريم وعلومه ،عام 2018م.
وقد تناولت الباحثة يف رسالتها القيمة جانبني من جوانب املادة العلمية املضمنة
يف منظومة حرز األماين ووجه التهاين لإلمام الشاطبي ،فتناولت مجع اختيارات
اإلمام الشاطبي ،ودراستها دراسة حتليلية مقارنة ،والثاين مجع توجيهاته ،ودراستها
دراسة حتليلية مقارنة ،وجرت عىل ختم كل موضع من مواضع التوجيه بأن عنونت
له بعنوان (نوع التوجيه) وأردفته بإحدى الكلامت التي أوجزت هبا أنواع التوجيه
األربعة التي استقرأهتا ،وهي( :تفسريي) أو(أدائي) أو(نحوي) أو (رصيف).
وهذا مغاير متام ًا ملا اشتمل عليه بحثي من تفصيل ملنهج اإلمام الشاطبي يف
التوجيه وبيانه والتمثيل له.

( -5توجيه القراءات عند اإلمام الشاطيب يف حرز األماين ووجه التهاين
دراسة نصية) وهو رسالة دكتوراه للباحث عبد الواحد الصمدي ،يف وحدة
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اللسانيات (لسانيات  -تواصل – ترمجة) بشعبة اللغة العربية وآداهبا بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بجامعة عبد امللك السعدي بتطوان ،عام 2017م ،وقد تناول
الدكتور املوضوع يف بابني ،األول :نظري ،عرف فيه بمفهوم التوجيه ،ووظيفته،
وأدواته ،وأشهر املؤلفات فيه ،ثم دراسة التوجيه عند اإلمام الشاطبي ،وصنف
توجيهاته إىل :صوتية ،ورصفية ،وتركيبية ،وتداولية ،والباب الثاين :تطبيقي،
واقترص فيه عىل سورة البقرة فقط كأنموذج.

( -6توجه اإلمام الشاطيب للقراءات يف منظومته حرز األماين ووجه التهاين
مجعاً ودراسة) وهو بحث مدعوم بمعهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث
اإلسالمي ،بجامعة أم القرى ،للدكتور سامل بن غرم اهلل الزهراين ،عام 1430هـ،

وهو يعنى بجمع مواضع التوجيه يف املنظومة كلها ودراستها ومقارنتها بأقوال
علامء التوجيه ،ومل يستوعب بيان منهج اإلمام الشاطبي يف التوجيه بالتفصيل.
بينام خيتص هذا البحث ببيان منهج اإلمام الشاطبي يف توجيه القراءات
بالتفصيل ،والتمثيل لكل ما أذكره من منهجه من منظومته ،مع بيان توجيهه.
خطة البحث :يتكون البحث وفق اخلطة اآلتية:

املقدمة :وتشمل أمهية املوضوع وأهدافه والدراسات السابقة ،وخطة البحث

ومنهج البحث وخطواته.

املبحث األول :تعريف موجز باإلمام الشاطبي

 ،وبعلم التوجيه ،وفيه مطلبان:

املطلب األول :التعريف باإلمام الشاطبي.

املطلب الثاين :التعريف بعلم التوجيه والتأليف فيه.

املبحث الثاين :معامل منهج اإلمام الشاطبي يف توجيه القراءات.

اخلامتة :وحتوي أهم النتائج والتوصيات.
فهرس املصادر واملراجع.
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أ.د .سامل بن غرم للا الزهراين

منهجي يف البحث :سلكت يف البحث املنهج االستقرائي والتحليل الوصفي،

وذلك باستقراء مواضع التوجيه عند اإلمام الشاطبي ،وحتليلها الستنباط منهجه
فيها ،وتوصيف جزئيات منهجه واالستدالل عليها ،واتبعت يف ذلك اخلطوات اآلتية:
 كتبت اآليات بالرسم العثامين وفق رواية حفص عن عاصم ،مع عزوها بذكررقم اآلية واسم السورة بني معكوفتني يف متن البحث ختفيف ًا من احلوايش.

 بينت ما ذكرته من منهج اإلمام الشاطبي يف التوجيه بذكر البيت أو األبيات التيضمنها التوجيه.
 -ثم بينت القراءة التي تناوهلا اإلمام الشاطبي بالتوجيه.

يف توجيه القراءة مستدالً بكالم بعض

 أوضحت مضمون كالم الشاطبيرشاح القصيدة.

 أرشت يف بعض املواضع إىل ما ذكره علامء التوجيه يف توجيه القراءة سواء كانذلك موافق ًا لتوجيه اإلمام الشاطبي ،أم كان توجيه ًا آخر للقراءة.

 عند اإلحالة للمصادر يف احلوايش مل ألتزم برتتيبها حسب وفيات أصحاهبا ،بلأرتبها وفق حروف املعجم ،وإذا كان النص ألحدهم فإين أقدمه ،ثم أذكر البقية
عقب لفظ (ينظر).
هذا موجز عمل يف هذا البحث ،وأسأل اهلل تعاىل العون والتوفيق والسداد.
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املبحث األول
تعريف موجز باإلمام الشاطيب

 ،وبعلم التوجيه

وفيه مطلبان:
املطلب األول :التعريف ابإلمام الشاطيب(:)1

امسه ونسبه وكنيته ولقبه:

هو القاسم بن فِيـره بن خلف بن أمحد الرعيني الشاطبي( )2األندليس الرضير .
وفِريه  :بكرس الفاء ،وسكون الياء ،وتشديد الراء املضمومة ،بعدها هاء ،ومعناه

بلغة عجم األندلس احلديد(.)3
قال القسطالين« :فإن قلت :ما وجه التسمية باحلديد؟ أجيب  :باحتامل أن
تكون إشار ًة إىل ُق نوة املس نمى به يف الدين ،وشدة بأسه عىل األعداء املارقني ،وكثرة

نفعه للموحدين»(.)4

( )1اخترصت يف ترمجة اإلمام الشاطبي لشهرته وكثرة تناول ترمجته بتوسع يف كثري من املؤلفات والرسائل اجلامعية .
ومصادر ترمجته كثرية ،منها  :إنباه الرواة ( )160/4والبداية والنهاية ( )665/16وتاريخ اإلسالم
( )383/41وحسن املحارضة ( )496/1والديباج املذهب ( )149/2والذيل عىل الروضتني (ص)7
وسري أعالم النبالء ( )243/41وشذرات الذهب ( )301/4وطبقات الشافعية الكربى ()270/7
وطبقات املفرسين للداودي ( )43/2والعقد املذهب البن امللقن (ص )327وغاية النهاية ()20/2
ومعرفة القراء الكبار ( )1110/3ونفح الطيب ( )22/2ووفيات األعيان ( ،)71/4وغريها .
كام أفرده بالرتمجة عدد من العلامء والباحثني ،ومنهم  :القسطالين (ت923هـ) يف كتابه (الفتح املواهبي يف
ترمجة اإلمام الشاطبي) وإبراهيم ممد اجلرمي يف كتابه (اإلمام الشاطبي سيد القراء) والدكتور ممد بن
سيدي األمني يف كتابه (بغية الطالبي يف ترمجة أيب القاسم الشاطبي) واألستاذ العالمة املحقق الدكتور
عبد اهلادي محيتو يف كتابه (زعيم املدرسة األثرية يف القراءات وشيخ قراء املغرب واملرشق اإلمام أبو
القاسم الشاطبي) وكذلك ضمن كتابه احلافل (قراءة اإلمام نافع عند املغاربة .)242-103/2
( )2يف معرفة القراء (« )1110/3الرعيني الشاطبي » ويف غاية النهاية ( « )20/2الشاطبي الرعيني» .
( )3ينظر توضيح املشتبه ( )140/7وغاية النهاية ( )20/2ونكت اهلميان (ص )213وفيات األعيان (. )72/4
( )4ينظر الفتح املواهبي (ص. )39
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و(الرع ْيني) نسبة إىل ( ِذي ُرع ْني) اسم جبل باليمن ،فيه حصن ،وذو ُرع ْني :
محري(.)1
ملِك ِمن ُم ُلوك ِ ْ
والشاطبي :نسبة إىل شاطبة ،وهي مدينة كبرية ،ذات قلعة حصينة ،برشق

األندلس(.)2
ويكني بأيب القاسم ،وأيب ممد ،وقد كنَّى نفسه بأيب القاسم يف آخر حياته يف غري
ِ
ُ
تلميذه أبو شامة ،وغريهم(.)3
وتلميذ
موضع ،وكنَّاه هبا تلميذه السخاوي،

وكان له ولد اسمه ممد( )4ولذلك مجع عدد ممن ترجم له بني الكنيتني له(.)5
مولده ونشأته ووفاته :
ولد الشاطبي يف آخر سنة (538هـ) بشاطبة ،من األندلس ،واختلف يف كونه ولد
أعمى ،أو أنه كان مبرص ًا ،ثم أصابه العمى ،فذهب ابن اجلزري إىل القول

األول( )6وذهب القسطالين إىل القول الثاين(.)7
وعاش الشاطبي بداية حياته يف بلدة شاطبة باألندلس ،وبدأ طلبه للعلم منذ
نعومة أظفاره ،فأخذ يتتبع علامء شاطبة ومقرئيها ،حتى حوى عل ًام غزير ًا ،ثم رحل
إىل بلنسية  -قرية من قرى شاطبة  -وعرض عىل علامئها ،وكان متولي ًا اخلطابة
بشاطبة ،وكانت ال ُتسند إال ألهل العلم والفطنة ،والبرص بأمور الناس ،ولكنه
( )1ينظر الصحاح ( )2125/5ولسان العرب ( )183/13ومعجم البلدان ( )52/3ووفيات األعيان
(. )72/4
الروضتني (ص )7ومعجم البلدان (. )309/3
( )2ينظر الذيل عىل َّ
( )3ينظر إبراز املعاين ( )106/1فتح الوصيد ( )4/1والفتح املواهبي (ص )67ومعرفة القراء (.)1110/3
( )4ينظر غاية النهاية ( )257 ،230/2وفتح الوصيد ( )46-10/1ومعرفة القراء (. )1113/3
( )5ينظر التكملة لكتاب الصلة ( )34/4والذيل والتكملة ( )461/3وطبقات الشافعية الكربى
( )271-270/7وغاية النهاية ( )20/2والفتح املواهبي (ص )34ومعرفة القراء (. )1110/3
( )6غاية النهاية (. )21/2
( )7الفتح املواهبي (ص ،)54وينظر معجم األدباء (. )2217/5
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تو نقف عنها خشي ًة هلل ،حيث كان ُي ْطلب من اخلطباء املبالغة يف وصف امللوك
واألمراء ،وكان الشاطبي يعدن هذا األمر نقص ًا ،وخرم ًا يف املروءة.
ويف عام (572هـ) رحل إىل احلج ،وبعد أداء فريضة احلج دخل اإلسكندرية،
فسمع من أيب طاهر ِ
السلفي األصبهاين (ت576هـ) ومن غريه .
وملا فتح صالح الدين بيت املقدس توجه اإلمام الشاطبي إىل بيت املقدس ،سنة
(589هـ) وصىل به وصام فيه رمضان واعتكف ،ثم رجع إىل مرص ،واستقبله
القايض الفاضل عبد الرحيم بن عل اللخمي فأكرمه ،وأنزله بمدرسته الفاضلية
التي بناها بدرب امللوخية داخل القاهرة ،وجعله شيخها ،وبقي اإلمام الشاطبي هبا
ُيقرئ القراءات إىل أن توفاه اهلل .
وكان له من الذرية ثالثة ،هم  :ابنه ممد الرضير ،أبو عبد اهلل مجال الدين
(ت655هـ)( )1وزوجة تلميذه عل بن شجاع املعروف بالكامل الرضير

(ت 661هـ)

وقد تزوجها بعد وفاة أبيها( ،)2وزوجة تلميذه عيسى بن أيب احلرم مكي بن حسني
السديد املرصي (ت  649هـ)(. )3
وبعد حياة مليئة بالعلم واإلقراء تويف اإلمام الشاطبي

يف القاهرة بعد

صالة العرص يوم األحد الثامن والعرشين من مجادى اآلخرة ،سنة (590هـ) عن
اثنني ومخسني عام ًا ،ودفن يوم االثنني بمقربة القايض الفاضل عبد الرحيم
البيساين ،بالقرافة الصغرى ،بني مرص والقاهرة ،بالقرب من سفح اجلبل املقطم
ن
وصىل عليه اخلطيب أبو إسحاق العراقي إمام جامع عمرو بن العاص،
بمرص،

وكانت جنازته مشهودة ،وقربه مشهور معروف؛ رمحه اهلل تعاىل(. )4
( )1ينظر غاية النهاية ( )230/2ومعرفة القراء ( )1113/3والنجوم الزاهرة (. )54/7
( )2ينظر غاية النهاية ( )546/1ومعرفة القراء (. )1113/3
( )3وقد أشار إليها ابن عبد امللك يف الذيل والتكملة (. )462/3
( )4ينظر غاية النهاية ( )23/2وفتح الوصيد ( )119/1ومعرفة القراء ( )1113/3ووفيات األعيان (.)72/4
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أ.د .سامل بن غرم للا الزهراين

مكانته العلمية وثناء العلماء عليه :

اإلمام الشاطبي

إمام كبري القدر ،متعدد املواهبُُ ،مْم ٌع عىل سعة علمه

وعىل زهده وإخالصه ،وهو من أولياء اهلل ،وأحد األعالم الكبار املشتهرين يف
األقطار ،كان أعجوبة يف الذكاء ،كثري الفنون ،غاية يف القراءات ،حافظ ًا للحديث،
بصري ًا بالعربية ،إمام ًا يف اللغة ،رأس ًا يف األدب ،مع الزهد والوالية ،والعبادة،
شافعي املذهب ،مواظب ًا عىل السنَّة .
ُيص نل الصبح بالفاضلية ،ثم جيلس لإلقراء ،فكان
الشاطبي
وقد كان
ن
الناس يتسابقون إليه ،وال جيلس لإلقراء إالَّ عىل طهارة ،يف هيئة حسنة وخضوع
واستكانة ،ويمنع جلساءه من اخلوض نإال يف العلم والقرآن .
وكان ي ن
تأوه ؛ وإذا ُسئل عن حاله قال :
عتل الع نلة الشديدة وال يشتكي ،وال ي َّ

العافية ؛ ال يزيد عىل ذلك(. )1

وكان لتتلمذ اإلمام الشاطبي وتلقيه العلم عىل أكابر العلامء الدور البارز يف
تبوئه تلك املكانة العلمية إذ أخذ عن عدد من العلامء الكبار ،وقد بدأ يف طلب
العلم منذ صغره ،فتتلمذ عىل علامء شاطبة ومقرئيها ،ثم رحل إىل بلنسية وعرض
عىل علامئها ،وكان من أشهر شيوخه الذين تتلمذ عليهم :
 -1أبـو عبـد اهلل مـحمـد بـن عل بـن أيب العاص النفزي ،املعروف بابن الاليه
(ت بعد 550هـ) .

 -2أبو احلسن عل بن ممد بن عل بن هذيل البلنيس (ت564هـ) .
 -3أبو عبد اهلل ممد بن عبد الرحيم اخلزرجي األنصاري ،املعروف بابن
الفر ِ
س (ت567هـ) .
 -4أبو ممد عارش بن ممد بن عارش بن خلف األنصاري (ت 567هـ) .
( )1ينظر إنباه الرواة ( )161/4وفتح الوصيد ( )7 ،6/1ووفيات األعيان (. )71/4
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 -5أبو طاهر أمحد بن ممد بن أمحد بن ممد بن ابراهيم األصبهاين السلفي
(ت576هـ) .

مم ٍد عبد اهلل بن بري بن عبد اجلبار املقديس ثم املرصي (ت582هـ) .
 -6أبو َّ

 -7أبو عبد اهلل ،ممد بن جعفر األموي البلنيس( ،ت586هـ)(.)1
ومما يظهر مكانة اإلمام الشاطبي أيض ًا أنه تتلمذ عليه
وقرأ عليه خلق كثري ،فقد ُجعل

وتلقى العلم عنه

شيخ ًا للمدرسة الفاضلية بمرص تقدير ًا

وتعظي ًام ملكانته ،فاشتهر اسمه ،وقصده الطلب ُة من مجيع األقطار ،وبرز عدد منهم
فصاروا أئمة أعالم ًا  ،ومن أشهر تالميذه :
 -1أبـو عبـد اهلل مـحمـد بن حييى بن عل اللخمي الشاطبي املعروف باجلنجايل
(ت بعد607هـ).
 -2أبـو احلسـن علـي بـن مـحمـد بـن موسـى بن أمحد اجلامل التجيبي الشاطبي
(ت 626هـ) .
 -3أبو عبد اهلل ممد بن عمر بن يوسف األنصاري القرطبي املالكي(ت631هـ).
 -4أبـو القـاسم عبـد الرحـمـن بن إسامعيل بن أمحد ،املعروف بابن احلداد
(ت640هـ تقريب ًا) .
 -5علم الدين أبو احلسن ،عل بن ممد بن عبد الصمد السخاوي (ت643هـ) .
 -6أبـو عمـرو عثمـان بـن عمر الدونـي ،ثم اإلسنائي املعروف بابن احلاجب
(ت 646هـ) .
( )1ولالطالع عىل املزيد من شيوخه ينظر  :إنباه الرواة ( )162/4والبداية والنهاية ( )666/6والتكملة
لكتاب الصلة ( )34/4( ،)150/1والذيل والتكملة ( )81/3والفتح املواهبي ( )44-43وتاريخ
اإلسالم ( )913/12وشجرة النور الزَّ ِكيَّ ُة ( )159 ،158/1وغاية النهاية ()20/2( ، )553/1
ومعجم األدباء ( )2217/5ومعرفة القراء ( )1111/3وملء العيبة (ص )182 ،176ونفح الطيب
( )23/2ووفيات األعيان (.)71/4
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 -7ابنه ممد بن القاسم أبو عبد اهلل امللقب بجامل الدين (ت 655هـ) .
 -8أبو احلسن عل بن شجاع بن سامل اهلاشمي املرصي كامل الدين الرضير (ت

661هـ) املعروف بصهر الشاطبي ،شيخ ال نقراء بالديار املرصية يف زمانه(. )1
وبذلك بلغ اإلمام الشاطبي رتبة عالية يف العلم ،ورزق

القبول من الناس

مما جعلهم جيمعون عىل إمامته وزهده وإخالصه ،وصار مقصد طالب العلم من
خمتلف األقطار .
ومما يدل عىل مكانته

وسعة علمه ما أثنى به عليه جهابذة العلامء يف سائر

األعصار من األوصاف الكريمة ،واملناقب اجلميلة ،وأقواهلم يف ذلك كثرية ،أورد
بعضها عىل سبيل االختصار:
قال عنه ياقوت احلموي (ت 626هـ) « :كان فاض ً
ال يف النحو والقراءة وعلم
التفسري  ...وكان رج ً
ال صاحل ًا صدوق ًا يف القول ُمد ًا يف الفعل »(.)2
وقال عنه اإلمام الننووي (ت676هـ) « :كان أحد الق نراء املجودين ،والعلامء
املشهورين ،والصلحاء الورعني  ...وقرأ عليه األعيان واألكابر ،ومل يكن بمرص يف

زمنه مثله يف تعدد فنونه وكثرة مفوظه»(. )3
وقال عنه ابن خلكان (ت681هـ)  « :وكان عامل ًا بكتاب اهلل تعاىل قراء ًة وتفسري ًا،
ربز ًا فيه ،وكان إذا قرئ عليه صحيح البخاري ومسلم
وبحديث رسول اهلل × ،م ن
( )1ولالطالع عىل املزيد من تالميذه ينظر إنباه الرواة ( ،)160/4( ، )312-300/2واحللل السندسية
( ،)277/3والذيل عىل الروضتني ( ،)164 ،163 ،158والنرش ( ،)63/1وتاريخ اإلسالم
( ،)789 ،517 ،433 ،321/14وسلوة األنفاس ( ،)433/3وعنوان الدراية ( ،)131وغاية النهاية
( ،)230 ،220 ،219/2( ،)23/2( – )576 ،570-569 ،545 ،508 ،366/1ومعرفة القراء
(.)1287 ، 1112/3
( )2معجم األدباء (. )2216/5
( )3ينظر طبقات الفقهاء الشافعية ( )665/2وخمترص الفتح املواهبي (ص. )45
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واملو َّطأ ُتص َّح ُح النس ُخ من حفظه ،و ُي ْمل النكت عىل املواضع املحتاج إليها ،وكان
أوحد يف علم الننحو واللغة ،عارف ًا بعلم الرؤيا ،حسن املقاصد ،خملص ًا فيام يقول
ويفعل  ...وكان جيتنب فضول الكالم ،وال ينطق يف سائر أوقاته إال بام تدعو إليه
رضورة ،وال جيلس لإلقراء إال عىل طهارة ،يف هيئة حسنة ،وختشع واستكانة ،وكان
ي ن
يتأوه ،وإذا ُسئِل عن حاله قال :العافية ،ال يزيد
عتل الع َّلة الشديدة فال يشتكي وال ن

عىل ذلك»(.)1

وقال عنه الذهبي (ت748هـ) « :وكان إمام ًا ن
عالمة ذكي ًا ،كثري الفنون ،منقطع

القرين ،رأس ًا يف القراءات ،حافظ ًا للحديث ،بصري ًا بالعربية ،واسع العلم»(. )2
وقال عنه الصفدي (ت 764هـ)  « :وكان إمام ًا نبي ً
ال مقق ًا ذكي ًا ،واسع املحفوظ،
كثري الفنون ،بارع ًا يف القراءات وعللها ،حافظ ًا للحديث ،كثري العناية به ،أستاذ ًا يف

العربية  ...وكان زاهد ًا عابد ًا قانت ًا مهيب ًا»(. )3
السبكي (ت771هـ)« :وكان ذكي القرحية ،قوي احلافظة ،واسع املحفوظ،
وقال عنه ن

كثري الفنون ،فقيه ًا مقرئ ًا ،مدث ًا ،نحوي ًا ،زاهد ًا عابد ًا ناسك ًا ،يتوقد ذكا ًء»(. )4

وقال عنه ابن كثري (ت774هـ) « :كان د نين ًا خاشع ًا ناسك ًا كثري الوقار ،ال يتكلم

فيام ال يعنيه»(. )5

وقال عنه ابن اجلزري (ت 833هـ)  « :وكان إمام ًا كبري ًا ،أعجوبة يف الذكاء ،كثري
الفنون ،آية من آيات اهلل تعاىل ،غاية يف القراءات ،حافظ ًا للحديث ،بصري ًا بالعربية،
إمام ًا يف اللغة ،رأس ًا يف األدب ،مع الزهد والوالية والعبادة واالنقطاع والكشف،
( )1وفيات األعيان (. )71/4
( )2معرفة القراء (. )1111/3
( )3نكت اهلميان (ص. )213
( )4طبقات الشافعية الكربى (. )272/7
( )5البداية والنهاية (. )666/16
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شافعي املذهب ،مواظب ًا عىل السنة»(.)1
فهذه مجلة من أقوال العلامء يف الثناء عىل اإلمام الشاطبي ،وبيان مكانته وفضله
وجليل قدره وسعة علمه ،وما ُترك أكثر ،ومن ذا يو نفيه ح نقه

مؤلفاته:

ترك اإلمام الشاطبي

.

