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 :احلمد هللا, والصالة والسالم عىل رسول اهللا, وعىل آله وصحبه ومن وااله, وبعد

ِفهذا جهد متواضع يف مجع ما قام به بعض رشاح الشاطبية  ْ املعروفة بحرز األمـاين َ
َ أبياهتا, أو قاموا بإضـافة يشء مـن نمن إصالح وتعديل يف بعضووجه التهاين  مهـم ْظٍ

  .ٍ لغرض توضيح وتبيني, أو دفع شك ورفع إهبام;إىل أبياهتا
مـن َّالـرشاح ُ رشوح الشاطبية املطبوعة كلهـا, فجمعـت مـا قـام بـه ُوقد طالعت

  .تعديالت وإصالحات يف أبياهتا
 :, منها للقصيدةً بيتا)٢٣٦(  ولقد شملت تلك التعديالت من حيث املجموع

 . من خطبة الكتاب إىل آخر أبواب األصولً بيتا−١٢٦
 .شيات من بداية سورة البقرة إىل آخر القصيدةْرَ من الفأبيات −١١٠

وقد اشتمل البحث عىل مقدمة ومتهيد يتضمن تـراجم مـوجزة, ثـم يـأيت القـسم 
اين فقـد َّاألول, وقد خصصته للتعديالت املتعلقة باألبيات األصولية, وأما القـسم الثـ

َّتضمن التعديالت املتعلقة باألبيات الفرشية, وختمـت البحـث بخامتـة فيهـا النتـائج 
 .والتوصيات

                                                 
 . مكة املكرمة−جامعة أم القر   كلية الدعوة وأصول الدين−أستاذ مساعد بقسم القراءات   (*)
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 ةـدمـقـم

مه البيان, والصالة َّم القرآن, خلق اإلنسان, علَّاحلمد هللا الرحيم الرمحن, الذي عل
نا حممـد والسالم عىل أرشف األنبياء والرسل, سيد اإلنس واجلان, نبينا وإمامنا وقدوت

 تبعهم بإحـسان عـىل مـر العـصور ْنَ وم,واضح الدليل والربهان, وعىل آله وأصحابه
 :واألزمان, وبعد

َّفهذا جهد متواضع يف مجع ما قام به بعـض جهابـذة القـراء مـن رش ِ ْ َ ٌ اح القـصيدة ٌ
ْالشاطبية املعروفة بحرز األماين ووجه التهاين لإلمام أيب القاسم بن فريه بن خلـف بـن  ُّ ِ

َمحد الرعيني الشاطبي أ  من إصالح وتعـديل يف بعـض أبياهتـا لغـرض ,)١()ه٥٩٠ت(ُّ
ٌتوضيح وتبيني, أو دفع شك ورفع إهبام, وهي كثرية لكثرة رشاح القصيدة املباركة ٍ إذ  ,ٍ

, ولكـن أغلـب تلـك الـرشوح )٢(تصل رشوحها إىل ما يقرب من مائة رشح أو تعليق
ٌخمطوط, وبعضها مفقود, فليس بمقدور   −شخص قليل البضاعة وغري راسـخ القـدم ٌ

ُمل يطبع مـن وال سيام أنه َ يف هذا املضامر أن يستقيص اإلصالحات والتعديالت, −مثيل 
ُّيكاد يعد عىل أصابع اليدينالذي ر اليسري ْزَّتلك الرشوح الكثرية إال الن َ ُ)٣(. 

َولقد لفت نظري إىل ذلك قول الناظم رمحه اهللا َ َ: 
َ وإن كان−٧٨ َْ ِ ٍ خرق فادركه بفضلةَ َ ْ َ ِ ُ َّْ ِ َ ٌ ْ َمن احللم وليصلحه من جاد مقوال         َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َْ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ِْ ْ 

َ رشوح الشاطبية يف رشح البيـت املـذكور, فوجـدت بعـضهم نبـه عـىل ُفطالعت َّ َ ُّ
 .تعديالت قام هبا ألبيات الشاطبية

                                                 
 . تعاىلستأيت ترمجته يف التمهيد ضمن تراجم موجزة للرشاح بإذن اهللا   )١(
 . للدكتور عبد اهلادي محيتو»حرز األماين«اإلمام الشاطبي ودراسة عن قصيدته : انظر   )٢(
 سـيأيت ,ًثالثـة عـرش رشحـانحـو  إال – حسب علمي, واهللا أعلـم –مل يطبع من رشوحها باللغة العربية   )٣(

  .رها ضمن ترمجة الناظم رمحه اهللاْكِذ
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ًطـأ يف َمن وجـد خـِ يف هذا البيـت لـَنِذَوأ«: قال ابن القاصح يف رشح هذا البيت
ُنظمه وجاد مقوله أن يصلح ذلك اخلطأ َُ ْ ِ«)١(. 

وقد أصلح الـشيخ أبـو شـامة مواضـع منهـا, وكـذا «: وقال العالمة عيل القاري
ْ فغري, احلقري تبعهام يف هذه اجلرأة)٢(ُّالعالمة اجلعربي أماكن فيها, وكذا الفقري ُت بعض َّ

ًأبياهتا وزدت عىل بعضها شيئا  .)٣(»... من متعلقاهتاُّ
ُفمن ثم بدأت بتصفح كل ما طبع ووقع يف يدي مـن رشوح الـشاطبية, وركـزت  َُّ َ ِ ُ ُّ َِّ َّ
 ,عىل ما قاموا به من تعديالت وإصالحات يف أبياهتا بأنفسهم أو نقلوهـا عـن غـريهم

 .ُفجمعتها يف هذا البحث
ْمجإىل ُ أنني مل أسبق – حسب علمي, واهللا أعلم –وأعتقد  ع تلك اإلصالحات َ

فيدة للباحثني, وطالب العلم  أهنا م− حسب وجهة نظري –ت, وأر والتعديال
ّ أسأل اهللا العيل القدير رب العرش العظيم .ً, ولطالب علم القراءات خصوصاًاعموم ّ

َّ القبول لد اخلواص والعوام, إنه  عميلِّأن يرزقني إخالص النية يف العمل, ويرزق ّ ّ
ُّويل ذلك والقادر عليه ِ َ. 

 :خطة البحث
 :تمل البحث عىليش

  .مقدمة, ومتهيد, وقسمني, وخامتة
أمهية املوضوع, وخطة البحث, ومنهجـي يف مجـع تعـديالت :  تشتمل عىلاملقدمة

                                                 
 .٢٣رساج القارئ, ص  )١(
: , الورقـة, واملثبت من خمطوطة مصورة من مكتبة رضا رامبور اهلند)التقصري: ( األماين املطبوعيف حدث   )٢(

 ).ب/٢٣(
 .٢٦−٢٥حدث األماين, ص  )٣(
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 . وإصالحاهتماحَّالرش
اإلمام الشاطبي : صاحب القصيدة: ٍ عىل تراجم موجزة لكل منالتمهيدويشتمل 

َوقمت أنا بدوري بجمعهارمحه اهللا, والرشاح الذين قاموا بتعديالت يف أبياته,  ُ. 
 .  يف التعديالت املتعلقة باألبيات األصولية:القسم األول
 . التعديالت املتعلقة باألبيات الفرشية:القسم الثاين

 .خامتة يف نتائج البحث, ثم الفهارس: ًوأخريا
 :منهجي يف مجع التعديالت واإلصالحات

 .الوصفي استعملت يف إعداد هذا البحث املنهج االستقرائي −
َ مجع مـا قـام − بقدر املستطاع بذل غاية جمهودي يف البحث والقراءة −ُ حاولت −

 :ٌّه عىل إصالحات غريه كل منَّبـَبتعديله أو إصالحه من األبيات أو ن
 ).ه٦٤٣ت(ّ اإلمام أيب احلسن السخاوي −١
 ).ه٦٦٥ت(ّ واإلمام أيب شامة املقديس −٢
 .)ه٦٥٦ت(ّمحد بن حممد املوصيل  واإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أ−٣
 .)ه٦٥٦ت(ّ واإلمام أيب عبد اهللا حممد بن احلسن بن حممد الفايس −٤
 ).ه٧٣٢ت(ّ واإلمام اجلعربي −٥
 ).ه٧٥٦ت(ّ واإلمام السمني احللبي −٦
 ).ه٩١١ت(ّ واإلمام جالل الدين السيوطي −٧
ّ واإلمام عيل بن سلطان حممد القاري اهلروي املكي −٨ ّ  ).ه١٠١٤ت(ّ

 .املقديس, واجلعربي, والقاري: ومل أجد منهم معنيا بالتعديالت ومهتام هبا إال
أما الباقون, فمنهم من كانت تعديالته يـسرية, ومـنهم مـن اكتفـى بالتنبيـه عـىل 

 .تعديالت غريه
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َاملعارصين من عني بعمل تعديالت يف أبيات رشاح الشاطبية َّكام أنني مل أجد من  َِ ُ ْ
ّنقل ما عدله املتقدمون من رشاح القصيدة أو التنبيه عليهافعله بعضهم اية ما الشاطبية, غ َّ. 

 : ومنهجي يف اجلمع والعرض لتلك التعديالت يتلخص فيام ييل
ً أوال−ُأكتب   − ً بيتا من متن احلرز لإلمام الشاطبي رمحه اهللا, مع ذكر رقـم البيـت − ّ

 . ملن له تعديل أو إصالحًكر تعديال ثم أذ,− حسب ترقيمه يف املنظومة−يف بدايته 
ّأحاول يف نقل التعديالت اختصار كالم الـرشاح حـول سـبب التعـديل لتقليـل   −

 .حجم البحث, إال ما دعت إليه الرضورة لتوضيح كالم بعضهم
ِّما ذكرته من التعديالت يعرب عن وجهة نظر املعدلني, و  − َُ َ ُُْ ُ ام أنني مل أقـصد يف هـذا بِّ

َجلمع املجرد للتعـديالتالبحث إال ا ُ لـذا تركـت تعـديالهتم دون مناقـشتها أو ;َّ
 .تعليق عليها

َر ما اعرتض به عىل الناظم يف مواضع من نظمه, وأجيب عنـه, أو ْكِض لذَّال أتعر  − ِ ُ
َنبه عىل تسامح يف تعبريه, أو عـىل عـدم شـموله لـبعض الوجـوه دون تعـديل يف  ِّ ُ

أنه ليس من موضوع بحثي, وأمثلة ذلك كثرية  لعدم جدو ذكر ذلك, كام ;أبياته
 . للسمني احللبي رمحه اهللا»العقد النضيد«يف وال سيام يف الرشوح, 

اعتمدت يف مراجعة رشح اجلعربي والسمني احللبي القدر املطبوع منهام, وحاولت   −
َّبقدر املستطاع متابعة رشح اجلعربي يف املصورة من خمطوطته, وال أدعي استقصاء  َّ

 .ّفرة لديالصعوبة القراءة يف املصورة املتويف اجلزء املخطوط; عديالته ت
مل أهتم بجمع املواضع التي نبه بعض الرشاح عىل تقـديم وتـأخري بعـض أبيـات   −

القصيدة نفسها, دون عمل أي تعديل فيها, لعدم دخول ذلـك يف نطـاق بحثـي, 
 :كقول أيب شامة تنبيها عىل قول الناظم

 الـَفْوَ راق ننْلمَ ْمُويف النمل مايل د           عامرُي ابنِ أريض رصاط ممايت أتى−٤١٦
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 .)١()وحمياي وممايت: (بـ ليتصل الكالم ;كان أوىل) حمياي: (لو أتى هبذا البيت بعد
شيات حسبام جاءت ْرَ ذكرت عناوين األبواب األصولية وأسامء السور يف قسم الف−

 .ليها لسهولة الرجوع إ;يف القصيدة الشاطبية
َمل أعن بتعريف  − ْ املصطلحات القرائية أو التجويديـة, كاإلدغـام واإلظهـار, واملـد ُ

ٌمعرفةألهنا  ;وما إىل ذلك... والقرص َ ُ يف كتب القوم, ففـي تعريفهـا هنـا حتـصيل َّ
ٌحاصل, وتضعيف حلجم البحث ٍ. 

 تعـديل  أو, مل أهتم بذكر القراءات ونسبتها إىل من قرأ هبا عند ذكر بيت القـصيدة−
 .ً مستقالً ألن له جماال;ّشارح ما

 مل أتعرض لنقل أبيات التحريـرات مـن كتبهـا, كتحريـرات اجلمـزوري يف كنــز −
 ومـا إىل ذلـك مـن منظومـات املتـأخرين ,املعاين, وإحتاف الربية خللف احلسيني

 أو رسـائل مـستقلة ً لكوهنا كتبـا;كاإلمام املتويل واإلبياري واخلليجي ونظرائهم
 ., وخيرج عن موضوعهًولة, وبذكر أبياهتم يطول البحث كثريامتدا

 مـن ي; إذ أوردت نـصوصهّإلمـام عـيل القـارلخالفت فيام نقلته مـن تعـديالت 
حـدث (لكون أغلبها مستخلصة ومستخرجة من رشحه للشاطبية ) الضابطية(رسالته 
 . وهي أوضح عبارة من األصل,)األماين
تب إال األبيات املعدلة التي فيها فوائد, وتركت  أال أك− بقدر اإلمكان − حاولت −

, نحـو ًاحـتامالهم كان التعديل فيها غري رضوري, أو عدهلا بعـضما من األبيات 
 :قول اإلمام أيب شامة يف قول الناظم

 الـِّفُاع كــ إذ شِّ الضمُحْتَ وفَّلـُغَي         يفَّمُ وبالغيب عنه جتمعون وض−٥٧٥
إذ (قـراءة املرمـوز هلـم بــ )  وفتح الضمَّلُغَوضم يف ي: (بأن الناظم أراد من قوله

                                                 
 .٢/٢٥٢: إبراز املعاين  )١(
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 :إذ لو أراد األخر لقال«: بقولهال العكس, ) شاع كفال
ُ يغ        وفتح أن... ....................... ُّل وضم الفتــَ  والــك نــح حقـَّ

 .)١(» ونحو ذلك,نل دائام حال:... أو/ دام ندا حال :... أو
 : بيت الناظمِونحو قوله يف تعديل

َ وضم استحق افت−٦٢٧ َُّ ِ َّ َرسَ وكٍ حلفصْحَ  ................................      ُهْ
 ولكـن املعنـى كـان ,...وتاء استحق افتح حلفص وحاءه: وكان يمكنه أن يقول«

ُخيتل يف التاء دون احلاء, فإن ضد الفتح الكرس, والتاء يف قراءة غري حفـص مـضمومة,  َّ
) وحـاءه: (وكرسه, فهـو أوىل مـن أن يقـول: وضم استحق, ثم قال: لفاحتاج أن يقو

 .)٢(»...لوجهني
 :وكقول اإلمام أيب عبد اهللا املوصيل يف رشح بيت الشاطبي

 الـِّضُ فُولـُّ الوجهان والطٍويف عني         ًعاِبْشُ مِحِد الفواتـه عنـ لَّدُ وم−١٧٧
والطـول هـو ... أو املد والقرصاملد التام واملتوسط, : قيل: والوجهان املذكوران«

التـام ): الوجهان(إشباع املد مرجح عىل غري اإلشباع ملا ذكرنا, وهذا يقوي أن املراد بـ 
 .)٣(»املد فضال:...واملتوسط, وإال لقال

 .)٤( عند اإلمام أيب عبد اهللا الفايسًونحو هذا التنبيه كثري جدا
 نحو قـول اإلمـام أيب ًه عذرا ولكنه التمس ل, لبيتًتعديالبعض الرشاح أو رأ ,

 :شامة عىل قول الناظم
                                                 

 .٣/٤٣: إبراز املعاين  )١(
 .٣/١٠٣: إبراز املعاين  )٢(
 .١٠٩ −١٠٨كنز املعاين, ص  )٣(
 .٢١٠, ١٩٤, ١٩٢, ١١٧, ٢/٨٤: لآللئ الفريدةا: − ال احلرص–ينظر للمثال   )٤(
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 :البيت.... هاِوحُ فيها ونَّجَ خطايا حْ ولكن−٧٠٣
:  إذ لقائل أن يقول; وهو مشكل﴾¯   °   ﴿ وقرأ الباقون بجمع السالمة«

 وبعـضهم ,وا باإلفراد, أو بعضهم بجمع السالمةؤمن أين يعلم ذلك, فلعل الباقني قر
 ا يف سورة األعراف?وؤباإلفراد كام قر

 ...كنوح خطايا فيهام حج وحده/ والغري بالكرس عدال : فلو أنه قال بعد قوله
خطيئاتكم : (, ولعله اجتزأ عن ذلك بقوله أوالًمل يبق مشكال... كحرف نوح: أي

 .)١(»)..ه عنهْدِّوح
 :أو نحو قوله يف تعديل بيت الناظم

   انَثِّنَوأٍلْصَ فِفْلُ عن خْفِ ويف الروم ص−٧٢٣
ًســار حــالُ مــع األرس األَونـيكــ   َ حــالُ
 املوضعني َجْزَلكان أظهر, ولكنه قصد م... ويف األرس األسار: ولو كان قال«

 .)٢(»وكن فيكون: من غري ختلل واو فاصلة بينهام, ولو قاله بالواو لكان له أسوة بقوله
   :  عىل قول الناظمًوكقول اجلعربي تعليقا

 .................................  االوىل وابن غلبون طاهر وعادا −١٧٥
 :لكان أحسن عىل نحو) ووسطه قوم: (إىل قوله) وابن غلبون: (ولو قدم قوله«

 الـــِّثُى لاليامن مـذكم آتــؤاخـي             رــر طاهـ وبالقصٌومــ قهــَطَّووس
 .)٣(»ون الثالث دْنيَلَّلكن قصد التنبيه عىل أن االستثناء مفرع عىل األو

درج األبيات التي قاهلا بعض الرشاح لفائدة ال تتعلق بالقراءة, وال بتعديل ُ كام أنني مل أ−
                                                 

 .٣/١٨٥: إبراز املعاين  )١(
 . يف مواضع كثرية»الآللئ الفريدة«, وينظر مثل هذا عند الفايس يف ٣/٢٠٤: إبراز املعاين  )٢(
 .٣٥٩كنز املعاين, ص  )٣(



٢٩ 

 :يف بيت الشاطبية, نحو قول اإلمام السخاوي رمحه اهللا عند رشحه لقول الناظم
 دالْرَمَش ْبِخاط النون  يفًعاَوم هَـن           ـْنَتِّيَبـُون ً رابعاْمُ فاضمَّنَ نقول−٩٣٩

 :يقول بعض التسعة الرهط لبعض, وهذه أسامؤهم نظمتها... «
 ُارَدــــُوق اصـمــط عْيَبُ سْريــَمُع           ٌعَدـْصِ ومُلـيَذُهـم والـْنَاب وغـرب
 .)١(»ُوارـَب وسـالنف دوانـأال إن ع   ٍالحــن بصـ املاكريُعان رهـطْمَوس
 من قائليها, كـام قـال اإلمـام  وكذا األبيات التي نظموها لفائدة, ولكن مل أحتقق−

 :من الشاطبية) ١١٥٢(السخاوي يف رشح البيت 
 الــُمْشَأداد ـض باالْعَ فامجٌلِومستف  هاـُ صفاتٌاحـ وانفتٌوــْخَ ورٌرـوجه

 :, جيمعهاً حرفا عرشفاملجهورة تسعة«
ِرنـٍم ضـِالــٍاو ظــــُزاء غــج َّ ذب إن عويلــَق   يــَّ  دــول املـاد طــَ
 : ًوالرخوة ثالثة عرش حرفا: الوق

 :الثاء والفاء والزاي, وباقيها يف أوائل كلامت هذا البيت
َاءه ظلم صاحب خان غدراـس   ُال شاحب ذاب رضاــــذه حـــه ٍ ُ ُ ُ َ«)٢(. 
اح إال أهنم رجعوا عنهـا فـيام بعـد, َّ وكذا األبيات التي قام بتعديلها بعض الرش−

 .سو ألف عند الكسائي ميال.:.  وبعضهم:  الناظم عىل قولًقاِّكقول القاري معل
ل, وهو َّ عىل التفصيل املعوُليس عليه العمل, بل االعتامد«: قال صاحب اإلنشاد«

 :غري مفهوم من العبارة, بل قد يؤخذ بضده من اإلشارة, فقلت
َكعرب ْ ْ مائه وجهه وليكه وقد ْهِ ْ ْ َ َْ ْ َ َ َ َّميَتـ ْيِائــالكسد ـ عنٍفــو ألــس   حكيِ  الـَ

                                                 
 .٤/١١٦٠: فتح الوصيد  )١(
 .١٤٥٢−٤/١٤٥١:  الشارح, انظرمها املحقق من نظمَّدَ, وقد ع١٣٥٤−٤/١٣٥٣: فتح الوصيد  )٢(



٣٠ 

 .)١(»...ثم رجعت عن ذلك, ملا تبني يل صواب خالف ما هنالك
مل أهتم برتمجة األعالم الذين ورد ذكرهم يف ثنايا البحث, لكوهنم معروفني عنـد   −