مؤلفات عظيمة ،تعد كنوز ًا يف باهبا ،ينتفع هبا أهل

العلم عىل مر العصور إىل يومنا هنا ،وفيام يل ذكر مؤلفاته مع بعض البيان عنها قدر
اإلمكان :
 -1منظومة (حرز األماين ووجه التهاين)  :يف القراءات السبع ،وهي القصيدة

الالمية الشهرية التي تعرف بالشاطبية( ،)2وهي أعظم مؤلفاته وأج نلها ،وقد ابتدأ
أوهلا باألندلس إىل قوله :

جـعـ ْلـ ُت أبـا جــ ٍ
اد عىل ُكـل قــ ِ
ار ٍئ

ثم أكملها بالقاهرة(. )3

دلِـيــ ً
ال عـىل ا ْلـمنْـ ُظـــو ِم أ َّول أ َّوال

ونظم فيها كتاب (التيسري) أليب عمرو الداين ،وزاد عليه زيادات كثرية ،وعدد
أبياهتا ( )1173بيت ًا ،وهي من بحر الطويل .
قدم هلا بمقدمة ،ثم أتبعها بأصول القراءات ،ثم فرش احلروف ،ثم أتبعه بباب
التكبري ،وباب خمارج احلروف وصفاهتا التي حيتاج القارئ إليها ،ثم خامتة النظم .
وقد أثنى عليها وبني مكانتها كثري من العلامء ،فقال ابن خلكان (ت681هـ) :
«ولقد أبدع فيها كل اإلبداع ،وهي عمدة قراء هذا الزمان يف نقلهم ،فق َّل من
( )1غاية النهاية (. )21/2
( )2وهي مطبوعة طبعات كثرية متداولة ،من أشهرها املطبوعة بضبط وتصحيح ومراجعة الشيخ عل بن
ممد الض نباع ،وطبعتها مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص ،عام 1369هـ ،وعنها طبعة
املكتبة الثقافية ،عام 1992م ،ثم املطبوعة بتحقيق الشيخ ممد متيم الزعبي ،نرشهتا مكتبة دار اهلدى ودار
الغوثاين للدراسات القرآنية ،وغريمها .
( )3ذكر ذلك عنه ابن اجلزري يف غاية النهاية (. )22/2
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يشتغل بالقراءات إال ويقدم حفظها ومعرفتها ،وهي مشتملة عىل رموز عجيبة،

وإشارات خفيفة لطيفة ،وما أظنه سبق إىل أسلوهبا»(. )1
وقال الذهبي« :وقد سارت الركبان بقصيدتيه (حرز األماين) و(عقيلة أتراب
القصائد) اللتني يف السبع ،والرسم ،وحفظهام خلق ال ُحيصون ،وخضع هلام فحول

الشعراء ،وكبار البلغاء ،وحذاق القراء ،فلقد أبدع ،وأوجز ،وسهل الصعب»(. )2

 -2عقيلة أتراب القصائد يف أسنى املقاصد  :وهي قصيدة رائية يف علم رسم
القرآن ،نظم فيها مسائل (املقنع) أليب عمرو الداين ،وزاد عليه أحرف ًا يسرية ،وعدد

أبياهتا ( )298بيت ًا(.)3
الزهر يف عدن آي السـور ،وهي قصيدة رائية يف عدد آي السور ،وعدد
 -3ناظمة ُ

أبياهتا ( )297بيت ًا( ،)4وقد اخترص فيها كتاب « البيان يف عدد آي القرآن» أليب

عمرو الداين ،واستعان فيها بام مجعه أيض ًا أبو العباس أمحد بن عامر املهدوي(.)5

 -4نظم كتاب (التمهيد) البن عبد الرب ،وهو قصيدة دالية ،عدد أبياهتا ()500

بيت ،والظاهر أهنا مفقودة اآلن(. )6
( )1وفيات األعيان (. )71/4
( )2معرفة القراء الكبار (. )1111/3
( )3وهي مطبوعة متداولة ،ومن أشهر طبعاهتا طبعة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص
سنة 1354هـ ،بتصحيح الشيخ عل بن ممد الضباع ،وطبعة دار نور املكتبات للنرش والتوزيع ،بجدة،
الطبعة األوىل 1422هـ ،بتحقيق الدكتور أيمن رشدي سويد ،وغريها.
( )4وهي مطبوعة متداولة ،ومن أشهر طبعاهتا طبعة مكتبة ومطبعة ممد عل صبيح وأوالده بمرص ،بتحقيق
ممد الصادق قمحاوي ،وطبعة مكتبة اإلمام البخاري بمرص ،بتحقيق  :د .أرشف ممد فؤاد طلعت،
1427هـ2006 ،م .
( )5ينظر الوايف يف رشح الشاطبية (ص )4وقراءة اإلمام نافع عند املغاربة (. )120/2
( )6فقد قال القسطالين« :ومل أقف عليها مع تطلبي هلا » الفتح املواهبي (ص ،)78وقال السخاوي عن هذه
املنظومة نق ً
ال عن شيخه اإلمام الشاطبي  « :وأخربين أنه نظم يف كتاب (التمهيد) البن عبد الرب
قصيدة دالية ،يف مخس مائة بيت ،من حفظها أحاط بالكتاب عل ًام » فتح الوصيد ( ،)6/1وذكر القفطي
نحو ذلك يف إنباه الرواة (. )161/4
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 -5نظم يف ظاءات القرآن  :وهو أربعة أبيات ميمية مجع فيها جذور الكلامت
الظائية الواردة يف القرآن ،ونصها :
رب حـظ لِـكـ ْظـ ِم غـيـ ٍ
ظ عـظي ِم
ْ
ُ َّ
ار ُتــظِـل ظِــ َّل حـفـيــ ٍ
وحــظـ ٍ
ـظ
ظ ال َّظـن وا ِعــ ٍ
يــ ِقـ ِ
ظ ُكــ َّل فــــظ

ظــفـر الظـ ْفـر بـالغلـ ِ
يظ الظلـو ِم
ُ
ظــ ِ
امئ الـظـ ْه ِر يف الظال ِم كظي ِم
لـ ْفـ ُظـ ُه كال َّلـظـى ُشـو ُ
اظ جحي ِم
نــاظــ ٍر ذا لـعـ ْظـ ِم ظـ ْهــ ٍر كريـ ِم

ُمـ ْظـ ِهـ ٍر النـتِـظـ ِ
ار ظـ ْعـ ٍن ظ ِهيـ ٍـر

وقد نقل هذه األبيات عدد ممن ترمجوا له من رشاح الشاطبية وغريهم(.)1
 -6نظم يف موانع الرصف  :وهو أربعة أبيات ،ونصها :
وفـعـالن فـعىل ُثم ِذي ا ْلوص ِ
د ُعـوا صـرف لـ ْفـ ٍ
ف أ ْفعال
ظ ل ْيـس بِـا ْلفــ ْر ِد أ ْشكال
ْ
ْ
ْ َّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ُمط َّوال
و ِذي ألِــف الـ َّتـ ْأنــيــث وا ْلــعـــدْ ِل عـــدَّ ٌة
واال ْعـجـ ِم ِيف ال َّت ْع ِريف ُخ َّ
ـخ ْل ِ
ِ
ِ
بِـو ْز ٍن يـخـُـص ا ْل ِفـ ْعـل أ ْو غالِـ ٍ
لرتكِي ِ
ب بِا ْل ُ
ب عال
ف وا َّل ِذي
وذي العـدْ ل وا َّ ْ
هـــــ ِ
ف وا ْلـمـــؤ َّنــ ِ
اء و ْقـــ ٍ
ِ
ِ
ف مـع ُنـ ِ
ث أ ْثـــقـــال
ون ُأ ْخـرا ُه ِزيـدتــا
وذي ومـــا ألـ ٌ ْ
ُ

وقد نقل هذه األبيات أيض ًا عدد ممن ترجم له من رشاح الشاطبية وغريهم(.)2
 -7قصيدة يف الرد عىل لغز احلرصي يف كلمة (سوءات) وهي عرشة أبيات
يقول يف مطلعها :
عـ ِجـبــ ُت ِأل ْهـ ِل ا ْلقريو ِ
ان وما جدوا
ْ

()3

ٍ
مه ِزهـا مـدوا
لدى قـ ْصـ ِر س ْوءات و ِيف ْ

( )1كالسخاوي يف فتح الوصيد ( )54/1واجلعربي يف كنز املعاين ( ،)35/2ونرش هذه األبيات الدكتور
ممد جبار املعيبد يف بحث بعنوان "كتب الضاد والظاء عند الدراسني العرب" بمجلة معهد املخطوطات
العربية بالكويت املجلد ( )30اجلزء الثاين ،عدد ذي القعدة 1406هـ  -ربيع اآلخر 1407هـ  ،وكذلك
الدكتـور طـه مـحسـن عبـد الرحـمـن يف دراستـه نـشـر املديرية العامة للمناهج وزارة الرتبية ببغداد:
(.)648 – 635
( )2كالسخاوي يف فتح الوصيد ( )54/1واجلعربي يف كنز املعاين ( )36/2وينظر الفتح املواهبي (ص.)78
( )3ينظر فتح الوصيد (. )287-286/2
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ولإلمام الشاطبي قصائد وأشعار عديدة ،يف نقط املصحف وخ نطه ،ويف أنواع

من املواعظ (.)1
املطلب الثاين :التعريف بعلم التوجيه والتأليف فيه:
التوجيه لغة :
وجه يوجه ،قال ابن فارس  « :الواو واجليم واهلاء ،أصل واحد ،يدل
مصدر َّ :
عىل مـقابـلـة اليشء ،والـوجــه :مـستـقبـل لكـل شـيء  ..ووجـهـت اليشء  :جعلته

عىل جهة»(. )2
وحقيقة التوجيه  -يف العلوم  -هي  :أنه إذا وقعت صعوبة يف فهم كالم ما -
من قرآن أو حديث أو أثر أو شعر أو غري ذلك  -يقف الشارح عند ذلك الكالم
الذي قد يفهم عىل غري الوجه الصحيح ،أو ال يفهم أص ً
ال ،أو يفهم مع انقداح يف
النفـس يـوجـب استـغـرابـه ؛ يـقـف عنـد ذلك الشارح وييرس تلك الصعوبة وحيل
كل غموض.
وبام أن عقول الناس ومداركهم ليست يف مرتبة واحدة ؛ لذلك خيتلف التوجيه
للمبتدئني عن التوجيه للمنتهني ،وكثري مما يصعب ويدق إدراكه يشعر به العامل
املدرك وحيتاج إىل حله وتوجيهه  ...واملبتدئ يكون يف غفلة عنه غري حاس به وال
مدرك ،بل ال يستطيع أن يدركه حق اإلدراك وال أن حييط به ،وهناك كثري من
الكالم يراه املبتدئ عرس ًا ،وال ينقدح ذلك العرس يف ذهن املنتهي أص ً
ال(. )3
( )1ينظر إبراز املعاين ( )208/1وإنباه الرواة ( )162/4وفتح الوصيد ( )59 ،57 ،56 ،55/1وخمترص
الفتح املواهبي (ص )77 ،71 ،68ومعجم األدباء ( )2216/5ونفح الطيب ( )23/2ونكت اهلميان
(ص. )214
( )2معجم مقاييس اللغة (. )89-88/6
( )3ينظر الفوز الكبري لويل اهلل الدهلوي (. )115-114
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التوجيه اصطلحاً :

لـمية
عرفه طاش كربي زاده  :فقال « :علم علل القراءات  :علم باحث عن ن

القراءات ،كام أن علم القراءة باحث عن أننـ نيتها» (. )1

ثم قال بعد ذلك « :فاألول دراية ،والثاين رواية ،وملا كانت الرواية أص ً
ال يف
العلوم الرشعية جعل األول فرع ًا ،والثاين أص ً
ال ،ومل يعكس األمر  ...وموضوع

هذا العلم وغايته ظاهرة للمتأمل املتيقظ»(. )2
واألوىل يف التعريف أن يقال  :علم يبحث فيه عن معاين القراءات والكشف
عن وجـوهـها فـي العربـيـة ،أو الذهـاب بالقــراءة إىل اجلـهـة التـي يـتبـيـن فيـهـا
وجهها ومعناها .
وهذا التعريف منطلق من املعنى اللغوي للفظ التوجيه الذي تقدم ،واهلل أعلم .

أو « :علم يقصد منه تبيني وجوه وعلل القراءات واإليضاح عنها واالنتصار هلا »(.)3
مصطلحات التوجيه :

من خالل تتبع مصنفات العلامء يف هذا العلم وأسامئها يتضح أن لفظ التوجيه
هبذا املعنى يف القراءات خاصة مل يكن مستعم ً
ال عند املتقدمني ،ومل يكونوا يطلقونه

عىل تواليفهم حتى أوائل القرن السادس(.)4

حيث صنف أبو احلسن رشيح بن ممد الرعيني (ت 539هـ) كتابه املسمى

(اجلمع والتوجيه ملا انفرد به اإلمام يعقوب بن إسحاق احلضرمي).
( )1مفتاح السعادة (. )336-335/3
( )2املصدر السابق ،وموضوع هذا العلم :الكلامت القرآنية املختلف يف قراءهتا ،وغايته :معرفة معاين
القراءات ودالالهتا وثبوهتا.
( )3رشح اهلداية (. )18/1
( )4واستعمل يف غري هذا الباب ،ومن ذلك " :كتاب توجيه أحاديث املوطأ" أليب عبد اهلل ممد بن عبشون
(ت341هـ) وذكره ابن الفريض يف "تاريخ األندلس" ( )61/2و"الربهان يف توجيه متشابه القرآن ملا فيه
من احلجة والبيان" ملحمود بن محزة الكرماين املعروف بتاج القراء (ت500هـ) ذكره يف كشف الظنون
(. )241/1
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ثم جاء من بعده أبو العالء احلسن بن أمحد العطار اهلمذاين( ،ت 569هـ) وصنف
كتاب ًا يف (اختيار ابن السميفع وبسط توجيه قراءته على انفع) .

ثم غلب هذا اللفظ عىل سائر األلفاظ يف هذا العرص فلم يستعمل غريه إال

قليالً ،وأصبحت الغلبة فيه عىل غريه من جهتني :
األوىل  :يف كونه لقب ًا هلذا الفن دون سائر األسامء واإلطالقات األخرى التي
كان العلامء يستعملوهنا يف تآليفهم .
الثانية  :يف كونه إذا أطلق انرصف إىل توجيه القراءات ،ومل ينرصف إىل غريه .

وأول استعامل لتلك اإلطالقات هو استعامل (وجوه) حيث صنف  :هارون بن
موسى األعور (ت 170هـ تقريب ًا) كتابه يف "وجوه القراءات" .

ثم أتى أبو الفتح عثامن بن جني (ت 392هـ) فصنف كتابه (احملتسب يف تبيي
وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها) .
ومن أشهر املصنفات يف ذلك كتاب أيب ممد مكي بن أيب طالب (ت 437هـ) :

(الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها).

ثم استعمل من بعد ذلك استعامالت أخرى غري التوجيه ،منها ( :تعليل
()2

القراءات)()1و(معاين القراءات)

()3

و(احلجة) أو(االحتجاج للقراءات)

و(ختريج

القراءات)( )4و(إعراب القراءات)(. )5
( )1ككتاب (قراءة ابن عامر بالعلل) هلارون بن موسى األخفش الدمشقي (ت292هـ) وكتاب (تعليل
القراءت العرش) ملحمد بن سليامن ،املعروف بـابن أخت غانم (ت 525هـ) .
( )2ككتاب (املعاين يف القراءات) أليب ممد بن درستويه (ت347هـ) وكتاب (معاين القراءات) أليب منصور
األزهري (ت370هـ).
( )3ككتاب (احلجة للقراء السبعة) أليب عل الفاريس ،و(احلجة يف القراءات السبع) البن خالويه ،و(حجة
القراءات) البن زنجله.
( )4ككتاب (املستنري يف ختريج القراءات املتواترة) للدكتور ممد سامل ميسن.
( )5ككتاب (إعراب القراءات) أليب الطاهر إسامعيل بن خلف ،ينظر معجم األدباء ( ،)166/6و(إعراب
القراءات الشواذ) أليب البقاء العكربي.
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نشأة علم التوجيه والتأليف فيه :

نشأ علم التوجيه مبكر ًا ،منذ العهد الذي نزل فيه القرآن بتلك القراءات ،إذ كان
القارئ أو السامع حني تعرض له قراءة فيشكل عليه معناها من جهة غموضها
عنده ،أو تعارضها مع نص آخر يف الظاهر ،يدعوه ذلك إىل االجتهاد يف تفقه
معناها وإجالء الغموض عنها ،واجلمع بينها وبني ما ظهر له يف أول األمر أنه من
باب التعارض .
وأيض ًا قد حيتج ملعنى قراءة بآية أخرى توجه معناها ،وتبني مقصودها كام روي
ۡ
ُ
عن ابن عباس  أنه قرأ ﴿ نُ ر ُ
ٱنظ ۡرَ إرلََٱلعرظ ر
امَ
نِشهََا﴾ بالراء من قوله تعاىل ﴿و
ٓ
ُ
ك ۡيفَنُ ر ُ
نِشهَا﴾َ[البقرة ]259 :واحتج عىل معناها بقوله تعاىل ﴿ث َّمَإرذاَشاءَأنِش ُهۥ﴾َ

[عبس ]22:واحتجاجه بآية (عبس) يبني أن املراد من آية البقرة اإلنشار ،الذي هو

اإلحياء(. )1
وقد خيتار قارئ ما قراءة يف كلمة قرئت بأكثر من وجه ،فيوجه قوة قراءته

باالحتجاج عىل قراءة من قرأ بالوجه اآلخر فيها(. )2
ويف عرص التدوين عرف توجيه القراءات ضمن علم تفسري القرآن الكريم،
وضمن علم اللغة والنحو ،ومن أوائل الكتب التي برز فيها هذا القسم جلي ًا كتاب
سيبويه أيب برش عمرو بن عثامن (ت 180هـ) .
ومن أمثلة ما ورد يف كتب التفسري من ذلك :ما أخرجه الطربي يف تفسريه عن
معاذ الكويف قال « :من قرأ ﴿يُب ِ ر ُ
ِش ُه َۡم﴾ مث نقلة فإنه من البشارة ،ومن قرأ

﴿ي َبۡ ُ َُ ُ ۡ
يرسهم»(.)3
ِشه َم﴾ خم نففة بنصب الياء فإنه من الرسور ،ن
( )1ينظر معاين القرآن للفراء ( )176/1واالحتجاج للقراءات (ص. )77

( )2ينظر احلجة أليب عل الفاريس ( )10/1وتوجيه مشكل القراءات العرشية الفرشية( ،ص. )76
( )3تفسري الطربي (. )369/5
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ِ ۡ
ت﴾ مشددة يعني ُ :سدَّ ت ،ومن قرأ
وفيه أيض ًا عن قتادة قال « :من قرأ ُ ﴿ :سكرر َ
ۡ
ت﴾ خمففة فإنه يعني ُ :س ِحرت»(. )1
كر َ
﴿ ُس رَ
ۡ
انَ تظَٰهرَا﴾ قال ذلك
وجاء يف تفسري ابن أيب حاتم عن قتادة « :قوله ﴿سرحر ر
أعداء اهلل اليهود لإلنجيل والفرقان ،ومن قال ﴿ َٰ
ان﴾ يقول  :ممد وعيسى
حر رَ
س ر

صىل اهلل عليهام وسلم »(. )2

ُ
َع َُمدَ﴾ فهو عمد من نار ،ومن
وفيه أيض ًا عن السدي قال « :من قرأها ﴿ رِف َ

قرأها ﴿ رِفَعمدَ﴾ فهو حبل ممدود »(. )3

وعن سفيان الثوري يف قوله تعاىل ﴿خ ۡۡيَّ َٞمق ٗ
امَا﴾ [مريم] « :من قرأها ﴿خ ۡۡيَٞ
َمق ٗ
امَا﴾َفإنام يعني  :مقامه الذي يقيم فيه الدهر ،والذي يقرأها ﴿خ ۡۡيَّ ٞ
مَق ٗ
امَا﴾ فإنام

يعني  :املقامة التي يقيم فيها » (. )4

ومما ورد يف كتب اللغة والنحو من ذلك ما جاء يف كتاب سيبويه يف قوله :
َّ
«وسألت اخلليل عن قوله عز وجل ﴿فأ َّص َّدقَ وأ َُ ِ
ي﴾َ
ح َ
كنَ مرنَ ٱلصَٰل ر ر
[املنافقون ]10:فقال  :هو كقول زهري :
بــدا ِيل أ ننـِي ل ْسـ ُت ُمـدْ ِرك مـا مضـى

وال سـابِ ٍق شيـئـ ًا إِذا كـان جـائِـيـا

جروا ألن األول قد يدخله الباء ،فجاءوا بالثاين ،وكأهنم قد أثبتوا يف األول
فإنام ن
الباء ،فكذلك هذا ملا كان الفعل الذي قبله قد يكون جزم ًا وال فاء فيه تكلموا

بالثاين ،وكأهنم قد جزموا قبله ،فعىل هذا تومهوا هذا»(. )5
( )1تفسري الطربي (. )28/14
( )2تفسري ابن أيب حاتم (. )2985/9
( )3تفسري ابن أيب حاتم (. )3464/10
( )4تفسري الثوري (ص ،)188ولعله يعني

بمقامه الذي يقيم فيه الدهر أي  :منزله ومل إقامته

وبمقامه الذي يقيم فيه أي  :مكانته بني الناس ومقامه بينهم ،خري إقامة ،واهلل أعلم .
( )5الكتاب (. )101-100/3

29

منهج اإلمام الشاطيب يف توجيه القراءات يف منظومته (حرز األماين ووجه التهاين)

أ.د .سامل بن غرم للا الزهراين

ِشَأنَ
ومن ذلك قوله « :وبلغنا أن أهل املدينة يرفعون هذه اآلية ﴿وماََكنَ ل رب ٍ
ٗ
ُٓ
ٓ
ۡ
ُ
َٱَّللَإ ََّّلَو ۡح ًياَأ ۡ
يُكلِ رم ُه َّ ُ
وحَبرإرذَن ر َهرۦَمَاَيَشا َء﴾
رلَر ُسوَّلَف ُي ر َ
ابَأ َۡوَيُ ۡرس َ
رج
ح
َ
ي
ا
ر
و
َ
رن
م
َ
و
ر
ِٕ
ٍ
[الشورى ]51:فكأنه  -واهلل أعلم  -قال اهلل عز وجل  :ال يكلم اهلل البرش إال وحي ًا

أو يرسل رسوالً ،أي  :يف هذه احلال ،وهذا كالمه إياهم ،كام تقول العرب  :حتيتك
الرضب ،وعتابك السيف ،وكالمك القتل ،قال الشاعر :
()1
تـحـِـ نيـ ُة بـ ْيـ ِ
نهـم ضـ ْر ٌب وجـيـ ُع»
وخـ ْيـ ٍل قـد دلـ ْفـ ُت هلـا بـخـ ْيــ ٍل
وهكذا يف كثري من الكتب املصنفة يف معاين القرآن وإعرابه ،ككتاب معاين
القرآن للفراء (ت 207هـ) ومعاين القرآن لألخفش األوسط (ت 215هـ) ومعاين
القرآن وإعرابه للزجاج (ت311هـ) ومعاين القرآن للنحاس (ت388هـ) وغريها.
ثم صار علم التوجيه عل ًام مستق ً
ال فألف علامء التفسري والعربية مؤلفات مستقلة
يف توجيه القراءات واالحتجاج هلا وبيان معانيها ،والكشف عن وجوهها،
ومؤلفاهتم يف ذلك كثرية عىل مر العصور ،وسأذكر أشهر املؤلفات املطبوعة منها،
دون ما هو خمطوط أو مفقود(: )2
 -1علل القراءات  :أليب منصور ممد بن أمحد اهلروي األزهري (370هـ)(.)3

 -2إعراب القراءات السبع وعللها  :أليب عبد اهلل احلسني بن أمحد بن خالويه

اهلمذاين (ت 370هـ)(.)4
( )1الكتاب (. )50/3

( )2وقد اجتهد عدد من الباحثني يف استعراض املؤلفات يف علم التوجيه عرب العصور كيوسف املرعشل يف
حتقيقه لكتاب الربهان يف علوم القرآن للزركيش ( )428/1والدكتور حازم سعيد حيدر يف مقدمته
لتحقيق رشح اهلداية للمهدوي ( )28/1والدكتور ممد العيدي يف مقدمته لتحقيق علل الوقوف
للسجاوندي ( )24/1والدكتور عبد العزيز احلريب يف مقدمة رسالته للامجستري (توجيه مشكل القراءات
العرشية الفرشية) (ص.)78
( )3صدر جزء منه إىل هناية سورة التوبة عن مطابع دار املعارف بالقاهرة عام 1413هـ .
( )4طبع بتحقيق الدكتور عبد الرمحن العثيمني ،وصدر عن مكتبة اخلانجي بالقاهرة عام 1413هـ .
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 -3احلجة يف القراءات السبع  :له كذلك(.)1

 -4احلجة للقراء السبعة  :أليب عل احلسن بن عبد الغفار الفاريس (ت 377هـ)(.)2

 -5املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها :أليب الفتح

عثامن بن جني (ت 392هـ)(.)3

 -6حجة القراءات :أليب زرعة عبد الرمحن بن ممد بن زنجلة (ت 403هـ)(.)4

 -7الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها  :ملكي بن أيب

طالب القييس (ت 437هـ)(.)5

 -8رشح اهلداية يف القراءات السبع  :أليب العباس أمحد بن عامر املهدوي

(املتوىف بعد 440هـ)(.)6

 -9املختار يف معاين قراءات أهل األمصار  :ألمحد بن عبد اهلل بن إدريس ،من

علامء القرن اخلامس (.)7

 -10اجلمع والتوجيه ملا انفرد به اإلمام يعقوب  :أليب احلسن رشيح بن ممد

الرعيني (ت 539هـ)(.)8

( )1حققه ونرشه الدكتور عبد العال سامل مكرم  ،وطبع بمؤسسة الرسالة عدة طبعات ،كانت اخلامسة منها
عام 1410هـ .
( )2طبع يف ستة ُملدات بتحقيق  :بدر الدين قهوجي ،وبشري جوجيايت عن دار املامون للرتاث عام 1404هـ.
( )3صدر يف جزءين عن دار سزكني للطباعة والنرش بتحقيق عل النجدي ،والدكتور عبد الفتاح شلبي عام
14106هـ.
( )4طبع بتحقيق وتعليق  :سعيد األفغاين ،ونرشته مؤسسة الرسالة ،وطبعته األوىل عام 1394هـ .
( )5طبع بتحقيق الدكتور ميي الدين رمضان ،مطبوعات ُممع اللغة العربية بدمشق 1394هـ .
( )6طبع بتحقيق الدكتور حازم سعيد حيدر ،نال به درجة املاجستري ،من قسم التفسري باجلامعة اإلسالمية
باملدينة املنورة ،وصدر عن مكتبة الرشد بالرياض عام 1416هـ .
( )7طبع بمكتبة الرشد بتحقيق د .عبد العزيز اجلهني ،وهو رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بجامة أم
القرى 1425هـ .
( )8طبع بتحقيق األستاذ الدكتور غانم قدوري احلمد ،ونرشته دار عامر ،بع َّامن ،عام 1420هـ 2000م .
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 -11الكشف عن نكت املعاين واإلعراب وعلل القراءات املروية عن األئمة
السبعة  :أليب احلسن عل بن احلسني الباقويل األصبهاين ،املعروف بـ(جامع العلوم)

(ت 543هـ)(.)1
 -12املوضح يف وجوه القراءات وعللها  :أليب عبد اهلل نرص بن عل بن ممد،

الشريازي ،الفاريس ،النحوي ،املعروف بابن أيب مريم (املتوىف بعد 565هـ)(.)2

 -13إعـراب القـراءات الشـواذ  :ألبـي البـقـاء عبـد اهلل بـن احلسني العكربي

(ت 616هـ)(.)3

 -14حتفة األقران يف ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن  :ألمحد بن يوسف

الرعيني (ت 779هـ)(.)4

 -15إحتاف فضالء البرش بالقراءات األربع عرش :ألمحد بن ممد الدمياطي،

ضمنه كثري ًا من التوجيه(.)5
املشهور بـالبنا (ت 1117هـ) وهو كتاب حافل َّ

 -16القراءات الشاذة وتوجيهها من لغات العرب :لعبد الفتاح بن عبد الغني

القايض (ت 1403هـ)(.)6

 -17قـالئـد الفـكـر فـي تـوجيــه القـراءات العـشـر :ملحمد الصادق قمحاوي

(ت 1405هـ) وقاسم أمحد الدجوي(.)7

( )1طبع بتحقيق وتعليق الدكتور ممد أمحد الدايل ،وصدر عن ُممع اللغة العربية بدمشق عام 1995م .
( )2طبع بتحقيق الدكتور عمر محدان الكبييس ،وهو رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى،
1408هـ .
( )3طبع يف ُملدين بتحقيق ممد السيد عزوز  ،وصدر عن دار عامل الكتب عام 1417هـ1996 ،م.
( )4طبع بتحقيق الدكتور عل حسني البواب عام 1407هـ ،عن دار املنار للنرش بجدة .
( )5طبع بتحقيق وتعليق الشيخ عل الضباع

 ،ثم حققه ونرشه الدكتور شعبان ممد إسامعيل عام 1407هـ .