َّمن أئمة القـراء أو رواهتـم أو بعـض طـرقهم, فمـن ثـم مل أذكـر بوصفهم القوم  َ
 .ترامجهم

يض ألوزاهنـا ُّ دون تعـر,فـات قائليهـاذكرت التعديالت عـىل مـا وردت يف مؤل  −
 .فن العروضيف  قدمي يف هذا املجال ِ لعدم رسوخ;الشعرية

َكتبت اآليات القرآنية  − ِ مصحف املدينة (َ أو أجزاءها بالرسم املصحفي من برنامج ُ
 مع عزوها بني معكوفتني داخل الـنص, دون العـزو يف ,)النبوية للنرش احلاسويب

 البحث بكثرهتا, كام أنني مل أقم بعزو الكلـامت لكيال يثقل − ً إال نادرا–احلوايش 
ها ِوْزَ الرضورة إىل عِتَعَا يف القرآن الكريم, إال إذا دُراهنَوَ أو التي يكثر د,املفردة

 .ًكتحديد مواضعها مثال

                                                 
 ).أ/٤٦(الضابطية : , وراجع١٣٢حدث األماين, ص  )١(



٣١ 

 :متـهــيــد

  تراجم موجزة لكل من 
 ِّاإلمام الشاطبي, والرشاح املعدلني ألبيات القصيدة

 )١( ترمجة موجزة للناظم رمحه اهللا:ًأوال
ُّ القاسم بن فيـر−أو أبو حممد−هو اإلمام أبو القاسم   بن خلف بن أمحد الشاطبي هِ
 ولد يف آخر سنة ثامن وثالثني ومخسامئة بشاطبة, وانتقـل إىل .ُّالرعيني األندليس الرضير

أليـويب مرص بعد ما جاوز الثالثني من عمـره, وذلـك بعـد اسـتقالل صـالح الـدين ا
 وقد بدأ بطلب العلم منذ نعومة أظفـاره, فأخـذ .باحلكم يف مرص وقيام الدولة األيوبية

ًعلام غزيرا, ورحل من َّحصل يتتبع علامء شاطبة ومقرئيها حتى   »بلنـسية« إىل »شاطبة«ً
ُيا اخلطابة بشاطبة, وكانت ال تسند إال ِّوعرض عىل علامئها, وكان متول أهـل العلـم إىل ً

ْكان يطلب من اخلطبـاء إذ ًف عنها خشية هللا, َّقَوَة والبرص بأمور الناس, ولكنه تنْطِوالف ُ
َ هـذا األمـر نقـصا وخُّدُعـَ يف وصف امللوك واألمراء, وكان الـشاطبي يُاملبالغة ًمـا يف ْرً

ِاملروءة, بل ذكر أن سبب انتقاله  .من شاطبة إىل مرص هو امتناعه عن اخلطابة ُ
ًلمدرسة الفاضلية بمرص تقديرا وتعظيام ملكانته, فاشـتهر ًل الشاطبي شيخا لِعُوج ً

َاسمه, وقصده الطلبة من مجيع األقطار, فاستفاد منه خ ُ َ ْ ال حيٌقْلَ  .نْوَصُ
                                                 

معرفـة القـراء  ,٤/٧١: وفيات األعيان البن خلكـان ,٤/١٦٠: إنباه الرواة للقفطي: من مراجع ترمجته  )١(
 ,٧/٢٧٠: , طبقـات الـشافعية للـسبكي٢١/٢٦١:, سري أعـالم النـبالء لـه٣/١١١٠: الكبار للذهبي

 ,٢/٢٦٠: , بغية الوعاة للسيوطي٢/٢٠: غاية النهاية البن اجلزري ,٧/١٣: ية والنهاية البن كثريالبدا
هديـة , ٥/٨: خمترص الفتح املواهبي يف مناقب الشاطبي للقسطالين, شذرات الذهب البن العامد احلنبيل

للـدكتور , اإلمـام الـشاطبي ودراسـة عـن قـصيدته حـرز األمـاين ٥/٨٢٨: العارفني إلسـامعيل باشـا
 .عبداهلادي محيتو



٣٢ 

 أحد األعالم املشهورين يف األقطار, قـرأ القـراءات وأتقنهـا, − رمحه اهللا –وكان 
ِ يف العربية, ومن نظر يف قصيدَّرصَبَوحفظ احلديث, وت َ َ َ َ عـرف »والرائية«, »الالمية«: َتيهَ

َقدره ومكانة علمه, فلقد خضع هلا فحول الشعراء, وكبار البلغـاء, وح ِ ْ َ ٌظهـا خلـق ال ِفْ ْ َ
َحيص ْ ًون, وكان ورعا عازفا عن مناصب الدنياُ ً ِ َ. 

َولقد رزق الق ِ ِ يف الناس مما جعلهم جيمعون عىل إمامته وزهده وإخالصهَبولُ ُ. 
ًن إماما كبريا, أعجوبة يف الذكاء, كثري الفنون, آية من آيـات كا«: قال ابن اجلزري ً ً ً
.... ًرأسا يف األدب, مع الزهد والوالية والعبادة واالنقطـاع.... ًاهللا, غاية يف القراءات

ُّوكان يصيل الصبح بغلس بالفاضلية, ثم جيلس لإلقراء, فكان الناس يتسابقون الرس َ ِّ 
 .)١(»...ًإليه ليال

 :حكم الرائعمن نظمه امل
 التـي نظـم فيهـا كتـاب "حرز األماين ووجـه التهـاين"ّالقصيدة الالمية املسامة بـ   −١

 : التيسري أليب عمرو الداين, ابتدأ أوهلا باألندلس إىل قوله
ُجعلت  ْ َ َأبَ َعىلٍاد ــَ جاـَ َ كل قَ ِّ ِدلي   ِارئــُ ُمنظـال َىلـَع ًالــــَ ْ َأول ِومـَ َّ َ أوالَ َّ َ 

ْوأكملها ب  .املدرسة الفاضلية بالقاهرةَ
َوقد عني العلامء من أئمة القراء وأهل الفن برشح هذه القصيدة املباركة أو التعليق  ِ ُ

ٍ حتى جتاوزت تلك اجلهود مائة مؤلف أو رشح أو تعليق,عليها أو اختصارها َّ َ)٢(. 
 نحو إال – حسب علمي, واهللا أعلم – باللغة العربيةغري أنه مل يطبع من رشوحها 

 :; وهيًثالثة عرش رشحا
                                                 

 .٢/٢١: غاية النهاية  )١(
للـدكتور ...اإلمام الشاطبي ودراسة عن قـصيدته: وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك يف بداية املقدمة نقال عن  )٢(

 .عبد اهلادي محيتو



٣٣ 

إبراز املعـاين أليب ) ٢(بع بتحقيقني يف عام واحد, ُخاوي, طَّفتح الوصيد للس) ١(
الآللـئ الفريـدة ) ٤(كنز املعاين للموصيل, ) ٣(شامة املقديس, طبع بتحقيقني كذلك, 

جـزء مـن كنـز املعـاين ) ٦(جزء مـن العقـد النـضيد للـسمني احللبـي, ) ٥(للفايس, 
رشح الـشاطبية ) ٨(, َّلـه عـدة طبعـاترساج القارئ البن القاصـح, ) ٧(للجعربي, 
) ١١(إرشاد املريـد للـضباع, ) ١٠(حدث األماين للمال عيل القاري, ) ٩(للسيوطي, 

املزهـر يف ) ١٣(تقريـب املعـاين للعلمـي والشـني, ) ١٢(الوايف لعبد الفتاح القايض, 
 .)١(ألردنساتذة بعامن ااألرشح الشاطبية والدرة للجنة من 

قت يف رسائل علميـة يف اجلامعـات يف مرحلتـي ِّقُوهناك رشوح أخر متعددة ح
 .  ومل تطبع بعد,املاجستري والدكتوراه

, والتـي نظـم "عقيلة أتراب القصائد يف أسنى املقاصد" ة بـَّالقصيدة الرائية املسام   −٢
) ٢٩٨: ( وتقـع يفًفيها مسائل املقنع أليب عمرو الداين, وزاد عليه أحرفـا يـسرية,

 للـسخاوي, »كشف العقيلة«الوسيلة إىل : ًبيتا, وحظيت برشوح كثرية, طبع منها
 . البن القاصح»تلخيص الفوائد وتقريب املتباعد«و

يت بعدة رشوح, ِظَ, وقد ح"ناظمة الزهر": هاَّامَقصيدة رائية يف عدد آي السور س   −٣
 . لعبد الفتاح القايض, مطبوع»بشري اليرس«منها 

 ).ه٤٦٣ت( البن عبد الرب, "التمهيد"قصيدة دالية نظم فيها كتاب    −٤
 .ظاءات القرآن الكريم, يف أربعة أبيات   −٥

                                                 
 جديـد, بـل جـلألنه لـيس فـيهام مها رشحني مستقلني, ُّد ال أع−واملزهر التقريب−الرشحان األخريان   )١(

مادهتام العلمية مأخوذ من الوايف للقايض رمحه اهللا بـيشء مـن االختـصار والتهـذيب والرتتيـب, كـام أن 
حممـد خالـد منـصور, /د: ساتذة, بتقسيم أبيات املتن عىل كل مـناألاشرتك يف تأليفه سبعة من » املزهر«
إبراهيم / نرص, دحممد موسى/خالد سيف اهللا سيفي, د/أمحد مفلح القضاة, د/أمحد خالد شكري, د/د

فقد اشرتك يف تأليفه كل من الشيخ سيد الشني أبو » التقريب«حممد عصام القضاة, أما /حممد اجلرمي, د
 للـشاطبية, ومل ة مطبوعحورشوغريه  والشيخ خالد حممد احلافظ العلمي, وللدكتور إهياب فكري حالفر

 . هنااذكرهأغفلت , ولذا اأطلع عليه



٣٤ 

 .موانع الرصف, يف أربعة أبيات   −٦
تويف يف الثامن والعـرشين مـن مجـاد اآلخـرة, سـنة تـسعني ومخـسامئة هجريـة 

القـايض الفاضـل عبـد الـرحيم رافة, بني مرص والقاهرة, بمقـربة َبالقاهرة, ودفن بالق
 .ساينْيَالب

ُتراجم موجزة للرشاح الذين قمت بجمع تعديالهتم أو إضافاهتم: ًثانيا ّ 
 :)١( )ه٦٤٣ :ت(ّاإلمام أبو احلسن السخاوي : ًأوال

ّهو اإلمام أبو احلسن عيل بن حممد بن عبد الـصمد علـم الـدين الـسخاوي, شـيخ 
خا َولد بـس.  عىل ما عليه أكثر املرتمجني له,اطبيةاإلقراء يف زمانه بدمشق, أول شارح للش

من أعامل مرص سنة ثامن أو تسع ومخسني ومخسامئة, وهبا نشأ, وحفظ القرآن الكريم, ثم 
تلقى العلم هبا, وتعلم الفقه املالكي, ثم انتقل إىل املـذهب الـشافعي, وسـكن بمـسجد 

إىل مرص واشتهر أمره الزمه مـدة, رافة يؤم فيه مدة طويلة, وملا وصل اإلمام الشاطبي َالق
 .وقرأ عليه القرآن بالروايات, وتلقن منه قصيدته املشهورة يف القراءات

 بعلـم فيهـاِّوكان يعلم أوالد األمري ابن موسك فانتقل معـه إىل الـشام, واشـتهر 
دي والزمـه, وقـرأ عليـه يف ْنِن الكْمُالقرآن, وعاود قراءة القرآن عىل تاج الدين أيب الي

 . دب, وصار له حلقة بجامع دمشقاأل
ًوكان إماما كامال, ومقرئا حمققا, ونحويا عالمة, مع برصه «: قال اإلمام الذهبي ً ً ً ًً

بمذهب الشافعي, ومعرفته باألصول, وإتقانه للغة, وبراعته يف التفسري, وإحكامه لرضوب 
                                                 

 ,٢٣/١٢٢: , سـري أعـالم النـبالء٣/١٢٤٥: معرفة القراء الكبـار ,١٥/٦٥: األدباءمعجم : ترمجته يف)  ١(
الدكتور موالي حممـد : بتحقيق كل من) فتح الوصيد يف رشح القصيد(, وقد طبع ١/٥٦٨: غاية النهاية

, والـدكتور أمحـد عـدنان ه١٤٢٣اإلدرييس الطاهري يف أربعة أجزاء من مكتبة الرشـد بالريـاض عـام 
يف مرحلة الدكتوراه, رسالة علمية , كالمها ه١٤٢٣ جملدين من مكتبة دار البيان بالكويت عام الزعبي يف

 .ويف مقدمة حتقيق كل منهام ترمجة مفصلة للمؤلف



٣٥ 

وحسن . ..األدب, وفصاحته بالشعر, وطول باعه يف اإلنشاء, مع الدين والتواضع,
التبرصة يف صفات احلروف : من مؤلفاته. )١(» وكثرة التصانيف...األخالق, ووفور احلرمة,

وأحكام املدود, تفسري القرآن من الفاحتة إىل سورة الكهف يف أربعة جملدات, فتح الوصيد يف 
, هداية املرتاب وغاية احلفاظ )مطبوع(, مجال القراء وكامل اإلقراء )مطبوع(رشح القصيد 

 ). مطبوع(, الوسيلة إىل كشف العقيلة )مطبوع(الطالب يف تبيني متشابه الكتاب و
 )٢()ه٦٦٥ :ت(اإلمام أبو شامة املقديس : ًثانيا

هو اإلمام عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم بن عثامن املقديس الدمشقي املعـروف 
لثالث والعرشين مـن شامة كبرية فوق حاجبه األيرس, ولد ليلة اجلمعة ا; بسبب بأيب شامة

علـم :  من شيوخه.ربيع اآلخر سنة تسع وتسعني ومخسامئة برأس درب الفواخري بدمشق
إبـراز املعـاين مـن : من مؤلفاتـه. فيَلِّالدين أبو احلسن السخاوي, واحلافظ أبو طاهر الس

علـوم إىل الـوجيز املرشد , )مطبوع(, الروضتني يف أخبار الدولتني )مطبوع(حرز األماين 
 ).مطبوع(العزيز بالكتاب علق تت

 )٣()ه٦٥٦: ت(اإلمام شعلة أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد املوصيل : ًثالثا
هو اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن احلسني املوصـيل, 

ا , ولد سنة ثالث وعرشين وستامئة, وقرأ القـرآن والقـراءات صـغري»شعلة«املعروف بـ 
, ً فاضـالًعىل أيب احلسن عيل بن عبد العزيز اإلربيل, وعىل غريه من الشيوخ, وكـان شـابا

 ً زاهداً وكان صاحلا,, ذا ذكاء  ومهةً, حمدثاً, مؤرخاً لغوياً, نحوياً أصولياً, فقيهاً حمققاًمقرئا
                                                 

 .٣/١٢٤٧: معرفة القراء الكبار)  ١(
ع ويف حاشيته مراج (١٣٣٦−٣/١٣٣٤: , معرفة القراء الكبار٤٥−٣٧: الذيل عىل الروضتني: ترمجته يف  )٢(

الشيخ : بتحقيق كل من) إبراز املعاين من حرز األماين(, وقد طبع ١/٣٦٥: , غاية النهاية)ترمجته من املحقق
, والشيخ حممود بن ه١٤٠٢مكتبة مصطفى البايب احللبي بمرص عام ونرشته إبراهيم عطوة عوض يف جملد 

 .ه١٤١٣دينة املنورة عام اجلامعة اإلسالمية باملمطبوعات  من ,عبد اخلالق جادو يف أربعة أجزاء
 .٥/٢٨١: , شذرات الذهب٨١−٢/٨٠: , غاية النهاية١٣٤١−٣/١٣٤٠: معرفة القراء الكبار: ترمجته يف  )٣(



٣٦ 

راءات الـشمعة يف قـ: له نظم يف القراءات والفقه والتـاريخ, منـه. ً جميداً, شاعراًمتواضعا
ًالسبعة, ورشح متونا مجة, منها َّ َ ً َ َ كنـز املعاين, املعروف برشح شعلة,  :هَّامَرشح الشاطبية س: َ

طبع بتصحيح جلنة من االحتاد العام جلامعة القراء بمرص حتت رئاسة شيخ عموم املقـارئ 
م, وحقـق يف ١٩٥٥= ه ١٣٧٤املرصية العالمة الشيخ عيل حممـد الـضباع رمحـه اهللا, يف 

 .لة علمية باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةرسا
 )١()ه٦٥٦: ت(اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن احلسن بن حممد الفايس : ًرابعا

هو اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن احلسن بن حممد بن يوسف الفـايس احلنفـي نزيـل 
َحلب, ولد بفاس بعيد   املحفـوظ,  كبريا, ذكيا واسع العلم, كثـريً, كان إماما)ه٥٨٠(ُ

 باللغة, كثري الديانة, ثقة حجة, من ً بالقراءات وعللها, مشهورها وشاذها, خبرياًبصريا
أيب القاسم عبد الرمحن بن سعيد الشافعي, وأيب موسى : تالمذة تالميذ اإلمام الشاطبي

عيسى بن يوسف املقديس, انتهت إليه رياسة اإلقراء بحلب, وأخـذ عنـه خلـق كثـري, 
الآللـئ : مـن مؤلفاتـه. دين حممد بـن النحـاس, والـشيخ حييـى املنبجـيهباء ال: منهم

 حقق يف رسالة علمية بمرحلة املاجستري يف كلية الدعوة وأصول الدين, قـسم ,الفريدة
ُالكتاب والسنة بجامعة أم القر ومل يطبع بعد, وطبع يف ثالثة جملدات, بتحقيق الشيخ 

 . بالرياضمكتبة الرشدونرشته  ,عبد الرازق عيل موسى
ُّجعربي ـْاإلمام ال: ًخامسا َ ْ  )٢()ه٧٣٢ :ت(َ

ُّهو اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم برهان الدين اجلعربي, ولـد يف  ِْ َ َ ْ
 من شـيوخ اإلمـام ,حمقق حاذق ثقة, شيخ القراء بمدينة اخلليل , )ه٦٤٠(حدود 

ِّقـيم رشح : لـوم, منهـاشمس الدين الذهبي, لـه أكثـر مـن مائـة مؤلـف يف أنـواع الع
مـع الدراسـة يف جملـدين ) ً بيتـا٢٧٣(للشاطبية, طبع منه إىل آخر بـاب الم هـل وبـل 

                                                 
 .٢٨٤−٥/٢٨٣: , شذرات الذهب١٢٣−٢/١٢٢: غاية النهاية: ترمجته يف )  ١(
  . من حتقيق األستاذ اليزيدي لرشحه, واملجلد األول١/٢١: , والغاية٣/١٤٦٣: معرفة القراء الكبار: ترمجته يف )  ٢(



٣٧ 

بتحقيق األستاذ أمحد اليزيدي من قبل وزارة األوقاف والـشؤون اإلسـالمية باململكـة 
, حقق يف رسالة علمية بمرحلـة  يف الفواصل وله رشح الرائية,ه١٤١٩املغربية يف عام 

 .ه بجامعة أم القر مكة املكرمةالدكتورا
 )١()ه٧٥٦: ت(اإلمام السمني احللبي : ًسادسا

هو اإلمام أبو العباس أمحد بن يوسف بن حممد املعروف بالـسمني احللبـي, نزيـل 
أبـو حيـان : القاهرة, إمام كبري, فقيه, نحـوي, مفـرس, مقـرئ, أصـويل, مـن شـيوخه

ن عبد اخلالق, املعروف بابن الصائغ, من األندليس املفرس, وتقي الدين حممد بن أمحد ب
, والعقـد النـضيد يف رشح )٢()مطبوع(الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون : مؤلفاته
 ).مطبوع(, وعمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ )٣(القصيد
 )٤()ه٩١١: ت(اإلمام جالل الدين السيوطي : ًسابعا

 يْريَضُخــ بكر بن حممد بن سابق الدين الوهو اإلمام جالل الدين عبد الرمحن بن أيب
تويف والده وعمره مخس سنوات, فقد  ,ً, نشأ يف القاهرة يتيامه٨٤٩:  سنةالسيوطي, ولد

 سنة, وملا )١٧(ًوكان والده أعجميا أو من الرشق, بدأ بالتأليف منذ أيام دراسته وعمره 
َّىل النيـل, فـألف أكثـر روضـة عـجزيرة البلغ أربعني سنة اعتزل الناس, وخال بنفسه يف 

كتبه, وكان األغنياء واألمراء يزورونه ويعرضون عليه األموال واهلدايا فريدهـا, وطلبـه 
ُالسلطان مرارا فلم حيرض إليه, وأرسل إليه هدايا فردها, وبقي عىل ذلك إىل أن تويف َّ  لـه .ً

قـرأت يف  «:نحو ستامئة مصنف, منها الكتاب الكبري, والرسالة الصغرية, قـال الـزركيل
                                                 

 ., ومقدمات الرسائل العلمية ملحققي رشحه٦/٣٦٧: , وشذرات الذهب١/١٥٢: غاية النهاية: ترمجته يف  )١(
 .ا ما طبع بتحقيق فضيلة الدكتور أمحد حممد اخلراط, أجودمهُطبع طبعتني)  ٢(
بكلية اللغة العربية, ) الدكتوراه(د يف مرحلة طبع منه اجلزء الذي حققه فضيلة الدكتور أيمن رشدي سوي )  ٣(