( )6طبع بمطبعة البايب احللبي بال تاريخ ،ثم طبع يف آخر البدور الزاهرة ،للمؤلف بدار الكتاب العريب .
( )7طبع بمكتبة ومطبعة ممد عىل صبيح وأوالده بمرص ،دون تاريخ طبع .
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 -18طـالئـع البـشـر يف تـوجيــه القراءات العرش  :ملحمد الصادق قمحاوي

(ت 1405هـ)(.)1

 -19املغني يف توجيه القراءات العرش املتواترة  :للدكتور ممد ممد سامل

ميسن (ت 1422هـ)(.)2

 -20املستنري يف ختريج القراءات املتواترة من حيث اللغة واإلعراب والتفسري:

له أيض ًا (.)3

( )1طبع عام 1978م ،بالقاهرة ،ومل يذكر فيه معلومات نرش .
( )2طبع بدار اجليل ببريوت ،عام 1408هـ .
( )3مطبوع بدار اجليل ببريوت ،بدون تاريخ طبع .
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املبحث الثاني
معامل منهج اإلمام الشاطيب يف توجيه القراءات

عند استعراض مواضع توجيه اإلمام الشاطبي للقراءات يف منظومته نستطيع أن
نستنتج أهم معامل منهجه يف التوجيه ،وأوجزها مع التمثيل هلا يف ما يأيت:
 -1مل يلتزم اإلمام الشاطبي بتوجيه القراءتني الواردتني يف اآلية مع ًا ،بل اقترص

يف أكثرها عىل توجيه إحدامها دون األخرى ،ومن أمثلة ذلك قوله(( :)1وحتَّى
الر ْف ُع ِيف َّ
الال ِم ُأوال).
ي ُقول َّ

إذ بني فيه اخلالف يف قراءة قوله تعاىل ﴿ﲳﲴﲵﲶ ]214[ ﴾ ...وقد

قرأه نافع برفع الم ﴿ﱟ﴾وقرأه الباقون ﴿ ﲵ﴾ بالنصب(. )2

الر ْف ُع ِيف َّ
الال ِم ُأوال) إىل توجيه قراءة نافع بالرفع ،وهو أن الفعل
وأشار بقوله ( َّ

ُأ نول بمعنى امليض ،قد انقىض وذهب ،وهو دال عىل احلال ،وال تعمل ﴿ ﲴ ﴾ يف
احلال ،والتقدير :وزلزلوا فيام مىض حتى إن الرسول يقول متى نرص اهلل ،أي :حتى
قال الرسول ،أو هي حكاية حال ماضية ،والفعل إذا كان كذلك ووقع بعد ﴿ﲴ﴾

ُرفع(. )3

ومن أمثلته أيض ًا قوله( ......... ........... :)4إِ َّن الديـن بِــا ْلفـ ْتـحِ ُرفـــال

ذكر فيه أن الكسائي قرأ قوله تعاىل ﴿ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ﴾ [ ]19بفتح مهزة

﴿ ﱝ﴾ فتكون قراءة غريه بكرسها(. )5

وقـولـه (رفــال) مـعـنــاهُ :عـظـم ،قـال السـخـاوي« :و(إِ َّن الديـن بِا ْلف ْتحِ ُرفال)

( )1حرز األماين (ص )41البيت رقم (. )506
( )2ينظر التيسري (ص )80وغيث النفع ( )427/1واإلحتاف (. )436/1
( )3ينظر إبراز املعاين ( )354/2ورساج القارئ (ص. )162
( )4حرز األماين (ص )44البيت رقم (. )548
( )5ينظر املفردات السبع (ص )553وإرشاد املريد (ص. )204
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أيُ :عظم »(.)1
والرتفيل :ال نتسويد وال نتعظيم ،ور َّفلت الرجل إذا ع َّظمته
وقال ابن منظور « :ن
وم َّلكته ،قال ذو الرمة:
إِذا نـ ْحـ ُن ر َّفـ ْلـنـا ا ْمـر ًأ سـاد قـ ْومـــ ُه

وإِ ْن لـ ْم يـ ُكـ ْن ِمـ ْن ق ْبـ ِل ذلِك ُي ْذك ُر»

()2

وقال أبو شامة﴿« :ﱨﱩﱪ ﱫﱬ﴾ بالفتح ،رفل؛ أيُ :عظم ،يعني فتح
مهزة إن ،ووجهه :جعله بدالً من قوله ﴿ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﴾ قال أبو عل :فيكون
البدل من الرضب الذي اليشء فيه هو هو أال ترى أن الدين هو اإلسالم يتضمن
التوحيد والعدل ،وهو هو يف املعنى ،قال :وإن شئت جعلته من بدل االشتامل؛ ألن
اإلسالم يشتمل عىل التوحيد والعدل ،قال :وإن شئت جعلته بدال من القسط؛ ألن
الدين الذي هو اإلسالم قسط وعدل ،فيكون من البدل الذي اليشء فيه هو هو،
وقيل :إن الدين مفعول شهد اهلل.
وقيل :إن الدين معطوف عىل أنه ،وحرف العطف مذوف ،والبدل أوجه هذه

األوجه ،ووجه الكرس االستئناف؛ ألن الكالم الذي قبله قد تم واهلل أعلم»(. )3
وقد أشار الشاطبي بقوله ( ُرفال) إىل تعظيم وجه قراءة الكسائي بالفتح لدخول

املالئكة وأويل العلم يف الشهادة بأن الدين عند اهلل اإلسالم عىل قراءته بالفتح(. )4
ومن أمثلته أيض ًا قوله(:)5
ف
( ......خـالِـصـ ٍة أ ِضـ ْ

ب )...............
لـ ُه الـ َّر ْحــ ُ

وقد ذكر فيه أن لفظ (خالِصة) يف قول اهلل تعاىل﴿ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﴾
( )1فتح الوصيد (. )768/3
( )2ينظر لسان العرب (( )292/11رفل) .
( )3إبراز املعاين (. )10/3
( )4ينظر الآللئ الفريدة (. )640/3
( )5حرز األماين (ص )80البيت رقم (. )1001
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[ص] قرأه هشام ونافع بدون تنوين ،وقرأه الباقون بإثبات التنوين .
وضمن ذكر قراءة هشام ونافع بدون تنوين بيان وجهها؛ وهو أن لفظ
َّ

(خالصة) أضيف إىل ﴿ﱩ ﴾.

قال شعلة « :وقرأ هشام ونافع أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار باإلضافة ،أي:
اخرتناهم بخالص ذكرى الدار ،واملعنى :ال خيلطون ذكر اآلخرة بالدنيا ،وأشار إىل

الر ْح ُب) . )1(» ..
قوة وجه هذه القراءة بقوله (ل ُه َّ
 -2وكذلك حني يكون يف اآلية ثالث قراءات فنجده يوجه إحدى القراءات

الثالث دون القراءتني الباقيتني ،ومن األمثلة لذلك قوله(:)2
ات ا ْلي ِ
أمـاال ذو ِ
اء ح ْي ُث تأ َّصال
وحـ ْمز ُة ِمـنْ ُه ْم وا ْلكِسـائِي ب ْعد ُه
فافتتح اإلمام الشاطبي هبذا البيت باب الفتح واإلمالة وبني اللفظني ،وصدره
بحكم األلفات ذوات الياء ،وهي كل ألف متطرفة أصلية منقلبة عن ياء حتقيق ًا ،أي
أصلها الياء.

وللقراء فيها ثالث قراءات هي الفتح واإلمالة والتقليل ،فذكر يف هذا البيت أن
محزة والكسائي أماال األلفات ذوات الياء( ،)3ثم علل للقراءة باإلمالة فقط ،فقال
ات ا ْلي ِ
(أماال ذو ِ
اء ح ْي ُث تأ َّصال) فبني أن علة إمالتها حلمزة والكسائي هي أن تدل
اإلمالة عىل أصلها وهو الياء.
وهذه العلة قد نص العلامء عىل أهنا أحد السببني الرئيسني ال َّلذين ترجع إليهام
بقية أسباب اإلمالة .
قال املهدوي« :والعلل املوجبة لإلمالة يف مذاهب العرب علتان تتفرع منها
( )1كنز املعاين (ص )565وينظر إبراز املعاين ( )133/4وفتح الوصيد (. )1213/4
( )2حرز األماين (ص )24البيت رقم (. )291
( )3ولورش اخلالف يف ذوات الياء فله فيها الفتح والتقليل ،كام قرر اإلمام الشاطبي يف حرز األماين
كـهـم وذو ِ
ات ا ْليـا لـ ُه ا ْلـ ُ
ف ُمجال
خ ْلـ ُ
(ص )26البيت رقم ( : )314و ُذو الـ َّر ِاء و ْر ٌش ب ْني ب ْني ويف أرا
ُ ْ
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ست علل ،والعلتان الياء والكرسة ،والعلل الست :أن تكون اإلمالة يف ألف منقلبة
عن ياء  )1(»...الخ .
وقال السخاوي« :وأسباب اإلمالة ستة :كرسة موجودة يف اللفظ ،أو كرسة
عارضة يف بعض األحوال ،أو ياء ،أو انقالب عن ياء ،أو تشبي ٌه باالنقالب عن

الياء ،أو إمالة إلمالة ،وترجع هذه الستة إىل الكرسة والياء ال غري»(. )2
فقول اإلمام الشاطبي (حيث تأصال) بيان إلحدى علل اإلمالة وهي الداللة
عىل أصلها وهو الياء .
قال السخاوي« :ومعنى (حيث تأصل) أي :حيث كان الياء أص ً
ال ،وهو أحد

األسباب املذكورة ،وإنام أميل ليدل عىل األصل ،وهو أكثر أنواع اإلمالة استعام ًال »(.)3
وقال أبو عبد اهلل الفايس« :حيث تأصال ،أي :كانت الياء أص ً
ال وانقلبت األلف
عنه ،وهذا هو األصل يف ذوات الياء ،وما أحلق به فمحمول عليه يف اإلمالة

والكناية والتسمية»(. )4
وقال أبو شامة« :قلت :فكأن قوله (حيث تأصال) خرج خمرج التعليل؛ فإن
(حيث) من ظروف املكان ،و(إذ) من ظروف الزمان ،تأيت كل واحدة منهام وفيها
معنى التعليل ،نحو قولك :حيث جاء زيد فال بد من إكرامه ،وإذ خرج فال بد من
التزامه ،أي :ألجل أن الياء أصلها أميلت ،ومل خيرج ذلك خمرج االشرتاط فإن هذا

رشط مستغنى عنه بقوله (ذوات الياء)»(. )5
( )1رشح اهلداية (. )92/1
( )2فتح الوصيد ( )418/2وينظر النرش (. )32/1
( )3فتح الوصيد (. )418/2
( )4الآللئ الفريدة (. )314/2
( )5إبراز املعاين ( ، )81/2وينظر الكشف (. )178/1
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ومن األمثلة أيض ًا قوله(:)1

ِ
رشو
و ُثـقــل ل ْلـمــكي ُنــو ُن ُتـب ُ

أ.د .سامل بن غرم للا الزهراين

ِ
ف أ َّوال
ْرس ُه ِح ْر ِم ني ًا وما ا ْلـح ْذ ُ
ن وا ك ْ

فذكر أن يف قوله تعاىل ﴿ ﱙ ﱚ ﱛ ﴾ [احلجر] ثالث قراءات ،األوىل
ُ ِ ُ ِ
﴿تُب ِ ر ُ
ون﴾ بكرس
ِش رَ
ِش رَ
ون﴾ بكرس النون وختفيفها ،وهي قراءة نافع ،والثانية ﴿تب ر
النون وتشديدها ،وهي قراءة ابن كثري ،والثالثة ﴿َتُب ِ ر ُ
ون﴾ بفتح النون وختفيفها،
ِش َ
وهي قراءة الباقني.

ف أ َّوال) أي أن وجه
وجه قراءة نافع بكرس النون وختفيفها بقوله (وما ا ْلـح ْذ ُ
ثم َّ
رشوننِي) بنونني ،األوىل
قراءته هو حذف إحدى النونني ،وذلك أن أصل الكلمة ( ُتب ُ
املفتوحة نون الرفع ،أي :الدالة عىل رفع الفعل ،والثانية املكسورة نون الوقاية (. )2
ف أ َّوال) أن املحذوفة ليست األوىل التي هي عالمة
وبني أيض ًا بقوله (وما ا ْلـح ْذ ُ
َّ
رفع الفعل ،وإنام هي النون الثانية التي هي للوقاية ،وملا حذفت الثانية وقامت
األوىل مقامها ،واتصلت بالياء ُكرست للداللة عىل الياء ،أو نقلت إليها كرسة نون

الوقاية لتناسب الياء(. )3
ومن العلامء من ذكر خالف النحاة يف أي النونني املحذوفة دون ترجيح أحد
القولني()4ومنهم من اختار حذف الثانية( ،)5وهو الذي جرى عليه اإلمام الشاطبي
( )1حرز األماين البيت رقم (. )804
( )2وللعرب يف هذا وأمثاله ثالث لغات  :األوىل  :إبقاء النونني عىل حاهلام ،الثانية  :إدغام النون األوىل يف
الثانية ،فينطق بنون واحدة مشددة ،الثالثة  :حذف إحدى النونني ،فينطق بنون واحدة خمففة ،وقرئ هبذه
اللغات الثالث يف قوله تعاىل ﴿ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ﴾ [الزمر ]64:ينظر إرشاد املريد (ص)349
وفتح الوصيد (. )1220/4

( )3ينظر اإلحتاف ( )177/2وفتح الوصيد ( )1045/3والكشف ( )31/2والآللئ الفريدة (. )928/3
( )4ينظر التبيان يف إعراب القرآن ( )785/2واحلجة للقراء السبعة ( )333/3ورشح اهلداية ()282/2
وفتح الوصيد ( )892/3والكشف ( )437/1ومشكل إعراب القرآن (. )258/1
( )5ينظر إعراب القراءات السبع وعللها ( )162/1واحلجة يف القراءات السبع (ص )143وحجة
القراءات (ص )257والدر املصون ( )15/5واملختار ( )267/1ورشح شذور الذهب (ص. )78
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رشاحه
يف هذا البيت ،وتبعه عليه ن

()1

ومنهم من اختار حذف األوىل كابن مالك(.)2

 -3وقد يوجه ويعلل للقراءتني الواردتني يف اآلية مع ًا ،وهو قليل ،كام يف قوله (:)3
ِِ
ويف ِج ْئـ ِ
رس ِ
اإل ْدغام س َّهال
ت ش ْيـ ًئا أ ْظه ُروا ِخلطابِ ِه
و ُن ْقصـانه وا ْلك ْ ُ
فذكر يف هذا البيت موضع ًا من املواضع املختلف يف إدغامها للسويس ،وهو
قوله تعاىل﴿ﱜﱝﱞﱟﱠ﴾ [مريم] فقرأ بإظهار التاء عند الشني ،وقرأ بإدغامها .
ووجه اإلمام الشاطبي قراءته بالوجهني ،فذكر وجه اإلظهار ،وعلل له بعلتني،
األوىل :كون تائه للخطاب ،والثانية :نقص الكلمة ،حلذف عني الفعل ،فأصل
الفعل (جاء) :جيأ ،فقلبت الياء ألف ًا لتحركها وانفتاح ما قبلها ،فلام اتصل به تاء
الضمري سكنت اهلمزة ،فحذفت العني اللتقاء الساكنني.
ثم ذكر وجه اإلدغام وعلل له بكون تاء اخلطاب فيه مكسورة( ،)4والكرس
( )1ينظر إبراز املعاين ( )128/3وفتح الوصيد ( )892/3والفريدة البارزية (ص )312والآللئ الفريدة
(.)771/3
( )2رشح الكافية الشافية ( )208/1وينظر رشح التسهيل ( )281/1واملقاصد الشافية (. )107/1
وأما قراءة ابن كثري بكرس النون وتشديدها فوجهها  :أنه ملا اجتمع نونان ،إحدامها نون الرفع ،واألخرى
نون الوقاية ،استثقل اللفظ ،فسكنت النون األوىل ،وأدغمت يف الثانية ،ختفيف ًا ،وحذفت ياء اإلضافة،
اجتزا ًء بالكرسة ،ملوافقة رؤوس اآلي.
وأما قراءة الباقني بفتح النون وختفيفها فتحتمل وجهني :الوجه األول  :أن النون نون الرفع ،والفعل
متعد ،واملفعول عىل هذه القراءة مذوف ،الوجه الثاين  :أن النون نون الرفع ،والفعل غري متعد إىل
مفعول ،فهو كـ(يقومون) و(خيرجون).
ينظر إعراب القراءات السبع وعللها ( )344/1واحلجة للقراء السبعة ( )45/5والكشف ()30/2
واملختار ( )451/1ومشكل إعراب القرآن ( )415/1ومعاين القراءات (.)70/2
( )3حرز األماين (ص ،)12البيت رقم ( . )148
َّ ۡ ًٔ ۡ
ٗ
دَجيتََشيـاَإِّمرا﴾َ[الكهف]71:
( )4وخرج بقيد كرس التاء مفتوح التاء وهو واقع يف موضعني ومها ﴿ َلق ِّ
َّ
ۡ ٗ ُّ ۡ
جيتَشي َـاَنك ٗرَا﴾َ[الكهف ]74:فال تدغم هذه التاء يف الشني لكوهنا تاء خطاب .
و﴿لقدَ ِّ
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ثقيل ،فأدغمت ليسهل النطق هبا(.)1
 -4قد يذكر توجيهني للقراءة( ،)2ومن أمثلة ذلك قوله(:)3
وقـبـل يئِسـن ا ْليـاء يف ا َّل ِ
ُسـ ُكـونًا أو ا ْصـ ً
ال ف ْهـو ُي ْظ ِه ُر ُم ْس ِهال
الء ع ِار ٌض
ْ
ُ
ْ
وقد قع لفظ ﴿ﱲ﴾ يف أربعة مواضع من القرآن وهي :

﴿ﱯ ﱰ ﱱ

ﱲﱳﱴﱵ﴾ [األحزاب﴿ ]4:ﱠﱡﱢ﴾ [املجادلة﴿]2:ﲪﲫ﴾

﴿ﲵﲶﲷ﴾ [الطالق.]4:

وقرأه الكوفيون وابن عامر يف مواضعه األربعة هبمزة مكسورة بعد األلف،
وبعد اهلمزة ياء ساكنـة مديـة ،وص ً
ال ووقف ًا ،وقرأ أبو عمرو والبزي بياء ساكنة بعد
األلف ،من غري مهز ،وص ً
ال ووقف ًا ،ويمدان األلف حينئذ مدن ًا مشبع ًا للساكنني،
وقرأ ورش بحذف الياء بعد اهلمزة ،مع تسهيل اهلمزة بينها وبني الياء وص ً
ال مع املد

والقرص(.)4

وروي أيض ًا عن أيب عمرو والبزي حذف الياء بعد اهلمزة مع تسهيل اهلمز بني
بني مع املد والقرص وص ً
ال كورش .
ويقف عليها ورش والبزي وأبو عمرو بإبدال اهلمزة يا ًء ساكنة وبتسهيل اهلمزة

بالروم مع املد والقرص ،وهذا كله نص عليه اإلمام الشاطبي يف بقـوله(: )5
و ِبـا ْلـهـمـ ِز ُكـل ا َّلـ ِ
ذكـــا و ِبــيــا ٍء ســاكِـ ٍن حــ َّج هـُمـَّـال
الء وا ْليــا ِء بـ ْعــد ُه
ْ
وكـا ْلـيـا ِء مـ ْكـ ُسـور ًا لِـو ْر ٍ
ف ُمـ ْسكِنـ ًا و ْاهلـ ْم ُز زاكِيـ ِه ُبـجـال
و ِقـ ْ
ش وعنـْ ُهام

( )1ينظر فتح الوصيد ( )249/2وكنز املعاين للجعربي ( )287/2وفرائد املعاين ( )474/2والعقد النضيد
(. )530/1
( )2والغالب اقتصاره عىل توجيه واحد للقراءة ،كام هو ظاهر يف األمثلة الكثرية املذكورة يف بقية عنارص
منهجه يف التوجيه.
( )3حرز األماين (ص ،)11البيت رقم (. )131
( )4عمالً بالقاعدة التي قـررها الشاطبي بقوله يف احلرز (ص ،)17البيت رقم (: )208
رص ُه والـمـد مـا زال أ ْعــدال
ف مـد قـبْــل مهـْ ٍز ُمـغيـَّ ٍر
وإِ ْن حــ ْر ُ
يـ ُجــزْ قـ ْ ُ
( )5حرز األماين (ص ،)77البيتان رقم (.)966 ،965
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وعىل وجه اإلبدال يف ﴿ﲪ ﲫ﴾ جيتمع ياءان ،ساكنة ومتحركة ،فيجب
إدغام األوىل يف الثانية .
وقد أخرب الشاطبي

يف هذا البيت أن السويس يقرأ عىل وجه اإلبدال

وجه إظهارها بأمرين مها  :أن سكوهنا عارض ،أو هي
بإظهار هذه الياء الساكنة ،و َّ

نفسها عارضة؛ ألن أصلها مهزة ،فيمتنع إدغامها(. )1
ومن أمثلته أيض ًا قوله(:)2

ب ك ْيف سام ا ْعتىل
ال تــ ْحـسب َّن ا ْلغـ ْي ُ
وغ ْيـ ٍ
ف أ ْو جاء ُم ْبدال
ب وفِيـ ِه ا ْلع ْطـ ُ

.................................
حي ِســ ُبنَّ ُه ْم
وحــ نقـ ًا بِـضـم ا ْلبـا فـال ْ

فذكر اإلمام الشاطبي خالف القراء يف قوله تعاىل:

﴿ ﱘﱙﱚﱛ ﱜﱝ

ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾ [ ]188وقد قرأه ابن
ۡ
سب﴾ بياء الغيب ،وقرأ الباقون ﴿ َّلَ
عامر ونافع وابن كثري وأبو عمرو ﴿َّلََََي ََّ
ۡ
ۡ
س َبُ َّن ُهم﴾ بياء الغيبة،
َي رَ
لََ َ
ب﴾ بتاء اخلطاب ،وقرأ ابن كثري وأبو عمرو ﴿ف َ
َتس ََّ

ـحسبن َُّهم﴾ بتاء اخلطاب ،وفتح الباء(.)3
وضم الباء ،وقرأ الباقون ﴿ ﱤ ت ْ

ف أ ْو جاء ُم ْبدال) أي :أن الفعل إما
وجه القراءات فيها بقوله (وفِي ِه ا ْلع ْط ُ
ثم َّ

معطوف عىل الفعل قبله ،وإما بدل منه .
( )1وذهب بعض أهل األداء إىل إدغامها عىل القاعدة ،والوجهان صحيحان مقروء هبام .
( )2حرز األماين (ص )47البيت رقم (. )584-583

( )3فيتحصل يف اللفظني أن نافع ًا وابن عامر يقرءان بياء الغيب يف ﴿حيسبن ﴾ وبتاء اخلطاب يف ﴿حتسبنهم ﴾
وأن ابن كثري وأبا عمرو يقرءان بياء الغيب يف ﴿حيسبن﴾ وبياء الغيبة ،وضم الباء يف ﴿حيسبُنهم ﴾ وأن
الكوفيني يقرؤون بتاء اخلطاب يف الفعلني.
وهم عىل أصوهلم يف فتح السني وكرسها يف اللفظني ،فنافع وابن كثري وأبو عمرو والكسائي بكرس
السني ،وابن عامر وعاصم ومحزة بفتحها ،كام قال الشاطبي يف حرز األماين (ص )43البيت رقم (: )538
ِرضــا ُه ولـ ْم يـ ْلــز ْم ِقـيـاســـ ًا ُمـؤ َّصــال
ب ك ْســ ُر السيــ ِن ُم ْست ْقـبــالً سمـا
حيس ُ
و ْ
وينظر كنز املعاين للجعربي (املخطوط) (ق /188أ) .
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وبيان ذلك كام قال أبو شامة « :ووجه الضم أن األصل (فال حيسبون) فالواو
ضمري ﴿ ﱚﱛ ﴾ ألن ابن كثري وأبا عمرو قرءا بالغيب فيهام ،فانحذفت النون؛
للنهي ،وانحذفت الواو؛ لسكون نون التأكيد ،فبقيت ضمة الباء عىل حاهلا دالة عىل
ۡ
سب﴾ عىل قراءهتام قد حذف مفعواله؛ لداللة
الواو املحذوفة ،ويكون ﴿َّلَ َي ََّ
ِ ۡ
ۡ
اب﴾ أي :ال حيسبن الفارحون
َمرنَٱلعذَ رَ
ظهور املفعولني يف ﴿فلََيس َربُ َّن َُهم َبرمفازة
أنفسهم فائزين.

وقرأ نافع وابن عامر بالغيبة يف األول ،واخلطاب يف الثاين مع فتح الباء؛ ألجل
النون املؤكدة ،ولوالها لكانت الباء ساكنة ،والقول يف مفعويل األول كام تقدم.
وقرأ الباقون وهم عاصم ومحزة والكسائي باخلطاب فيهام ،ووجه ذلك أن
يقال ﴿ :ﱚﱛ ﴾ هو املفعول األول ،والثاين مذوف؛ ألنه يف األصل خرب املبتدأ
فحذف كام حيذف خرب املبتدأ عند قيام الداللة عليه.
وقوله ﴿ﱤ ﱥ ﱦ﴾ قد استوىف مفعوليه ،ومها يف املعنى مفعوال
األول ،فاستغني عنهام يف األول بذكرمها يف الثاين عىل قراءة الغيبة يف األول.
وعىل قراءة اخلطاب استغني عن أحدمها دون اآلخر تقوية يف الداللة ،وقال
الزخمرشي :أحد املفعولني

﴿ﱚ

ﱛ﴾ والثاين ﴿ﱦ﴾ وقوله

﴿ﱤ

ﱥ﴾ تأكيد ،تقديره :ال حتسبنهم فال حتسبنهم فائزين.
ۡ
َتسب َّن ُهم﴾ فائدة العطف عىل األول ،فلهذا
وقوله( :وفيه العطف) أي :يف ﴿

كرر (أو جاء مبدال) منه ،فذكر وجهني ملجيء فعل النهي عن احلسبان يف هذه اآلية مكرر ًا.