 يف جملدين, وحقق ما بعده إىل آخر سورة البقرة بكلية الـدعوة وأصـول − مكة املكرمة–جامعة أم القر ُ
 .الدين باجلامعة نفسها يف ثالث رسائل علمية بمرحلة املاجستري حتت إرشايف وهللا احلمد, ومل تطبع بعد

 .٣٠٢−٣/٣٠١: , األعالم٨/٥١:, شذرات الذهب٣٤٤−١/٣٣٥:حارضةحسن امل: ترمجته يف )  ٤(



٣٨ 

أنه كان يلقب بابن الكتب, ألن أباه طلب من أمه أن تأتيـه بكتـاب, ) املنح البادية(كتاب 
التوشـيح عـىل اجلـامع : , مـن مؤلفاتـه)١(»ففاجأها املخاض, فولدته وهي بـني الكتـب

, نواهـد )مطبـوع (, زهر الربى عىل املجتبـى يف رشح سـنن النـسائي)مطبوع (الصحيح
, وغريها املئات من نفـائس )٢(لبيضاوي, ورشح القصيدة الشاطبيةاألبكار حاشية عىل ا

 . وطبعات جتارية,املؤلفات, وطبع منها يشء كثري بني حتقيقات علمية
 )٣()ه١٠١٤ت ( سلطان حممد القاري بناإلمام عيل : ًثامنا

هو اإلمام نور الدين أبو احلسن عيل بن سلطان حممد القاري اهلروي املكي, املعروف 
اإلسالمية,  أفغانستان بجمهورية املعروفة املدن من »هراة« مدينة يف ولد ,»القاري عيل الم« بـ

, وأتقنه وجوده, كام تلقى مبادئ العلوم هناك ًوتعلم هناك قراءة القرآن الكريم وحفظه غيبا
 من عىل مجلة من املشايخ املعروفني, ثم انتقل إىل مكة, واستفاد من علامئها, وجاورها أكثر

 ً كان خطاطابعني سنة إىل أن تويف فيها, وكان يعيش عىل ما يكسبه من عمل يده حيثأر
 نزهيا, يتقرب إىل الفقراء, ويبتعد عن األمراء, فكان ً, عفيفاً زاهداً, ورعاً تقياً, وكان ديناًماهرا

!  عىل اهللا, ومل يقبل أية وظيفة رسميةً بالكفاف من الرزق, متوكالًيعيش بكسب يده راضيا
, مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح )ط(رشح رشح نخبة الفكر البن حجر : من مؤلفاته

الضابطية للشاطبية . )٤(, رشح الشاطبية املسمى بحدث األماين رشح حرز األماين)ط(
رسالة يف رشح ). خ(الفيض الساموي يف ختريج قراءات البيضاوي ). حقق ومل يطبع(الالمية 

يف جملة الدراسات اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية بإسالم آباد حققت ونرشت (البسملة 
 ., وغريها من الكتب النافعة, تويف بمكة املكرمة ودفن بمقربة املعالة)باكستان

                                                 
 .٣/٣٠١: األعالم )  ١(
 .صدرت له طبعة جتارية قريبا, وحقق يف رسالة علمية باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة )  ٢(
 .٥/١٦٦: الشيخ عيل القاري وأثره يف علم احلديث خلليل إبراهيم قوتالي, األعالم: راجع لرتمجته )  ٣(
 يف رسالة علمية بجامعة اإلمام بالرياض, وقد بدأت بتلخيصه, ومل  بعضهطبع يف اهلند قديام وندر, وحقق )  ٤(

 .يكتمل بعد



٣٩ 

 التعديالت املتعلقة باألبيات األصولية: القسم األول
 )ُخطبة الكتاب (َّاألبيات املعدلة املتعلقة باملقدمة

 :ه اهللاقال اإلمام الشاطبي رمح
 الــِّثَمَتُ مِهــابـن أصحـني مـمع اثن  ٍ بعد واحدً واحداْمُراهَ وسوف ت−٢٣

 : ولو قال«: قال أبو شامة
 الــِّمتمث هــأصحاب نـم اثنني عـم  دــواح َّكل اــهناه راهمـت وفـوس

 .)١(»ًلكان أسهل معنى وأحسن لفظا
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

     رـامــ عِنـ ابُدار ِامــ الشُا دمشقــ وأم−٣٢
َحم ْتــَابـط اهللا دــــبعب لكـــفت    الَّلـــــُ

, وقـال )٢()رصحيهـم(ولو اقترص عىل مـا أشـار إىل أيب عمـرو بــ « :قال اجلعربي
 : مثل... وأما دمشق الشام: عوض
 لالــحم ابتـط اهللا دــبعب حـالرصي  ا الدمشقي اليحصبي ابن عامرـوأم

 .)٣ (»تيسريخلرج عن عهدة ال
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

َوحمنا ـــَ متقٌمْيَلــُرواه س   الذيٌدَّالَوخ عنه ٌفَلَ رو خ−٣٨  الــــَّصُ
                                                 

 .١/١٤٣: إبراز املعاين )  ١(
 .٢٩: البيت... أبو عمرو البرصي.:. وأما اإلمام املازين رصحيهم: يقصد ما مر من قول الناظم )  ٢(
 .٢/٩٥: كنز املعاين )  ٣(



٤٠ 

 الـذي نقلـه عنـه َ احلرف)٢(ليمُ عن محزة بواسطة س)١(ياَوَر: واملعنى«: قال القاري
, وهبـذا انـدفع )٣(األخرية اعـتامدا عـىل األوىل) عنه(وحذف . ً ومضبوطاًإليهام حمفوظا
 :ومع هذا لو قال... ال يفهم من كالم الناظم أهنام قرآ عىل سليم: )٤(قول من قال
  الـــليم حمصــه ســهام عنـرو ل  ذيـ الٌالدــوخه ــلف عنـرو خ

 .)٥(»لكان جممال مكمال
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الَوـال هــب اطــأح ْمِوباقيه ٌحرصي     عامرُ ابنُّيِبَصْحَهم واليِرْمَ أبو ع−٤١
ووالدة العجـم, وأنفـس  خـالص النـسب مـن الـرق: والرصيح«: قال اجلعربي

وهذه املسألة تتعلق بمعرفة األنساب, وليس فيها كثري نفع, ولو اقترص عىل ما ... القوم
 املـسألة ...  أبو عمـرهم واليحـصبي:وذكر مكان... ,)رصحيهم(أشار إىل أيب عمرو بـ 

 انــدرس اســمها وارتفــع حكمهــا, وهــي مراتــب قــراءهتم يف الرتتيــل واحلــدر التــي
َ لكـن سـوغ −كام فعل الداين −والتوسط, وهي وإن كانت جديرة أن تذكر يف التجويد  َّ َ

ِإيرادها يف مسائل اخلالف ذهاب أثره بعد عينه حتى صار نسيا منسيا  ِ َ ُ  : عىل هذا النحو−َ
ِّورت َل نام فتح جـَ ٌ ْ ََ َ َدرن سامـْاحَال وــْ َ َْ ْاق وسط أو ـواه وبـس   ُ َ َ ٌّكل اسجٍ  الـُ

التؤدة, ومذهب ابن كثري وأيب عمرو : الرتتيل, وهو: أي مذهب عاصم ومحزة وورش
التوسط بني األمرين, هذا : اإلرساع, ومذهب ابن عامر والكسائي: ر, وهوْدَحـال: وقالون

                                                 
 .خلف وخالد: أي )  ١(
 وعرشين – أو تسع –وتويف سنة ثامن «): ١٣٦/ ١: العقد النضيد(ُورد يف ترمجة سليم عند السمني احللبي : تنبيه )  ٢(

وهو غلط, وغاب عن نظر حمققه الفاضل, والصحيح أنه ولد سنة ثالثني ومائة, وتويف سنة ثامن أو » ومائتني
 .١/٣١٨: , غاية النهاية١/٣٠٥: معرفة القراء الكبار:  سنة مائتني, انظرتسع وثامنني ومائة, وقيل

 ., واملثبت مني ملناسبة السياق)األول: (يف املطبوع )  ٣(
 .١٥٨/ ١:  املعاينإبراز: القائل هو أبو شامة, انظر )  ٤(
 ).ب/٤١(الضابطية : , وانظر١٥حدث األماين, ص )  ٥(



٤١ 

 .)١ (».. من القراء جييز الثالثة إىل أن كال:ٌّأو كل اسجال: ثم أشار بقوله. الغالب عىل قراءهتم
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الَّ أوَلَّأووم ــىل املنظــ عًالــــدلي    عىل كل قارئٍ أبا جادُتْلَعَ ج−٤٥
 :فلو أنه قال« :قال أبو شامة

 )٢(الَّ أوَأولوم ـىل القارئ املنظــع   ةــ داللُتْلَاد جعــي جـ أبَروفـح
 :ما ذكر كلامت تلك احلروف جعل منها بيتا عىل النحو التايلوعند

ْج دهز حطي كلم نصع فضقـَأب« َ َُ ٍِّ ْ ُ َ َْ ُ ْ ِ ْرست ْ َ  )٣(»وم أول أوالـٌل عىل املنظـدلي     َ
مل يرصح الشيخ رمحه اهللا بأن حـرف الرمـز يكـون أول الكلمـة, «: وقال اجلعربي

ء, لكن أومأ إىل ذلك بحذف األلـف للقرا , والثاين)أبجد: (األول لكلامت) أول(ألن 
وحيـث ... وهو أوىل, وخفي قصده يف الرموز عىل من بـدهلا بالـرصائح) أيب جاد(من 
املشهور عنـد املـشارقة إىل اصـطالح املغاربـة احتـيج إىل ) أبجد( الناظم اصطالح َّغري

 : إمجاال, وكلها تفصيال)٤(وقد نظمت هذه األبيات يغني خامسها عنه... جدول يعينها
ِّ وال احلمد صل −١ َ ِّ جمميلـا خليـ ييـانــاألمرز ــبح   َرشح ما أتى واستمعِ َ   الـــُ
  الـــة فانقــوز الشاطبيــر يف رمـــت    الذيُ املشهور فينا سو ٍادـج وـأب −٢
َاد ال واو ـو جــأب −٣ ُوازه وســَك ه   ذاـكـَف ـ ألوالٍ   دالــــ ابسعفصَني ــُ
ْلد قرشت ال عجم يف السني أعمـال   لــ وق)٥(رهـخاد وأعجمها بآـبص −٤ َ ِ ُ  

                                                 
 .٩٦−٢/٩٥: كنز املعاين )  ١(
 .١٩٥−١/١٩٤: إبراز املعاين )  ٢(
وقد نظم بعضهم هذه الـسبع كلـامت يف بيـت, : , وإليه أشار السمني احللبي بقوله١/١٦٣: إبراز املعاين )  ٣(

 .١/١٥٠: العقد النضيد: ثم ذكر البيت, انظر... دهز, كلم, نصع: برشط تسكني الوسط من
 .عن اجلدول: أي )  ٤(
 ).سعفص(بدل ) صعفض: (الكلمةوعىل هذا التغيري تصبح  )  ٥(



٤٢ 

َأب −٥ َ دهز حطي كلم نصْجـَ ُ ََ ْ ِ َ ِّ ْ َع فضـَ َ ِّرست كـل إمـام مـع غالميـه فـصال   ْقـْ ُْ َ َ ٍَ ُّ ْ  
ٌمهزافع ــ لن−٦ َش, دال ملــك, البــز هــا, زا لقنــبال    ُا لقالون, جيم ورـَ, البَ َُّ ٍّ َِ ٌ ٌ  
َ وحا املازين, طا الدوري, يا ال−٧     ُسويس, كافََ

ـــبال   ـــوان أق ـــيم ذك ـــشام م ـــا م, الم ه َش ُ ٌ ُ ٌ  
ُ وعاصم نون, صاد شعبة, عني −٨ ُ ُُ ٍ, فا محزة, والضاد عن خلف أشكالصٌ  حفُ ُ ٌ َ  
ٌ وخالد قاف, را الكسائي −٩   ليثه, وبتا الدوري الذي عن فتى العال   نيـــوسُ
ُ وأشهر من ذا احلفص قل حفص−١٠ ْ ُ ِّعاصم وتصغريه فـاش وبالـضد   ِ ٍ   أوالٍ
 )١(»ُواو فيصالـ وال,ِدءـَوال ألف يف الب    ورمز اجلموع والروادف فصلت−١١

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
           هَمي رجالْسُ أَري احلرفْكِ ومن بعد ذ−٤٦

ـــى ت   ـــْنَمت ـــكَق ـــالواوَيض آتي ـــَ فِ ب   الَصْي
 : منهًقال أبو شامة بدال

 .»)٢(لواو من بعد فيصالبأحرفهم وا    رمز رجالهَري احلرفْكِومن بعد ذ«
                                                 

كتبت بعد وفاة ابن −, هذا, وقد رأيت يف طرة مصورة خمطوطة قديمة للشاطبية ١١٢−٢/١٠٦: كنز املعاين )  ١(
السخاوي :  وقوبلت بنسخ أعالم القراء أمثال,ه١٥/١٢/٨٣٨: اجلزري بحوايل مخس سنوات, وبالتحديد يف

أوانه الشيخ يدة بسامعات عديدة أمهها سامع عالمة األزهر يف  وابن النحاس وغريهم, ومؤوالقرطبي والفايس
 : هذه األبيات السبعة يف نظم الرموز الفردية−بن عثامن بن عبد الرمحن البلبييسفخر الدين أيب عمرو 

ٍأبج دهز حطي كلم نصع فضق ْ َْ ُ ْ ِ ُ  رستْ
َألـــف نـــافع بـــاء لقـــالون جيمهـــا ٌ ٌ ْ 
ٍكـــذا اهلـــاء للبـــزي والـــزاء قنبـــل ُ ِّ 

 لياء للسويس وكـاف ابـن عـامركذا ا
 وبالنون فاخصص عاصـام وبـصادها
ــادها ــم ض ــزة ث ــدح مح ــاء فام  وبالف
ــينها ــسائي وس ــدح للك ــالراء فام  وب

 مــام حـــرف رمــز حتـــصالإلكــل 
ٍّلـــورش وقـــل دال ملكـــي توصـــال ٌ ٍ 
  وحا ابـن العـال والطـاء دورهيـم وال
 والم هــشام مــيم ذكــوان فــاعقال
ــال ــص أعم ــني للحف ــشعبته والع  ل

ــ ــالإىل خل ــم ت ــاف خالده  ف والق
ٍلليث وحـرف التـا لـدور وقـد خـال ٍ 

 

 .١/١٩٥: إبراز املعاين )  ٢(



٤٣ 

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
٤٧− الـَ جْ إنِدْيَوباللفظ أستغني عن الق  اِصاهلِّ يف اتٌةَيبِ ال رٍأحرف سو 

 : منهًقال أبو شامة بدال
  تكرر حرف الفصل والرمز مسجال   سو أحرف ال ريب يف وصلها وقد«
ًوطورا أسميهم فال رم: أو ْ  .»)١(أستغني عن القيد إن جالوباللفظ    ُز معهمـَ

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الِّوــَهُس مـ ليُ واألمرٍضِام عارـِل   هاَ قبلَاحلرف َرَّرَ كٍ مكانَّبُ ور−٤٨

 .)٢ (»لكان أظهر لغرضه وأبني... ورب مكان كرر الرمز: ولو قال«: قال أبو شامة
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ــزاح   هِّدـي بضـ فإنٍّدِوما كان ذا ض −٥٧ ــي ف ــذْمِغن ــَكاء لتَّ بال   الُضْف
ــز   ٍمَغْدُوم ٍوفتح ٍاتـوإثب ٍّدــَ كم−٥٨ ــَ ونٍومه ــتالسٍلْق ــٍ واخ َ حت   الَّصَ
ــع   ٍةــَّفِوخ ٍبْيَوغ ٍوتذكري ٍ وجزم−٥٩ ــوينٍومج ــكٍ وتن ــْ اعٍ وحتري   الِم
 الِزــْنَ م آخاهُواإلسكانح ـو الفتـه   ٍدَّ مقيَ غريُ التحريكَرَ جُ وحيث−٦٠

 : عنهاًعوضا: قال أبو شامة
ُغنيت بضد ــا كان ذا ضــوم« ِ ْكصل زد ودع حرك وسهل وأب  دهــُ ِّْ َ ْ َ َْ ِّْ ِ  دالـِ
 الــالس وميــل واختـَومهـز ونق   دغمــذف ومـوين وحـد وتنــوم
ْر اقطع وأمهـــِّورقق وغلظ أخ  ة ـري وغيب وخفــــذكـع وتــومج َ ْ  الـِ

                                                 
 .١/١٩٥: إبراز املعاين )  ١(
وكررهـا : , وقد اعرتض اجلعربي عىل هذا التعديل, وورد يف املطبوع تعديله بقوله١/١٧٣: إبراز املعاين )  ٢(

التعديل, وتوقفت فيه فـرتة, ثـم راجعـت خمطوطـة إال أنني مل أفهم هذا )! ٢/١١٩(واألمر ليس مهوال 
 !.الكنـز فلم أجد فيه التعديل املذكور



٤٤ 

َوإن أطلق ال ِ ْ  »)١(من الضد فهو الفتح حيث تنزال  اـا والزمـك نصـتحريُ
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الـــَبْقَوالنصب أح ـ بالفتُمُهُريـ فغ  ًتاِ ساكُ والرفعُّ الضمُ وحيث أقول−٦٢
 الـــُ العَدَّيَ قْنَ مُتْقَلْطَها أِعىل لفظ   ٌ مجلةِ والغيبِ والتذكريِ ويف الرفع−٦٣

 : منهامًبدال قال أبو شامة
 الـع أقبــح والرفــريهم بالفتــفغ  ًول الضم واجلزم ساكتاـوحيث أق«

َع والتذكري والغيب لفظها ـويف الرف ُوبالفتح واليا الكرس والنون قوبال  ُ ُّ ُ)٢(«. 
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الِكْشُ مَ إذ ليسِعـاجلم به يف ُتْزَمَر    ماِّ آيت بكلِ احلرفَ وبعدَ وقبل−٦٤
 : منهًبدالقال أبو شامة 

ْوإن صحبت   د احلرف ألفاظ رمزهم ـوقبل وبع« َ  » من الرمز أوالًرفاـحَِ
 .)٣ (»هذا بيت يتضمن بيتني, ومعنامها فيه أظهر منه فيهام«: وقال

ِيف الكلـم: (ولـو قـال«: وقال القـاري ْ ىل مـن جهـة ْوَلكـان أ) يف اجلمـع(بـدل ) ِ
 .)٤(»املعنى

 :شاطبي رمحه اهللاقال اإلمام ال
ْ وخمًاـَّمـَعُ مًداـيِ جًحاِضْوُه مــب  ه ُمْظَ نُحَمْسَحيث ي يِّمَسُ وسوف أ−٦٥  الَوـُ

                                                 
 .١٩٥−١/١٩٤, ١/١٨٦: إبراز املعاين )  ١(
 .١٩٥−١/١٩٤: إبراز املعاين )  ٢(
 .١/١٩٥: إبراز املعاين )  ٣(
, )ث( كــ , واحلـريف)صـحبة(حيتمل الرمـز الكلمـي كــ ) اجلمع(أن : , وقصده٢٣حدث األماين, ص )  ٤(

 ).ب/٤١(الضابطية : انظر. واملراد به األول



٤٥ 

َّثم «: قال أبو شامة َّمتُ  بألفاظ يصعب عـىل َ هذا البيت−رمحه اهللا تعاىل− الشاطبي َمَ
ىل أنـه إذا ها مع أنه مستغن عنها, والبيت مفتقر إىل أن ينبـه فيـه عـُالطالب املبتدئ فهم

 ذلك يف موضع تلـك األلفـاظ لكـان َّرصح باسم القارئ ال يأيت معه برمز, فلو أنه بني
 :أوىل, نحو أن يقول

 .)١(»ز ليقبالـ من كل رمًاـه خاليــب  هـُنظمي حيث يسمح ِّ أسموفـوس
ً معدالبعد هذا البيت قال أبو شامة ُوقد نظمـت «:  أبيات القصيدة املتعلقة باملنهجِّ

, وفيها من الزيادات واالحرتازات كثري مما تقـدم ًأبيات يف موضع ثالثة عرش بيتاعرشة 
ْرش  . )٢ (»...هُحَ

 أبياتـه, ُرْكـِ ذَقَبَ ترتيب اإلمام الشاطبي, وقد سًثم ذكر ترتيب تلك األبيات مغريا
   .إعادهتاإىل فال داعي 

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
ْ مل تلِدـعىل املج   اـىل ألهنْوَ أِّمَّذـه بالَر نفســي −٨٩ َ من الصرب واألْقَعَ  الَّ

         :قال اإلمام السخاوي
 رب واألالــــىل الصــر عــبـمل تص   ........................:ولو قال«

ً ال يلعق, وهو نبت يـشبه الـشيح رائحـة وطعـام»َاألال«: لكان أحسن, ألن ً َ ُ ُ ُِّ , وال ٌ
َيستعظم ل ُقه, وإنام ْعُ ُيستعظم الصرب عليه مع العدمُ ْ َ ُ«) ٣(. 