وما ذكرناه من تأويل هذه القراءات الثالث ال خيرج عن الوجهني اللذين
ذكرمها؛ ألن اجلملة الثانية إن وافقت األوىل يف الغيبة واخلطاب صح أن تكون بدالً
منها؛ عىل أن تكون الفاء يف ﴿ﱤ﴾ زائدة كقوله :
ِ
ِ
اجـز ِعي
 ..............................وإِذا هـل ْكـ ُت فعنْـد ذلـك فـ ْ
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ووجه البدل :أن الكالم إذا طال الفصل بينه وبني ما يتعلق به جاز إعادته
َّ
ليتصل باملتعلق به ،كقوله تعاىل﴿:ول َّماَجآء ُه ۡمَك َٰرت ٞ
رَٱَّلل﴾ فلام طال الفصل قبل
ب َِم ۡرنَعرند َر
ْ
ْ
اجلواب أعاد الفصل بالفاء ،فقال تعاىلَ﴿فل َّماَجآء ُه َّ
مَماَعر ُفواَك َف َُر َواََبر ره َۦ﴾ [البقرة .]89:
وجتوز اإلعادة بال فاء ،قال سبحانه يف موضع آخر ﴿إ ِّنَ رأيۡ ُ
تَ َأحَدَ عِشَ
رر
َّ
ٱلش ۡمسَ وٱلۡقمرَ رأ ۡي ُت ُه ۡمَ رلَ َٰ
جدرينَ﴾ [يوسف ]4:سمي نحو هذا بدالً
كَ ۡوك َٗباََو
س ر
باعتبار أنه عوض منه وإال فهو بالتأكيد أشبه عىل اصطالح النحويني ،وهبذا عرب
عنه الزخمرشي كام سبق ذكره.
وأما عىل قراءة من غاير بني الفعلني غيبة وخطاب ًا ،فالثانية عطف عىل األوىل ال

بدل ،كقولك :ما قام زيد فال تظننه قائ ًام .)1(»...
()2

 -5وقد يذكر ثالثة توجيهات للقراءة ،كقوله
ِمن ْاهلـمـ ِز أو ِمـن و ٍاو أو يـ ٍ
وسـال ِهبم ٍز ُغصن د ٍ
اء ا ْبدال
ان وغ ْ ُري ُه ْم
ْ
ْ ْ ْ
ْ ُ
ْ
فذكر اإلمام الشاطبي يف هذا البيت أن قول اهلل تعاىل﴿ :ﲞﲟﲠﲡﲢ ﴾
:

[املعارج] قرأه ابن كثري وأبو عمرو والكوفيون ﴿ ﲞ ﴾ هبمزة مفتوحة بعد السني،
وقرأه غريهم ومها نافع وابن عامر ﴿ سال﴾ بألف بـدل اهلمزة .
وبني اخلالف يف
ثم َّ
وجه قراءة نافع وابن عامر ﴿ سال﴾ بأن األلف مبدلة ،ن
أصلها وأهنا حتتمل ثالثة وجوه:
األول :أن تكون األلف مبدلة من اهلمزة ،بمعنى أن اهلمزة املفتوحة خففت عىل

غري القياس ،فصارت ألف ًا.

والثاين :أن تكون مبدلة من الواو ،واألصل (سول) حتركت الواو وانفتح ما

قبلها ،فقلبت ألف ًا.

( )1إبراز املعاين (.)54/3
( )2حرز األماين (ص ،)87البيت رقم (.)1081
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والثالث :أن تكون مبدلة من الياء.
وهذا معنى قوله ( ِمن ْاهل ْم ِز أ ْو ِم ْن و ٍاو ْأو ي ٍاء ا ْبدال)(. )1
 -6اقترص يف توجيهه لبعض املواضع عىل التوجيه للقراءة بكلمة واحدة من

البيت ،يشري هبا للتوجيه ،ومن أمثلة ذلك قوله(:)2
...........................

الر ْفـ ُع ِيف الـ َّال ِم ُأوال
وحـتَّى يـ ُقـول َّ

فذكر فيه أن قول اهلل تعاىل﴿ :ﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼ﴾

[ ]214قرأه نافع برفع الم ﴿ ﱟ﴾ وقرأه الباقون ﴿ﲵ﴾ بالنصب(. )3

الر ْف ُع ِيف َّ
الال ِم ُأوال) إىل توجيه قراءة نافع بالرفع ،وهو أن الفعل
وأشار بقوله ( َّ

ُأ نول بمعنى امليض ،قد انقىض وذهب ،وهو دال عىل احلال ،وال تعمل﴿ ﲴ ﴾ يف

احلال ،والتقدير :وزلزلوا فيام مىض حتى إن الرسول يقول متى نرص اهلل ،أي :حتى
قال الرسول ،أو هي حكاية حال ماضية ،والفعل إذا كان كذلك ووقع بعد﴿ﲴ﴾
ُرفع(.)4

ومن األمثلة أيض ًا قوله(:)5

الضم يف السيـ ِن ُأصــال
ومـ ْيسـر ٍة بِـ َّ

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

وقد ذكر فيه اإلمام الشاطبي أن نافع ًا قرأ لفظ ﴿ ﲼ﴾ يف قوله تعاىل

﴿ﱥ

ﱦ ﲪﲹﲺﲻﲼ﴾ [البقرة ]280 :بضم السني ،وقرأ الباقون بفتحها .
وأشار بقوله (بِال َّضم يف الس ِ
ني ُأصال) إىل أن قراءة نافع بالضم جاءت عىل
األصل ،وهي عىل لغة أهل احلجاز.
( )1ينظر إبراز املعاين ( )218/4ورساج القارئ (ص )373والآللئ الفريدة ( ،)1185/4وسيأيت مزيد
بيان هلا يف رقم (.)23
( )2حرز األماين ص ( )41البيت رقم (. )506
( )3ينظر التيسري (ص )80وغيث النفع ( )427/1واإلحتاف (. )436/1
( )4ينظر إبراز املعاين ( )354/2ورساج القارئ (ص. )162
( )5حرز األماين (ص )43البيت رقم (. )539
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الضم يف الس ِ
ني ُأصال) أي :جعل أصالً ،ألهنا
قال السخاوي« :ومعنى قوله( :بِ َّ

لغة أهل احلجاز ،و ﴿ﲼ﴾ بالفتح لغة أهل نجد ،والظاهر أن قراءة النبي ×

ِ
رشق ٌة) حيت ُترشق
رشب ٌة) لل ُغرفة ،و(م ْ ُ
كانت بالضم ،ويقال يف نظائر هلا( :م ْ ُ
رسب ٌة) لشعر الصدر ،و(م ْق ُربة) كام ُيقال يف ذلك بالفتح»(.)1
الشمس ،و(م ْ ُ
وجه بعض القراءات بكلمتني من البيت ،ومن أمثلة ذلك قوله(:)2
َّ -7
بِـ ُخـ ْل ِفـ ِهام ب نر ًا وجاء لِي ْف ِصال
الضـم ل َّبى حبِـي ُب ُه
ومـدك قـ ْبـل َّ

ذكر فيه اإلمام الشاطبي حكم إدخال ألف بني اهلمزتني من كلمة إذا كانت

الثانية منهام مضمومة ،نحو ﴿ﲭ﴾ [آل عمران. ]15 :
فبني أن الذين يدخلون بينهام ألف ًا هم هشام وأبو عمرو بخلف عنهام ،وقالون
بال خالف عنه.
وجه قراءهتم باإلدخال ،بأن حكمة إدخال األلف هي إرادة الفصل بني
ثم ن
اهلمزتني؛ لثقل اجتامعهام ،وقد فعلت العرب ذلك بني اهلمزتني وغري اهلمزتني ،قال
ذو الر َّمة(:)3

أيـا ظبـيـة الوعـس ِ
اء بني ُجال ِج ٍل
ْ
ْ

وبـيـن النَّـقا آأ ْنـ ِ
ت أ ْم أم سـالِــ ِم

وقال األصمعي :أنشدين أبو عمرو ملزرد(:)4

ف ُقـ ْلـ ُت لـ ُه آأنْت ز ْيدُ ْاألرانِ ِ
ب
استـ ْرش ْف ُتـ ُه فـرأ ْي ُت ُه
تطـال ْل ُت فـ ْ
ِ
وقالوا (يا هندات اِ ْ ِ
رض ْبن ن
(أأنت) و(ارض ْبن َّن) ثم أدخل ألف ًا بني
ان زيد ًا) األصل
اهلمزتني وبني النونني كراهية اجتامع األمثال ،ومن أجل التقاء األمثال قالوا (ظ ْل ُت
أفعل) و(ح َّس ْي ُت باليشء) و(ع ْلام ِء بنو فالن) األصل (ظل ْل ُت) و(ح ِس ْس ُت) و(عىل
( )1فتح الوصيد (. )755/3
( )2حرز األماين (ص ،)17البيتان رقم (. )201-200
( )3البيت يف ديوانه (. )767/2
( )4نقله أبو حاتم النحاس يف إعراب القرآن ( ،)184/1والبيت يف ملحقات ديوان ذي الرمة (. )1849/3
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املاء) فأبدلوا وحذفوا ،وكأن إدخال األلف أقرب من هذا .
وحتى يف حال تسهيل الثانية منهام ،ألهنا وإن ضعف الصوت هبا فهي بزنة
املحققة ،إذ تسهيلها عارض ،فمن خفف الثانية استثقل من اجتامع اهلمزتني ما كان
يستثقله لو حقق ففصل لذلك بني املحققة واملخففة بألف كراهة اجتامعهام .
قال السمني« :وقوله (وجاء ليفصال) أي :وجاء املد ليفصل بني اهلمزتني ،أي

هذه حكمة املد ليخف به اللفظ»(. )1
وجه بعض القراءات بثالث كلامت من البيت ،ومن أمثلة ذلك قوله(:)2
َّ -8
الص ِحيـحِ ُمع َّلال
 ...............ومـ ْن يـ َّتـ ِقي زكــا
وسـف واىف ك َّ
بِـ ُيـ ُ
وقد ذكر فيه اإلمام الشاطبي أن لفظ ﴿ﲋ﴾ يف قوله تعاىل ﴿ﲉﲊﲋﲌ﴾

[يوسف ]90:قرأه قنبل بإثبات الياء ،وقرأه باقي القراء بحذف الياء ،ألنه ُمزوم
()3
بــ﴿ﲊ﴾ الرشطية .

ثم وجه القراءة بأن ﴿ﲊ ﴾رشطية ،والفعل ُمزوم ،وإنام جاء عىل لغة من جيري
املعتل ُمرى الصحيح يف االجتزاء بحذف الضمة املقدرة عىل الياء دون احلرف ،فال
حيذف من حروفه شيئ ًا عند دخول جازم عليه ،كام ال حيذف شيئ ًا من الصحيح،
ويكتفي بإسكان آخره .
ومن ذلك قول الشاعر :
ألـم يــأتـيـك واألنــبــاء تـنْمـي
وقول اآلخر:

هجـ ْوت ز َّبـان ثم ِج ْئت ُم ْعت ِذر ًا

ون بـنـي زيـــ ِ
بـمـا القـ ْت لبــ ُ
اد
ِم ْن ه ْج ِو ز َّبان مل ْهت ُجو ومل تد ِع

( )1العقد النضيد ( ، )782/2وينظر إبراز املعاين (. )369/1
( )2حرز األماين (ص )35البيت رقم (. )434
( )3فالقاعدة النحوية تقيض بحذف حرف العلة يف حال جزم الفعل املعتل ،كام ذكر ابن مالك يف األلفية
(ص )12األبيات رقم ( ،)51 ،50 ،49وينظر رشح ابن الناظم (ص )31ورشح ابن عقيل ()85/1
ورشح األشموين ( )81/1والآللئ الفريدة (. )502/2
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يح ُمع َّلال) أي تم حال كونه معل ً
الص ِح ِ
ال مثل الصحيح(.)1
وهذا معنى قوله (واىف ك َّ

قال السخاوي« :وقوله( :وم ْن يت َِّقي زكا) أي زكا يف صحة نقله ،رد ًا عىل من

عاب ذلك وأكثر القول فيه»(. )2

وقال أبو شامة« :وقوله( :واىف) أي جاء معل ً
ال كالصحيح ،أي بأنه أجري ُمـراه
 ...وقرأت يف حاشية نسخة مقروءة عىل الناظم ،وأظن احلاشية من إمالئه ،قال:
( ُمع َّلال) أي ُمر نو ًى بعذوب االحتجاج له ،فهو عىل هذا من العل ِل»(.)3
وجه بعض القراءات يف نصف شطر من البيت ،ومن أمثلة ذلك قوله(:)4
َّ -9
ِبـر ْفـ ٍع ُخـ ُلود ًا و ْهـو ِمـ ْن ب ْعـ ِد ن ْف ِي ال
و ُتـ ْسـأ ُل ضمـوا التَّاء وا َّلـالم ح َّر ُكوا

ذكر فيه اإلمام الشاطبي أن القراء السبعة إال نافع ًا قرؤوا قوله تعاىل﴿ :ﳔ ﳕ

ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﴾ [البقرة] بضم التاء وحتريك الالم بالرفع ،وقرأ نافع بفتح

التاء ،وبسكون الالم(.)5

وجه قراءة اجلمهور بأن (ال) نافية ،وهذا معنى قوله (و ْهو ِم ْن ب ْع ِد ن ْف ِي ال)
ثم ن

يسم فاعله .
وعليه يكون الفعل بعدها مرفوع ًا ،وهو عىل قراءهتم مبني ملا مل َّ

قـال أبـو شـامـة« :فـقـرأه اجلمـاعـة بـعـد ال النافيــة ،فهذا معنى قوله (و ْهو ِم ْن
ب ْع ِد ن ْف ِي ال)»(.)6
( )1ينظر فتح الوصيد ( )603/2وكنز املعاين لشعلة (ص. )251
( )2فتح الوصيد ( ،)603/2ومثله يف الآللئ الفريدة (. )502/2
ِ
ِ
ِ
الرشب الثَّاين » لسان
( )3إبراز املعاين ( ،)269/2وقال ابن منظور « :وع َّله ي ُعله ويعله من العل ِل و ُهو ْ
العرب ( ،)236/3وقال شعلة« :املـُع َّلل :املعتل من العلة ،أو املستقي املروي من العلل  ...أي :تم حال
كونه معتالً مثل الصحيح » كنز املعاين ص ،155وللقراءة وجوه أخرى ،ينظر  :إبراز املعاين ()268/2
والتبيان يف إعراب القرآن ( )774/2وحجة القراءات (ص )364واحلجة البن خالويه (ص)199
واحلجة للقراء السبعة ( )448/4والدر املصون ( )553/6ورشح اهلداية ( )365/2وكنز املعاين لشعلة
(ص )251والنرش (. )187 /2
( )4حرز األماين (ص )39البيت رقم (. )479
( )5ينظر السبعة (ص )169واإلحتاف (. )414/1
( )6إبراز املعاين (. )321/2
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يب
فاجلملة خربية منفية ،ويدل عليها قراءة ابن مسعود (ول ْن ُت ْسأل) وقراءة أ ن
(وما ُت ُ
سأل)( ،)1وأيض ًا أن قبلها خرب ًا وبعدها خرب ًا»(. )2
 -10أكثـر من التوجيـه للقراءات يف شطر واحد من البيت ،ومن أمثلة ذلك

قـولـه(:)3

ومـ ْهـمـا تـ ِص ْلـها أ ْو بـد ْأت بـراء ًة

لِتنْـ ِزيلِـها بـالـسـيـ ِ
ف ل ْسـت ُمب ْس ِمـال
َّ ْ

يف هذا البيت أن سورة براءة ال بسملة يف أوهلا

الشاطبي
حيث ذكر اإلمام
ن
جلميع القراء ،سواء ابتدأ هبا القارئ ،أو وصلها بسورة األنفال.

وقد أمجع املسلمون عىل ترك البسملة يف أوهلا إلمجاع املصاحف عىل تركها(. )4
والعلة لعدم البسملة جلميع القراء يف أول سورة التوبة هي كون البسملة مل

تكتب يف أوهلا كبقية السور ،ألن جربيل عليه السالم مل ينزل هبا يف هذه السورة(. )5
وقد التمس العلامء علة عدم نزول البسملة يف أول سورة التوبة ،وذكروا أوجه ًا
عديدة يف التعليل لذلك.
هو أحد التعليالت الواردة لرتك البسملة يف نأول
وما ذكره اإلمام الشاطبي
الر ِحي ِم} أمان ،وبراءة ليس فيها أمان ،ألهنا نزلت
الر ْمح ِن َّ
براءة ،وهي أن {بِ ْس ِم اهللَِّ َّ
بالسيف ،كناية عام اشتملت عليه السورة من األمر
بالسيف ،أي أهنا نزلت ملتبسة َّ
السيف .
بالقتل واألخذ واحلرص ونبذ العهد ،وفيها اآلية التي يسميها املفرسون آية َّ
وقد نقل القرطبي يف تفسريه واحلاكم يف مستدركه عن عبد اهلل بن ع َّباس قال:
ِ
الرحيم) ؟ قال :ن
ألن (بسم اهلل
الرمحن َّ
«سألت علي ًا لـم لـ ْم ُيكتب يف براءة (بسم اهلل َّ
( )1ينظر البحر املحيط ( )558/1وشواذ القراءات (ص )74وخمترص يف شواذ القرآن (ص ،)16إال أن
يب .
النسبة عند الكرماين جاءت بالعكس ،فنسب قراءة (وما ُت ْسأ ُل) البن مسعود ،وقراءة (ول ْن ُت ْسأل) أل ن
( )2ينظر :الآللئ الفريدة للفايس (ص  ،)557والعقد النضيد سورة البقرة (. )377/1
( )3حرز األماين (ص ،)9البيت رقم (. )105
( )4ينظر التذكرة ( )63/1والتبرصة (ص )248واإلقناع ( )157/1والنرش (. )264/1
( )5نقل ذلك القرطبي يف تفسريه (. )63/8
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بالسيف ،ليس فيها أمان»(. )1
الرحيم) أمان ،وبراءة نزلت َّ
الرمحن َّ
َّ

َّ
الباقالين :وعليه اجلمهور من أهل العلم(. )2
وقال القايض أبو بكر ابن

وقيل :إن ذلك من شأن العرب إذا كان بينهم وبني قوم عهد ،فإذا أرادوا نقضه
الر ِحي ِم) فلام نزلت براءة بنقض
الر ْمح ِن َّ
كتبوا هلم كتاب ًا ،فلم يكتبوا فيه (بِ ْس ِم اهللَِّ َّ

العهد الذي كان بني رسول اهلل × وبني املرشكني بعث النبي × عل بن أيب

طالب  فقرأها عليهم يف املوسم ،ومل يبسمل عىل ما جرت به عادهتم(. )3
ومن األمثلة أيض ًا قوله(:)4

إِ ِذ النـو ُن ُ ْ
ختـفى ق ْبـلها لِ ُتج َّمال

ِ
حي ُز ْنـك ُك ْفـ ُر ُه
وقـدْ أ ْظـه ُروا ِيف ا ْلكاف ْ
وبني فيه أن قوله تعاىل ﴿ ﲊ
وقد أورده اإلمام الشاطبي يف باب اإلدغام الكبريَّ ،

ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ﴾ [لقامن ]23 :وإن مل يكن فيه مانع من موانع اإلدغام األربعة
إال أن رواة اإلدغام عن السويس قد رووا إظهار كاف ﴿ﲍ﴾ فلم يدغموها يف

كاف ﴿ﲎ﴾ .

ذلك بأن ع َّلة إظهار الكاف أن النون أخفيت عند الكاف ،فامتنع
وو َّجه
إدغامها ووجب إظهارها ،ولذا قال (لِ ُتج َّمال) أي :إنام أظهرت الكاف ل ُتج َّمل
الكلمة ببقائها مظهرة غري مدغمة .
وزاد بعض الرشاح قول اإلمام الشاطبي بيان ًا فقالوا إن النون أخفيت عند

الكاف ،فلو أدغم الجتمع إعالالن(. )5
( )1اجلامع ألحكام القرآن ( )95/10واملستدرك (. )330/2
( )2االنتصار للقرآن (. )259/1
( )3وقيل :تركت التسمية ،إعظام ًا لبسم اهلل الرمحن الرحيم ،من خطاب املرشكني ،ينظر معاين القرآن وإعرابه
للزجاج ( )472/2ومشكل اآلثار ( )155/2وزاد املسري ( )389/1واجلامع ألحكام القرآن
( )63-61/8والربهان للزركيش (.)263-262/1
( )4حرز األماين (ص ،)10البيت رقم (. )122
( )5فتح الوصيد (. )226/2
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أو ألن اإلخفاء قريب من اإلدغام ،فكأن الكاف األوىل مدغم فيها ،فتكون
كاحلرف املشدد يف ﴿ﳘ ﳙ﴾ [القمر ]48 :ونحوه ،وهو ممتنع اإلدغام ،فكذا هذا.

ومن األمثلة أيض ًا قوله(:)1

مـخـافة إِ ْشب ِاه املُْضاع ِ
ف أ ْثقال

و ِعنْـد ُمها لِ ْل ُكل أ ْظ ِهـ ْر بِكِ ْلـمـ ٍة

وقد أمر فيه اإلمام الشاطبي بإظهار النون الساكنة جلميع القراء إذا وقع بعدها
واو أو ياء يف كلمة واحدة( ،)2وقد اجتمعت الواو مع النون الساكنة يف كلمتني مها
﴿ﲗ ﴾ [الرعد ]4:و﴿ﲜ ﴾ [األنعام ]99 :واجتمعت الياء مع النون الساكنة يف

كلمتني أيض ًا ،مها ﴿ﱸ﴾( )3و﴿ﲦ﴾ [الصف.)4(]4:

ووجه وجوب إظهار النون عند مالقاهتا الواو أو الياء يف كلمة واحدة بقوله
ن
(خمافة إشباه املضاعف أثقال).
ويعني بذلك أن النون الساكنة إذا أدغمت يف الواو أو الياء الواقعة بعدها يف
كلمة واحدة؛ فإن الكلمة حينئذ تشتبه باملضاعف الذي يدغم فيه احلرف يف مثله،
ويكون يف مجيع ترصفاته أحد حروفه األصول مكرر ًا ،نحو (ح َّيان) و(ر َّيان) .
ِ
قوان ،ولفظ ( ُبن ٌ
فيصري لفظ ( ِصن ٌ
ْيان) ب نيان ،ولفظ
صوان ،ولفظ (قنْوا ٌن) ن
ْوان) ن
(الدنْيا) الدن نيا ،فيلتبس عىل السامع ،وال يفرق بني ما أصله النون وما أصله
التضعيف.
فأبقيت النون يف هذه الكلامت األربع مظهرة؛ حتى ال تشتبه هذه الكلامت بام
( )1حرز األماين (ص )24البيت رقم (. )288
( )2وال يدخل التنوين يف ذلك؛ ألنه ال يكون إال آخر الكلمة.
( )3حيث وقعت ،وأول مواضعها  :اآلية ( )85يف سورة البقرة .
( )4ومثله لفظ ﴿ ﱹ﴾ [التوبة ]109 :والضمري يف قوله (وعندمها) يعود عىل الواو والياء املذكورين يف
البيت قبله ،وهو قوله :
و ُكـــ ٌّل بِـيـنـْمــــو أدغــمــوا مـع ُغــنَّـــةٍ
ْ ُ
ُ

وفِـي الـو ِ
ف تــــال
او واليـا ُدونـهـــا خـلــ ٌ
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فيه حرف مضعف(.)1

وجه بعض القراءات يف جزء من شطري البيت ،كقوله(:)2
َّ -11
وضـمك ُأوىل السـاكِنيـ ِن لِـثـالِــ ٍ
ُيـضم ُلـ ُزوم ًا كـ ْسـ ُر ُه ِيف نـ ٍـد حــال
ث
َّ
وقد ذكر فيه اإلمام الشاطبي حكم ما اجتمع فيه ساكنان يف كلمتني ،الساكن
األول يف آخر الكلمة األوىل ،والثاين وهو فاء الفعل يف الكلمة الثانية ،وأول الثانية
مهزة وصل تضم عند االبتداء ،واحلرف الثالث يف الكلمة مضموم ضمة الزمة،
كقوله تعاىل ﴿ ﱷ ﱸ ﴾ [البقرة ]173:و﴿ ﳔ ﳕ﴾ [األعراف ]195:و﴿ ﱊ ﱋ﴾

[املزمل ]3 :و﴿ ﲤ ﲥ ﲦ ﴾ [املائدة ]117 :و﴿ ﱭ ﱮ ﱯ ﴾ [اإلرساء].

و نبني أن مرموز ( ِيف ن ٍد حال) وهم :محزة وعاصم وأبو عمرو ،يقرؤون بكرس

أول الساكنني ،سواء كان تنوين ًا أو غريه ،إال ما استثني لبعضهم ،وأما بقية القراء

فيقرؤون بضم أول الساكنني ،يف املواضع كلها(.)3
فبني أن علة ضم الساكن األول
ن
ووجه قراءة الضم بقوله (لثالث يضم لزوم ًا) ن
عند من قرأ بضمه هي كون ثالث الفعل -وهو عني الكلمة -مضموم ًا ضمة
الزمة ،فأتبع الساكن األول ضمة العني الالزمة( )4كراهة االنتقال من كرس إىل ضم.
وجه بعض القراءات يف بيت واحد بكامله ،ومن أمثلة ذلك قوله(:)5
 -12ن
ِ ِ
ـكِت ِ ِ
وبِـالز ُبـ ِر َّ
الر ْسم ُُمْ ِمال
الشـ ِامي كـذا ر ْس ُم ُه ْم وبِا ْلـ
اب هشا ٌم واكْشف َّ
وقد ذكر فيه اإلمام الشاطبي أن ابن عامر قرأ قوله تعاىل ﴿ :ﱦ ﲉ ﲀ
( )1وينظر رشح اهلداية ( )92/1والعقد النضيد ( )1251/2وفتح الوصيد ( )411/2وكنز املعاين لشعلة
(ص. )172
( )2حرز األماين (ص )40األبيات رقم (. )498-497-496-495
( )3ينظر فتح الوصيد ( )692/3والآللئ الفريدة ( )575-574/2وكنز املعاين لشعلة (ص. )283-282
( )4وال اعتداد باحلرف الساكن بينهام؛ ألن احلرف الساكن حاجز غري حصني ،ينظر فتح الوصيد (.)691/3
( )5حرز األماين (ص )47البيت رقم (. )582
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ﲋﲌﲍ﴾ بزيادة الباء قبل لفظ ﴿ﱓ﴾ وأن هشام ًا قرأ ﴿ ﱦ ﲉ

ﲀ ﲁ ﲌ﴾ بزيادة الباء قبل لفظ ﴿ﱪ ﴾ وقرأ بقية القراء
﴿ﱦ ﲉ ﲊﲋ ﲌ﴾ بحذف الباء قبلهام .

وجه زيادة ابن عامر للباء يف لفظ ﴿ ﲀ﴾ بقوله (وبِالز ُب ِر َّ
الش ِامي كذا
ثم ن

ر ْس ُم ُه ْم) أي أنه مرسوم يف مصحف الشاميني بإثبات الباء .

ِ ِ
الر ْسم ُُمْ ِمال)
ثم ن
وجه زيادة هشام للباء يف لفظ ﴿ ﲁ﴾ بقوله (وا ْكشف َّ

أي :حال كونك آتي ًا باجلميل يف القول والفعل .
وأشار بقوله هذا إىل اختالف مصاحف الشام فيه؛ إذ قال اإلمام الداين « :هو يف

املوضعني بالباء »(.)1
وقال هارون بن موسى األخفش « :إن الباء زيدت يف املصحف الذي وجه به

إىل الشام يف ﴿ﲀ﴾ وحده»(. )2

وهو الذي نص عليه مكي أيض ًا ،كام قال السخاوي« :إنام قال ( ُُمْ ِمال) ألن أبا

ممد مكي ًا زعم أنه مل يرسم يف الثاين با ًء أصالً ،ذكر ذلك يف كتاب اهلداية»(. )3
وقال اجلعربي « :أشار إىل اخلالف بقوله (واكشف) أي تفقد (الرسم) للشامي
جتده خمتلف ًا ،وأ ْح ِس ِن القول يف أن ن ً
كال نقل ما رأى ،أو :أ ْح ِس ِن القول يف اإلثبات
وال ُتعول عىل من قال مل ترسم أصالً ،أو قل :إنام اعتمد ابن عامر يف م نتفقه وخمتلفه

روايته ال رسمه ،والوفاق اتفاق »(. )4
( )1املقنع (ص. )103-102
( )2ينظر فتح الوصيد (. )813/3
( )3فتح الوصيد ( )812/3وينظر الدر املصون ( )519/3والعقيلة البيت رقم ( )61والآللئ الفريدة
( )689/3واملقنع (ص )103-102وهجاء مصاحف األمصار (ص.)97
( )4كنز املعاين (املخطوط) (ق /204ب) .
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وجه بعض القراءات يف بيتني اثنني ،ومن أمثلة ذلك قوله(:)1
َّ -13
وسـهـ ْل أخـا حـ ْمـ ٍد وك ْم ُم ْب ِد ٍل جال
ف فِـي هـا هـأ ْنـ ُتـ ْم زكـا جـنــ ًا
وال ألِـ ٌ
ٍ
ِ
ِ ِ
وإِ ْبــدا ُلــ ُه ِمـ ْن هـ ْمــز ٍة زان جـ َّمــــال
دى
و ِيف هـائـه ال َّتنْـبِـيـ ُه مـ ْن ثـابِـت ُهـ ً
حيتـ ِمـ ُل ا ْلو ْجهـ ْ ِ
محال
ني ع ْن غ ْ ِري ِه ْم وك ْم
و ِجـيــ ٍه بِـــ ِه ا ْلـو ْجـهـ ْيـ ِن لِ ْلـ ُكـل َّ
و ْ
فذكر اإلمام الشاطبي يف البيت األول خالف القراء يف قوله تعاىل ﴿ ﲮ ﴾

وبني أن قراءة قالون وأيب عمرو بإثبات األلف بني اهلاء واهلمزة وتسهيل اهلمزة،
وأن قراءة ورش بحذف األلف ،وتسهيل اهلمزة بني بني ،وله أيض ًا إبدال اهلمزة
ألف ًا مع إشباع املد ألجل الساكنني ،وأن قراءة قنبل بحذف األلف وحتقيق اهلمزة،
وقراءة الباقني وهم البزي وابن عامر والكوفيون بإثبات األلف وحتقيق اهلمزة .
وجه القراءات الواردة فيها يف البيتني التاليني فقال( :و ِيف هائِ ِه ال َّتنْبِي ُه ِم ْن
ثم ن
ٍ
فبني ن
أن اهلاء من ﴿ ﲮ ﴾ حرف تنبيه يف قراءة ابن ذكوان والكوفيني
ثابِت ُه ً
دى) َّ
والبزي ،دخل عىل الضمري (أنتم) وليست اهلاء عندهم مبدلة من مهزة؛ ألهنم أثبتوا
األلف بعد اهلاء ،وهم ال يدخلون ألف ًا بني اهلمزتني.
ِ
مجال) أن اهلاء عند قنبل وورش مبدلة من
مهز ٍة زان َّ
ثم أفاد بقوله (و ِإ ْبدا ُل ُه م ْن ْ
مهزة االستفهام ،واألصل (أأنتم) وليس من مذهبهام إدخال ألف بني اهلمزتني

أيض ًا ،وال ألف عندمها بعد اهلاء ،فلذلك مل تكن للتنبيه(.)2

حيت ِم ُل ا ْلو ْجه ْ ِ
ني ع ْن غ ْ ِري ِه ْم) أن اهلاء يف قراءة قالون وأيب عمرو
ثم أفاد بقوله (و ْ

وهشام؛ حتتمل وجهني:
األول :أن تكون للتنبيه ،ويكون تسهيل اهلمزة لقالون وأيب عمرو عىل خالف

مذهبهام كام سهل البزي مهزة ﱡﱛﱠ [البقرة. ]220:
( )1حرز األماين (ص )45األبيات رقم (. )562-561-560-559
( )2وإنام مل يسهل قنبل الثانية؛ ألنه قد أبدل األوىل ها ًء فلم جتتمع يف الكلمة مهزتان ،وأما ورش فسهلها نظر ًا
لألصل.
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والثاين :أن تكون اهلاء عندهم بدالً من اهلمزة؛ ألن مذهبهم إدخال ألف الفصل
بني اهلمزتني( ،)1وهم يكتبون األلف هنا ،فيكون ذلك دلي ً
ال عىل أن اهلاء عندهم
مبدلة من اهلمزة .

ثم أفاد بقوله (وك ْم و ِج ٍيه بِ ِه ا ْلو ْجه ْ ِ
محال) أن مجاعة من علامء القراءة من
ني لِ ْل ُكل َّ

ذوي الرأي املسموع والقول املقبول ذكروا احتامل الوجهني للقراء السبعة(.)2

وجه بعض القراءات يف أكثر من بيتني ،وذلك يف قوله(:)3
َّ -14
ــل أ ْوال ِد ِهـ ْم بِـالنَّـ ْصـ ِ
ب شـ ِامي ُه ْم تال
وز َّيــن فِـي ضـم وكـ ْسـ ٍر ور ْفـ ُع ق ْتـ
الش ِاميـن بِـا ْليـ ِ
و ِيف مـصـحـ ِ
ف َّ
اء ُمـثال
اؤ ُه ْم
وُْ
الر ْف ُع ِيف ُرشك ُ
ُ ْ
خيـفـ ُض عـنْ ُه َّ
ومل ي ْلف غري ال َّظر ِ
ومـ ْفـعو ُله بيـن ا ْلـمـضافيـْ ِن ف ِ
ف ِيف الش ْع ِر ف ْيصال
اص ٌل
ُْ
ُ ُ ْ
ُْ ْ
ُ
تـ ُلـم ِمـن ملِ ِ
يمـي الن َّْحـ ِو إِ َّال ُمــجـهال
كـلِ َّل ِه در ا ْليـ ْوم مـ ْن المها فال وم ْع
ْ ْ ُ
دة ْاأل ْخـفـ ُش الن َّْحــ ِوي أ ْنـشـد ُُمـْ ِمال
ر ْســ ِمــ ِه ز َّج ا ْلـقــ ُلـوص أبـِي مــزا
فب نني يف البيت األول والشطر األول من البيت الثاين أن ابن عامر قرأ ﴿ ﱯ ﲥ
ﲮﱫ ﲁق ْت ُل ﱻ ﲦ﴾ [األنعام ]137 :بضم زاي ﴿ﲥ ﴾ وكرس
يائه ،ورفع الم ﴿ق ْت ُل﴾ ونصب دال ﴿ﱻ﴾ وخفض مهزة ﴿ﲦ ﴾ (.)4
وجه قراءته يف الشطر الثاين من البيت الثاين ويف البيت الثالث والرابع
ثم َّ
واخلامس ،فذكر أوالً أن لفظ ﴿ ﲦ ﴾ مرسوم يف مصحف الشاميني بالياء،
الش ِامني بِا ْلي ِ
فقراءته موافقة لرسم مصحفهم ،فقال (و ِيف مصح ِ
ف َّ
اء ُمثال) .
ُ ْ
ثم نبني وجه قراءته بأن لفظ ﴿ ق ْت ُل ﴾  -املرفوع نائب فاعل للفعل ﴿ﲥ ﴾ املبني

( )1مع تسهيل الثانية لقالون وأيب عمرو ،وحتقيقها هلشام .
( )2ينظر رشح اهلداية (ص  )221والكشف (. )390 – 389/1
( )3حرز األماين األبيات رقم (. )674-673-672-671-670

( )4وتكون قراءة باقي القراء بفتح الزاي والياء يف ﴿ﲭ﴾ ونصب الم ﴿ ﲱ﴾ وخفض دال ﴿ﲲ ﴾
ورفع مهزة ﴿ﲳ﴾ ينظر التيسري (ص. )461
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للمفعول  -مضاف إىل ﴿ﲦ ﴾ من باب إضافة املصدر إىل الفاعل ،وأن

﴿ﱻ ﴾ املنصوب مفعوالً للمصدر ﴿ ق ْت ُل﴾ فصل بني املضاف واملضاف إليه،
ني ف ِ
وهلذا قال (وم ْف ُعو ُل ُه ب ْني ا ْلـ ُمضاف ْ ِ
اص ٌل) واملعنىُ :زين لكثر من املرشكني ُ
قتل
ِ
وزين ذلك للمرشكني(. )1
الرشكاء أوالدهم ،فالقاتل هم الرشكاءُ ،
 -15يشري أحيان ًا إىل علة بعض األقوال ثم يـرد عليها بورود أمثلة أخرى متفق

عليها ،كقوله

()2

:

فـأ ْد ِغـ ْم ومـ ْن ُيـ ْظ ِهـ ْر فبِـاملْد عـ َّلال
وواو ُهـو املْ ْضـمو ُم هـا ًء ك ُهو وم ْن
وال ف ْرق ُين ِْجي م ْن عىل املْد ع َّوال
ويــ ْأتِـي يــ ْو ٌم أ ْدغـــ ُمـو ُه ونــ ْحــو ُه
ذكر اإلمام الشاطبي يف هذين البيتني أنه اخ ُتلف عن السويس يف إدغام واو

﴿ﲿ﴾ مضموم اهلاء يف مثلها ،نحو ﴿ﲼ ﲽ ﲾﲿﳀ ﳁ ﴾ [األنعام ]59 :و ﴿ﲼ

ﲽﲾﲿ﴾ [النمل . ]42:

فذهب اجلمهور إىل إدغامها للسويس يف مثلها وفق قاعدته يف إدغام احلرفني
املتامثلني ،ولذلك أمر

بإدغامها يف قوله (فأدغم) .

وبني علتهم يف إظهارها وهي أن إدغام الواو يف
وذهب آخرون إىل إظهارها؛ ن
مثلها يرتتب عليه مظور وهو إدغام حرف املد ،ألن من الزم اإلدغام إسكان
الواو ،وإذا سكنت وقبلها ضمة صارت حرف مد ،وحرف املد ال يدغم باإلمجاع ؛
ألن إدغامه يفيض إىل حذفه مثل

﴿ ﲈ ﲉ﴾ [الشعراء ﴿ ]96 :ﲽ ﲾ ﴾ [يونس:

 ]63و ﴿ﲱ ﲲ ﴾ [إبراهيم ]18 :و ﴿ﲀﲁ﴾ [الناس ]5:وحرف املد ال حيذف.
ثم رد

علة املظهرين بأهنم قد أدغموا الياء يف مثلها يف نحو ﴿ﲅ ﲆ﴾

( )1ينظر إبراز املعاين ( )146/3وإعراب القراءات السبع وعللها ( )171/1وفتح الوصيد ()912/3
وكنز املعاين للجعربي (ق/232أ) وكنز املعاين لشعلة (ص )382والدر املصون ( ،)167/5وسيأيت
مزيد بيان ملا تضمنه توجيهه هلذه اآلية يف رقم (. )27
( )2حرز األماين (ص ،)11البيتان (. )130-129
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[البقرة ]254:و﴿ ﲷ ﲸ﴾ [طه ]11:وال ريب أنه يرتتب عىل إدغام ﴿ﲅ ﲆ﴾

ونحوه ما يرتتب عىل إدغام ﴿ ﲿ﴾ املضموم اهلاء؛ فالعلة املوجبة لإلظهار يف
﴿ﲿ﴾ متحققة يف ﴿ﲅﲆ﴾ إذ املد املقدر يف الواو موجود يف الياء ،فال فرق بينهام.
مع أن هناك فرق ًا بني حرف املد يف ﴿ﲿ﴾ املضموم اهلاء ،وحرف املد يف ﴿ ﲽ
ﲾ ﴾ ونحوه ،فإن األول تقديري مالحظ يف الذهن فقط ،ال ثبوت له يف اخلارج،
والثاين مقق يف اخلارج ،فقياس األول عىل الثاين خطأ ،إذ ال يلزم من منع اإلدغام

يف املد املحقق منعه يف املد املقدر(. )1

 -16قد ُيرد وجه ًا من وجوه القراءة برد ما احتج به القائلون به ،ثم يورد تنزالً
()2

حجة أقوى هلم لو أهنم احتجوا هبا ،كام يف قوله
قـلِـيــل حــر ٍ
وإِ ْظــهـار قــو ٍم آل ُلــ ٍ
وف ر َّده مـ ْن تـنـ َّبال
وط لِـكـ ْونِــ ِه
ُ ْ
ُ ُ
بِـإِ ْعـال ِل ثـانِـيـ ِه إِذا صـ َّح ال ْعتىل
بِإِ ْدغـا ِم لـك َّك ْيـدً ا ولـ ْو ح َّج ُم ْظ ِه ٌر
:

فذكر اإلمام الشاطبي أن بعض رواة اإلدغام عن السويس أظهروا الالم يف

كلمة ﴿ﱻﱼ﴾()3ومل يدغموها يف الالم بعدها ،وحجتهم يف ذلك أن حروف هذه
وبني أن احتجاجهم لإلظهار بقلة حروف هذه الكلمة أمر مردود
الكلمة قليلة ،ن

وبني أهنم ردوه باإلمجاع عىل إدغام الكاف يف الكاف يف
عند الراسخني يف العلم ،ن
﴿ﱈ ﱉ ﱊ﴾ [يوسف ]5:مع كونه أقل حروف ًا من ﴿ﱻ ﱼ﴾ فلو كانت قلة
احلروف مانعة من اإلدغام لكان منع إدغام كاف ﴿ﱉ ﴾ يف كاف ﴿ﱊ﴾ أوىل،
لقلة حروف ﴿ﱉ﴾ عن حروف ﴿ﱻ﴾ فتبني أن قلة احلروف ليست مانعة من اإلدغام.
ثم ذكر اإلمام الشاطبي  -عىل سبيل االفرتاض  -أن املظهرين للفظ ﴿ﱻ﴾ لو
احتجوا بأن ثاين حروفه قد طرأ عليه تغيري إلعالله باإلبدال ،واإلدغام فيه تغيري
( )1فاملقروء به للسويس من طريق الشاطبية هو اإلدغام فقط  ،ينظر غيث النفع ( )581/2والوايف (ص)58
والبدور الزاهرة (ص.)103
( )2حرز األماين (ص ،)11البيتان (.)127 ،126
( )3وهي يف أربعة مواضع يف ثالث سور  ،يف احلجر ( ،)61-59والنمل ( )56والقمر (. )34
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بإسكان المه لإلدغام ،فعدلوا عن اإلدغام لئال يتوارد عىل كلمة قليلة احلروف
تغيريات كثرية ،لو احتجوا هبذه احلجة لكانت أقوى من احتجاجهم بقلة حروفه،
لكن هذا االحتجاج ال يمنع اإلدغام ،بل اإلدغام هو الصحيح املعول عليه املأخوذ

به وعليه العمل(.)1
 -17قد يذكر توجيه بعض القراءات وينسبه إىل من قال به أو حكاه من

العلامء ،كقوله(:)2

ِ
ِ
ْرس لِـح ْمزة ُُمْ ِمال
ُ ....مـ ْصـ ِرخ َّي اك ْ
حـكـاهـا مـع ا ْلـفـ َّر ِاء مـ ْع ولـ ِد ا ْلعال

 ............................كها
ِ
لسـاكِـنـيــ ِن و ُقـ ْطــ ُر ٌب
و ْصـ ٍل ا ْو ل َّ

ذكر اإلمام الشاطبي أن محزة قرأ لفظ ﴿ﲟ ﴾ يف قوله تعاىل:

﴿ﲚﲛ

ﲜﲝﲞﲟ﴾ [إبراهيم ]22 :بكرس الياء املشددة(.)3
قراءة محزة بالكرس بتوجيهني كام سيأيت ،وأوجزمها يف قوله (كها
وجه
ثم َّ
ِ
لساكِن ِ
ني) فذكر أن هذه الياء كهاء الوصل؛ وهي هاء الضمري ،أي أهنا
و ْص ٍل ا ْو ل َّ
تشبه هاء الضمري يف أن ك ً
ال منهام ضمري عىل حرف واحد ،وهاء الضمري تكرس بعد
الكرسة ،نحو ﴿ ﲤ ﴾ [البقرة ]22 :أو الياء الساكنة ،نحو ﴿ﳓ ﴾ [البقرة ]37:وإذا
كانت مكسورة فإهنا توصل بياء ،عىل لغة بني يربوع ،وهي لغة صحيحة ،حكاها
وحسنها إمام اللغة والنحو والقراءة أبو عمرو ابن العالء،
عنهم قطرب والفراء،
َّ
وهو عريب رصيح ،وهذا معنى قول اإلمام الشاطبي (و ُق ْط ُر ٌب حكاها مع ا ْلف َّر ِاء م ْع
ول ِد ا ْلعال)(.)4
( )1ثم َّبني ما وقع يف كلمة ﴿ﱻ﴾ من إعالل ،واخلالف يف أصلها ،كام سيأيت يف رقم (. )21
( )2حرز األماين (ص )63البيتان رقم (. )799 ،798
( )3ينظر التيسري (ص ،)134وسيأيت بيان توجيهه هلا يف رقم (. )26
( )4ينظر البحر املحيط ( )429/6ومعاين القرآن للفراء (. )75/2
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()1

 -18وقد يذكر التوجيه للقراءة ويبهم القائل به ،كام يف قوله
فـإِبـدا ُلـه ِمـن ٍ
وقـدْ قال ب ْع ُض الن ِ
َّاس ِم ْن و ٍاو ا ْب ِدال
أص ُلـها
مهزة هـا ٌء ْ
ْ
ُ ْ ْ
:

فبني اإلمام الشاطبي يف هذا البيت أن كلمة ﴿ﱻ﴾ وقع فيها إعالل ،وأنه
اختلف فيها ،فذكر يف أصلها مذهبني ،األول :أن أصلها (أهل) هباء ساكنة،
فأبدلت اهلاء مهزة ساكنة ،ثم أبدلت اهلمزة ألف ًا ،الجتامع مهزتني وثانيهام ساكنة،
فتبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها ،وهذا مذهب سيبويه.
والثاين  :أن أصلها (أول) بفتح الواو ،فلام حتركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت
ألف ًا ،وهو مذهب الكسائي ،وهو الذي عناه اإلمام الشاطبي بقوله (وقدْ قال ب ْع ُض
الن ِ
َّاس ِم ْن و ٍاو ا ْب ِدال)(.)2
وجه كثري ًا من القراءات توجيه ًا لغوي ًا قائ ًام عىل االختالف يف اإلعراب،
 -19ن

ومن أمثلة ذلك قوله(:)3
و ُتـ ْسـأ ُل ضمـوا التَّاء وا َّلالم ح َّر ُكوا بِـر ْفـ ٍع ُخـ ُلود ًا و ْهـو ِمـ ْن ب ْعـ ِد ن ْف ِي ال
وقد ذكر فيه اإلمام الشاطبي أن القراء السبعة إال نافع ًا قرؤوا قوله تعاىل

﴿ﳔ

ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﴾ بضم التاء وحتريك الالم بالرفع ،وقرأ نافع بفتح التاء،

وبسكون الالم(.)4

وجه قراءة اجلمهور بأن (ال) نافية ،وهذا معنى قوله (و ْهو ِم ْن ب ْع ِد ن ْف ِي ال)
ثم ن

يسم فاعله.
وعليه يكون الفعل بعدها مرفوع ًا ،وهو عىل قراءهتم مبني ملا مل َّ

قـال أبـو شامـة  « :فـقـرأه اجلمـاعة بعد ال النافية ،فهذا معنى قوله (و ْهو ِم ْن ب ْع ِد

ن ْف ِي ال)»(.)5

( )1حرز األماين (ص ،)11األبيات (. )128 ،127 ،126
( )2ينظر فتح الوصيد ( )230/2والعقد النضيد ( )451/1وفرائد املعاين ( )412/2والبيان والتعريف (. )31/1
( )3حرز األماين (ص )39البيت رقم (. )479
( )4ينظر السبعة (ص )169واإلحتاف (. )414/1
( )5إبراز املعاين (. )321/2
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يب
فاجلملة خربية منفية ،ويدل عليها قراءة ابن مسعود (ول ْن ُت ْسأل) وقراءة أ ن
(وما ُت ُ
سأل)( ،)1وأيض ًا أن قبلها خرب ًا وبعدها خرب ًا»( . )2وحتتمل أحد ثالثة وجوه:
األول :أن تكون مستأنفة ،كأ ننه قيل  :ولست تسأل عن أصحاب اجلحيم ،أي :

أنت غري مسؤول عنهم ،كام يف قوله تعاىل ﴿ﲷﲸﲹﲺﲻﲼ﴾ [الرعد].

والثاين :أن تكون يف موضع احلال ،والتقدير  :إنا أرسلناك باحلق بشري ًا ونذير ًا

وغري سائل عن أصحاب اجلحيم(. )3

وعىل هذا تكون القراءة تسلية للنبي × عن كفر من كفر من قومه ،كام يف قوله

تعاىل ﴿ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ﴾ [القصص ]56 :وقوله ﴿ﱶ ﱷ ﲷ ﲸ ﱺ ﴾

[النحل ]82:وغريها ألن الرسول ال جيب عليه قبول من أرسل إليه منه ،وإنام القدر

الذي جيب عىل الرسول التبليغ(.)4
والثـالـث  :أن يـكـون النـفي فـي معنـى النهي ،كقوله ﴿ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ﴾

[البقرة. )5(]197 :

ومن أمثلة ذلك أيض ًا قوله(: )6
اد بِـ ُخ ْل ٍ
وقـرص وال ه ٍ
ــ ِقـيامـ ِة ال ْاألُوىل وبِا ْلـح ِ
ال ُأوال
ف زكا و ِيف ا ْلـــ
ْ ُ
ذكر اإلمام الشاطبي يف هذا البيت أن قنب ً
ال والبزي بخلف عنه قرءا قوله تعاىل
﴿ ﱳ ﱴ ﱵ ﴾ [ ]16يف سورة يونس ،و ﴿ ﱺ ﱻ ﴾ األوىل يف سورة القيامة،
( )1ينظر البحر املحيط ( )558/1وشواذ القراءات (ص )74وخمترص يف شواذ القرآن (ص ،)16إال أن
يب .
النسبة عند الكرماين جاءت بالعكس ،فنسب قراءة (وما ُت ْسأ ُل) البن مسعود ،وقراءة (ول ْن ُت ْسأل) أل ن
( )2ينظر الآللئ الفريدة (ص  ،)557والعقد النضيد (. )377/1

( )3ينظر حجة القراءات (ص )112والعقد النضيد ( )377/1والكشف ( )262/1وكنز املعاين لشعلة
(ص )274والآللئ الفريدة (. )555/2
( )4ينظر املختار يف معاين قراءات أهل األمصار (. )74/1
( )5ذكره السمني يف العقد النضيد (. )378/1
( )6حرز األماين (ص )59البيت رقم (. )744

59

منهج اإلمام الشاطيب يف توجيه القراءات يف منظومته (حرز األماين ووجه التهاين)

أ.د .سامل بن غرم للا الزهراين

وهي قوله تعاىل ﴿ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ﴾( ،)1بحذف األلف التي بعد الالم يف
املوضعني ،وقرأ الباقون بإثبات األلف فيهام ،وهو الوجه الثاين للبزي .
وجه اإلمام الشاطبي القراءة يف موضع سورة القيامة ،فقال (وبِا ْلـح ِ
ال ُأوال)
ثم ن
قال الفايس « :وقوله (وباحلال أوال) تعليل للقرص يف ﴿ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ﴾»( )2أي :
أن الم االبتداء دخلت عىل مبتدأ مذوف أخرب عنه بفعل احلال ،أي :ألنا أقسم،

وإذا كان األمر كذلك مل حيتج إىل النون الثقيلة ألن النون إنام تدخل لتأكيد املستقبل(.)3
أو أن الم االبتداء دخلت عىل الفعل املضارع ،فع َّينته للحال مع صالحيته يف

ذاته للحال واالستقبال(.)4

احل ِ
وقال شعلة(« :وبِ ْ
ال ُأوال) يعني الالم من قوله تعاىل ﴿ ﱺ ﱻ ﴾ للحال؛

وهلذا ال حيتاج إىل النون املؤكدة ،ألهنا للفرق بني احلال واالستقبال ،وهاهنا متعني

للحال بواسطة الالم»(.)5
وقال أبو شامة « :ومعنى القرص يف ﴿ ﱺ ﱻ ﴾ مؤول بأهنا الم االبتداء دخلت
احل ِ
عىل فعل احلال ،أي ألنا أقسم ،فهذا معنى قوله( :وبِ ْ
ال ُأوال) »(. )6

ومن أمثلته أيض ًا قوله(: )7

 ...........................وهـا ُهـنا حـ ٌّق ا َّال ا ْمـراتـك ا ْرفـ ْع وأ ْبـــ ِدال

( )1واحرتز الشاطبي بـ (األوىل) عن الثانية ،وهي ﴿ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ﴾ وعن موضع سورة
البلد ،وهو ﴿ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ﴾ فال خالف بني القراء يف إثبات األلف فيهام ،ينظر رساج القارئ

(ص )243والوايف (ص.)286
( )2الآللئ الفريدة (. )863/3

( )3ينظر الآللئ الفريدة ( )863/3ورساج القارئ (ص. )243
( )4ينظر إبراز املعاين ( )221/3والوايف (ص. )286
( )5كنز املعاين (ص. )420
( )6إبراز املعاين ( )221/3وينظر رساج القارئ (ص  )465والآللئ الفريدة (. )863/3
( )7حرز األماين (ص )61البيت رقم (. )765
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وقد ذكر فيه اإلمام الشاطبي أن ابن كثري وأبا عمرو قرءا لفظ ﴿ ﳜ ﴾ يف قول

اهلل تعاىل﴿ :ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﴾ [هود ،)1(]81:برفع التاء ،فتكون قراءة
غريمها بنصبها .