                                                 
 .ذكرها كلها من أيب شامةفقد  ٢٥٢−١/٢٥: , وراجع العقد النضيد١/١٩٣: إبراز املعاين )  ١(
 .١٩٥−١/١٩٤: إبراز املعاين )  ٢(
 .٣٠٣−١/٣٠١: , والعقد النضيد١/٢١٤: إبراز املعاين: , وانظر١/١٩٣: فتح الوصيد  )٣(



٤٦ 

 باب االستعاذة
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الـَجْسُميطان باهللا ـ من الشًاراـهِج  ْذِ فاستعُ تقرأَ إذا ما أردت الدهر−٩٥
واعلم أن املحققني من العلامء واملـدققني مـن القـراء قيـدوا اجلهـر «: قال القاري
 ...بوجود رشوط
 :فقلت بيت, فأحلقتها يف

 .)١(»ففصال الصالةوجهر هبا, ال يف   ة ــداء دراســ, وابتٍتامعـرط اسـبش
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ْ جمِقْبُ مل يُلـذا النقـ هَّحَو صـول   ْدِزَفلم ي ِ الرسولَظْفَ وقد ذكروا ل−٩٧  الـَمُ
 يف   وحديث ابن مسعود بعد ما ذكر حديث جبري بن مطعم – قال اجلعربي

 اإلمجـال, ألن حـديث ُيْفـَ من صـحتهام نُمَزْلَا ال يَّحَاحلديثان لو ص«: −صيغة التعوذ 
...  هذا النقلَّلَولو د: , ولو قال...ٌضَجبري ال يمنع الزيادة, وحديث ابن مسعود معار

 .)٢(»لكان أصوب
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الَمْعَوي فيه أَدْهَمـكال من فتى وكم   اـنُعاتُاه وـ أبٌلـْصَفاؤه ـ وإخف−٩٩

 .:.....  وإخفاؤه عن نافع ثم محزة: ولو قال املصنف«: قال السيوطي رمحه اهللا
  .)٣(» بالتسميةَّلوىف

                                                 
 .وكالمه فيها خمترص ومنسق أكثر) أ/٤٢−ب/٤١: (الضابطية: , وانظر٣١ماين, صحدث األ  )١(
 .٢/١٧٦: كنز املعاين )  ٢(
 !.رمزين) فصل أباه(, وواضح من التعديل أن اإلمام السيوطي يرجح كون ٤٠ص: رشح السيوطي )  ٣(



٤٧ 

 باب البسملة
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

َ وحتًةـــَيْرِدها ْوــَمَ نٌالــرج   ٍةَّنُبس بني السورتني َلَمْسَ وب−١٠٠  الـــُّمَ
 :ولو قال املصنف«: ال السيوطيق
 ال ـُّي بسمـٍري والكسائـن كثـع ابـم  ٌمـني وعاصـني السورتـُون بـالـوق

 .)١(»لوىف بالتسمية
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الـَّصَالياه حَ جٌّ كلْنَتُكْ واسْلِوص   ٌصاحةَ فِك بني السورتنيُلْصَ وو−١٠١
ولو قال بدل .... لوىف بالتسمية) حلمزة): (فصاحة(ولو قال بدل «: قال السيوطي

 .)٢(» لوىف بالتسمية,ورش وشام وذو العال:....:. كلامت الرمز
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الـُّالط واضحه ُدـيِ جٌالفـِوفيها خ   ُهُتْرَكَ ذٌهْجَ وَّبُ حَّالَ كَّصَ وال ن−١٠٢
 :ولو قال بدل البيت«: قال السيوطي
 الَبْر واقْ فادُفْلُخـالِوعن ورش فيها    رـن عامـِّرهيم وابـْصَب َّوال نص عن

َّلوىف بالتسمية مع زيادة فائدة َ َ«)٣(. 

                                                 
 .٤١ص: رشح السيوطي )  ١(
 : البيتوعىل تعديله يصبح: , قلت٤٢−٤١ص: رشح السيوطي )  ٢(

 . ورش وشام وذو العالْنَ واسكتْلِوص ك بــني الــسورتني حلمــزةُلْصــَوو
 .٤٢ص: رشح السيوطي )  ٣( 



٤٨ 

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
َريـَ خِزاءـاألج ويف واهاِس   ًورةُك سِ منها يف ابتدائَّدُ وال ب−١٠٦  الـَ تْنـَ مَّ

 فال عموم هلا إال من جهة املعنى,  نكرة يف كالم موجب,»سورة«و«: قال أبو شامة
 : ل, ولو قالِمْسَمهام بدأت سورة سو براءة فب: فكأنه قال

 .)١(»لزال هذا اإلشكال.../ سواها.:. وال بد منها يف ابتداء كل سورة
... إما عهديـة فـرياد هبـا األجـزاء االصـطالحية) األجزاء(والم «: وقال القاري

فيحمل عىل األجزاء اللغوية حتى جيـوز ... ة لفظيةواألظهر أن تكون جنسية لعدم قرين
كـان أظهـر يف ) األجـزاء(بدل ) األثناء: (له أن يبسمل أول كل بعض ابتدأ به, فلو قال

 .)٢(»تعميم االبتداء
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الــُقْثَا فتــ فيهَرـدهـَّن الـَفِقَال تــف   ٍ سورةِها مع أواخرْلِصَام تْهَ وم− ١٠٧
 : عىل املنع, ولو قالًأكد النفي بالثقيلة حرصا«:  ّقال اجلعربي

َّفال تسكتن....:.  َ َُ ِلكان أسد, ملا يلزم من نفي السكت نفي الوقف, بخـالف .../ ْ ِِ َ ّ
 .)٣(»العكس

 سورة أم القرآن
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الــُبـْنُقِل ِراطـِّس والٍراطـِد ســوعن    ٌ راويه نارصِينِّ الدِ يومِ ومالك−١٠٨
                                                 

 .»وفيه نظر«, وقال ذكر إشكال أيب شامةإذ  ١/٣٤٨: , وراجع العقد النضيد١/٢٣٥: إبراز املعاين )  ١(
 ).أ/٤٢: (الضابطية: , وانظر٣٨حدث األماين, ص )  ٢(
 .٢/١٩٥: اينكنز املع )  ٣(



٤٩ 

 الَّ االوِدَّالـ خلْمِمـْ واشٍفَلَد خـل   هاَّمِشَ أً زاياَى والصادَ بحيث أت−١٠٩
 :  له لو قالًوكان التقييد ممكنا«:  عىل صدر البيت األولً معلقاقال أبو شامة

َالك مـوم ُري رواتــَ نصًدوداــْمـِ  .)١ (».............................  ُهــٌ
ٌرساط بسني قنبل كيف أقبال  :... ولو أنه قال«: عىل عجز البيت ًال معلقاوق ٍ ِ ِ َ 

 .)٢(» لتم له املقصود, واهللا أعلم;البيت.:......  أشمهاًوبالصاد باقيهم وزايا
واعتمد يف فهم مراده من إثبات األلف هلـام, وحذفـه ملـن سـوامها «: وقال الفايس

 :ولو قال... عىل اشتهار القراءتني وانتشارمها
ِومالك يوم الدين مد نام رض َ َُ  .)٣(»ِ للمقصودَحَضْوَ, أو نحو ذلك, لكان أ.:....ًاَّ

 : ولو قال«: وقال اجلعربي
 الــراط لقنبـوالس راطـسني ــوس   ٌرـه ناصــُّد راويـَمـْالِوم ـالك يـوم

 .)٤(»لكان أوىل
ــ.:.... ومالــك يــرو عــن عــيل وعاصــم: ولــو قــال«: وقــال الــسيوطي وىف ل

 .)٥(»بالتسمية
 أي −مهـا َرْكِ ذَّوال خيفى أن«: السابق عىل تعديل اجلعربي ً معرتضا– وقال القاري

: ب عليـه الـوهم يف قولـهَّ عـىل الـوارد, فرتتـً مل يقـع مرتبـا–رساط والرساط : كلمتي
                                                 

 .١/٣٥٦: , وراجع العقد النضيد١/٢٣٨: إبراز املعاين )  ١(
, ويف العقـد النـضيد )٧٠ص(املعـاين , والبيـت كـذا يف الطبعـة القديمـة إلبـراز ١/٢٤١: إبراز املعاين )  ٢(

ُحيث قنبلرساط بسني ): ١/٣٦٢(  .... أقبالُ
 .١/١٦٤: الآللئ الفريدة )  ٣(
 .٢/٢٠٤: كنز املعاين )  ٤(
بالبناء للفاعل, وحيتاج لـذكر فاعـل, ) يروي: (, هذا, واللفظ املعدل يف املطبوع٤٥ص: رشح السيوطي )  ٥(

 ).عن(بالبناء للمفعول أنسب للسياق لوجود كلمة ) روُي(ه ُّوال ذكر له يف التعديل, وما أثبت



٥٠ 

, وهـو العـاري عـن الـالم, ولـيس َأنه أراد بـه األول املـذكور) الَّ االوِدَّ خلالْمِواشم(
  :فقلت يف الفاحتة فقط, ُ الواقعُ به األولُلك, بل املرادكذ

 قنبالِلراط ـع سـراط مـني السـوس   ..................................
َ عن الترصيح بالتعميم يف اإلشامم خللف, عـىل ٌثم خطر ببايل أن البيت الثاين قارص َ ِ

َّواشمم خلال: (أنه قد يتوهم من قوله ِألول خمتص خلالد, والباقي خللف, أن ا) الَّ االوِدِ ِ
 :فقلت

 .)١(»َا اشمم حلمزة االوالـٍّبكل ضف   مهاـأش ًاــاد زايـى والصـبحيث أت
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ِ عليهم إليهم مح−١١٠ ُهيم َدـ ولٌزةـِ  الـِصْوَوم ًاـوقف ِاءـ اهلِّمـا بضـمجيع  ِ
يف البيت مكسورات اهلـاء لتتبـني قـراءة واألوىل أن يلفظ بالثالثة «: قال أبو شامة

, ولـو )بـضم اهلـاء: ( ألن الكرس ليس ضد الضم, فال تتبني قراءهتم من قولـه;الباقني
  ......................بضم الكرس            .................................  :قال

َلبان ذلك, ولعله أراده, وس َ َ  .)٢(!»بضم اهلاء: لهه حالة اإلمالء إىل قوُ لسانَقَبَ
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الـــَريه جــيْخَ بتٌونــ وقالًاــدراك   ٍكَّ حمرَ قبلِ اجلمعِ ميمَّمَ ضْلِ وص−١١١
ٍّملك: (−) ًدراكا( أي بدل كلمة –ولو قال بدله «: قال السيوطي َّلوىف بالتسمية) َِ َ َ«)٣(. 

                                                 
 ).أ/٤٢(الضابطية : , وراجع٤٠حدث األماين, ص  )١(
, والـضابطية ٢/٢١١: , وكنـز املعـاين للجعـربي١/١٦٦: , وراجع الآللئ الفريدة١/٢٤٤: إبراز املعاين  )٢(

ه كل منهم عىل التعديل نفسه ويرتشح من سياق كالمهام أن التعديل هلام; وقد نقـل َّ, فقد نب)أ/٤٢(للقاري 
 .٣٧٣−١/٣٧٢: العقد النضيد: من أيب شامة, وانظر) ٤١−٤٠ص(القاري نص التعديل يف احلدث 

 .٤٦ص: ح السيوطيرش )  ٣(



٥١ 

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
ْ مهِلْبَ ق ومن−١١٢   ْمِهِشْرَها لوْلِ صِعْطَ القِزَ

 الــــُمْكَ لتُدـــون بعــا الباقــنهَكــْسَوأ  
ُكان يلزمه أن يذكر مع ورش ابن كثري وقالون, لئال يظن أن هذا املوضع «: قال أبو شامة ََ ٍ

 .)١(»حلصل الغرض.:..... ومن قبل مهز القطع وافق ورشهم: , ولو قال...خمتص بورش
 :إلمام الشاطبي رمحه اهللاقال ا

 الَلْمَ بالضم شِ اهلاءُ كرسِويف الوصل   ً ساكناِ الياءِ اهلا أوَ قبلِ مع الكرس−١١٤
ُوضم عيل اهلا ومحزة موصال:....:. ولو قال«: قال السيوطي ُّ َّ َ  .)٢(»لوىف بالتسمية/ َ

 باب اإلدغام الكبري
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

َه حتــ فيُّيِرـْصَو البٍرـو عمـأب   هُبْطُ وقَالكبري َدغامك االَ ودون−١١٦  الــَّفَ
بـني املثلـني, ويف :  حـذف, أي»باب اإلدغـام الكبـري«: ويف قوله«: قال اجلعربي

 :باب اإلدغام الكبري أليب عمرو: ولو قال...  حذف, أي من الكبري»باب املتقاربني«
َرك املثــُإذا ح  الَّم االوـ أدغَّفَهم إن خِرْمَو عـأب   باــتناسا ــالن أو مــِّ
فـصل املتقـاربني املتـصلني «, ثـم »فصل املثلـني املتـصلني واملنفـصلني«: ثم قال
 .)٣(»ّ, كان أسد»واملنفصلني

أن :  وهـو− غالبـا −َّوكأن الناظم اعتمد عىل القاعدة املصطلح عليها  «:وقال القاري
                                                 

 .١/٣٨٢: العقد النضيد: , وانظر١/٢٤٨: إبراز املعاين )  ١(
ٌّوضم: (, هذا, والتعديل يف املطبوع٤٧ص: رشح السيوطي )  ٢( َ , وعليه اليكـون يف ) عىل اهلاء ومحزة موصالَ

 .وهو الكسائي رمحه اهللا) ّعيل(البيت ذكر للكسائي, فالصحيح ما أثبته بكلمة 
 .٢٣٣−٢/٢٣٢: عاينكنز امل )  ٣(



٥٢ 

: لقصيدة مذهبان مرتبان ومها املتقابالناإلدغام يمتنع مع التحقيق, فحصل أليب عمرو يف ا
اإلدغام مع التخفيف للسويس, واإلظهار مع التحقيق للدوري, ومها املحكيان عن الناظم 

    ّأبو عمرو البرصي لسويس اعمال....:.  :فلو قال... ,)١(يف اإلقراء
 .)٢(»الستفيد منه ما يتعلق به العلم والعمل

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الَّوـَعُ ليس مِابـ وباقي البْمُّسلكك    وماُمُّككِ عنه مناسٍةَمْلِ ففي ك−١١٧

فإنـه أدغــم ذلــك ... ]٢٤: ســبأ[ ﴾^   ﴿: ويــرد عليــه نحـو«: قـال أبــو شـامة
ْمن جهة أنه مل يقيد باملثلني, بل قال... وشبهه ِّ ووقع يل أنه لو قـال )... ففي كلمة عنه: (َُ
 :البيت السابقعوض 
ِرصَ البوٍرـو عمـأب  الَّان االوـالن يف الثـركا والتقى املث   ْرَحـَم إن تِغْدـُ يُّيْ

 .)٣(»لنيْثِلكان رشحا لإلدغام الكبري الواقع يف امل
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الَّان أوـا كــ مِامـ من إدغَّدــُال بـف   هامْيَتَمْلِ يف كْنيَلْثِ وما كان من م−١١٨
ُ من الرشوط مل يعينه الناظم, وقد ً خالياًا كان أمر املثلني واضحاومل«: قال اجلعربي ُ ِّ َ ُْ

 :َنظمت حروفه ملن أراد ضبطها أوائل كلامت هذا البيت
َهد فتح غوث عز يا واع قد كفى  َ ََ ْ َِ َ ّ ِ ٍ َ ْه نل منى لذ رم ـِب  ُ ُ ُْ ُ ًْ َ ًثناِ ْ سلَ َ تنَ َل حـَ  الـْ

  .)٤(»ملختصةهي ا) واع(وقد رتبناها, فالستة األوىل إىل 
                                                 

 .١/٢٧٨:, والنرش١/٢٥٥: , واإلبراز٢/٢٥٧: فتح الوصيد: انظر )  ١(
 .واملثبت من املخطوط والضابطية...! السويس:... , والتعديل يف احلدث املطبوع٤٣حدث األماين, ص )  ٢(
 . شامة وفيه جواب إيراد أيب١/٤١٣: العقد النضيد:  باختصار, وراجع١/٢٥٧: إبراز املعاين )  ٣(
وقد ! نسب التمثيل به إىل السخاوي وأنه مل يقف عىل مصدره, فقد , وقد وهم حمققه٢/٢٣٨: ز املعاينكن )  ٤(

ْراجعت طبعتي فتح الوصيد فلم أجده فيهام َ   =  طبيبي ممريض: (ولعله أراد التعليق عىل البيت الذي قبله, وهو! َ



٥٣ 

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
ْ وقد أظهروا يف الكاف حي−١٢٢ َ     هُرْفُك كْنُزِ

ْ ختُونـــإذ الن    الـــَّمـَجـُا لتــهـَلـى قبــَفُ
 .)١(».:....ِيف كاف حيزنك كفره:... وكان األظهر أن يقول«: قال القاري

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الَّلَعُه مـ فيِفْذـَحـ الِلـى ألجَّمَسَت   ٍ موضعِّ يف كلِن الوجهاُمُ وعنده−١٢٣

لغوي, ال ترصيفي, ألن كل كلمة فيها ) معلال): (املجزوم(وتسمية «: قال القاري
َعلـل بمعنـى أعـل كنـزل : وال يبعد أن يكون)... معتلة: (حرف علة يقال يف اللغة هلا َ

 :وأنزل, ولو قال
 لالـلفظا معذف ـل احلـتسمى ألج   ةـان يف كل كلمـدهم الوجهــوعن

 .)٢(»لكان مكمال
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ْوخي   ً كاذباُ يكْ وإنً جمزوماِ كيبتغ−١٢٤  ال َلخ اِبِّيَ طٍمـِ لكم عن عالُلــَ
َوملا كان الكاف يوهم أن ثمة مثال آخر غري ما ذكر, واحلال أنـه قـد «: قال القاري

  : وقلتحرص, غريت البيت
ْوخي   ًاــكاذب ُكــي وإن ًاــزومـجم غـفيبت  )٣(»الـال حتفـا املثـ لكم فيهُلــَ

                                           
 .واهللا أعلم) صدودك زلة عظمى.:. ظلام  =

 .٤٤ث األماين, ص حد )  ١(
 ألجل أنه وجد فيه ما اقتىض تلقيبـه ;ًوأضاف التسمية إليه جتوزا«: , وقال أبو شامة٤٥−٤٤احلدث, ص )  ٢(

َّيسمى: (بذلك, ولو قال َ  .١/٢٦٤: املعاينإبراز. »ًبضم الياء املثناة من حتت لكان حسنا) ُ
 .اجتمع وانحرص, مثل احتفال اللبن يف الرضع: أي) حتفال): (أ/٤٢(, ويف الضابطية ٤٥حدث األماين, ص )  ٣(



٥٤ 

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 ىلــَتْ العَّحـَه إذا صــ ثانيِاللــبإع   ٌرِهْظُ مَّجَ ولو حًداْيَّ بإدغام لك ك−١٢٧

َّحج: (أن َوال خيفى«: قال القاري ) بإعالل ثانيه: (احتج غري ظاهر, وكذا قوله: بمعنى) َ
 : فقلتتكرار إعالله, :  فتعني أن يكون املراد﴾,t u﴿ و﴾,É Ê ﴿: يشكل بـ

 ىلــح العتـٍالل إذا صـرار إعـبتك  ر ـج مظهـو احتـًدا لـبإدغام لك كي
يصح أن يكون لإلظهار وأن يكـون للتكـرار, لكـون ألفـه ) صح(وحينئذ ضمري 

 .)١(»ال موجب لإلجلاء إليهمبدلة عن مهزة مبدلة عن هاء ال دليل عليه, و
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الـِهْسُ مُرِهْظُ فهو يًالـ اصَوا ًسكونا   ٌ عارضِ يف الالءُ الياءْنَسِئَ يَ وقبل−١٣١
سبب اإلظهار عدم التقاء املثلني بسبب أن أبا عمرو رمحه اهللا كـان «: قال أبو شامة

 وعربوا عنه بياء خمتلسة الكرس, واهلمزة املسهلة يقرأ هذه الكلمة بتليني اهلمزة بني بني,
  :وقد نظمت هذا التعليل الصحيح فقلت... كاملحققة
 .)٢(»الــِّر مسهــا فأظهــة حقـملين  زةــي الالء مهـاء فــل يئسن اليـوقب

وفيـه أن ... إذا ركـب الطريـق الـسهل: من أسـهل):... مسهال(«: وقال القاري
قد يتوهم أنه بالتسهيل يف مهزها; وعىل كل حال ففيه نـوع اإلدغام أخف فهو أسهل, و

  :فقلتإشكال, 
 .)٣(»ليكون احلال جممال/ فهو يظهر جممال ....:.... 