ووجه قراءة الرفع بقوله (وأ ْب ِدال)( )2واملعنى  :أن لفظ ﴿ ﳜ ﴾ مرفوع عىل
َّ

البدل من لفظ ﴿ ﳚ﴾ يف قوله تعاىل ﴿ﳗﳘﳙﳚ﴾.

قال السخاوي « :ألن الرفع عىل البدل من ﴿ ﳚ ﴾ وساغ هذا ألن النهي يف

معنى النفي ،والبدل يف النفي الوجه»(.)3

وجه عدد ًا من القراءات بإرجاعها إىل األصل يف الكلمة ،ومن أمثلة
َّ -20

ذلك قوله

()4

:

ِمحى ِج َّل ٍة و ْجـه ًا عىل األ ْصـ ِل أ ْقـبـال

وكـسـر بي ٍ
وت وا ْل ُب ُيوت ُيضم عــ ْن
ْ ُ ُُ
ذكر اإلمام الشاطبي يف هذا البيت خالف القراء يف لفظ ﴿ﳒ ﴾ حيث وقع،

وكيف ورد ،سواء كان منكر ًا ،نحو ﴿ ﲬ ﲭ ﲮ ﴾ [النور ]61:أو معرف ًا بـ(ال)
نحو

﴿ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ﴾ [البقرة ]189 :أو مضاف ًا إىل اسم ظاهر ،نحو ﴿ ﲈ

ﲉﲊﲋ﴾ أو إىل ضمري ،نحو ﴿ ﲂﲃ﴾ .

( )1وقيده بقوله (هاهنا) ليخرج موضع العنكبوت وهو قوله تعاىل ﴿ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﴾
[ ]33فال خالف بني السبعة يف نصب تائه ،ينظر إبراز املعاين ( )243/3ورساج القارئ (ص)252

وكنز املعاين للجعربي (ص. )432
( )2ويف ضبطه روايتان ،األوىل (وأ ْب ِدال) بفتح اهلمزة ،فعل أمرُ ،عطف عىل السابق ،وهو لفظ ( ْارف ْع) يف قوله
( ْارف ْع وأ ْب ِدال) واأللف يف آخره بدل من نون التوكيد اخلفيفة ،أراد (وأبدلن) والثانية (و ُأ ْب ِدال) بضم
يسم فاعله .ينظر إبراز املعاين ( )244/3وفتح الوصيد ( )996/3وكنز
اهلمزة ،عىل أنه فعل ماض ملا مل ن
املعاين (ق/261ب).
( )3فتح الوصيد ( ،)996/3وينظر إعراب القراءات السبع وعللها ( )292/1وحجة القراءات (ص)347
ورشح اهلداية ( )352/1والآللئ الفريدة ( )887/3واملختار ( )402/1ومشكل إعراب القرآن
(. )371/1
( )4حرز األماين (ص )40البيت رقم (. )503
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وبني أن مرموز (ع ْن ِمحى ِج َّل ٍة) وهم :حفص ،وأبو عمرو ،وورش ،قرؤوا
ن
()1
بضم الباء فيها ،وقرأ بقية القراء بكرس الباء .
وجه القراءة بضم الباء بقوله (و ْجه ًا عىل األ ْص ِل أ ْقبال) فأفاد بأهنا جاءت
ثم ن
عىل األصل؛ إذ األصل يف مجع (ف ْعل) بفتح الفاء وسكون العني أن يكون عىل
( ُف ُعول) مثل  :ق ْلب و ُق ُلوب ،وش ْيخ ُ
وش ُيوخ(. )2
ومن أمثلته أيض ًا قوله(: )3
الضـم فـي السيـ ِن ُأصـــال
...........................
ومـ ْيـسـر ٍة بِـ َّ

ذكر اإلمام الشاطبي يف هذا البيت أن نافع ًا قرأ لفظ ﴿ﲼ﴾ يف قوله تعاىل
﴿ﱥﱦ ﲪﲹﲺﲻﲼ﴾ [البقرة ]280:بضم السني ،وقرأ الباقون بفتحها.
الضـم فـي السيـ ِن ُأصـال) إىل أن قــراءة نـافـع بالضـم جـاءت
وأشــار بـقـوله (بِ َّ
عىل األصـل.
الضم يف الس ِ
ني ُأصال) أي  :جعل أصالً،
قال السخاوي « :ومعنى قوله ( :بِ َّ
ألهنا لغة أهل احلجاز ،و﴿ﲼ﴾ بالفتح لغة أهل نجد ،والظاهر أن قراءة النبي
ِ
رشق ٌة) حيث ُترشق
رشب ٌة) لل ُغرفة ،و(م ْ ُ
× كانت بالضم ،ويقال يف نظائر هلا ( :م ْ ُ
رسب ٌة) لشعر الصدر ،و(م ْق ُربة) كام ُيقال يف ذلك بالفتح»(. )4
الشمس ،و(م ْ ُ
وقال الفايس « :ون نبه بقوله ( ُأصل) عىل صحة القراءة بالضم ،حيث كانت لغة

حجازية»(.)5

( )1ينظر الفريدة البارزية (ص )280والآللئ الفريدة (. )585/2
( )2ينظر أوضح املسالك (ص )187واحلجة يف القراءات السبع (ص )39وحجة القراءات (ص)127
وفتح الوصيد ( )698/3والكشف (.)284/1
( )3حرز األماين (ص )43البيت رقم (. )539
( )4فتح الوصيد (. )755/3
( )5الآللئ الفريدة (. )626/2
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وقال اجلعربي « :ووجه ضم ميرسة أهنا لغة أهل احلجاز  ...ووجه فتحها أنه
لغة متيم وقيس ونجد ،وهي أشهر ،وحلقتها ،واختياري الضم ،ألهنا الفصحى
القـرشـيـة ،وإليــه أشــار بـ( ُأصـال) ألن القـرآن نـزل بـلغـتـهـم  ...ومعنامها التأخري

إىل اليسار»(. )1
وقال السمني « :وقوله ( ُأصال) مجلة فعلية إما مستأنفة ساقها لإلخبار بأن الضم
ليس فرع ًا ،بل هو أصل بنفسه؛ ألنه لغة احلجاز ،وقصد بذلك الرد عىل من أنكره

 ...وإما مجلة حالية من الضم ،أي  :إن الضم متأصل يف السني»(. )2
ومن أمثلته أيض ًا قوله(: )3
بِـو ْر ِقـ ُكـ ُم ْ ِ
اإل ْسـك ُ
ان ِيف صـ ْفـ ِو ُح ْل ِو ِه

وفِـيـ ِه عـ ِن ا ْلبـ ِ
اقـيـن كــ ْســ ٌر تـأ َّصـال

ذكر فيه أن لفظ ﴿ ﲯ ﴾ يف قوله تعاىل:

﴿ﲭ ﲮﲯﲰﲱ

ﲲ﴾ [ ]19قرأه محزة وشعبة وأبو عمرو بإسكان الراء ،وأن الباقني يقرؤون
بكرس الراء.

ِ
ِ ِ
رس
وأشار إىل وجه قراءة باقي القراء بكرس الراء ،بقوله (وفيه ع ِن ا ْلباقني ك ْ ٌ

تأ َّصال) قال السخاوي « :وقوله (تأ َّصال) يشري به إىل أن األصل الكرس»(. )4

وقال الفايس« :والكرس هو األصل ،واإلسكان ختفيف ،فمن قرأ بالكرس أتى

باألصل ،ومن قرأ باإلسكان آثر التخفيف»(. )5
( )1كنز املعاين (املخطوط) (ق /189أ) .
( )2العقد النضيد (حتقيق نارص القثامي) (. )734/2
( )3حرز األماين البيت رقم (. )836
( )4فتح الوصيد (. )1067/3
( )5الآللئ الفريدة ( ،)953/3وينظر احلجة للقراء السبعة ( )136/5ورشح اهلداية ( )393/2والكشف
( )58/2واملوضح (.)777/2
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 -21وقد يورد عند بيانه لوجه القراءة خالف العلامء يف أصل الكلمة،

كقوله(: )1
وإِ ْظـهـار قــو ٍم آل ُلــ ٍ
وط لِـكــ ْونِــ ِه
ُ ْ
بِإِ ْدغــا ِم لك ك ْيـدً ا ولـ ْو ح َّج ُم ْظ ِه ٌر
ٍ
ِ
أصـ ُلــها
فإِ ْبــدا ُلـ ُه مـ ْن هـ ْمـزة هـا ٌء ْ

قــلِـــيـل حــر ٍ
وف ر َّده مــ ْن تـنــ َّبـــال
ُ ُ
بِـإِ ْعــال ِل ثـانِـيــ ِه إِذا صــ َّح ال ْعـتـــال
وقدْ قال ب ْع ُض الن ِ
َّاس ِم ْن و ٍاو ا ْب ِدال

فبعد أن ذكر اإلمام الشاطبي يف البيتني األول والثاين ما ذهب إليه بعض رواة
اإلدغام عن السويس من إظهار الالم يف كلمة ﴿ﱻﱼ﴾()2وعدم إدغامها يف الالم
بعدها ،وذكر ما احتجوا به من أن حروف هذه الكلمة قليلة ،ورده عليهم يف ذلك،

كام سبق(.)3
َّبني يف البيت الثالث ما وقع يف كلمة ﴿ﱻ﴾ من إعالل ،فذكر يف أصلها
مذهبني ،األول :أن أصلها (أهل) هباء ساكنة ،فأبدلت اهلاء مهزة ساكنة ،ثم أبدلت
اهلمزة ألف ًا ،الجتامع مهزتني وثانيهام ساكنة ،فتبدل حرف مد من جنس حركة ما
قبلها ،وهذا مذهب سيبويه ،والثاين :أن أصلها (أول) بفتح الواو ،فلام حتركت

الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألف ًا ،وهو مذهب الكسائي(.)4
وجه عدد ًا من القراءات بأن وجهها هو طلب اخلفة والسهولة ،ومن
َّ -22

أمثلة ذلك قوله

()5

:

وشـرا يـر ْه ح ْرفـ ْي ِه سك ْن لِي ْس ُهال

ب والز ْلز ُال خ ْري ًا يـر ْه ِهبا
لـ ُه الر نحـ ُ

( )1حرز األماين (ص ،)11األبيات (. )128 ،127 ،126
( )2وهي يف أربعة مواضع يف ثالث سور  ،يف احلجر ( ،)61-59والنمل ( )56والقمر(. )34
( )3وذلك يف العنرص رقم ( )5من عنارص منهج اإلمام الشاطبي يف التوجيه.
( )4ينظر فتح الوصيد ( )230/2والعقد النضيد ( )451/1وفرائد املعاين ( )412/2والبيان والتعريف
(. )31/1
( )5حرز األماين (ص ،)14البيت رقم (. )165
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ذكر فيه اإلمام الشاطبي أن هشام ًا قرأ لفظ ﴿ ﲘ﴾ يف قوله تعاىل
()1

ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ﴾ [الزلزلة]

﴿ﲓﲔ

بسكون اهلاء يف

ال ووقف ًا ،وقرأ غريه بضمها وإشباعها وص ً
الكلمتني وص ً
ال وبسكوهنا وقف ًا(. )2

وضمن قوله (لِي ْس ُهال) الرمز بالالم هلشام ،وأشار به إىل توجيه قراءة اإلسكان،
َّ

وهو أن فيها سهولة يف نطق احلرفني ،فاأللف للتثنية أي ليسهل احلرفان باإلسكان،
وأشار به إىل ثقل الصلة هنا من جهة أن بعد كل هاء منهام واو ًا ،فيلتقي واوان يف
﴿ ﲘﲙﲚﲛ﴾ و ﴿ ﲟﲠ ﲡ﴾ وهو ثقيل يف اللفظ ،ويف اإلسكان ختفيف
لذلك الثقل ،وتسهيل للفظ به ،ألن هذه الصلة إنام تثبت يف الوصل ،وأما الوقف
فباإلسكان جلميع القراء(.)3
قال ابن آجروم« :وحجة اإلسكان والقرص والصلة يف هذه اهلاء ما تقدم يف
الكلم اآلخ ِر ،إال أن يف تسكني ﴿ﲘ﴾ وجه ًا آخر لطيف ًا ،وذلك أن هذا الفعل كثر
عىل ألسنتهم ،ولذلك آثروه بالتخفيف ،فالتزموا حذف اهلمزة ،إذ أصله :ي ْرءا،
فحذفت ألفه يف اجلزم ،وحذفوا اهلمزة بعد نقل حركتها ختفيف ًا ،فلام اتصل به ضمري
ُ
املذكر وهو مضموم ،وتوالت فيه املتحركات صار إىل الثقل الذي كان سبب حذف
اهلمزة منه ،فسكنوا الضمري والتزموا فيه اإلسكان كالتزامهم حذف اهلمزة منه،
وهلذا أشار الناظم بقوله (لِي ْس ُهال) واهلل أعلم»(.)4
( )1وق نيد اللفظ بسورة الزلزلة ليخرج ﴿ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾ [البلد] فال خالف بني القراء يف
قراءته بالضم واإلشباع.
( )2ويؤخذ الضم هلم من الشهرة ومن القواعد العامة القاضية بأن هاء الضمري تضم إذا وقعت بعد فتح أو
ضم أو ألف أو واو ،وأ نما اإلشباع فيؤخذ من قول الشاطبي (وما ق ْبل ُه التَّ ْح ِر ُ
يك لِ ْل ُكل ُوصال) .
( )3ينظر فتح الوصيد (. )266/2
( )4فرائد املعاين (. )522/2
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ومن أمثلة ذلك أيض ًا قوله(: )1
وحـ َّقـقها ِيف ُفصل ْت ُص ْحب ٌة ءأ ْعــــ
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ــجـ ِم ٌّي و ُاالوىل أ ْس ِقط َّن لِت ْس ُهال

فذكر فيه أن كلمة ﴿ﲭ﴾[فصلت)2(]44:قرأها كل القراء السبعة عدا هشام ًا
هبمزتني عىل االستفهام ،و نبني مذاهبهم يف حتقيقها وتسهيلها ،ثم ذكر أن هشام ًا قرأ
بإسقاط مهزهتا األوىل وحتقيق الثانية.
وضمنه توجيه قراءته وهو سهولة اللفظ بإسقاطها،
ورمز هلشام بقوله (لِت ْس ُهال)
َّ
يقال :أسهل إذا ركب الطريق السهل ،ألنه مل يقرأ هبمزتني(.)3
وقراءته كقراءة اجلمهور عىل االستفهام اإلنكاري( ،)4ألنه قال  :ولو جعلناه
قرآن ًا أعجمي ًا لقالوا منكرين :أقرآن أعجمي ونبي عريب؟ كيف يكون ؟! وإنام
حذفت اهلمزة ختفيف ًا للعلم هبا من قرينة احلال.
كام قال عمر بن أيب ربيعة(:)5
لع ْمـ ُرك مـا أ ْد ِري وإِ ْن ُكنـ ُت د ِاريـ ًا

بِـسـ ْبـ ٍع رمـيـن ا ْلـجـ ْمـر أ ْم بِــثام ِن

يريد  :أبسبع ،وكام قال اآلخر(: )6
ومــاذا يـ ُضـرك أ ْن تـنْـتـظِـ ْر
وح ِمـن ا ْلـحـي أ ْم تـ ْبـتـكِـ ْر
تـ ُر ُ
يريد :أتروح ،والعرب تنكر وتوبخ هبمزة االستفهام وبدوهنا ،تقول :أنت تفعل
هذا ؟ أزيد يقول كذا ؟.
( )1حرز األماين (ص )15البيت رقم (. )185
( )2قينده بفصلت ليخرج قوله تعاىل ﴿ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ﴾ [النحل ]103:وال يرد
عـليــه ﴿ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ﴾ يف صدر آيــة فصلت ،ألنـــه منصوب ،ولفظ املختلف فيه يف
البيت مرفوع .
( )3ينظر فتح الوصيد ( )293/2ورساج القارئ (ص. )64
( )4وذكر العلامء هلا وجوه ًا أخرى ،ينظر إبراز املعاين ( )352/1وفتح الوصيد ( )293/2وفرائد املعاين
( )621/2والكشف ( )248/2وكنز املعاين للجعربي ( )395/2والآللئ الفريدة (. )178/1
( )5البيت يف ديوانه (ص. )266
( )6البيت يف ديوان امرئ القيس (ص. )105
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قال السمني احللبي « :ويف قوله ( :و ُاالوىل أ ْس ِقط َّن) إشارة إىل أن الوجه عند

الناظم أن تكون قراءة هشام موافقة لقراءة العامة يف املعنى ،غاية ما يف الباب أهنا

حذفت ختفيف ًا »(. )1

وقال ابن آجروم« :والضمري يف قوله (لِت ْس ُهال) يعود عىل ﴿ﲭ﴾ أي  :لِتس ُهل يف

اللفظ ،ويظهر منه أن من أخرب املعنى عنده عىل االستفهام »(.)2
 -23وجه بعض القراءات ببيان اشتقاق القراءة ،ومن أمثلة ذلك قوله(:)3
ِمن ال َّثب ِ
ت وا ْلغ ْ ُري ا ْلبيا ِن تبدَّ ال
وفِـيـها و ْحتت ا ْلف ْتحِ ُق ْل فتـثـ َّبـ ُتوا
ْ
ذكر اإلمام الشاطبي يف هذا البيت أن لفظ ﴿ ﲜ ﴾ الوارد يف قوله تعاىل
﴿ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﴾ وقوله تعاىل ﴿ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﴾

[ ]94يف سورة النساء ،وكذلك يف قوله تعاىل ﴿ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾ [ ]6يف
سورة احلجرات ،وهي التي عرب عنها بـ(حتت الفتح) قرأه محزة والكسائي

()4

﴿فتـــث َّبـــ ُتوا﴾ بثاء مثلثة مفتوحة ،وبـعـدهـا بـاء موحـدة مفتـوحـة مشددة ،وبعـدها
تـاء مضـمـومة .
وقرأه الباقون ﴿ ﲜ﴾ بباء موحدة مفتوحة ،وبعدها ياء مثناة مفتوحة
مشددة ،وبعدها نون مضمومة.

وقد وجه اإلمام الشاطبي قراءة محزة والكسائي بقوله ( ِمن ال َّثب ِ
ت) أي  :أهنا
ْ
َّ

مأخوذة من الثبت ،بمعنى التَّثبت وعدم العجلة.
ثم وجه قراءة الباقني بقوله (وا ْلغري ا ْلبي ِ
ان تبدَّ ال) أي  :أن قراءة باقي القراء
َّ
ُْ
( )1العقد النضيد (. )729/2
( )2فرائد املعاين (. )622/2
( )3حرز األماين (ص )48البيت رقم (. )604
( )4املشار إليهام بـ(شاع) يف البيت السابق ،وهو قوله :
اد ســ ِ
وإِ ْشـامم صـــ ٍ
كأ ْصـد ُق زايـ ًا شـاع و ْارتـاح أ ْش ُمـال
اك ٍن قبْل دالِ ِه
ُ
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أ.د .سامل بن غرم للا الزهراين

﴿ﲜ﴾ مأخوذة من البيان ،فبني أهنم تبدلوا البيان بالتَّثبت ،فجعلوا البيان
مكان ال َّتثبت ،والبيان هو ال َّتبني .
قال السخاوي موضح ًا قول اإلمام الشاطبي هذا  « :قوله (من الثبت  -ومل يقل
من ال َّتثبت كام قال مكي وغريه( - )1يشري إىل أن معنى القراءة طلب التَّثبت ،فهو
(تف َّع ُلوا) بمعنى (استفعلوا) من طلب ثبات األمر ،والقراءة األخرى كذلك ،أمر

بطلب بيان األمر »(. )2

ومن أمثلة ذلك أيض ًا قوله(: )3
وسـال بِـهمـ ٍز ُغصن د ٍ
ان وغ ْ ُري ُه ْم
ْ ُ
ْ
()4

سبق

ِمن ْاهلم ِز أو ِمن و ٍاو أو ي ٍ
اء ا ْبدال
ْ
ْ ْ ْ

أن اإلمام الشاطبي ذكر يف هذا البيت أن قول اهلل تعاىل

﴿ ﲞﲟ

ﲠ ﲡ ﲢ﴾ [املعارج] قرأه ابن كثري وأبو عمرو والكوفيون ﴿ ﲞ﴾ هبمزة
مفتوحة بعد السني ،وقرأه نافع وابن عامر ﴿ سال﴾ بألف بدل اهلمزة .
وبني اخلالف يف
وأنه َّ
وجه قراءة نافع وابن عامر ﴿ سال ﴾ بأن األلف مبدلة ،ن
أصلها وأهنا حتتمل ثالثة وجوه:
الوجه األول  :أنه من السؤال ،كالقراءة باهلمز ،إال أن األلف مبدلة من اهلمزة
ختفيف ًا ،عىل غري قياس ،لكنه مسموع عن العرب ،ومنه قول حسان بن ثابت : )5(
سـال ْت ُهذيــ ُل رسـول اهللِ ف ِ
ِ
ت ومل ُت ِص ِ
ب
احشـ ًة
ُ
ضـ َّل ْت ُهـذيـ ُل بام جـاء ْ ْ
فقوله (سالت) يعني  :سألت.
( )1قال مكي « :قرأ محزة والكسائي {فتـثبَّـتُوا} بالتاء والثاء من التَّثبت  »...التبرصة (ص ،)480وينظر
الكشف ( )394/1والتيسري (ص.)97
( )2فتح الوصيد ( ،)840/3وينظر إبراز املعاين ( )77/3واحلجة للقراء السبعة ( )174/3والدر املصون
( )73/4ورشح اهلداية ( )255/2والكشف ( )395-394/1ومعاين القرآن للفراء (. )283/1
( )3حرز األماين (ص ،)87البيت رقم (. )1081
( )4يف رقم (. )5
( )5البيت يف ديوانه (ص. )46
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وقول زيد بن عمرو بن نفيل(: )1

سـالتـ ِاين ال َّطــالق إِ ْذ رأتـــ ِاين قـ َّل مـ ِايل قــدْ ِجئـْ ُتامنـِي بِـنُـ ْكــ ِر
ومن ذلك قراءة نافع وأيب عمرو البرصي ﴿ ِمنسات ُه﴾ [سبأ ]14:بألف لينة(. )2
والوجه الثاين  :أن األلف فيه مبدلة من واو ،واألصل (سول) حتركت الواو
وانفتح ما قبلها ،فقلبت ألف ًا ،فهو من (سال يسال) مثل (خاف خياف) وعليه
فتكون اهلمزة يف ﴿ ﲟ﴾ مبدلة من واو كام يف (قائل) .
والوجه الثالث  :أن تكون األلف فيه مبدلة من ياء ،واألصل (سيل) من السيل،
قلبـت اليـاء ألفـ ًا لتحـركـها بعـد فـتـح  .وهـذا معنى قـولـه ( ِمن ْاهل ْم ِز أ ْو ِم ْن و ٍاو ْأو
ي ٍاء ا ْبدال)(.)3
 -24وجه بعض القراءات بأن القراءة جاءت بنا ًء عىل إتباع حركة حرف
حلركة حرف آخر ،ومن أمثلة ذلك قوله(:)4
ويــا أيــهـا فــوق الـدخـ ِ
لــدى النـ ِ
محال
ان وأيـهــا
الر ْحـمـ ِن راف ْقن ُ َّ
ْ
ور و َّ
لدى ا ْلو ْصـ ِل واملْ ْر ُسـو ُم فِي ِه َّن أ ْخيال

و ِيف ْاهلا عىل ِ
اإل ْتـبا ِع ض َّم ا ْب ُن ع ِام ٍر

وقد ذكر اإلمام الشاطبي يف هذين البيتني خالف القراء يف الوقف عىل لفظ
﴿ﳎ﴾ يف ثالثة مواضع ،وهي ﴿ :ﱐ ﱑ ﱒ﴾ يف الزخرف [ - ]49وهي التي
عرب عنها بفوق الدخان -و﴿ﳎﳏ﴾ [النور ]31:و﴿ﲉﲊﲋ﴾ [الرمحن]
ثم مت َّم بذكر خالفهم فيها أيض ًا يف حالة الوصل .
وبعد أن بني اخلالف يف الوقف عليها ذكر أن ابن عامر قرأ يف حالة الوصل بضم
( )1البيت يف الكتاب ( ،)155/2وينظر خزانة األدب (. )410/6
( )2ينظر التيسري (ص ،)180والنرش (. )349/2
( )3ينظر إبراز املعاين ( )218/4والبيان والتعريف  774/2واحلجة يف القراءات السبع (ص )352والدر
املصون ( )445/10والكشف ( )334/2ورشح اهلداية ( )537/2ومعاين القراءات (. )88/3
( )4حرز األماين (ص )31البيتان رقم (. )383-382
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اهلاء يف املواضع الثالثة من دون ألف ،وتكون قراءة الباقني بفتح اهلاء وصالً ،من
دون ألف أيض ًا .
ال بقوله (عىل ِ
وجه قراءة ابن عامر بضم اهلاء وص ً
اإلتْبا ِع) أي  :أنه ضم اهلاء
ثم َّ
إتْباع ًا لضم الياء ،وأما قراءة اجلمهور بالفتح فهي عىل األصل ،من دون إتْباع .
قال السخاوي مبين ًا توجيه اإلمام الشاطبي يف قوله (عىل ِ
اإل ْتبا ِع)  ...« :إتباع ًا
لضمة الياء ،ألنه ملا حذفت األلف بعدها؛ قدرت اهلاء طرف ًا يف املعنى ،كام هي يف
اللفظ ،ف ُيضم كام ُيضم املنادى املفرد .
وهي لغة عربية حكاها الكسائي والفراء ،قال الفراء « :هي لغة بني أسد،
يقولون :أي ُه الرجل أقبل ،وذلك أهنم شبهوا هذه اهلاء هباء الضمري فضموها،
وكذلك حـركوا هـاء السكـت تشبيـه ًا بـهاء الضمري ،وأسكنوا هاء الضمري تشبيه ًا
هباء السكت.
وقوى ذلك موافقة الرسم»(. )1
ويف قراءة ابن عامر حتريك هاء السكتَّ ،
ومن أمثلته أيض ًا قوله(: )2
و ِيف ا ْلكـهـ ِ
ف ُحــ ْسـنا ُه وضم ُحلِي ِه ْم
ْ

ٍ ِ
اع ُذو ُحال
بـكـ ْسـ ٍر شـفـا واف واالتْب ُ

ذكر اإلمام الشاطبي يف هذا البيت أن محزة والكسائي قرءا لفظ ﴿ﲡ ﴾ يف
قـول اهلل تعاىل ﴿ :ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﴾ [ ]148بكرس احلاء ،وقرأ
الباقون بضمها.

ِ
اع ُذو ُحال) أي:
وجه اإلمام الشاطبي قراءة محزة والكسائي بقوله (واالتْب ُ
وقد َّ

أن وجه كرس احلاء عندمها هو اإل ْتباع لكرسة الالم بعدها .
( )1فتح الوصيد ( )335/2وينظر إبراز املعاين ( )215/2ورشح اهلداية ( )440/2والكشف ()137/2
والآللئ الفريدة (. )449/2
( )2حرز األماين (ص )55البيت رقم (. )699
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ِ
اع ُذو ُحال) مجلة اسمية أثنى هبا عىل اإلتباع؛ ألنه معروف
قال الفايس(« :واالتْب ُ

يف لساهنم مستحسن يف كالمهم»(. )1

وكلمة ِ
(حل) يف القراءتني مجع (ح ْل) كـ( ُث ِد ني) مجع (ثدْ ي) وأصله ( ُح ُلوي)

عىل وزن ( ُف ُعول) كف ْلس و ُف ُلوس وق ْلب و ُق ُلوب ،اجتمعت الواو والياء وسبقت
الواو بالسكون ،ف ُقلبت يا ًء ،و ُأ ْدغمت يف الياء ،فصارت ( ُح ُ نل) بضم احلاء والالم،

فاجتمعت ضمتان ،وبعدمها ياء مشددة ،فكان ذلك أشد ثق ً
ال؛ فكرست الالم وإن
كانت يف األصل مضموم ًة؛ ملناسبة الياء ،فصار ( ُح ِ نل) .
فعىل قراءة اجلمهور بقيت احلاء عىل األصل وهو الضم ،مع كرس الالم بعدها،
وعىل قراءة محزة والكسائي اس ُتثقلت ضمة احلاء وبعدها كرس الالم ،وبعدها ياء،

الالم ،ملجاورهتا هلا ،ألن َّ
فكرست احلاء إتباع ًا لكرسة ن
الالم ملا ُكرست؛ ُكرست
احلاء إتْباع ًا هلا .
ن
املعتل الالم ،سواء كان االعتالل بالياء
وهذا م نطرد يف كل مجع عىل ( ُف ُعول) من
ِ
ِ
ِ
ص) و( ُد ِ نيل) مجع (عصا) و(د ْلو) .
كــ( ُح نل) و( ُثد ني) أم بالواو نحو ( ُع ن
وألهنم قد أمجعوا عىل الكرس يف قوله تعاىل ﴿ ﱓ ﴾ [طه ]66:فردوا ما

اختلفوا فيه إىل ما أمجعوا عليه(.)2

وجه عدد ًا من القراءات باتنباع رسم املصحف ،ومن أمثلة ذلك قوله(: )3
َّ -25
وبِـا ْليـ ِ
ف ِر ْفـقـ ًا وبِـا ْلك ِ
ف ويـكــأ َّنـه ويـكـــأن بِـرسـ ِ
ِ
اف ُحلال
اء ِقـ ْ
ــم ِه
ْ ْ
وقـ ْ ْ
ْ
ذكر فيه اإلمام الشاطبي خالف القراء السبعة يف الوقف عىل كلمتي ﴿ﲠ﴾
و﴿ﲲ﴾ ومها يف قوله تعاىل ﴿ :ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ
( )1الآللئ الفريدة ( )821/3وينظر إبراز املعاين (. )183/3
( )2ينظر البيان والتعريف ( )282/1وحجة القراءات (ص )296والدر املصون ( )459/5ومفاتيح
األغاين (ص )181واملمتع يف الترصيف (. )551/2
( )3حرز األماين (ص )31البيت رقم (. )384
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ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

ﲵ ﲶ﴾ [القصص] .

فأمر بالوقف عىل النون يف ﴿ﲠ﴾ وعىل اهلاء يف ﴿ﲲ﴾ جلميع القراء ما
عدا الكسائي وأبا عمرو؛ وأخرب أن الكسائي يقف عىل الياء فيهام ،ويصح عنده أن
يبدأ بالكاف ،وأن أبا عمرو يقف عىل الكاف فيهام ،ويصح أن يبدأ بقوله ﴿ﱃ ﱄ﴾

يف األول و﴿ ﲩﲪ﴾ يف الثاين(. )1

ثـم وجـه قـراءة اجلـمـهـور بـأنـها مـوافـقـة للرسم فقال (بِرس ِ
ـم ِه) قال املهدوي:
ن
ْ

« ...ومن وصل الكلمة فإنه اتبع اخلط ،ألهنا موصولة يف املصحف»(. )2

وقال مكي « :واالختيار الوقف عىل ﴿ﲠ﴾ بالوصل غري مقطوعة ،اتباع ًا
للمصحف ،وقد ُروي عن أيب عمرو أنه يقف (ويك) عىل معنى (أعلمك) فتعمل
(أعلمك) يف (أنه) وتبتدئ (أنه) وروي عن الكسائي أنه يقف (وي) عىل معنى
التنبيه  ...ومعنى ﴿ﲠ﴾  :أما ترى ،أمل تعلم ،وقيل معناها  :ويلك .
قال الفراء  :هي كلمة استعملت للتقرير غري مفصولة ،بمعنى  :أما ترى ،وقال
أبو عمرو  :معناها :أعلمك ،وقال األخفش  :معناها  :أوال ترى ،أمل تر ،وأصلها
عند اخلليل (وي) منفصلة من (كأن) كأهنم كانوا يف غفلة فانتبهوا ،فقالوا  :ويك
أن اهلل  .قال قطرب  :العرب تقول  :وي ما أعقله ،والصواب فيها اتباع اخلط ،وأن

ال يفصل بعضها من بعض»(. )3
وقال الفايس« :والعلة ملن وقف عىل الكلمة بكامهلا اتباع الرسم ،ألهنا يف الرسم
( )1ينظر االختيار ( )611/2والتذكرة ( )485/2ورساج القارئ (ص. )131
( )2رشح اهلداية ( ،)463/2وينظر معاين القرآن للفراء ( )312/2ولألخفش ( )434وُماز القرآن
(. )112/2
( )3الكشف (. )176/2
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متصلة الياء بالكاف ،والكاف باأللف . )1(»...

والصحيح الوقف عىل الكلمة بأرسها والبدء بقوله تعاىل﴿ :ﲠ ﲡ﴾

و﴿ﲲ﴾ اتباع ًا للرسم وعم ً
ال بالقياس ،والوقف عىل هاتني الكلمتني إنام هو يف

االختبار أو االضطرار دون االختيار(.)2
ومن أمثلة ذلك أيض ًا قوله(: )3
ويف ا ْلكهـ ِ
اؤ ُه
ف تـ ْسأ ْلنِي ع ِن ا ْل ُكل ي ُ
ْ

اخلـ ْلـ ِ
عىل ر ْسـ ِمـ ِه و ْ
ف ُمثال
احلـ ْذ ُ
ف بِ ْ ُ

ذكر فيه اإلمام الشاطبي أن القراء السبعة أثبتوا ياء ﴿ﲦ ﲧ﴾ [ ]70يف سورة
الكهف ،يف احلالني ،ما عدا ابن ذكوان الذي ذكر له اخلالف فيها بني اإلثبات
واحلذف وص ً
ال ووقف ًا .
وعلل إثبات اجلمهور للياء يف احلالني بأن ذلك موافقة لرسم املصحف ،ألن
الياء ثابتة يف رسم املصاحف بال خالف(.)4
 -26قد يوجه بعض القراءات بأهنا لغة من لغات العرب وينسبها إىل من

حكاها من علامء العربية والقراءة ،وذلك كقوله(:)5

ُ .... .................................مـ ْ ِ
رص ِخـ َّي ا ْك ِسـ ْر ِحل ْمـزة ُُمْـ ِمال
ِ
لسـاكِن ِ
ني و ُق ْط ُر ٌب حكـاها مـع ا ْلفـــ َّر ِاء م ْع ول ِد ا ْلعال
كـهـا و ْصـ ٍل ا ْو ل َّ
()6
وجه
سبق بيان ما ذكره اإلمام الشاطبي يف هذين البيتني حلمزة  ،وقد َّ

( )1الآللئ الفـريــدة ( ،)451-450/2ويـنـظـر إبــراز الـمعـانـي ( )217-216/2والـدر الـمـصــون
(. )699-697/8
( )2ينظر الدر املصون ( )698/8والكشف ( )176/2والبدور الزاهرة للقايض (ص. )241
( )3حرز األماين (ص )36البيت رقم (. )440
( )4ينظر فتح الوصيد كنز املعاين لشعلة (ص )354والكشف ( )68/2وكنز املعاين للجعربي (املخطوط)
(ق /314أ).
( )5حرز األماين (ص )63البيتان رقم (. )799 ،798
( )6ينظر ما سبق يف رقم (. )17
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ِ
لساكِن ِ
ني) فبني أوالً أن
القراءة بالكرس بتوجهني ،أوجزمها بقوله (كها و ْص ٍل ا ْو ل َّ
هذه الياء كهاء الوصل؛ وهي هاء الضمري ،أي أهنا تشبه هاء الضمري يف أن ك ً
ال
منهام ضمري عىل حرف واحد ،وهاء الضمري تكرس بعد الكرسة ،نحو ﴿ﲤ﴾

[البقرة ]22 :أو الياء الساكنة ،نحو ﴿ﳓ ﴾ [البقرة. ]37 :

ووجه املشاهبة :أن الياء ضمري كاهلاء ،كالمها عىل حرف واحد ،وقد وقع قبل
اليـاء هنـا يـاء سـاكنـة ،فكـســرت كمـا تكسـر اهلـاء يف ﴿ ﳓ ﴾ وهذا معنى قوله
(كها و ْص ٍل) .
وإذا كانت مكسورة فإهنا توصل بياء ،عىل لغة بني يربوع ،وهي لغة صحيحة،
وحسنها إمام اللغة والنحو والقراءة أبو عمرو ابن
حكاها عنهم قطرب والفراء،
َّ
العالء ،وهو عريب رصيح ،وهذا معنى قول اإلمـام الشاطبي (و ُق ْط ُر ٌب حكاها مع
ا ْلف َّر ِاء م ْع ول ِد ا ْلعال)(.)1
 -27قد ُيضمن توجيهه الرد عىل بعض الطعون املوجهة لبعض القراءات،

ويستشهد هلا بشواهد شعرية من كالم العرب ،ومن ذلك قوله(:)2
وز َّيــن فِـي ضـم وكـ ْسـ ٍر ور ْفـ ُع قــ ْتـ
اؤ ُه ْم
الر ْفـ ُع ِيف ُشـرك ُ
و ُخيـْفـ ُض عنْـ ُه َّ
ومـ ْفـعـو ُلـه بيـْن ا ْلـمضافيـ ِن فـ ِ
اص ٌل
ْ
ُ ُ
ُ
كلِ َّل ِه در ا ْليـ ْوم مـ ْن المـها فـال ومـ ْع
ر ْســ ِمـــ ِه ز َّج ا ْلـقـ ُلــوص أبــِي مــزا

ــــل أ ْوال ِد ِهــ ْم بِالنَّـ ْصـ ِ
ب ش ِامي ُه ْم تال
الش ِاميـن ِبـا ْليـ ِ
و ِيف مـصـحـ ِ
ف َّ
اء ُمـثـال
ُ ْ
ومل ي ْلـف غري ال َّظر ِ
ف ِيف الش ْع ِر ف ْيصال
ُْ
ُْ ْ
تـ ُلـ ْم ِمـ ْن ُملِيـ ِمي الن َّْحـ ِو إِ َّال ُمــجـهـال
دة ْاأل ْخـفـ ُش الـنَّـ ْحـ ِوي أ ْنـشــد ُُمْ ِمال

سبـق بـيـان مـا ذكـره اإلمـام الشاطبي يف هذه األبيات عن قراءة ابن عامر يف
( )1ينظر البحر املحيط ( )429/6واللباب ( )371/11ومعاين القرآن للفراء ( )75/2ومفاتيح األغاين
(ص.)231
( )2حرز األماين األبيات رقم (. )674-673-672-671-670
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قوله تعاىل ﴿ :ﱯ ﲥ ﲮ ﱫ ﲁ ق ْت ُل ﱻ ﲦ ﴾

[األنعام ]137 :وبيان توجيهه هلا(.)1

وقد ض نعف النحاة البرصيون قراءة ابن عامر ،ألهنم ال جييزون الفصل بني
املضاف واملضاف إليه بالظرف يف الكالم مع اتساعهم يف الظرف( ،)2وإنام جيوز
عندهم الفصل بالظرف يف الشعر ،كام يف قول عمرو بن قميئة(: )3
لـام رأ ْ ِ
ت لِ َّلـ ِه در ا ْلـيــ ْوم مـ ْن المــهــا
اسـتـ ْعـبـــر ْ
ت ساتيـد مـا ْ
َّ
ولذلك قال الشاطبي( :ومل ي ْلف غري ال َّظر ِ
ف ِيف الش ْع ِر ف ْيصال) ثم م َّثل هبذا
ْ ُ
ْ
ُْ
البيـت فقـال (كلِ َّل ِه در ا ْليــوم مـن المـها) وأعقبه بقوله (فال ت ُلم ِمن ملِ ِ
يمي الن َّْح ِو
ْ
ْ
ْ ْ ُ
إِ َّال ُمـجهال) .
قال الفايس« :وذلك أن املليم اسم فاعل من أالم إذا أتى بام يالم عليه،
والنحويون املليمون فريقان :فريق أالم بأن أخطأ بعد االجتهاد ،وفريق أالم بأن
خ نطأ غريه وج َّهله ،فال تلم الفريق األول واعذره واعتذر له ،وال تلم إال الثاين

بتصديه لتجهيل غريه ،وقد كان جيب أن يعتذر عنه ،ويتأول ما أتى به أحسن تأويل »(. )4
وقال أبو شامة« :أي  :الذين تعرضوا إلنكار قراءة ابن عامر هذه من النحاة عىل
قسمني؛ منهم من ضعفها ،ومنهم من ج َّهل قارئها ،وكلهم قد أتى بام يالم عليه؛
ألنه أنكر قراءة قد صحت عن إمام من أئمة املسلمني ،لكن من نفى ذلك ومل جيهل
( )1يف رقم (.)14
( )2قال أبو حيان  « :وهي مسألة خمتلف يف جوازها ،فجمهور البرصيني يمنعوهنا ،متقدموهم ومتأخروهم،
وال جييزون ذلك إال يف رضورة الشعر ،وبعض النحويني أجازها ،وهو الصحيح ،لوجودها يف هذه
القراءة املتواترة املنسوبة إىل العريب الرصيح املحض ابن عامر اآلخذ القرآن عن عثامن بن عفان قبل أن
يظهر اللحن يف لسان العرب ،ولوجودها أيض ًا يف لسان العرب يف عدة أبيات» البحر املحيط (.)657/4
( )3البيت يف اإلنصاف ( )352/2والدر املصون ( )165/5والكتاب ( )178/1واملقتضب (. )377/4
( )4ينظر الآللئ الفريدة (. )797/3
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فبني أمره
فأمره أقرب؛ إذ مل يبلغ علمه أكثر من ذلك ،ومن ج َّهل فقد تعدَّ ى طورهْ ،
و ُلـ ْم ُه وجهله بام قد خفي عنه؛ فإن هذه القراءة قد نقلها ابن عامر عمن قرأها عليه،

ومل يقرأها من تلقاء نفسه»(. )1

ثم قال الشاطبي متج ًا لقراءة ابن عامر (وم ْع ر ْسـ ِم ِه ز َّج ا ْلق ُلوص أ ِيب مزادة
ْاأل ْخف ُش الن َّْح ِوي أنْشد ُُمْ ِمال) أي :ومع كونه مرسوم ًا بالياء وهو مما يشهد بصحة
روايته ،فإن أبا احلسن األخفش أنشد ُُمْ ِم ً
ال غري طاعن لتصحيح القراءة املذكورة
قول الشاعر(: )2

فـزجـ ْج ُتـــها بِـمز َّجـــ ٍة

ز َّج ا ْلق ُلوص أ ِيب مزاد ْة

زج أيب مزادة
وفيه فصل بني املضاف واملضاف إليه باملفعول ،كاآلية ،والتقديرَّ :

القلوصَّ ،
فأخر الفاعل وقدَّ م املفعول به( ،)3فأورده اإلمام الشاطبي شاهد ًا آخر
حيتج به لقراءة ابن عامر.

ضمن ذكره للقراءة وتوجيهه هلا بيان وجه الوقف عليها ،ومن أمثلة
 -28قد ي ن

ذلك قوله

()4

:

ف ُم ْبـتــ ًىل أال
أال يــ ْســ ُجـــدُ وا ر ٍاو و ِقـ ْ
ِ
ف
اسـ ُجــدُ وا و ِقــ ْ
أراد أال يـــا هــ ُؤالء ْ
وقـدْ ِقـيـل مـ ْفـ ُعـوالً وأ ْن أ ْدغـ ُمـوا بِـال

الضم م ِ
وصال
اس ُجدُ وا وأ ْبد ْأ ُه بِ َّ ُ
ويا و ْ
لـــ ُه قــ ْبــلــ ُه وا ْلـغـ ْيــ ُر أ ْدرج ُمـ ْبــ ِدال
ف ي ْس ُجدُ وا وال
ول ْيـس بِـم ْق ُطو ٍع ف ِق ْ

ذكر اإلمام الشاطبي يف هذه األبيات أن الكسائي قرأ قول اهلل تعاىل ﴿ ﱟ ﱡ

ﱣ﴾ [ ]25بتخفيف الم ﴿ﱳ﴾ وقرأ الباقون ﴿ ﱟ ﴾ بالتشديد .
( )1ينظر إبراز املعاين (. )151/3
( )2مل يعرف قائله ،وهو يف معاين القرآن للفراء ( )378/1واخلصائص ( )408/2ورشح املفصل
( )187/2وخزانة األدب (. )415/4
( )3ينظر إبراز املعاين ( )153/3والآللئ الفريدة (. )797/3
( )4حرز األماين (ص )74األبيات رقم (. )946 ،935 ،934
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وجه قراءة الكسائي بأن أصل الكالم عىل قراءته  :أال يا هؤالء اسجدوا،
ثم َّ
ف ل ُه ق ْبل ُه) أي قف
فحذف املنادى ،واكتفى بحرف النداء للعلم به ،ثم قال ( :و ِق ْ
للكسائي عىل ما قبل حرف التنبيه ،وهو قوله ﴿ﱝ ﱞ ﴾ ألن الكالم يتم عىل
قوله ﴿ ﱛﱜﱝﱞ﴾ عند الكسائي .
ثم ذكر أن باقي القراء غري الكسائي أدرجوا أي وصلوا ﴿ ﱝ﴾ بقوله ﴿ﱟ ﴾

ألن ﴿ ﱟ ﴾ عندهم مشددة ،و﴿ ﱡ﴾ فعل مضارع ،و(أن) وما دخلت عليه يف
تأويل مصدر ،وهذا املصدر بدل من ﴿ﱗ﴾ يف ﴿ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﴾

والتقدير :وزين هلم الشيطان أعامهلم ترك السجود هلل .
و﴿ ﱟ ﴾ يف قراءهتم بدل من ﴿ﱗ ﴾ أو بدل من ﴿ ﱚ ﴾ عىل زيادة (ال)
وهذا معنى قوله (وا ْلغ ْيـ ُر أ ْدرج ُم ْب ِدال) وقيل :هو مفعول ﴿ﱝ﴾ عىل زيادة

(ال) أيض ًا ،أي :فهم ال هيتدون أن يسجدوا ،وقيل :هو مفعول له ،أي :فصدهم
لئال يسجدوا ،وهذا معنى قوله (وقدْ ِقيل م ْف ُعوالً)(.)1
وقوله (وأ ْن أ ْدغ ُموا بِال) معناه أن أصله (أ ْن ال) فأدغم النون يف الالم ،فصار

﴿ﱟ﴾ وليس بمقطوع يف الرسم ،فيوقف يف قراءهتم عىل ﴿ ﱡ﴾ .

وضمن توجيهه للقراءتني بيان موضع الوقف فيهام ،فأفاد بقوله :
َّ
ِ
ِ
الضم ُموصال
ف ُم ْبـتـ ًىل أال
 .................وقـ ْ
اس ُجدُ وا وأ ْبد ْأ ُه بِ َّ
ويا و ْ

أن الوقف عىل قراءة الكسائي يكون عىل ﴿ ﱳ﴾ وحدها؛ ألهنا أداة تنبيه
مستقلة ،وعىل (يا) باعتبارها حرف نداء؛ فهي كلمة مستقلة أيض ًا ،ويبتدئ
﴿ ا ْس ُجدُ وا ﴾ بضم اهلمزة؛ ألنه فعل أمر ثالثه مضموم ،ومهزة الوصل ُتضم إذا كان
ثالث فعل األمر مضموم ًا ،نحو ﴿ ﲸ ﴾ [النساء﴿ ]50:ﲇ﴾ [األعراف ]18 :وهذا
الضم ُمو ِصال) أي ابدأ هذا الفعل حال كونك ناطق ًا هبمزة
معنى قوله (وأ ْبد ْأ ُه بِ َّ
الوصل مضمومة.
( )1ينظر إبراز املعاين ( )55/4وكنز املعاين للجعربي (ق /353ب) .
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وجيوز له الوقف عىل ﴿ ْاس ُجدُ وا﴾ الستقالله أيض ًا؛ لكونه فعل أمر وفاعله(.)1

ف ُم ْبت ًىل أال ويا) أراد أن يبني هذه الكلامت
قال أبو شامة « :وقول الناظم (و ِق ْ

املتصلة؛ لينفصل بعضها من بعض لف ًظا؛ كام هي منفصلة تقدير ًا ،فقال  :إذا ابتليت
بالوقف؛ أي  :إذا اختربت وسئلت عن ذلك عىل وجه االمتحان ،أو أراد باالبتالء
االضطرار؛ أي  :إذا اضطررت إىل ذلك؛ النقطاع نفس أو نسيان فلك أن تقف عىل
﴿ ﱳ﴾ ألنه حرف مستقل ال اتصال له بام بعده ،بخالفها إذا شددت يف قراءة
اجلامعة عىل ما يأيت ،ولك أن تقف عىل (يا) ألهنا حرف نداء ،واملنادى هبا مذوف،
فهذا موضع االختبار؛ ألن الياء متصلة بالفعل لفظ ًا وخ نط ًا ،وأما الوقف عىل
اس ُجدُ وا ﴾
﴿ﱳ﴾ فال حيتاج إىل االختبار؛ إذ ال خيفى أنه كلمة ،وكذا لو وقف عىل ﴿ ْ

مبتىل) حيتمل
بل الوقف عليهام من باب االضطرار ،ال االختبار ،فلام كان قوله ( ً

األمرين ذكر موجبهام عىل كل واحد من التقديرين»(. )2

وال يوقف عىل (أن) التصاهلا ،وال عىل ﴿ ﱟ ﴾ لئال يفرق بينه وبني ﴿ ﱡ ﴾

وهو معموله .
ثم أفاد بقوله:

ف ي ْس ُجدُ وا وال)
ول ْيس بِم ْق ُطو ٍع ف ِق ْ

( .............وأ ْن أ ْدغـ ُمـوا بِـال

أن الوقف عىل قراءة الباقني جيوز اختبار ًا أو اضطرار ًا عىل ﴿ ﱟ ﴾ كاملة وال
جيوز الوقف عىل (أن) وحدها؛ ألهنا مدغمة يف (ال) ومتصلة هبا رس ًام ،وال جيوز
أيض ًا الوقف عىل ياء ﴿ ﱡ﴾ ألهنا موصولة بالكلمة ،فهي ياء املضارعة.
قال أبو شامة  « :ثم قال (وليس بمقطوع) يعني :مل يفصل بني احلرفني يف الرسم
فلم يكتب أن ال بل مل تكتب النون صورة أصال بل كتبت عىل لفظ اإلدغام فألجل
اس ُجدُ وا ﴾ يف
( )1وهـذا يف حـال االخـتـبــار أو االضـطــرار ،أمـا فـي حـال االختيــار فال يوقف إال عىل ﴿ ْ
هذه القراءة .
( )2إبراز املعاين (. )53/4
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ذلك احتمل الرسم قراءة الكسائي وقراءة اجلامعة ،وهي(أن) الناصبة للفعل و(ال)
بعدها للنفي أو زائدة عىل ما تقرر من املعاين ،ثم قال (فقف يسجدوا) يعني :أنه
ليس لك أن تقف يف االبتالء ثالث وقفات كام ذكرنا للكسائي؛ ألن تلك املواضع
كل كلمة مستقلة بمقصودها؛ ألن ﴿ ﱳ﴾ أفادت االستفتاح و(يا) مع املنادى

املحذوف أفادت النداء»(.)1

ومن أمثلة ذلك أيض ًا قوله(: )2

وال و ْقف ق ْبل الن َّْص ِ
ب إِ ْن ُق ْلت ُأ ْب ِدال

ف
وث ِاين ثالث ا ْرف ْع ِسوى ُص ْحب ٍة و ِق ْ

ذكر اإلمام الشاطبي يف هذا البيت أن قوله تعاىل

﴿ﲹﲺﲻ

﴾ [ ]58يف

سورة النور( )3قرأه نافع وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر وحفص برفع الثاء ،وقرأه
شعبة ومحزة والكسائي ﴿ ﲨ﴾ بنصب الثاء .