                                                 
 .٤٦حدث األماين, ص )  ١(
تعليق الشيخ الضباع عىل هذا التعـديل وتنبيهـه عـىل عـدم ونقل حمققه  باختصار, ١/٢٧٣: إبراز املعاين )  ٢(

 .احلاجة إليه
 .٤٧حدث األماين, ص )  ٣(



٥٥ 

 باب إدغام احلرفني املتقاربني يف كلمة ويف كلمتني
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

َ ختٌمــي مِافــد الكــ وبعٌنيـبُم   ٌركـه متحَلـا قبـذا إذا مـ وه−١٣٣  الَّلـَ
للتأكيد, أو للتبيني, وال يستفاد من البيـت ) مبني(أن لفظ : ثم اعلم«: قال القاري
وآخـره :....:.... ميم اجلمع إال بتكلف, فغريت املرصاع الثـاين بقـويل: أن املراد بامليم

 .)١(»ميم اجلمع ختلال
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الــِقْثُأع ـأنيث واجلمـ وبالتُّقــأح    قلَّنُكَقَّلَ طِ ذي التحريمُ وإدغام−١٣٥
حني ِّ مـن املـرجً بـدالًحـات اإلدغـام ثالثـةِّ بعد مـا جعـل مرج−: قال أبو شامة

ِفإن أردت نظم املرجحات« −املذكورين يف البيت  ِّ َ  : الثالثة فقلَّ
ِن ادغـُكَقَّلَوط ْ َم أحــَّ ُق فنونـــْ ُ َّحمرك   ُهـــُّ َ ْة مجــُ َ ِّث ثقـَّؤنـاملُع ــٌ ُ  .)٢(»الــِ

 أحق من إدغام اجلمـع ]٥: التحريم[ ﴾  }﴿ :أن إدغام: واملعنى«: وقال القاري
, ً, أو أحق من إظهاره, واألول أوفق بام يف التيسري, فإنـه حكـى فيـه خالفـا)٣(املذكور

, )٤(»قرأتـه باإلدغـام«: ونسب اإلظهار إىل ابن جماهد, وهـي طريـق الـدوري, وقـال
ِأحق من األوىل لتأنيث اثق: ....:. فقلت... ظهار حكاية مذهب الغريفجعل اإل  الٍْ

 . )٥(»التعليل بذكر التأنيث ألن اجلمع مشرتك فيهام واكتفيت يف
                                                 

 .١/٢٧٥: عاين املب, وإبراز/٤٢: الضابطية: , وانظر٤٨حدث األماين, ص )  ١(
 .١/٤٨١: , وراجع العقد النضيد١/٢٧٧: إبراز املعاين )  ٢(
 .]١: النساء[: من مواضعه ﴾F ﴿: نحو )  ٣(
 .١١٨السبعة, ص: , وانظر٤٧التيسري, ص )  ٤(
 .٤٩−٤٨حدث األماين, ص )  ٥(



٥٦ 

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
     ٍنـَ دوا ضْمُا رـ هبًنفسا ْقِضَفا مل تِ ش−١٣٧

 الــد جـه قـ منَـأَن سـْسُو كان ذا حـث  
 الستة عرش هي التي اتفق وقوعهـا يف القـرآن يف الكبـري, )١(وهذه«: عربيقال اجل

 :, وهيً رتبت املختصة أوالًوإال فهي أكثر, وقد نظمت بيتا
َضفا ذك َر داع شـَ ٍ َع جـُ ًن ثنى قِه مـل  ُال نور بدره ـْ ْتم رم سلد ـَ َ ْ ُ َّ ًمحى كال َ ِ 
 الثـاين جيمـع املختـصة ُ املشرتكة, وصـدرَ عرشَاألول جيمع األحد:  بيتنيُونظمت

 :باملثلني, وعجزه جيمع املختصة بغريمها ومها
  اــحبيب رحيمو ــراه نــد بـــق   اـسقمه ـر منــاء تــن لصب ثـك
 .)٢(»اـ دنا ذكاه جسيمًاءْوـَام ضــش   راــود يسرة ــّم عســَي غـو فــه

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الـــِّقَثَتُ وال مًاــس جمزومـا ليــوم   ٍ تا خماطبْنُكَ أو يْنَّوَنُ إذا مل ي−١٣٨

 ملا استثنى من املتقاربني كام ذكـر يف املثلـني, ًومل يذكر الناظم متثيال«: قال أبو شامة
 : فقلتً لعرس أمثلته, وقد نظمت فيه بيتاَىلْوَوكان ذكر املتقاربني أ

ِّذير لكم مثــن َ َه كنت ثاويــِ بْلــٌَّ َ َّهم السني قبل َيؤت ومل  ًاـِ َهبا  َ  .»)٣(انجالِ
 :−ه عىل املوانع املـذكورة يف بيـت الـشاطبي رمحـه اهللا ـَّبَ بعد ما ن–وقال اجلعربي 

                                                 
 . السابقيقصد احلروف املجموعة يف أوائل كلم بيت الشاطبي )  ١(
 .٢/٢٦٦: الكنز )  ٢(
وقبـل سـعة مل «: لو قال: األصلحاشية , ويف حاشية الطبعتني من اإلبراز نقال عن ١/٢٨١: إبراز املعاين )  ٣(

 لعـيل القـاري كـام »حدث األماين«لعل هذا التعليق مأخوذ من : قلت. لكان أوضح» يؤت هم هبا انجال
 .١/٤٩٥: سيأيت, وراجع العقد النضيد



٥٧ 

  :ومل يمثل الناظم هلذه املوانع, وهي أوىل, ومثاهلا بيت«
َّري لقـنص َد خلقت طينــٌ ْ َ ُومل يؤت قبل الوسع هم هبا فال  َها ـُالــا مثـَ َ َِّ َ ُ َُ«)١(. 

ومل يمثل الناظم هلذه األمثلـة املمنوعـة, وقـد تـصد أبـو شـامة « :وقال القاري
, ومل يمكـن ]٢٤٧:البقـرة[ ﴾q  r s t  u﴿: واعتذر بأنـه أراد... لنظمها

ُّ, وغريه اجلعربي...نظمه لكثرة حركاته َ َّ مل يمكـن  ﴾ s r q﴿: واعتذر بأن... َ
 مع مـا يف كـل مـن −ت أيب شامة أحىل  وملا كان بي,... يف الطويل»فعلتن«: نظمه لعدم

 : ولو قال أبو شامة:  قلت−النظمني من اخلفاء ما ال خيفى
 .)٢(»]النجىل اهلم هبا/ وقبل سعة مل يؤت هم هبا انجال [....:. 

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
     ٌمَغْدُ ومِوسـ سني النفْتَجِّوُ ويف ز−١٤٣

 الــَّصَوـَ تٍالفــباخت ًيباــ شُرأسـه الــل  
للتثنيـة راجعـا إىل ) توصـال(وال خيفى أنه قد يتـوهم منـه أن ألـف «: قال القاري

مـن ) لـه (َوكـذا يتـوهم أن لفظـة... )٣(]متفق عليه[احلرفني, واحلال أن إدغام األول 
 :التالوة; وليس كذلك, فقلت

 .)٤(»توصال ٌفْلُخ فيه ًشيبا الرأس كذا   ..................................
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ِرشَ ويف ع−١٤٦ َه هتــان عنـ وجهٍرفـويف أح   هاُ تاؤُمَغْدُ تِها والطاءْ  الَّلــَ
                                                 

 .٢٦٧/ ٢: كنز املعاين للجعربي )  ١(
: الورقـة, وما بني املعكوفتني سقط من احلدث املطبـوع, واملثبـت مـن املخطـوط ٤٩حدث األماين, ص )  ٢(

 ).أ/٤٣(والضابطية ) أ/٤٥ –ب /٤٤(
 ).أ/٤٦(: الورقةسقط من املطبوع, واإلضافة من احلدث املخطوط  )  ٣(
 .٥١احلدث, ص )  ٤(



٥٨ 

وقد نظمت نظري قوله يف «: −)١٤٧(:  ضمن التنبيهات بعد البيت–قال اجلعربي 
 : » مفتوحةْمَغَّومل تد«: الدال
 .)١(» الطاء فافهمه وافعالبحرف بغري  نـاكـد ســا بعـم فتحهـم يتحتـفل

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
ِّ فمع مح−١٤٧  الـَ عٌ طائفةِأتـ ولتْ ذا الِ آتْلـُوق   ْلُ قَ ثم الزكاةَلوا التوراةُ

ْالزكاة ثمـ:... ولو قال«: قال أبو شامة  ... آت)٢(َـم قل.:. ُ
 . )٣(»لق«لكان أوىل, ألنه أبني ملوضع اإلدغام, وختلص من تكرار لفظ 

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الـــقْثَ أِارــ والنِرارـ كاألبَةــالـإم   ٌ إذ هو عارضُدغام االُ وال يمنع−١٥٤

َ من مسائل اإلمالة فباهبا أليق هبا مـن بـاب اإلدغـام, ٌوهذه مسألة«: قال أبو شامة ُ
ام معـه كـذلك, روض الوقف ال يمنـع اإلمالـة, فاإلدغـُوقد ذكر يف باب اإلمالة أن ع
َّ وثم أن يقول,وكان يغنيه عن البيتني هنا َ: 

ًوقف ساكنا ـُام والـوال يمنع اإلدغ  الــل ميـة ما للكرس يف الوصــإمال  ُ
 .)٤(»فيستغني عن مفردين يف بابني هبذا البيت الواحد يف باب اإلمالة

                                                 
 .٢/٢٨٦: الكنز )  ١(
, وقد أشكل عيل التعديل فـرتة إىل أن رجعـت إىل الطبعـة )قال): (١/٢٩٠(مية يف طبعة اجلامعة اإلسال )  ٢(

ومنها املثبت, وتأكدت من صحة ذلك بـالرجوع ) ٩٥ص(القديمة بتحقيق الشيخ إبراهيم عطوة عوض 
 ).١/٥٢٦: (إىل العقد النضيد للسمني احللبي

ِ, وقد عدل القاري بمثل تعديله ومح١/٢٨٩: إبراز املعاين )  ٣( حـدث األمـاين, :  اهللا عىل توارده معه, انظـرَدَ
 :يعني فيـصري البيـت: , وقد أوضح السمني احللبي تعديل أيب شامة بقوله)ب/٤٣(, والضابطية ٥٢ص
ْثمـ محلوا التوراة ثم الزكاة فمع  ).١/٥٢٦: العقد النضيد.. (......َـم قل ءات ذا ال         ُ

 .١/٥٥٣: د النضيد, وراجع العق٢٩٧−١/٢٩٦: إبراز املعاين )  ٤(



٥٩ 

 :وكان يغنيه عن البيت أن يقول يف اإلمالة مثل«: وقال اجلعربي
ِّواالدغام ما لكرسة الراء مي   ًعارضاُنع اإلسكان يف الوقف وال يم ُ  .)١(»الـُ

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الــِّمتأم ْنـُ وكٍمـ أو ميِاءــع البـم   هاِ وميمٍ يف غري باءْمُ ورْمِمْشَ وأ−١٥٥

 يف مْوَّأن الرشاح اتفقوا عىل أن االستثناء ال يرجع إىل الر: واحلاصل«: قال القاري
 : − يف أثناء درس اإلقراء)٢(كام نظم بعض أصحابنا املرحوم−مصطلح القراء, فلو قال الناظم 

 الــن متأمـ وكْمـَا فافهـ مطلقْمُور   اـم معهمـاء وامليـري البـوأشمم بغ
 : , إال أنه لو قال كام قلتً متكمالًلكان حسنا
ُاء ورم متـــ بم أوــع امليـم   اـهمـا كليـم والبـري امليـمم بغـوأش  الــأمـٍ

وكـن «: , وإن كـان اسـتدركه بقولـهً ألن إطالق الروم قد ال حيسن جممال;ًلكان جممال
 .ًإشارة إىل كون احلكم فيه مفصال» متأمال

 .)٣(»لخإ... مع الروم أشمم غري باء:  أن يقالً تغيرياُّ واألخفًثم األظهر تعبريا

 باب هاء الكناية
 :ه اهللاقال اإلمام الشاطبي رمح

ْربـا فاعتـ منهِهـِتْؤـُون   هِلْصُ ونْهِّلَوُ مع نْهِّدَؤُن يِّكَ وس−١٦٠  الـَا حـ صافيِ
فعلـم أن )... يـؤده(بتسكني هـاء ... وأمر الناظم رمحه اهللا يف البيت«: قال الفايس
 أن يكون بالفتح, وليس − عىل ما أصله − ألنه ضد اإلسكان, ويلزم ;َللباقني التحريك

                                                 
 .٣٠٣−٢/٣٠٢: الكنـز )  ١(
 .واهللا أعلم بمراده! كذا قال, ومل يرصح باسمه )  ٢(
 .مع الباء أو ميم وكن متأمال       مع الروم أشمم غري باء وميمها: , فيصري البيت٥٦حدث األماين, ص  )  ٣(



٦٠ 

  : ولو قال...كذلك
ْوكس ِه ونصلـولـع نـْؤده مـَر يــَ  ال ـ حًاـه أسكن فاعترب صافيـؤتـون   ِهـْ

 .)١(»مل يلزمه يشء
 :ولو قال املصنف«: وقال السيوطي

  الـى العـوفتِه ـِؤتـْه نـْه ونصلـولـن   ٍزة ـِاش محـن عيــْؤده البـوسكن ي
 .)٢(»لوىف بالتسمية

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
َمح   ِهْقَّ ويتْهِقْلَ فأٍ وعن حفصْمُ وعنه−١٦١ َهنَ وأٍفْلُبخ ٌومـه قَوـْفَى صَ  الــْ

 : قال السيوطي
ُأبو بكر والبرصي وخالد مع :....:. ولو قال بدل الشطر الثاين« ْ َِ ِ َخالْ ِ 

 .)٣ (»لوىف بالتسمية, وكان فيه نوع بديعي, وهو االكتفاء
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

     ْهمُ حفصِ والقرصِ القافِ بسكونْلُ وق−١٦٢
 ىلــَتْجـُي ِكانـباالسه ـــد طــ لْهــِتْأـَوي  

َويأته بطه صالح ساكنا جال :.....:. ولو قال«: قال السيوطي ٌ ًَ  .)٤(»لوىف بالتسمية/ ِ
                                                 

, وفيهام اعرتاض عـىل ١/٥٨١: ضيد, والعقد الن٢/٣٢٢: , وراجع كنز املعاين١/٢١٤: الآللئ الفريدة )  ١(
ولعله سـهو مـن النـساخ, » ...َوكرس«: بدل» ...وسكن«: والتعديل يف العقد. هذا التعديل وجواب عنه

 .ومل ينبه عليه حمققه
 .٦٤ص: رشح السيوطي )  ٢(
 .أي بخلف عنه) وخالد مع خال: (, ويقصد بقوله٦٤ص: رشح السيوطي )  ٣(
 .٦٥−٦٤ص: رشح السيوطي )  ٤(



٦١ 

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الــِّجُني بـوجهه بــ ويف طٍفْلـُبخ   هُ بان لسانِ اهلاءُ ويف الكل قرص− ١٦٣

 :ولو قال«: قال السيوطي
ُبخ  امهمـِر هشـٌون بقصـالـِّويف الكل ق    الــأعمـفه ــاواه بطــٍف وسـْلـِ
 .)١(»لوىف بالتسمية

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
ْيم ْهَضْرَ يُ وإسكان−١٦٤ َبخلفهام والق   ٍبِّيَط ُسْبُل هُنُ َ ِ ِ ْ ُ  الــَفْوـَه نْرـُ فاذكَرـْصِ

نحـو مـا تقـدم يف ) وإسكان يرضـه: (وعليه من االعرتاض يف قوله«: قال الفايس
 :واالعتذار عنه فيه كاالعتذار يف ذلك, ولو قال) وسكن يؤده: (قوله

 .)٢ (»مل يلزمه يشء, ..............   س طيبـه لبـُكن يمنـُه أسـَويرض
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ْ يمْهَضْرَ يُ وإسكان−١٦٤ َبخلفهم   ٍبِّيَط ُسْبُه لُنُ ِ ِ ْ ُ   الـَفْوـَه نْرـُ فاذكَرـْصَا والقـِ
 الـُهْسَ ليْنِّكَه سـْيَفْرـَ حْهَرـَ يًاَّرـَوش    هباْهَرَ يًلزال خرياِّ والزُبْحَّ له الر−١٦٥

 :ولو قال بدل البيتني«: قال السيوطي
ْوصالح يرضه مع هش َ ُ َ ََ ْ ْام ودورهمـِ ِ ِ ُ ُبخ   ٍ   الَّه االوـْبـُ فانسَرـا والقصـفهمْلِ

ْزة معــَومحـ َ ُع ثــُه نافـٌ ْره ــَي  ٌم ـاصـَّم عـٌ ِ يف كٍامـِهلشَ ْرف زلـَال حـِ َ  َزالـِ
 .)٣ (» بالتسميةَّلوىف

                                                 
 .٦٥ص: رشح السيوطي )  ١(
 .١/٦١٣: , وراجع العقد النضيد١/٢٢٠: الآللئ الفريدة )  ٢(
 .٦٦−٦٥ص: رشح السيوطي )  ٣(
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 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الـَمْرَـواه حْعَ دَّفَ لٌّمَاء ضـويف اهل   ً ساكناِـه باهلمزْئِجْرَ أٌى نفرَعَ و−١٦٦
ْرسْاز واكـ فً نصرياْنِك وأس−١٦٧     ْمِهِ لغريِ

 الــَوصـُ لتٍبـ دون ريًواداــا جــهْلـِوص  
ثـالث ألصـحاب :  قـراءاتَّسـت) أرجـه(فاحلاصـل أن يف كلمـة «: قال أبو شـامة

 واحد, يف النصف ٍ يف بيتَّ الستِ, وقد مجعت هذه القراءات...وثالث ملن مل هيمز... اهلمز
 :, ويف النصف الثاين قراءات من مل هيمز الثالث, فقلتاألول قراءات اهلمز الثالث

, صـله دع لنـا ْوأرجئه مـل, والـضم حـز ْ َ ُ ُْ ِْ َّ ِْ ِ ْ ِ  
ًوأرجه ف نل, صل جي رضا  ِ ِ ِْ ِْ َ ِ ُ, قرصه بالْ ُ َ«)١(. 