وجه قراءة النصب بقوله (وال و ْقف ق ْبل الن َّْص ِ
ب إِ ْن ُق ْلت ُأ ْب ِدال) أي أن وجه
ثم ن

نصب لفظ ﴿ﲨ﴾ يف قوله تعاىل ﴿ﲨ ﲺ ﲻ﴾ هو أنه بدل من لفظ ﴿ﲨ﴾

األول يف قوله تعاىل ﴿ ﲨ ﲩ﴾ عىل تقدير مذوف به يصح البدل ،وتقديره :

أوقات ثالث عورات لكم ،فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه(. )4

وحيتمل أنه جعل نفس ثالث املرات نفس ثالث العورات مبالغة ،فال حيتاج إىل

حذف مضاف(.)5
( )1إبراز املعاين ( ،)55/4وينظر إيضاح الوقف واالبتداء ( )816/2والدر املصون ()603 ،601/8
وعلل الوقوف ( )767/2والقطع واالئتناف ( )816/2واملقصد لتلخيص ما يف املرشد (ص)64
واملكتفى يف الوقف واالبتدا (ص )429ومنار اهلدى (ص. )207
( )2حرز األماين البيت رقم (. )919
( )3وهو الثاين وقيَّده بذلك ليخرج األول وهو قوله تعاىل ﴿ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﴾ فال خالف بني القراء يف نصبه ،ينظر إبراز املعاين ( )32/4ورساج القارئ
(ص. )305
( )4ينظر رشح اهلداية ( )443/2واملحرر الوجيز (. )194/4
( )5الدر املصون (. )439/8
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أو أنه بدل من األوقات املذكورة ،يف قوله ﴿ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ

ﲲ ﲳ ﲴﲵﲶﲷ﴾ ويكون بدالً عىل املحل(.)1

ف) أن الوقف عىل
(ارف ْع ِسوى ُص ْحب ٍة و ِق ْ
وقد بني اإلمام الشاطبي بقوله ْ

القراءة برفع لفظ ﴿ﲹ﴾ يكون عىل ما قبله ،وهو ﴿ﲶﲷ ﴾ .
هذه أبرز معامل منهج اإلمام الشاطبي

يف توجيه القراءات يف منظومته ،وفيام

ذكر من نامذج داللة عىل املقصود ،وهي تغني عن غريها من النامذج الكثرية املبثوثة
يف املنظومة ،وباهلل التوفيق .

( )1ينظر التبيان يف إعراب القرآن (. )977/2
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اخلامتة

يف ختام هذا البحث أمحد اهلل تعاىل عىل تيسريه إلمتامه ،ثم أشري إىل أهم النتائج
التي جتلت يل فيه ،ومنها:
 أن منظومات القراءات وإن كان موضوعها الرئيس هو بيان القراءاتوعزوها ملن قرأ هبا إال أهنا انطوت عىل كثري من العلوم البديعة ال سيام التي تدور
حول القراءات وتتناول بعض علومها ،ومنها علم توجيه القراءات الذي تناوله
اإلمام الشاطبي يف مواضع كثرية من منظومته.
 شملت توجيهات اإلمام الشاطبي عدد ًا من مسائل أبواب األصول ،وكثري ًامن الكلامت الفرشية.
 الصبغة الغالبة عىل توجيهات اإلمام الشاطبي أهنا خمترصة جد ًا ،يف كلمة أوكلامت معدودة ،وذلك ملا تقتضيه رضورة النظم من االختصار .
 مل يتوسع اإلمام الشاطبي يف توجيه القراءات إال يف مواضع قليلة جد ًا . مل يستشهد اإلمام الشاطبي يف توجيهاته إال يف مواضع قليلة جد ًا . ليس من منهج اإلمام الشاطبي نسبة كل ما يذكره من توجيهات إىل من قالهبا من العلامء ،ومل ينسب منها إال يف مواضع قليلة جد ًا .
ويف اخلتام ومما ظهر يل من هذا البحث فإين أويص الباحثني بام يل :
 العناية بالغوص يف مضامني منظومات القراءات وإبراز يشء من مكنوناهتاالبديعة يف خمتلف املجاالت والعلوم.
 العناية باملقارنة بني منظومات القراءات يف ما حتويه من العلوم املتعلقةبالقراءات.
هذا وأسأل اهلل أن يتقبل صالح أعاملنا ،وأن يوفقنا خلدمة كتابه الكريم وعلومه،
إنه جواد كريم ،وصىل اهلل عىل نبينا ممد وعىل آله وصحبه وسلم .
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 -1إبراز املعاين من حرز األماين :أليب شامة ،حتقيق :ممود عبد اخلالق جادو ،اجلامعة
اإلسالمية ،املدينة املنورة ،ط1413 ،1هـ.
 -2إحتاف فضلء البشر ابلقراءات األربعة عشر :للبنا ،حتقيق :د .شعبان إسامعيل ،عامل
الكتب ،بريوت ،ط1407 ،1هـ 1987م.
 -3االحتجاج للقراءات بواعثه وتطوره وأصوله ومثاره :للدكتور عبد الفتاح شلبيُ ،ملة
البحث العلمي بجامعة أم القرى ،العدد الرابع1401 ،هـ.
 -4إرشاد املريد إىل مقصود القصيد يف القراءات السبع :لعل ممد الضباع ،اعتنى به :مجال
الدين ممد رشف ،وعبد اهلل علوان ،دار الصحابة للرتاث بطنطا1427 ،هـ 2006م.
 -5إعراب القراءات السبع وعللها :البن خالويه ،حتقيق :د .عبد الرمحن العثيمني ،مكتبة
اخلانجي بالقاهرة ،ط1413 ،1هـ 1992م.
 -6إعراب القرآن :أليب جعفر النحاس :حتقيق د .زهري غازي زاهد ،عامل الكتب ،مكتبة
النهضة العربية ،ط1405 ،2هـ1985 ،م.
 -7ألفية ابن مالك يف النحو والصرف :مكتبة طيبة للنرش والتوزيع ،املدينة املنورة،
1410هـ 1990م.
 -8إنباه الرواة على أنباه النحاة :للقفطي ،حتقيق :ممد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر
العريب ،القاهرة ،ط1406 ،1هـ.
 -9االنتصار للقرآن :للباقالين ،حتقيق :د .ممد عصام القضاة ،دار الفتح  ،ع َّامن ،ودار
ابن حزم  ،بريوت ،ط1422 ،1هـ 2001م.
 -10اإلنصاف يف مسائل اخللف بي النحويي البصريي والكوفيي :البن األنباري ،املكتبة
العرصية ،ط1424 ،1هـ 2003م.
 -11إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب للا عز وجل :البن األنباري ،حتقيق ميي الدين
رمضانُ ،ممع اللغة بدمشق1390 ،هـ 1971م.
 -12البحر احمليط :أليب حيان ،حتقيق :صدقي ممد مجيل ،دار الفكر ،بريوت1420 ،هـ.
 -13البداية والنهاية :البن كثري ،حتقيق :عل شريي ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط1408 ،1هـ.
 -14البدور الزاهرة :للشيخ عبد الفتاح القايض ،مكتبة الدار ،املدينة املنورة ،ط1404 ،1هـ.
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 -15الربهان يف علوم القرآن :للزركيش ،حتقيق الدكتور :يوسف املرعشل ورفيقيه ،دار
املعرفة ،بريوت ،ط1415 2هـ 1994م.

 -16البيان والتعريف مبا يف القرآن من أحكام التصريف :للدكتور ممد بن سيدي احلبيب،
دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،جدة ،ومؤسسة علوم القرآن ،دمشق ،ط1413 ،1هـ 1992م.

 -17اتريخ اإلسلم ووفيات املشاهري واألعلم :لشمس الدين الذهبي ،حتقيق :د .عمر

عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1407 ،1هـ 1987م.

 -18التبصرة يف القراءات السبع :ملكي بن أيب طالب ،حتقيق :د .ممد غوث الندوي،
الدار السلفية باهلند ،ط1402 ،2هـ 1982م.

 -19التبيان يف إعراب القرآن :أليب البقاء العكربي ،حتقيق :عل ممد البجاوي ،عيسى
البايب احللبي ورشكاه.

 -20التذكرة يف القراءات الثمان :لطاهر بن غلبون ،حتقيق :أيمن رشدي سويد ،نرش
مجاعة حتفيظ القرآن الكريم بجدة ،ط1412 ،1هـ.

 -21جامع البيان عن أتويل آي القرآن :حتقيق  :د .عبد اهلل الرتكي ،دار هجر ،القاهرة،

ط1422 ،1هـ.

 -22تفسري القرآن العظيم :البن أيب حاتم ،حتقيق :أسعد ممد الطيب ،مكتبة نزار الباز،

ط1417 ،1هـ.

 -23تفسري سفيان الثوري :رواية أيب جعفر عن أيب حذيفة النهدي عنه ،دار الكتب
العلمية ،ط1403 ،1هـ.

 -24التكملة لكتاب الصلة :البن األبار ،حتقيق :عبد السالم اهلراس ،دار الفكر
للطباعة ،لبنان1415 ،هـ.

 -25توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية :للدكتور عبد العزيز بن عل احلريب ،دار

ابن حزم ،الرياض ،ط1424 ،1هـ 2003م.

 -26توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم :البن نارص الدين
الدمشقي ،حتقيق :ممد نعيم العرقسويس ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1993 ،1م.

 -27التيسري يف القراءات السبع :أليب عمرو الداين ،تصحيح :اوتويرتزل ،مكتبة

اجلعفي التربيزي ،طهران.
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 -28اجلامع ألحكام القرآن :للقرطبي ،حتقيق :د .عبد اهلل الرتكي ،مؤسسة الرسالة،

ط1427 ،1هـ 2006م.

 -29حجة القراءات :البن زنجلة ،حتقيق :سعيد األفغاين ،مؤسسة الرسالة ببريوت،

ط1394 ،1هـ 1974م.

 -30احلجة يف القراءات السبع :البن خالويه ،حتقيق عبد العال سامل مكرم ،مؤسسة
الرسالة ،ط1410 ،5هـ.

 -31احلجة للقراء السبعة :أليب عل الفاريس ،حتقيق :بدر الدين قهوجي وبشري
جوجيايت ،دار املأمون للرتاث ،دمشق وبريوت ،ط1404 ،1هـ.

 -32حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع :للشاطبي ،ضبط ومراجعة :ممد متيم

الزعبي ،مكتبة دار املطبوعات احلديثة ،ط1410 ،2هـ.

 -33خزانة األدب ولب لباب لسان العرب :للبغدادي ،حتقيق ورشح :عبد السالم ممد هارون.
 -34اخلصائص :البن جني ،اهليئة املرصية العامة للكتاب.

 -35الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون :للسمني احللبي ،حتقيق :د .أمحد ممد
اخلراط ،دار القلم ،دمشق ،ط1406 ،1هـ 1986م.

 -36دراسات ألسلوب القرآن الكرمي :ملحمد عبد اخلالق عضيمة ،دار احلديث ،القاهرة.

 -37ديوان حسان بن اثبت :رشحه وكتب هوامشه وقدم له :األستاذ عبد اهلل مهننا ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط1414 ،2هـ 1994م.

 -38ديـ ـوان ذي الرم ـ ـة الباهلي :حتقيق عبد القدوس أبو صالح ،مؤسسة اإليامن ،جدة،
ط1402 ،1هـ.

 -39الذيل على الروضتي :أليب شامة املقديس ،عرف الكتاب وترجم للمؤلف
وصححه ممد زاهد الكوثري ،دار اجليل ،بريوت ،ط1974 ،2م.

 -40الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة :للمراكيش ،حتقيق :الدكتور إحسان
عباس ،والدكتور ممد بن رشيفة ،والدكتور بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي،
تونس ،ط2012 ،1م.
 -41رسالة الغفران :أليب العالء املعري ،صححها ووقف عىل طبعها :إبراهيم اليازجي،
مطبعة أمني هندية باملوسكي ،مرص ،ط1325 ،1هـ 1907م.
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 -42زاد املسري يف علم التفسري :البن اجلوزي ،حتقيق زهري الشاويش ،املكتب
اإلسالمي ،ط1404 ،3هـ.
 -43سراج القارئ املبتدئ وتذكار املقرئ املنتهي :البن القاصح ،راجعه الشيخ عل ممد
الضباع ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع1401 ،هـ 1981م.
 -44شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ،حتقيق :ممد باسل عيون السود ،دار الكتب
العلمية ،ط1420 ،1هـ 2000م.
 -45شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :حتقيق :ممد ميي الدين عبد احلميد ،دار
الرتاث ،القاهرة ،ودار مرص للطباعة ،سعيد جودة السحار ورشكاه ،ط1400 ،20هـ 1980م.
 -46ش ـرح األشـمـونـي علـى ألفـي ـ ـة ابـ ـن مـالـك :دار الكتـب العلميــة ،بريوت ،ط،1
1419هـ 1998م.
 -47شرح التسهيل املسمى «متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» :ملحب الدين احللبي
املعروف بناظر اجليش ،حتقيق :أ .د .عل ممد فاخر وآخرين ،دار السالم للطباعة والنرش
والتوزيع ،القاهرة ،ط1428 ،1هـ.
 -48شرح الكافية الشافية :البن مالك ،حتقيق :عبد املنعم أمحد هريدي ،مركز البحث
العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة أم القرى ،ط1402 ،1هـ.
 -49شرح املفصل للزخمشري :البن يعيش ،قدم له :الدكتور إميل بديع يعقوب ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط1422 ،1هـ 2001م.
 -50شرح اهلداية :للمهدوي ،حتقيق :د .حازم سعيد حيدر ،مكتبة الرشد بالرياض،
ط1416 ،1هـ .
 -51شرح شذور الذهب يف معرفة كلم العرب :البن هشام ،حتقيق :عبد الغني الدقر،
الرشكة املتحدة للتوزيع ،سوريا.
 -52شرح مشكل اآلاثر :أليب جعفر الطحاوي ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة
الرسالة ،ط1415 ،1هـ.
 -53شواذ القراءات :للكرماين ،حتقيق الدكتور :شمران العجل ،طبعة مؤسسة البالغ،
بريوت ،ط1422 ،1هـ 2001م.
 -54الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية :إلسامعيل بن محاد اجلوهري ،حتقيق :أمحد عبد
الغفور عطار ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط1407 ،4هـ 1987م.
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 -55طبقات الشافعية الكربى :لتاج الدين السبكي ،حتقيق :د .ممود ممد الطناحي،
ود.عبد الفتاح ممد احللو ،هجر للطباعة والنرش والتوزيع ،ط1413 ،2هـ.
 -56العقد النضيد يف شرح القصيد :للسمني احللبي ،حتقيق :د .أيمن رشدي سويد ،دار
نور املكتبات بجدة ،ط1422 ،1هـ 2001م.
 -57عقيلة أتراب القصائد يف أسىن املقاصد :لإلمام الشاطبي ،حتقيق :د .أيمن رشدي
سويد ،دار نور املكتبات للنرش والتوزيع ،جدة ،ط1422 ،1هـ.
 -58علل الوقوف :البن طيفور السجاوندي ،حتقيق د .ممد بن عبد اهلل العيدي ،مكتبة
الرشد ،ط1415 ،1هـ 1994م.
 -59غاية النهاية يف أمساء رجال القراءات أول الرواية والدراية :البن اجلزري ،حتقيق :ج
براجسرتارس ،دار الكتب العلمية ،ط1402 ،2هـ.
 -60غيث النفع يف القراءات السبع :لعل النوري الصفاقيس ،حتقيق :سامل بن غرم اهلل
الزهراين ،رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى1426 ،هـ.
 -61الفتح املواهيب يف ترمجة اإلمام الشاطيب :لشهاب الدين القسطالين ،حتقيق :إبراهيم
عامن ،األردن ،ط1421 ،1هـ 2000م.
بن ممد اجلرمي ،دار الفتحَّ ،
 -62فتح الوصيد يف شرح الوصيد :أليب احلسن السخاوي ،حتقيق :موالي ممد
اإلدرييس الطاهري ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1423 ،1هـ 2002م.
 -63فرائد املعاين يف شرح حرز األماين :البن آجروم الصنهاجي ،حتقيق :د.عبد الرحيم
بن عبد السالم نبوليس ،رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى1417 ،هـ 1997م.
 -64الفريدة البارزية يف حل القصيدة الشاطبية :البن البارزي ،حتقيق :عبد اهلل بن حامد
السليامين ،رسالة ماجستري بجامعة أم القرى1416 ،هـ.
 -65الفوز الكبري يف أصول التفسري :لويل اهلل الدهلوي ،ترمجة ممد منري آغا الدمشقي،
طبع باعتناء منري ممد كتب خانة.
 -66قراءة اإلمام انفع عند املغاربة  :للدكتور عبد اهلادي محيتو ،منشورات وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية1424 ،هـ 2003م.
 -67القطع واالئتناف :للنحاس ،حتقيق د .أمحد خطاب العمر ،مطبعة العاين ،بغداد1398 ،هـ.
 -68كـتـاب سي ـب ـويـ ـ ـه :تـحـقـيــق عبــد الســالم هـــارون ،مـكـتـبـة اخلـانـجـي بـالـقـاهــرة ،ط،3
1408هـ 1988م.
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 -69كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :حلاجي خليفة ،تصحيح ممد رشف
الدين ورفعت الكييس ،عامل الكتب ،ط1416 ،1هـ.
 -70الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها :ملكي بن أبى طالب ،حتقيق:
د.ميي الدين رمضان ،مؤسسة الرسالة ببريوت ،ط1407 ،4هـ.
 -71كنز املعاين شرح حرز األماين :ملحمد بن أمحد املوصل الشهري بشعلة ،املكتبة
األزهرية للرتاث1418 ،هـ.
 -72كنز املعاين يف شرح حرز األماين :إلبراهيم بن عمر اجلعربي ،حتقيق :أمحد اليزيدي،
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب ،ط1419 ،1هـ 1998م.
 -73كنز املعاين يف شرح حرز األماين :إلبراهيم بن عمر اجلعربي ،نسخة خطية مفوظة
باملكتبة األزهرية ،برقم (.)16189/151
 -74الآللئ الفريدة يف شرح القصيدة :أليب عبد اهلل الفايس ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد
املجيد نمنكاين ،رسالة ماجستري بجامعة أم القرى ،عام 1420هـ.
 -75لباب النقول يف أسباب النزول :للسيوطي ،ضبطه وصححه :األستاذ أمحد عبد
الشايف ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 -76اللباب يف علوم الكتاب :البن عادل احلنبل ،حتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود
والشيخ عل ممد معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1419 ،1هـ 1998م.
 -77لسان العرب :البن منظور ،دار صادر ،بريوت ،ط1414 ،3هـ.
 -78جماز القرآن :أليب عبيدة معمر بن املثنى ،حتقيق :ممد فواد سزگني ،مكتبة
اخلانجي ،القاهرة1381 ،هـ.
 -79الـمـحـت ـسب فـي تـبـيـيـن وجـ ـوه ش ـواذ القـ ـ ـراءات :البن جني ،حتقيق :عل النجدي ناصف،
دار سزكني.
 -80احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز :البن عطية ،حتقيق :عبد السالم عبد الشايف
ممد ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1422 ،1هـ.
 -81املختار يف معاين قراءات أهل األمصار :أليب بكر أمحد بن عبيد اهلل بن إدريس،
حتقيق :الدكتور عبد العزيز بن محيد اجلهني ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1428 ،1هـ.
 -82خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع :البن خالويه ،طبعة عامل الكتب ،بريوت.
 -83املستدرك :للحاكم ،حيدر آباد1341 ،هـ.
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 -84مشكل إعراب القرآن :ملكي بن أيب طالب  ،حتقيق :د .حاتم صالح الضامن،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1405 ،2هـ.

 -85معاين القرآن :لألخفش ،حتقيق :الدكتورة هدى ممود قراعة ،مكتبة اخلانجي،
القاهرة ،ط1411 ،1هـ.

 -86معاين القراءات :أليب منصور األزهري ،حتقيق  :د .عيد مصطفى درويش ود.
عوض بن محد القوزي ،دار املعارف ،ط1412 1هـ 1991م.

 -87معاين القرآن وإعرابه :للزجاج ،حتقيق :د .عبد اجلليل عبده شلبي ،عامل الكتب،
بريوت ،ط1408 1هـ.

 -88معاين القرآن :للفراء ،حتقيق :أمحد يوسف نجايت وممد عل النجار ،بدون مكان
وتاريخ للطبع.

 -89معاين القرآن :للنحاس ،حتقيق :ممد بن عل الصابوين ،جامعة أم القرى ،مكة
املرمة ،ط1409 ،1هـ.

 -90معجم األدابء :لياقوت احلموي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

 -91معجم البلدان :لياقوت احلموي ،دار صادر ،بريوت ،ط1995 ،2م.

 -92معجم مقاييس اللغة :البن فارس ،حتقيق :عبد السالم هارون ،دار الفكر1399 ،هـ.

 -93معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار :للذهبي ،حتقيق :طيار آلتي قوالج،
مركز البحوث اإلسالمية التابع لوقف الديانة الرتكي ،استانبول ،ط1416 ،1هـ 1995م.

 -94مفاتيح األغاين يف القراءات واملعاين :أليب العالء الكرماين ،حتقيق :د .عبد الكريم
مصطفى مدلج ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط1422 ،1هـ 2001م.

 -95مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم :ألمحد بن مصطفى الشهري
بطاشكربي زاده ،دائرة املعارف بحيدر آباد الدكن باهلند1329 ،هـ.

 -96املفردات السبع :أليب عمرو الداين ،مكتبة القرآن ،مرص.

 -97املقاصد الشافية يف شرح اخللصة الكافية :أليب إسحق الشاطبي ،حتقيق :د .عبد

الرمحن العثيمني ،معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة أم القرى،

مكة املكرمة ،ط1428 ،1هـ 2007م.
 -98املقتضب :للمربد ،حتقيق :ممد عبد اخلالق عظيمة ،عامل الكتب ،بريوت.
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 -99املقصد لتلخيص ما ىف املرشد يف الوقف واالبتداء :لزكريا األنصاري ،دار املصحف،
دمشق ،ط1405 ،2هـ 1985م.
 -100املقنع يف رسم مصاحف األمصار :أليب عمرو الداين ،حتقيق :ممد الصادق
قمحاوي ،مكتبة الكليات األزهرية.
 -101املكتفى يف الوقف واالبتدا يف كتاب للا عز وجل :أليب عمرو الداين ،حتقيق يوسف
املرعشل ،مؤسسة الرسالة ،ط1404 ،1هـ 1984م.
 -102ملء العيبة مبا ُمجع بطول الغَيبة يف الوجهة الوجيهة إىل احلرمي مكة وطيبة :البن
رشيد الفهري السبتي (ت721هـ) تقديم وحتقيق :ممد احلبيب بن اخلوجة ،دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت ،ط1408 ،1هـ.
 -103املمتع يف التصريف :البن عصفور ،حتقيق :الدكتور فخر الدين قباوة ،دار املعرفة،
بريوت ،ط1407 ،1هـ.
 -104منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا :لألشموين ،دار املصحف1403 ،هـ 1983م.
 -105املوضح يف وجوه القراءات وعللها :البن أيب مريم ،حتقيق :عمر محدان

الكبييس ،اجلامعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة ،ط1414 ،1هـ 1993م.
 -106النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة :البن تغري بردي ،دار الكتب ،مرص .
 -107النشر يف القراءات العشر :البن اجلزري ،تصحيح :عل ممد الضباع ،دار
الفكر للطباعة.
 -108نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب :للمقري ،حتقيق :إحسان عباس ،دار
صادر1408 ،هـ.
 -109نكت اهلميان يف نكت العميان :للصفدي ،علق عليه ووضع حواشيه:
مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1428 ،1هـ 2007م.
 -110هجاء مصاحف األمصار :ألمحد بن عامر املهدوي ،حتقيق :األستاذ الدكتور
حاتم صالح الضامن ،دار ابن اجلوزي ،الرياض ،ط1430 ،1هـ.
 -111الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع :لعبد الفتاح بن عبد الغني القايض،
مكتبة السوادي للتوزيع ،ط1412 ،4هـ 1992م.
 -112وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :البن خلكان ،حتقيق :إحسان عباس ،دار
صادر ،بريوت ،ط1971 ،1م.
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