  :ًوقد نظم اإلمام اجلعربي بيتا كذلك قائال
ُوأرجه فه نل, أرجئه حز, مد دم لو ِْ َوكرسا مدا, ال اهلمز   ِ   بن, صله رم جالً

 .)٢ (»ًإال وقفا) فه(وال يلفظ هباء «: وقال

 باب املد والقرص
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الِّوـُط َزـي اهلمِقَ لٍّ عن ضمُواوـأو ال   ٍها بعد كرسةُ أو ياؤٌفِلَ إذا أ−١٦٨
عاصم, : ورش ومحزة, ودوهنام: )٣(وأطوهلم مدا يف الرضبني«: قال شعلة املوصيل

                                                 
, وقد اكتفى العالمة عيل القاري بذكر بيت أيب شامة يف هذا املوضع من الـضابطية  ٣١٩/ ١:  املعاينإبراز )  ١(

 ً واحداً املرحوم أبو شامة بيتاى, وقد أتًمنه جدافإن استخراج القراءات الست يصعب «: قائال) ب/٤٣(
 .٥٩, حدث األماين, ص»... منه أخذا, إال أنه اكتفى فيه باللفظ عن القيد حيث قالًسهال

 .٢/٣٣٣: كنز املعاين )  ٢(
 .املتصل واملنفصل: أي )  ٣(
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أبو عمرو من طريق أهل العـراق, وقـالون مـن : ابن عامر والكسائي, ودوهنام: ودونه
 :, فقالًيط, وقد مجع ذلك الشيخ أبو عبد اهللا اجلزري يف بيتني شعراِشَطريق أيب ن
 الـ رم كهـودونـ ,ورــا نــودوهنم  ود وفاضـل ـا جـدا هبـوهلم مـوأط
 )١ (» والقرص ال تعد مطوالبخلفهام  ـره ـَـة بحـن حافـر من هذيـوأقص

تني َّ أيـضا املـرتبتني يف املـد)٣( واجلـزري)٢(وملا كان خمتار الـشاطبي«: قال القاري
 :قلت

 .)٤(»شهم ومحزة والوسطى لباقيهم املال   ورــوىل لـط انـالشيخرأ ــد قــوق
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 ىـه إلُرـا أمــهِّي أمـه فــُولـومفص   هُصالِّ اتَ وشاءٍيء وعن سوءِ كج−١٧٠
                                                 

 .١٠٤ص: كنز املعاين )  ١(
 .٢/٢٧١: انظر فتح الوصيد )  ٢(
 .١٩ص: , والتقريب٣٣٤−١/٣٣٣: انظر النرش )  ٣(
, هـذا, وقـد ذكـر العالمـة القـاري بيتـني آخـرين )أ/٤٤−ب/٤٣(الضابطية : , وانظر٦٠احلدث, ص )  ٤(

 :وقد أوضح املراتب بعضهم بقوله: ً, قائال)٢٣٤ص(بعدمها يف املنح الفكرية 
ــل ــود فاض ــس ج ــدر اخلم ــد بق  يم
 واالثنـــان بـــر دارم ثـــم حامــــد

 ا كــالربــع نجــم والــثالث رضــواال 

 مراتــب مــد جــاء يف اهلمــز مــسجال
ضـمن كالمـه ) ٢٢٦−٢٢٥اإلمام أبو القاسم الشاطبي, ص(كام ذكر الدكتور عبد اهلادي محيتو يف كتابه   

أليب العباس أمحد بن عـيل املـالقي أنـه ذكـر يف أول سـورة ) إتقان الصنعة يف التجويد للسبعة(عىل كتاب 
 : هذه املراتب باعتبار املنفصل يف بيتني من الطويل, قالونظم بعضهم : البقرة مراتب املد فقال

 وأطــــوهلم يف املــــد ورش ومحــــزة
ـــه ـــالون مثل ـــدوري وق  ودوهنـــام ال

 ودوهنـــام نـــص ودونـــه رم كـــال 

 بخلفهـــام والقـــرص يأتيـــك دخلـــال
 وأنشدين أبو عبد اهللا بن حيان لنفسه مما نظمه مـتمام مـا نقـص الـشاطبي يف: وذكر عن ابن رشيد أنه قال  

 :باب املد
 وأطـــوهلم يف املـــد ورش ومحــــزة
ــه حــسن بــدر وخلفهــم ٍرضــا, ويلي ْ َ ُ ُْ 

ــــام ودوهنـــــم كــــال   ودوهنـــــام ن

ــصال ــدر حم ــق وح ــدر حتقي ــىل ق  .ع
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أتى يف هذا البيت بأمثلة النوعني, وأسقط من املنفصل مثال األلف, «: قال الفايس
َواالخر قالوآ إن به أن وآل إىل :....:. لعدم تأتيه له, ولو قال ِ َِ َْ ْ ََ ِ ِ ُ ُ َ  .)١(»ألتى باجلميع/ َ

 الـنظم مـن ألـف  يف− أي مثال املد املنفصل مع األلف –وقد ركبه «: قال القاري
حيث مل يسعه مثال من القرآن ألن الغـرض تـصوير املثـال, كـام ) أمره(, ومهزة )أمها(

َومفـصوله يف أم مـآ إن لـه إىل :....:. , ولو قـال)٢(»آدم أوهال«: فعل يف قوله ِ ُِ َ َ ِّ لكـان / ِ
ــن ــراد م ــا إن: (أمجــال, وامل ــاف[ ﴾ ¡ �  ~﴿): م ــه إىل: (, ومــن]٢٦:األحق  ):ل

﴿ o qp r s ﴾ ]٣(»]١٧: العنكبوت(. 
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الَّوـَطُ مٍو لورشْرـُد يـ وقٌرـْصَفق   ٍـرَّيَغُم أو ٍ ثابتٍ بعد مهزوما −١٧١
 »مغـري« باهلمزة بعدها, وبــ ً متصالًحمققا ما كان »ثابت«أن املراد بـ ير اجلعربي 

 : ولذا استحسن تعديل البيت إىل قوله;ما كان خمففا بالبدل أو التسهيل أو النقل اجلائز
 .)٤(مطوال فقد يرو لورش ًجوازا   ري مغــز الزم أو ـمـد هــا بعــوم

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الــــِّثُ مِانــى لاليمــًـة آتـَهــِ آلِء   هـؤال َ كآمنٌومـقطـه َّ ووس− ١٧٢

 −بيت الشاطبي رمزا خلـالد يف ) قوم(وال مانع من أن يكون لفظ «: قال أبو شامة
, فكان ينبغي له أن يأيت بلفظ )٥(»محى صفوه قوم«:  كام قال فيام مىض,−عىل اصطالحه 

 ًأيـضاووسـطه :  أو يقول,...وباملدة الوسطى كآمن: يزيل هذا االحتامل, مثل أن يقول
                                                 

 .حسن هذا التعديل مع التمثيلفقد  ٢/٦٤٣: , وراجع العقد النضيد١/٢٢٦: الآللئ الفريدة )  ١(
 .٢٢٥: متن احلرز, من البيت )  ٢(
 .٦٢−٦١ألماين, صحدث ا )  ٣(
 .٣٥١−٢/٣٥٠: كنز املعاين للجعربي )  ٤(
 .١٦١: متن احلرز, من البيت )  ٥(
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 .)١(»... كآمن
قوم : ن التقديريوهم الرمز ألنه مفرد بعد القراءة, لك) قوم(وقاف : وقال اجلعربي

 .)٢(»...  الرتفع»بعض«: فامتنع, ولو قال... عن ورش
قـوم عـن : وقافه يوهم الرمز, ألنه مفرد بعد القراءة, لكن التقدير«: وقال القاري

 اإلشكال قد َّ, وفيه أن)٣(كذا حرره اجلعربي.  الرتفع»بعض«: ولو قال. ورش, فامتنع
 .)٤ (» الجتمع وامتنع»مجع«: فلو قال! ارجتع

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
    هم ُ وبعضِيتا ِ الوصلِ وما بعد مهز−١٧٤

 الــــــ تًاــمـِتفهـ مسآالن ْمـكُذــِؤاخـي  
ومـا فـات النـاظم مـن ) آالن مـستفهام تـال: (− قول الناظمً موضحا−قال أبو شامة 

) يؤاخذ(ام, وأدرجت  نطقت فيه بام ال حيتمل غري االستفهًونظمت أنا بيتا«: −التنبيه عليه 
مع املجمع عليه يف االستثناء عىل ما ذكره الداين, ومل أقيده بالضمري ليشمل املواضع كلهـا, 

 :وأوضحت ما بعد مهز الوصل بأن ذلك يف االبتداء, ورصحت بالتمثيل بإيت, فقلت
 ر الـذ زاد البعض آالن قصـؤاخـي  يت مع ا كًاوما بعد مهز الوصل بدء

قرص لفظ المها, وهو ترك املد بعد اهلمـزة الثانيـة ) آالن(اء يف أي موضع االستثن
ُ ففي هذا البيت الذي نظمته مخسة أشياء فاتت بيت الشاطبي ,املنقول حركتها إىل الالم

 .)٥(»رمحه اهللا
                                                 

 .٢/٦٤٧:  العقد النضيد:, وانظر٢/٣٥٢: إبراز املعاين )  ١(
 .٢/٣٥٢: كنز املعاين )  ٢(
 .٢/٣٥٢كنز املعاين, : ينظر )  ٣(
 .هناك واضح ومفصلأ, وكالمه /٤٤: الضابطية: , وانظر٦٢: حدث األماين, ص )  ٤(
  = صفهاينوزاد عليه احلافظ طاهر األ: وقد نبه القاري عىل مثل هذه األمور, ثم قال. ١/٣٣١: إبراز املعاين )  ٥(
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 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الِّصُ وجهان أِ الوقفِوعند سكون   ٍ ساكنَ ما قبلِّهم باملدِّ وعن كل−١٧٦

 : ولو قال الناظم... واحلق أن عبارة الناظم مبهمة«: قال اجلعربي
ِقرص او وسط اطوالاوقبل عروضه   ..... ............................. َ ْ َ 

 .)١ (»لكان أعم وأنص
فإنه قارص عن الداللة عىل السكون العارض يف الوصل ليدخل فيه ثالثة «: قال القاري

, ]٥٨: البقـرة[ ﴾ H  I﴿, و]٤, ٣: الفاحتـة[ ﴾ L  * N﴿: أوجه للسويس يف نحو
 آل )٢(﴾  A﴿: , وكــذا للكــل يف]٢٦٧: البقــرة[ ﴾ q  r﴿: وكــذا للبــزي يف نحــو

 :عمران حال الوصل, ثم الوجهان مبهامن, وقد تقرر أنواع املد, فقلت
ِّوحال عروض فيه االنواع وصال   .................................. ُ ٍ«)٣(. 

 :الشاطبي رمحه اهللاقال اإلمام 
 الـِّضُ فُولـوالط الوجهان ٍويف عني   ًعاِبْشُ مِحِد الفواتـ له عنَّدُ وم−١٧٧

                                           
ال » خلـف ال«: وملـا كـان. منون مع يؤاخذ ثم آالن خلـف ال.:.   وعناًوما بعد مهز الوصل بدء: بقوله  =

 :ي تفصيله عىل وجه اإلكامل حيث قالخيلو عن نوع من اإلمجال, أفاد الشيخ اجلزر
 ٍ أوجــــهُلــــالزرق يف آالن ســــتة

ِّفمـــد وثلــث ثانيــا ثــم وس  ْـنَطــّ
 لــه جتـريْصَعىل وجه إبدال لـد و 

ــع قــرص ــم بالقــرص م ــه وبقــرص ث  ب
 .١/٣٥٩: أ, والنرش/٤٤:الضابطية: , وانظر٦٤حدث األماين, ص  

 .٣٦٣−٢/٣٦٢: يربكنز املعاين للجع )  ١(
 .يف فاحتة آل عمران) اهللا(بلفظ )  A (وصل يقصد  )  ٢(
, واملثبـت منـي »ومنه فصال... «): أ/٤٤(, ويف الضابطية »قيد األنواع وصال... «): ٦٥ص(يف احلدث  )  ٣(

: الورقـة للسياق ومراعاة للمعنى, وقـد تأكـدت مـن صـحته مـن نـسخة احلـدث املخطـوط ًتصحيحا
ه َّبـَ كـام ن, لنـافعًرمزا) أصال( حتى ال يوهم األلف من فاصلة) وصال(, ويعترب حرف الواو من )أ/٥٨(

رمزا حلمزة, هذا, وقد نقلت هـذا ) فصال(, وال الفاء من )١/٣٣٥(املعاين عليه اإلمام أبو شامة يف إبراز 
 .التعديل من الضابطية الختصاره ووضوح كالمه فيه



٦٧ 

أو ... ,−)١(كـام قالـه اجلعـربي−عىل التوسط : أي) والطول فضال(«: قال القاري
 فيفيـد ثالثـة أوجـه يف عـني , ألن الوجهني مبهامن عند األكثر;عىل غريه, وهو األظهر

 ْريَر, وهلذا غَّفتدبمريم والشور  : املرصاع الثاين بقويلُتَّ
 .)٢(»فضالويف عينها األنواع والطول    ..................................

 باب اهلمزتني من كلمة
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 .................................    ْتَعِّفُ شِ يف االحقاف ْمُتْبَهْذَأ ُ ومهزة−١٨٦
 : قولهإىل 

 الــــِّثُآالن مـ كٍّلـن كـ عُلـِّهـَسُي   ...........................−١٩٣
 :وكان يغنيه عن السبعة مثل هذه األربعة األبيات وإليها أرشت بقويل «:قال اجلعربي

 دالـابـ ًاـثالـثـ َالـثـالث ُءآمـنـتـم   ْ وكلهـمٌواء)د(ى ـَتْؤـُ يْنَ أُـعَفْشُوت
َوحقق ِّ  ابدال وصله كى)ز(ال طه  )ع(األوىل َن     ْنَفِواحذ) َصحبة(ا لــ ثانيهمَ
    ـيـارك ءاعجمـــع تبــ مٌراف واوــباالع

 الـ)ص(ع )ش(وا وحقق الثان )ل(احذف ي   
     لهـــوصام )د (ما)ك (مـــأذهبتفع ـــوش

 .)٣(»الِّهُـال وهو س)ك(فو )ص(ي )ف(وأن كان   
                                                 

 .٢/٣٦٦: الكنـز: انظر )  ١(
, وال خيفى ما يف هذا التعديل »ويف عني األنواع والطول فصال«): أ/٤٤ (, ويف الضابطية٦٥حدث األماين ص  )٢(

من خروج عن طريق الشاطبية وخلط بطريق الطيبة, فليس يف عني مريم والشور من طريق الشاطبية إال 
, ١/٣٣٨: إبراز املعاين: , انظر)واملد فضال: (ومل يقل) والطول فضال: ( واإلشباع, ولذا قال الناظمُطُّالتوس
  .٧١, ورشح السيوطي, ص٢/٣٦٦: , كنز املعاين للجعربي٢/٢٨٠: فتح الوصيد: وراجع

 .٢/٤٠٤: كنز املعاين للجعربي )  ٣(



٦٨ 

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
ِ موصالِكْلُ واملَ منها الواوِيف االعراف   ٌنبلُ قَ وأبدلٌها حفصِّ ويف كل−١٩١ ُ 

ومل يكن له حاجة بذكر التي يف امللك هنا, فإهنا ليست بلفـظ هـذه «: قال أبو شامة
يف االعراف منهـا الـواو .....:.  :الكلمة, وألنه قد أفرد هلا بيتا يف سورهتا, فلو قال هنا

َيف الوصل موصال ُ 
َموصال« الصاد من بفتح  .)١(» لكان أوىل وأبني»ُ

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الِدــْبُه مْدُدـفامام ـ االستفهِزةـومه   ٍنَّكَسُ مٍ المَ بنيٍ وصلُ مهزْ وإن−١٩٢

 :واعلم أن البينية مل تقع مرتبة يف القضية, فقلت«: قال القاري
 .)٢(»مبدالهام فامدده ومن بعد االستف   الم مسكن لـل قبـوصز ـمـوإن ه

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الـــِّثُ كآالن مٍّلـن كــ عُلـِّهــَسُي   ه الذيُرصْقَ ذا أوىل ويِّ فللكل−١٩٣

 .وذلك كآالن: خرب مبتدأ حمذوف, أي): كآالن(وقوله «: قال أبو شامة
: اه, ولو قال ذلك بام ذكرنُحصل متثيل:  أي,)مثال: (ثم استأنف مجلة خربية بقوله

 .)٣(» ومل حيتج إىل هذه التقديرات, واهللا أعلم,ً لكان املعنى ظاهرا»بآالن مثال«
لني هـم القـارصون عـن ِّ ثم اعلم أن عبارة الناظم توهم أن املسه«: وقال القاري

كل من مشاخيهم; أو هذه رواية للمسهلني عن مجيع القراء, وليست طريق الباقني مـن 
                                                 

 .١/٣٥٩: إبراز املعاين )  ١(
 ).ب/٤٤(الضابطية : , وانظر٧٠احلدث, ص  )  ٢(
 .١/٣٦٢: إبراز املعاين )  ٣(



٦٩ 

أن القرص جلميع القراء من مجيع طـرق الـرواة, إال أنـه : أن املراد به: املحققني, واحلال
 :  غري بائنة, فقلتً اهلمزة الثانية مع أن هذه أيضاِبتسهيل

 .)١(»الـر فافهمه بآالن مثـمع القص   مــهـهيله لـــى وتسـلْوَأفللكل ذا 
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الـُعرا العُّ والشِي األعرافـَفْرَويف ح   ٍ عنه بمريمَفْلُ ال خٍ ويف سبعة−١٩٧
 يف هذه املواضع الـسبعة بـال َّمن أين يعلم أن هلشام املد: فإن قلت«: قال أبو شامة

 ?...  إن له القرص فيها بال خالف:خالف ? وهال قلتم
ُّأنه قدم أنه يمد قبل الفتح والكرس:  وجوابه,هذا سؤال جيد: قلت ُ َ... 

 : عىل أنه لو قال:... إىل أن قال... قبل الكرس إال يف سبعةثم استثنى اخلالف له 
 .)٢(»لزال هذا اإلشكال, واهللا أعلم.:.... /  فاملد حتم بمريمٍسو سبعة

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
ِّسهالف ْلُخـ وبالٌ حرفْتَلِّصُويف ف   هاِ فوق صادً معاًئفكاآك ِّ أئن−١٩٨ ُ 

 فلو ,»نعام معا: موضعان, كقوله) أئفكا(يوهم أن ) امع(ويف قوله « :قال أبو شامة
 . )٣ (» لزال اإلهيام»مها فوق صادها«: قال موضعها

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الِدْب ُو أـْحَّ ويف النًام وصفاَل سِّهَوس   هَ وحدَّدّ قد مِفْلُخـ بالً وآئمة−١٩٩

ــه » امســ«ومل يفهــم مــن البيــت اإلبــدال ملرمــوز «: قــال القــاري   مــع أن هلــم في
                                                 

 ).ب/٤٤(الضابطية : , وانظر٧١−٧٠احلدث, ص )  ١(
 .١/٣٦٦: إبراز املعاين )  ٢(
 .١/٣٦٥: إبراز املعاين )  ٣(



٧٠ 

 وسهل سام وأبدل ويف النحو فضال: ....:. , فقلت)١(الوجهني
فضل اإلبدال عند النحاة عكس القراء, حيث فـضل التـسهيل عنـدهم, مـع : أي

 .)٢(»اتفاق الفريقني عىل جواز الطريقني
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ُك قبل الضـم لبى حبيبُّـدَ وم−٢٠٠ َّ  ـالِـصْفَ لياءــوج ًاَّرــَب اــهـمِفْلُبخ   هَ
  واعتىلَ ويف الباقي كقالونٍكحفص   ْمِهِا هلشامْوَوَ رٍ عمرانِ ويف آل−٢٠١

 : − بعد ما رشح البيتني بالتفصيل مع ذكر ثالثة أوجه هلشام – قال أبو شامة
ً عىل ما يف التيسري لقال ما كنت نظمته قديامًولو أنه نظم مقترصا« ُ ُ  :لطلبة عىل اً تسهيالُ
ِّفص ةــالثالث ٌام يفـهش ٍلف,ـبخ   ُهــُ حبيب,ٌّرــَل الضم بــك قبُّدــَوم  الـُ
ُيمران ــي آل عمـفف ِد بخلفـــَ ْ ُ ِ َّ سهلفـوباخلًا حتام ـويف غريه   ِهـــُّ  الــَ

 .)٣ (» بال خالف, واهللا أعلمً حتامَّدُم: أي
ذو خلـف, لكـن تـشبيهه متعني ألن أبا عمرو ) كقالون: (وقوله«: وقال اجلعربي

بحفص حيتمل أن يكون يف عدم الفصل فقط, وبقالون يف الفصل فقط, مع قطع النظـر 
 :  ألن كالمه يف املد, فلو قال بدل البيت;عن التحقيق والتسهيل

  سهال)٤(دـاقي مع املـبقرص ويف الب   ققــام حمـــران هشــل بعمـــوقي
 .)٥(»االحتامل] زالَل[

                                                 
: ليس من طريق احلرز, بل من طريق النرش, انظر) سام(التسهيل واإلبدال, غري أن اإلبدال ألهل : يقصد )  ١(

 .١٦٣, والوايف, ص١/٣٧٩: النرش
 ).ب/٤٤(الضابطية : , وانظر٧٢احلدث, ص )  ٢(
 .٧٨٦−٢/٧٨٥: ظر العقد النضيد, وان١/٣٧١: إبراز املعاين )  ٣(
 ).٧٢ص(, وحدث األماين )١٦٠ص(, واملثبت من املخطوط )مع اهلمز: (يف املطبوع )  ٤(
 .واملثبت حسب السياق)!! ال زال(يف املطبوع واملخطوط ) لزال: (, وكلمة٢/٤٢٠: كنز املعاين )  ٥(



٧١ 

د يوهم بيت الناظم أنه استثناء مـن احلكـم الـسابق بـالوجهني وق«: وقال القاري
: أحـدمها: أنه ليس كذلك, بل هلشام طريقـان: حسب إطالقه الشامل للعموم, واحلال

وال شك أن هـذا االسـتخراج صـعب . التفصيل, كام أراد فيام حلق: وثانيهام. اإلطالق
  : عىل البحث من خارجه, فقلتًمن بيته, إال أن يكون مطلعا

 .)١(»ويف الباقي كقالون واعتىل ككوف  رو  دـق عمران آل امـهش ًاـوأيض

 اباب نقل حركة اهلمز إىل الساكن قبله
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ِ ساكن اخَّ كلٍ لورشْكِّرَ وح−٢٢٦  الِهْسُه مْفِ اهلمز واحذِ بشكلٍصحيح   ٍرٍ
 ألن ;اللني ومها منهويف عبارة الناظم قصور خلروج حريف «: قال اجلعربي

 : ولو قال مثل... الصحيح يقابله املعتل
 .)٢(», لوىف...................ًأخريا   ًد ساكناـرك لورش غري ذي املـوح

 مثل كالم اجلعـربي مـع ذكـر تعديلـه وحتـسينه لكـالم املـالكي وقد ذكر القاري
 : صفهاين, وهو لطاهر األًوالنزهة, ثم ذكر بيتا من الطيبة, وبيتا

 الـكن أخري سو مد وأسقط ما خ   اـز لسـمـ شكل هْلـ انقٍوعن ورش
 :واألظهر من الكل قويل: قلت«: ثم قال
 .)٣(» بشكل اهلمز واحذفه مسهالًأخريا   دةــ مَريــغ اـساكنك لورش ِّرـَوح

                                                 
 ).ب/٤٤(الضابطية : , وانظر٧٢احلدث, ص )  ١(
  : لـساكن اخـر سـو مـد انقـال, وقـول النــزهة: , وقد حسن بعده قـول املـالكي٢/٤٧٢ :كنز املعاين )  ٢(

 !. ومل يعلق عليهام حمققه, وال أحال عىل مرجع»وال ساكن حرك سو املد واحدرا«
 ).ب/٤٤(الضابطية : , وراجع٨٠حدث األماين, ص )  ٣(



٧٢ 

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
ِ وعن محزة يف الوقف−٢٢٧ ٌ خلف وعنٍ ْ     ه َدـُ

ٌلف يفــَرو خ   ُا مـتْكــَ سِلـْصَ الوَ  الَّلــَقً
أن يكون ضد الوقف, ال سيام وقد ذكر معه » الوصل«فإن املتبادر من «: قال القاري

أن له السكت, سواء وصل احلرف الثاين, أو وقف عليه, وإنام املراد : يف حمل واحد, واحلال
 : فقلتملعنى اللغوي, هنا ا» الوصل«أن ال يوقف يف األول ويوصل بالثاين, فاملراد بـ : به

  .)١(» مقلالً خلف يف الدرج سكتارو  ............................... ...

 باب وقف محـزة وهشام عىل اهلمـز
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الــَّصَفُتى يـ حُلـدتا من قبــيِإذا ز   ًالِدْبُ مَ والياءَ فيه الواوُمِغْدُ وي−٢٤٠
 :قال بعد هذا البيتولو «: قال أبو شامة

ُم بعضهم ـَني أدغـا أصلــوإن كانت  الـل فضـو بالنقـوء وهـكيشء وس  َ
 .)٢(»لكان أظهر وأوىل, واهللا أعلم
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

َحت ٍاءــا ليـر اهلـ بكسٌوبعض   هـِغامِّدااره وـ عىل إظهًياْئِ ور−٢٤٣  الَّوـــَ
 ]١٣: املعارج[ ﴾ Q ﴿, و]٥١:األحزاب[ ﴾ F ﴿:وكذلك اخلالف يف«: قال أبو شامة

 :وما كان يف معناه, وكان يمكنه أن يقول) ورئيا(الجتامع واوين, فكأن الناظم أراد 
                                                 

 هنـا مـن الـضابطية الختـصاره , وقـد نقلـت كالمـه٨١, وراجع حدث األماين, ص)أ/٤٥(الضابطية  )  ١(
 .ووضوحه

 .٢/١٣: إبراز املعاين )  ٢(



٧٣ 

 .)١(».............................   أدغمن معارنـاظهؤوي ـا وتـورئي
 .)٢ (»لكان أبني.:.... وأظهر رئيا ثم تؤو وأدغام: ولو قال«: وقال الفايس
وكـأن النـاظم ... ﴾ Q ﴿ و﴾, F﴿: وقد أمهل الناظم ذكـر«: وقال اجلعربي

ألهنـا بعـد  ;﴾c ﴿: ومن هذا النـوع لفـظ... استغنى بفرد من النوع, ونبه به عليه,
 :ولو قال نحو... البدل جيتمع فيها واو وياء ساكن أوهلام فيجوز الوجهان

 ال ـر فضـ الكسم كأنبئهم عىلـوض   ْنَ أظهر وأدغمؤويـا تـورؤيا ورئي
 .)٣(»...ألجاد

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الــِّهـَسُان مـط كــه باخلـــرووا أن  دـ وقُمُهْئِّبَهم ونْئِك أنبِ كقول−٢٤٤

َإىل هشام لقربه, لكن أصـالة محـزة  )أنه(وظاهر الرتكيب عود هاء « :قال اجلعربي ُ
 عـىل ً ما بعـد هـذا البيـت لكـان نـصاْيف الباب رصفتها إليه, ولو أخر موافقة هشام إىل

 : ثم قال مثل)٤(فلو قال كالبيت الذي نظمناه... ًموافقته يف الرسم أيضا
 هالــرف مســام يف املطـوواىل هش   مهــع رســيم كان يتبَلــُال سـوق

 .)٥(»لنص عليه
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

     هَمْسَ رِفْذَحـ والِ ففي اليا ييل والواو−٢٤٥
 دالــْبَ أِّمـالضد الكرس ذا ــ بعُواالخفش  

                                                 
 .٢/١٦: إبراز املعاين )  ١(
 .١/٣٠٧: الآللئ الفريدة )  ٢(
 .٥١٧−٢/٥١٦: كنـز املعاين للجعربي )  ٣(
 . من الشاطبية٢٤٣: رقمذي اليشري إىل تعديل البيت  )  ٤(
 .٢/٥١٩: كنـز املعاين للجعربي )  ٥(
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 :ومل يذكر األلف لداللة الياء والواو عليها ولو قال«: قال الفايس
 .)١(»لكان أبني ./.................  هـــذفـه وحـا يليـوأختيها ـففي الي

 : وقلت...  عن ذكر األلفٌ قارصُواحلكم«: قال القاري
 .)٢(» .............................  مهات يتبع رسـذف واإلثبـففي احل

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الـَضْعَ أِواوـحكى فيهام كاليا وكال   ْنَه ومِ يف عكسُ وعنه الواوٍ بياء−٢٤٦

, ولـذا غـريت ...وال خيفى أنه أراد أن األخفش يـروي عـن محـزة«: قال القاري
 : فقلت
 .)٣(»حاكيهام كاليا وكالواو أعضالو  ه ـواو يف عكسه لــه الـــاء وعنــبي

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
ْ حمَ البابِفِرْ واعٍّدـم َحرفهبا    ٍلِّدَبَتُ فيام سو مْمُ ورْمِمْشَ وأ− ٢٥٠  الـِفَ

 مـع ,ً الروم واإلشامم جيريـان يف املرسـوم أيـضاَّيتوهم من النظم أن«: قال القاري
ْ الباب حمَفِبمد قياسا واعر:....:. فقلت ,أهنام خمتصان بالقيايس عىل الصحيح  .)٤(»الِفَ

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
ٌّ اصيلٌا واوـ وم−٢٥١ ِّ محِامـ باالدغٍا فعن بعضـأو الي  ه َلـ قبَنَّكَسَ تِ  الــُ

ويدغم فيه الواو «: وكان األحسن أن يذكر هذا البيت عقيب قوله«: قال أبو شامة
                                                 

والتصحيح من السياق, ومن رسالة )! عليهام(يف املطبوع ) عليها(, هذا, وكلمة ١/٣٠٩: ئ الفريدةلآلال )  ١(
 ).٢/٢٤٤(املاجستري لعبد اهللا النمنكاين 

 ).أ/٤٥(الضابطية : , وراجع٩١حدث األماين, ص )  ٢(
 ).أ/٤٥(الضابطية : , وراجع٩١حدث األماين, ص )  ٣(
 ).أ/٤٥(ضابطية ال: , وراجع٩٤حدث األماين, ص )  ٤(



٧٥ 

بلفـظ .....:.... وإن واو اصـيل: , ويقـول عقيبـه)١(»البيـت... والياء مبدال إذا زيـدتا
َوأقوم باملعنى املراد, ولو فعل ذلك ) ما( هنا من لفظ ُالرشطية, فهي أحسن) إن(حرف 

 .)٢ (»التصل الكالم يف اإلدغام, واتصل هنا كالمه يف الروم واإلشامم
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ْ حمرٌ ألف أوُه التحريكَ وما قبل−٢٥٢ َ َركا ط   ُ ً  الـَّهَ سِمْوَّرـ بالُ فالبعضًاـفَرـَ
لكان أوضح ... ْمُوأشمم ور: فلو كان هذا البيت جاء عقيب قوله«: قال أبو شامة

 :َّللمقصود وأبني, وقلت أنا بيتني قربا معنى بيتيه عىل ما رشحنامها به
ْمبَّد ـا املـ وامنعهمٍسو ألف  ا قبل ساكن ـ يف كل مْمُمم ورـْشَوأ  َدالــُ

 :أو يقول... 
 َدالـَّ املد مب)٣(كيشء دفء وامنعهام   دغمـومل ــ حتريك نقْمُوأشمم ور

 :ثم بني ذلك الذي يمنعه منهام فقال.... 
 )٤(َّـلذي حركوا والبعض بالروم سهال   ـف أو الــله ألـــا قبـــوذلك فيم

روم واإلشـامم, ومـا ال فانضبط يف هذين البيتني عىل التفصيل كـل مـا يدخلـه الـ
 .)٥(»يدخالنه, واهللا أعلم

                                                 
 .٢٤٠: البيت )  ١(
 عـىل أيب عبـد اهللا َّ وقد صحح هذا االعرتاض ورد٢/١٠٢٨: , وانظر العقد النضيد٢/٣٢: إبراز املعاين )  ٢(

 .الفايس العرتاضه عليه
 ).مها(, بدون ضمري ...وامنع املد): ٩٤ص(, ويف احلدث  املعاينكذا يف طبعتي إبراز )  ٣(
 :وإن شئت مثلت فقلت): ب(يوجد زيادة يف : ىل هذا البيت قائالق املحقق عَّعل )  ٤(

 .٢/٣٥: إبراز املعاين. أتت ألف والبعض بالروم سهال      ل أو ـرك قبـا حتـمـأ مـ ويشألـم  
ن السمني احللبي هذا التعـديل يف َّسَ, وقد ح١/٣١٨: , وراجع الآللئ الفريدة٣٥−٢/٣٤: إبراز املعاين )  ٥(

 .١٠٣٨−٢/١٠٣٧: العقد النضيد



٧٦ 

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الـِوغُ مَّذـد شــ فقًوحاـ مفتَوأحلق   هَ سكونًضاْ حمَّدَ واعتْمُرَ مل يْنَ وم−٢٥٣

 :ويقال يف نظم هذا«: قال أبو شامة
 الـخممبعارض شكل كان يف الرأي    هــم وقاســأو يش هـــم يرمـومن ل

تعلـق بـه, كـان أحـسن, ألنـه م... وأشـمم ورم:  بعد قوله)١(لو أتى هبذا البيتو
 :وليس هو من توابع قوله

 .)٢(»الـــَّهَوم سَّرــالبعض بالف .....            .................................
عطف عىل مـدخول الـرشط ) أحلق مفتوحا(لكن بظاهره يوهم أن قوله «: وقال القاري

 :فقلت, واحلال أنه معمول برشط مقدر عند املحققني, −همه بعضهمكام ف−السابق 
  ذا وأوغالـوح شـق املفتـومن أحل            .............................. ...

 .)٣ (»بصيغة التثنية ترصحيا بضعفهام

 باب اإلظهار واإلدغام
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 ـىلَتْجـُوتو ْرـُهار واإلدغام تظباال  ها ُ تليها حروفً سأذكر ألفاظا−٢٥٥
 الَّلَذــُه مْدــُ قبالتقييـد ُـدـا بعـوم   هاَيف بيتها وحروف) إذ( فدونك −٢٥٦
      ْنَ مُمو حروفْسَمي وبعد الواو تْسُ سأ−٢٥٧

 الــــَّبَقُم ُروقـــا تـيمـِىل ســى عَّمــَسَت  
 الَيْحَتل بذهنك أفاح) بل(و) هل(ويف    أيضا وتاء مؤنث) قد( ويف دال −٢٥٨

                                                 
 .٢٥٣: البيت.... ومن مل يرم واعتد: يشري إىل قول الشاطبي )  ١(
باحلاء, وانظر ) حممال): (١٨٢ص(كذا باخلاء, ويف الطبعة القديمة ) خممال(, وكلمة ٢/٣٦: إبراز املعاين )  ٢(

 .٢/١٠٤٠: العقد النضيد
 ).أ/٤٥(الضابطية : , وراجع٩٥حدث األماين, ص )  ٣(



٧٧ 

 : − املذكورة َ األربعةَ بعد ما رشح األبيات– قال أبو شامة
وهذه األبيات األربعة غري وافية بالتعريف بام صـنعه يف هـذه األبـواب عـىل مـا «

َسرتاه, وهتيأ يل مكاهن  فـذكر −:... ي بـأكثر الغـرض, فقلـتِفـَ أبيـات لعلهـا تُا أربعةَ
 :−نا أذكرها هنا بدون رشحها حسب ترتيبه هلا  مع رشحها, وأَ األربعةَاألبيات
ْرو وجتُدغام تباالظهار واإل[   اــحروفهري ــاظا أخـ ألفرـأذكــس  ]تىلُ

 الـل واو حتصـد أحرف من قبـل   مؤنثا ـل تـل وهـد بـفدونك إذ ق
َراءها ــُوق َ َّأسمي الذي يف أحرف اللفظ فصال   مـدهــتوعبني وبعــاملسَّ َ 
 .)١(»أوائل كلم بعدها الواو فيصال   هـروفـح دــوبع واو عــز مـرمـوي

حتيـل بفطنتـك, أو : أي) احتـل: (وملا كان يف عبارته غموض قال« :قال اجلعربي
احتل عليها باذال جهدك يف حتقيق هذا التقرير, وقد نظمت ثالثـة أبيـات أوضـح مـن 

 :األربعة, وهي
 الــر أدخـا األواخــيهـتليها التي ف   )تا مؤنث(و) بل) (هل) (إذ(سأذكر 

ْومن خص بعضا قبل ما خص جي   دها ـومستوعبي اإلظهار والضد بع  ىلَتُ
 )٢(» فاحفظن متأصالٌسْبَ لَفْيِإذا خ  ـا ــل بينـهـع واوات فواصـــوأرب

 ذكر ذال إذ
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

َ نعم إذ مت−٢٥٩  الــَّصَوَ تْنـَ مًالـِواص ٍالـمـَ جَّيِمَس   اُّهلَ دَ صالٌ زينبْتَّشَ
 الـــَج ٌه واصفــِولـا قَّ ريَرـوأظه   هاِ نسيمَر دوامْجَها أُ فإظهار−٢٦٠

                                                 
: كـذا يف الطبعـة املحققـة, والعقـد النـضيد) أخري حروفهـا: ( بترصف, وقوله٤٢−٢/٤١:  املعاينإبراز )  ١(

كـذا باليـاء يف الطبعـة ) ويرمـز: (, وكلمـة)أخريا حروفها): (١٨٥ص(, ويف الطبعة القديمة ٢/١١٠٠
 !.بالباء) وبرمز: (, ويف الطبعة املحققة٢/١١٠١: القديمة, والعقد النضيد

 .٥٤٨−٢/٥٤٧: ين للجعربيكنـز املعا )  ٢(



٧٨ 

 الِ وٌمــِه دائُدــْجُىل وْوــَم مـوأدغ   هِّرُ دَ تومٌلِ واصًكاْنَ وأدغم ض−٢٦١
 :ولو قال املصنف بدل األبيات«: قال السيوطي

ِصد جتـز سـ(وأحرف إذ جمموع  ْ ُ َ ٍّ  ـالــا هشـام وذو العـفأدغمها فيه   َّـتة)َ
 الـسو اجليم خالد الكسائي أدخ    ويف الدال مز والتاء والدال ضف ويف

 .)١ (»لكان أبني وأخرص

 ذكر دال قد
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

     ٌبَنْرَ زَّلَال ضفا ظـ ذيْتَبَحَ وقد س−٢٦٢
 الَّلـــَعُا ومـــقِائــاه شــــبَه صــــْتَلـَج  

 الـ وامتَآنـْمَ ظَّرـَ ضٌ ورشَمـوأدغ    واضحاَّلَ بدا دٌ نجمهاَرَهْظَفأ −٢٦٣
َريَ ضٌ واكفٍوْرُ وأدغم م−٢٦٤  الَكْلَك اهَّدــَسَت ٌرــْغَو هــَّلِظ وَز   ٍلِ ذابْ
 الـــِّمَحَتُم هــَرفـح ٍادـبص ٌامـهش   ٌرِهْظُ ومٌا خالفَّنَّيَ زِ ويف حرف−٢٦٥

 :ولو قال املصنف بدل األبيات هذه الثالثة«: يقال السيوط
 ان أمهـالـ الضـاد واثنوظاء وشني  ا ــم وذال وزاهيـد جيــرف قـوأح
 ويف ضادها والظا فقط ورش ادخال   مـ وعاصـٍّكــَوم ٌونــر قالــفأظه

 الــ حامهمـهشاد ـزاي ويف صــب   ويف ذين والذال ابن ذكوان واختلف
 .)٢(»لكان أوضح وأخرص

                                                 
 .١٠٧−١٠٦ص: رشح السيوطي )  ١(
 .١٠٩ص: رشح السيوطي )  ٢(



٧٩ 

 ذكر تاء التأنيث
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

    ه ِمْلَ ظُقْرُ زْتَفَ صٍرْغَنا ثَ سْتَ وأبد−٢٦٦
 الـــــِّر الطــــِطَاردا عـــرودا بُن وــمجع  

 :وجتتمع أمثلتها هبذا البيت«: قال أبو شامة
َمضت كذبت ل ْ َْ َّ َ َ َهدمت كلمـَ ََّ ُ ْ ِّ ْا خبتـُ َ َوم   َ َع نضجت كانـَ ََ ْ َ ِت لِْ ِّذلك مثـْ َُ َ  الــِ

وقد أتيت باألمثلة ...  ألن أمثلتها تصعب;هذا املذكور مثل ذلك, وإنام نظمتها: أي
 .)١(».. إال أن اجليم قد تقدمت عىل الظاء,عىل ترتيب احلروف املذكورة يف البيت

 ذكر الم هـل وبل
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

     ٍزينب ِنْعَوي ثنا ظْرَل وهل تـ أال ب−٢٧٠
 َىلـــَتْبُ ومّرـــُ ضَحــْلِا طــواهـَ نَريـمـس  

) هـل( بعد ما اعرتض عىل إطـالق النـاظم للحـروف بعـد ذكـر – قال أبو شامة
فلـو أن «: −وكأن كل واحدة منهام تلتقي مع احلروف الثامنيـة, ولـيس كـذلك ) بل(و

 :الناظم قال
َأال بل وهل تروي نو هل ثو وبل ََ َ ِر ظـَس   َِ ُل ضـَ ِر زائـُّ َ َد طال وابتىلـٍّ َ ٍ 

الثـاء, :  وحدها»هل«التاء والنون, ولـ : هلام) هل وبل(لزال ذلك اإلهيام, أي الم 
 .)٢(»... اخلمسة الباقية: »بل«ولـ 

                                                 
 .١١٣٦−٢/١١٣٥ العقد النضيد : باختصار, وانظر٢/٤٨: إبراز املعاين )  ١(
 .٢/١١٥٥ العقد النضيد :, وانظر٢/٥٢: إبراز املعاين )  ٢(



٨٠ 

 :ولو قال«: وقال اجلعربي
َأال بل وهل تروي نعم هل ثو وبل َ ّطو رض ظعن زينب ساء واهطال    َ َ 

 .)١(»ألوضح

  وتاء التأنيث وهل وبليف إدغام إذ وقدباب اتفاقهم 
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ِنيَلْثِ املُلَّوَ أاـوم −٢٧٦  الـــِّثَمَتُه مــِامـإدغن ـ مَّدــُال بــف   ٌنَّكَسُ مهـفي ْ
 :ومل يستوعب الناظم الواجب, فلو قال مثل«: قال اجلعربي

ِبسبق س ْ َ  .)٢(»ه خلفه انجىلــد وماليــل متح  صاتد واـل ال املــكون املثـِ
 عـن ٌه قـارصُوكـذا كالمـ«:  قلـت– بعد ما نقل تعديل اجلعربي −: وقال القاري

ًحكم املتجانسني, فزدت أبياتا َ, وأنبت فيها األحكام إنباتا تفيـد ملـن ً وإثباتاً تقتيض نفياُّ ُّ
 : فقلتكان يف هذا الباب أثباتا, 

ِ ثم جنسان ٍّدـم ِسو حرف َّ ُو قل نعم سبحه مع ال تزغ فالس   اـأدغمُ َُ ْ ِّ ََ ْ ْ ُ 
َم أحطت ونحـِم أدغـوال فالتق ُّ ُوه ـَ  الـــِّوكـن متـأمـاق ــإطباء ــبإبق  َ

َل عبدتم ادغم الكل فاعمــومث   مــه خلفهــفي َم نخلقكمـألولكن  َْ ََّ َُ ِ ِ ْ  الـَُّ
ْار األداء فتحـفاالخفاء خمت  ه ــل بائـم من قبـُا سكون امليــوأم  .)٣(»ِمالَ

                                                 
نز املطبوع, وسأذكر تعديالت له من املخطوط , وهذا آخر تعديل من الك٢/٥٦٨: كنـز املعاين للجعربي )  ١(

 .إن مصورة املخطوط غري واضحةإذ  ,حسبام يتيرس العثور عليها بإذن اهللا تعاىل
 .١٠٤حدث األماين, ص: , وانظر)خ(٢١٥كنـز املعاين للجعربي, ص )  ٢(
 ). ب−أ / ٤٥(الضابطية : , وراجع١٠٤حدث األماين, ص )  ٣(



٨١ 

  خمارجهاْتَبُرَباب حروف ق
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ْريـَ وخًداـمحي   ساَ يف الفاء قد رِ اجلزمِ باءُ وإدغام−٢٧٧  الَ وًداـــِقاص ْبُتَ يف يِّ
أن :  بخالد]١١:احلجـرات[ ﴾ à﴿ :وقد يتوهم من ختصيص خالف«: قال القاري

 :فقلتاقون عىل أصوهلم, الباقني كلهم أظهروا; مع أن الباقني ب
 .)١(»دا يتب خالدهم خلفه والـمحي    ..................................

 باب أحكام النون الساكنة والتنوين
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الــُمْجَيِلرا ــ يف الالم والٍةــَّنُال غـب    أدغمواَ والنونَ التنوينُمُهُّ وكل−٢٨٦
ر ذلـك يف ترمجـة ْكِمل يقيد النون يف نظمـه بالـسكون اجتـزاء بـذو«: قال أبو شامة
  .............................          ًوقد أدغموا التنوين والنون ساكنا :الباب, ولو قال

 .)٢ (» يغني عنه»أدغموا« ألن الضمري يف »كل«:  لفظُ إسقاطَّحلصل التقييد, ومل يرض

 باب الفتح واإلمالة وبني اللفظني
 :إلمام الشاطبي رمحه اهللاقال ا

 الــَّصَأَ تُحيث ِاءــالي ِاال ذواتـأم    بعدهُّ منهم والكسائيُ ومحزة−٢٩١
وهو لفظ يقع عـىل رضبـني, ومـراده ) ذوات الياء(وأطلق الناظم «: قال أبو شامة

 :الرضب الثاين, ومل يبني يف نظمه احلرف الذي تقع فيه اإلمالة, ولو قال
                                                 

 ).ب/٤٥(الضابطية : اجع, ور١٠٥حدث األماين, ص  )١(
 .٢/٧٠: إبراز املعاين  )٢(



٨٢ 

 الــاء حيث تأصــ ألفات اليْتَفَر   ْرـَطَزة إن تـمحد ـال الكسائي بعـأم
 .)١ (» ًكونه عن ياء, وكونه طرفا: لذكر احلرف املامل ورشطيه, ومها

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
    ى ويف متى َّ يف االستفهام أنٍ ويف اسم−٢٩٥

 ىلـ بْلــُوقاال ــ أمًاـــ وعسى أيضًاـــمع  
 :وض هذا البيتولو قال ع«: قال أبو شامة

 ىلــي ويف بــى لالستفهام تأتــوأن   وموسى عسى عيسى وحييى ويف متى
 .)٢(»لكان أحسن وأمجع للغرض
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 ىلــ مع ابتجىْنَوأا ـاهَّكَ كزٌالـمـم   هـ فإنُدـزيَ يٍّيــ ثالثُّلــ وك− ٢٩٧
:  نحـوً ماضياً وفعال,)ْأدنى(:  نحوأن الثالثي املزيد يكون اسام...«: قال أبو شامة

ْيرىض(:  للفاعل نحوً مبنياً ومضارعا,)ابتىلو(, )أنجى(  ,)ُيـدعى(:  وللمفعول نحو,)َ
 :ولو قال الناظم رمحه اهللا تعاىل

ُـل يرىض وتدعى ثم أدنى مع ابت    ـــُه مثــْلـــِد أمــي يزيــالثـوكل ث   ىلـَ
 .)٣(»جلمع أنواع ذلك
 : لو قالو«: وقال الفايس

َا زاد مضجــمـٍّاعي فــوكل رب ْ  ىلــىل ثم أزكى مع ابتــكريىض ويت  ٌع ــُ
                                                 

 .٢/٨٠: إبراز املعاين )  ١(
 .٢/٨٩: إبراز املعاين )  ٢(
 .٢/٩٢: إبراز املعاين )  ٣(



٨٣ 

 .)١ (»ألتى باجلميع
 : لألسامء, واحلكم عام, ولو قال مثل− الناظم −ومل يمثل «: وقال اجلعربي

َي أضجعـالثــالثّوإن زاد واوي  ِ ْ َ  )٢(»ابتىلكأدنى مع استعىل وأربى مع    اــّ
عىل أن الضمري للشأن, لكان ...) أماال.:. فإنه: (... و قال الناظمل«: وقال القاري

لكـان ) أزكى): (أنجى: (ولو قال بدل... أنص يف املقصود, وإال فيحتاج إىل تقدير هلام
 .)٣(»ممال كريىض ثم أزكى مع ابتىل....:.  :أعىل, وأتم منه لو قال

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
     ًرساء ثانياى يف اال أعمٌةَبْحُ رمى ص−٣٠٩

  الَّبــَسَ تْ عنهمِوقفـ يف الًدـُو وسـُس  
 الَّ اوٍ صحبةُمْكُوأعمى يف االرسا ح   هـرائَعُ فـاز يف ش تراءُ وراء−٣١٠

يف ) أعمـى: (بـني لفظـي) تـراء: (وقد فـصل النـاظم بمـسألة«: قال أبو شامة
 : اإلرساء, ولو اتصال لكان أوىل, فيقول

 الـــة فصــالـ باإلمراءــوراء ت   ا أوال حكم صحبةوأعمى يف االرس
 .)٤(»أوال : بعد كامل قيده بقوله) أعمى(فيجيء الرمز لـ 
 : , وكان يمكنه أن يقول)٥(ق الناظم بينهام بذكرمها يف بيتنيَّرَوف«: وقال القاري

                                                 
 .٢/٣٢١: واملثبت من رسالة النمنكاين...! كرخى وتبىل:..., هذا, والبيت املعدل فيه١/٣٩٢: الآللئ الفريدة )  ١(
, واملثبـت )اعـتىل: (, والكلمة األخرية من البيت يف املخطوط كأهنـا)خ(٢٣١ربي, صكنـز املعاين للجع )  ٢(

 .١١٣من حدث األماين, ص
وعىل هـذا للقـاري ثـالث تعـديالت يف : , قلت)ب/٤٥(الضابطية : , وراجع١١٣حدث األماين, ص )  ٣(

 : أو. أماال كزكاها وأزكى مع ابتىل.:. وكل ثالثي يزيد فإنه: البيت, فيصبح البيت
 .ممال كريىض ثم أزكى مع ابتىل           هــد فإنــي يزيــالثـوكل ث

 .٢/١٠٨: إبراز املعاين )  ٤(
 .يف املوضع األول والثاين من سورة اإلرساء يف بيتني) أعمى: (أي فرق بني كلمة )  ٥(



٨٤ 

     ًاــانيـراء ثــسى يف االـة أعمــرمى صحب
 والا ٍةــحبـم صـرا حكــي االسـى فـوأعم  

    ه ـــــعـرائـاز يف شـــــراء فــــوراء ت
 .)١(»الِّصُ وِ صحبةِفْقَسو وسد يف و  

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
     اـهُ فتحَّلَد قـ قِ اآليُ رؤوسْ ولكن−٣١٥

 الــَّمَكُ مْرـُه فاحضـ في)ها(ا ـ مَريـه غــل  
, ...شا يميـل بـني اللفظـنيوقد تلخص من جمموع ما تقدم أن ور«: قال أبو شامة

َكال(, وال ﴾v ﴿ :وال يميل ووقع يل يف .. .﴾C ﴿ وال ﴾,¡  ﴿ وال ,)ِ
 :ضبط ذلك بيتان فقلت

َس اآلي سو الاليت هبا   و ؤِني ويف رـوذو الـراء ورش بني ب  حتصال) َها(ِ
ِّكال والر   ا خالفهمـوأراكهم وذي الي) َها(ِبـ   الـٍبا مرضات مشكوة امهِ

 .)٢(» ما يميله بال خالف, ثم ما فيه وجهان, ثم ما امتنعت إمالتهفذكر أوال
 ):ولكن رؤوس اآلي قد قل فتحها: (قول الناظم«: وقال القاري

يوهم جواز الفتح واإلمالة, مع اإلشارة إىل أن الفـتح اسـتعامل قليـل بالنـسبة إىل 
ِرصْنَطلق ي املَّ ألن;املحضة:  أن يكون املراد باإلمالةًاإلمالة, فيتوهم أيضا  إليها, عـىل ُفَ
 ُ لـيس لـه يف رؤوس اآلي إال اإلمالـةً والنص الـرصيح أن ورشـا,أن القول الصحيح

 :  وكان يمكنه أن يقول,− أو ال )ها(ب واوية كانت أو يائية أو رائية, اتصلت −البينية 
                                                 

 أبـو شـامة,  فذكر البيت حسبام عدله−: ثم رأيت اإلصفهاين غريه بقوله: , وفيه١١٧حدث األماين, ص )  ١(
الـضابطية : وراجـع.  املتقدم عليهَلْضَ فَّفكان حقه أن ينسبه إليه فإن... وقد سبقه أبو شامة به: −ثم قال 

 ).ب/٤٥(
 .١٢٠−٢/١١٩: إبراز املعاين )  ٢(



٨٥ 

َة هبــَّيـِنـْيـَرؤوس اآلي بن ـكـول ِ  .)١(»... .........................   اـٌ
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الــُى العَفَسَها ويا أْسِه قِريـوعن غ   واَوَتى طْرسَى ويا حَّ وياويلتى أن−٣١٧
يـا «: ُهي العال, ولو قـال:  صفة هلذه الكلامت, أي»ُالعال«: وقوله«: قال أبو شامة

 .)٢(» لكان أحسن, ألنه لفظ القرآن العزيز»أسفى عىل
 ألهنـا مـن تتمـة ً رمـزا−) العـال(من كلمة :  أي– اهلمزة وليست«: وقال القاري
ويـا :....:.  األوىل أن يقـول:وقلت...  عىل عدم رمزيتهَّلنص) عىل: (القراءة, ولو قال

 .)٣(»أسفى واحلكم عن غريه خال
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الــَ حٍدَص ٍفْلُ بخٍوْرُ مَوَ رٍوهار   هـِبيائ َ الكافرينَ كافرينْعَ وم−٣٢٣
 ﴾g﴿: يظهر من نظم هذا البيت أن الذين أمالوا: فإن قلت«: قال أبو شامة

فاصلة بعد واو ) ومع( وال مانع من أن تكون الواو يف ﴾,à ﴿: , أمالوا]١٠٩: التوبة[
 )...واقتس(

) ومـع(ولو كان أسقط الـواو مـن «:  إىل أن قال»...م ذلكُّهَوَ تْنِ مَال مانع: قلت
  : ولـو قـال .لزال الوهم, أي أمـاال هـذا مـع الكـافرين... كافرين كافرينمع ال: وقال

 .)٤ (»حلصل الغرض, واهللا أعلم... كذا كافرين الكافرين
                                                 

 ).ب/٤٥(الضابطية : , وراجع١٢٠حدث األماين, ص )  ١(
... ي رأ مثـل هـذا التعـديل وتبعـه اإلصـفهاين, وقد نبه القاري عىل أن اجلعـرب٢/١٢٤: إبراز املعاين )  ٢(

وقد اعرتض بعد ذلك أبو شامة : , قلت١٢١−١٢٠حدث األماين, ص: ولكن سبقهام به أبو شامة, انظر
) عـىل(مـن ) ع( يوهم أن حـرف إذبس ما زال قائام, َّبنفسه عىل تعديله ثم أجاب عنه, ولكني أر أن الل

 .ال الوهم, واهللا أعلملز» ويا أسفى طال«: رمز حلفص, فلو قيل
 ).ب/٤٥(الضابطية : , وراجع١٢١−١٢٠احلدث, ص )  ٣(
 . باختصار٢/١٣٢: إبراز املعاين )  ٤(
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ْ كـام ال خيًوال يزول الوهم بالكليـة حينئـذ أيـضا«: وقال القاري فـى لوجـود واو َ
مـن كـون حـاال متقـدما, وال ) مـع(, وال ما نع من كـون )١(الفصل يف الكالم السابق

 :التشبيه يف اإلمالة املحضة, فحقه أن يقال
 )٢( تدعى محيدا وميال.............   ...................................

 .)٣(».............................  ..........مع الكافرين كافرين بيائه
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ــعٌوورش  واُمَّمـَ تِارين واجلارَّبَ وجِ بدار−٣٢٤ ــابَ مجي ــَقُ كــان مِ الب  الِّل
أصل اإلمالة لكرسة الراء وجماورهتـا, وهـو : »مجيع الباب«يريد بـ «: قال اجلعربي

, ال من أول باب اإلمالة, لئال يلزم )٤(إىل هنا... ويف ألفات قبل را طرف أتت: من قوله
مجيـع ...«: قـالونحـوه, فلـو ) خـاف: (منه التكرار, ودخول ما ليس منه فيـه, يعنـي

 .)٥ (» كان أوضح»...األصل
 لـيس »األصـل«ال خفـاء أن : قلـت«:  بعـد نقلـه تعـديل اجلعـربيوقال القاري

 وورش هبذا الباب كان مقلال:....:. بواضح, فاألوضح أن يقال
 يـشري إىل النـوع القريـب مـن اإلمالـة, فيخـرج البـاب »هذا الباب«وال شك أن 
 .)٦ (» من توهم املشاركةونحوه) خاف: (البعيد, وهو باب

                                                 
 ).الُضْنَ لتْسَواقت: (أي يف قول الناظم )  ١(
بكرس أمـل تـدعى محيـدا وتقـبال, .:. ويف ألفات قبل را طرف أتت): ٣٢١(وهذا عجز البيت ! كذا قال )  ٢(

محارك والكفـار واقـتس لتنـضال, ولعـل .:. كأبصارهم والدار ثم احلامر مع): ٣٢٢(مثلة وبعده بيت األ
 .القاري يقصد التعديل يف البيت األول والثالث دون تعرضه لبيت األمثلة, واهللا أعلم

 .١٢٣حدث األماين, ص  )٣(
 .٢/١٣٣: إبراز املعاين: انظر )  ٤(
 .١٢٤ماين, صحدث األ: , وانظر)خ(٢٤٣كنـز املعاين, ص )  ٥(
وورش هبـذا البـاب يف :....:. , ولكـن تعديلـه فيـه)أ/٤٦(الضابطية : , وانظر١٢٤حدث األماين, ص )  ٦(

 .الكل قلال



٨٧ 

 :اإلمام الشاطبي رمحه اهللاقال 
 الِّصُ حـِّ يف الناس يف اجلرُمُهُفْلُوخ  ٌالكافرون عابدون وعابد ويف−٣٣١

ومع : ويتجه من هذا البيت من اإلشكال ما اجته فيام مىض يف قوله«: قال أبو شامة
) ويف الكـافرون: ( يف قولـهمن أنـه حيتمـل أن تكـون الـواو.... كافرين الكافرين بيائه

رمـزا هلـا وللنـاس, ) حـصال(فاصلة, وإذا كان كذلك فلم يذكر لقارئها رمزا, فيكون 
 : عاطفة, ولو قال) وخلفهم(وتكون الواو يف 

     ..........اسـم يف النـله, خلفه           دـابـدون وعـابـرون عـافـويف الك
 .)١ (»خللص من ذلك اإلهيام

أيـضا; ﴾  z﴿: د يتوهم منه أن اإلمالـة واقعـة يف لفـظفإنه ق«: وقال القاري
بال خـالف, مـع اخلـالف ﴾ R﴿ و﴾,u﴿: وقد يتوهم أن املميل أبو عمرو يف

 : فقلتاملجرور,  ﴾ [ ﴿: يف
 .)٢(»يف الناس حال اجلر طال وفصالن     روــدون بكافــع عابـد مــه عابــل

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
ر الـُ والقَ مريمَيسى بن كموسى اهلد ع−٣٣٦  

ــل  ــَـ ــدارَعَتي م ــافهِ ذكــر ال َ حمــْمَ ف  الِّصُ
 قـواَّ ورقً وقفـاَمـوا التنـوينَّخَ وقد ف−٣٣٧

 الُ أشــمُ أمجــعِ يف النــصبْمُهُوتفخــيم 
                                                 

 .٢/١٣٩: إبراز املعاين )  ١(
طـال : أي): طـال وفـصال(, قال يف احلـدث بعـد )أ/٤٦(الضابطية : , وراجع١٢٥حدث األماين, ص )  ٢(

كذا عابدون الكافرون : فلو قال: ه نقل كالم اإلصفهاين وتعديله للبيت بقولهكام أن. الكالم, وفصل املرام
الحـتامل ) الكـافرون(وال خيفى أنه يبقى توهم دخـول : ثم قال القاري. زال اإلشكال بالكلية... وعابد

 ....وقد سبقه أبو شامة بام ذكر... حذف العاطف
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وال خيفى أنه يتوهم من إيـراد النـاظم أن القـراء اختلفـوا يف املنـون «: قال القاري
  , وعـن اإلمالـة »التفخـيم« عـرب عـن الفـتح بــ ًا, وأيـضاحال الوقف باإلمالة وتركه

, ومها من إطالقات املتقدمني مومهان لغري املقصود عند بعض املتـأخرين, »الرتقيق«بـ 
, فإن )١(»وقبل سكون قف بام يف أصوهلم«: وأيضا قد علم حكم املنون مما سبق يف قوله

لتنوين مـع تلـك األمثلـة يف مقـام التنوين نون ساكن يف الوصل, إال أنه مل يأت بمثال ا
 : فقلتالتبيني فزاد يف اإلهيام ألجل عدم التعيني, 

  كموسى اهلد عيسى بن مريم والقر الـ
 ـــلتي وكــذا التنــوين فــافهم حمــصال 

 : قلتثم 
ــضهم ــاة وبع ــتح النح ــه ف ُوتنوين ُ َ َُّ ُأمال وفتح النصب أمجع أشمال  َ ْ ُِ َّ َ«)٢(. 

 ءاتباب مذاهبهم يف الرا
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الُحـْرَ أُرَمْعَ أِ األصحابِةَّلِلد ج  هَ وبابـًاْرتِ وسًراْكِه ذُ وتفخيم−٣٤٦
 : قلت« :بعد رشحه للبيت بالتفصيلقال أبو شامة 
 : عىل ثالثة أقسام: أن املنصوب املنون الذي قبل رائه ما يسوغ ترقيقها: فحصل من هذا

  . ﴾n﴿و ﴾,r﴿: الف, وهو نحو ما يرقق بال خ−١
  . ﴾ Î﴿ و﴾, d﴿:  وما يرقق عند األكثر, وهو نحو−٢
 وقلـت يف ذلـك ﴾,x﴿ و﴾,Ü﴿:  وما يفخم عند األكثر, وهو نحـو−٣

 :بيتا مجع هذه األنواع الثالثة عىل هذا الرتتيب, وهو
                                                 

 .٣٣٥: متن احلرز, من البيت )  ١(
 ).أ/٤٦(الضابطية : , وراجع١٢٨احلدث, ص )  ٢(
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ــاكرا ــريا وش ــل خب ــق ق  .)١(»ة العـالَّلِلالكثر ذكرا فخم اجل  ِورسا رقي
 :ولو قال مثل«: اجلعربيوقال 

 راـــاكـل وشــق لألقـرا رقيـذكــك
 .)٢ (»لنص عىل الثالثة/ ٌخبري ألعيان ورسا تعدال 

 املرفوع يف حكمه املنـصوب فهـو )ٌرْكِذ(وأما إدخال اجلعربي .... «: وقال القاري
 :خمالف للرواية والدراية, فلو قال الناظم

 ...................................            وهــب ونحـه ذكرا بنصـوتفخيم
 .)٣ (»ختلص عام تومهه اجلعربي وغريه

 : قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
  هُ فــراؤُ بعدِ االستعالءُ وما حرف−٣٥٠

ــــمِّلكل  ـــــمُه ــــُ التفخي ـــــا ت  الَّلَذَ فيه
  ْمُهُفْلُ وخِطْغَ ضَّصُ خْظِها قُ وجيمع−٣٥١

 الَسْلـــَ سِ جـــر بـــني املـــشايخٍقْرِبفـــ 
وربام ظن السامع أن مجيعها يأيت بعد الراء فيطلب أمثلة ذلـك فـال « :قال أبو شامة

أي يشء وجد منها بعد الراء منع, والواقع منهـا يف القـرآن : جيد بعضه, إنام أراد الناظم
  :ولو أنه قال رمحه اهللا تعاىل... العزيز يف هذا الغرض أربعة

ٌومــا بعــده صــاد وضــاد وطــا قــا َف فخم لكل خلف فرق تسلـسال  ٌ َ ْْ ْ ٍَّ ٍ ُ ُُ ُِّ َ 
 .)٤(»لبان أمر البيتني يف بيت واحد, وخلصنا من إشكال العبارتني فيهام, واهللا أعلم

                                                 
 .٢/١٦٦: إبراز املعاين )  ١(
وهـذا : وقد رد اإلمام ابن اجلزري عىل مثل هـذا التعـديل حيـث قـال: , قلت)خ(٢٥٦كنـز املعاين, ص )  ٢(

كالم من مل يطلع عىل مذاهب القوم يف اختالفهم يف ترقيق الراءات وختصيصهم الراء املفتوحـة بـالرتقيق 
 .٩٦−٢/٩٦:  النرش...دون املضمومة

 .١٣٤حدث األماين, ص: , وانظر) ب−أ / ٤٦(الضابطية  )  ٣(
 .١٧٢ − ٢/١٧١: إبراز املعاين )  ٤(



٩٠ 

 باب الالمـــــات
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

  ماَوعندصاالِ فْعَ مٌفْلُ ويف طال خ−٣٦١
 الِّضُ فــــُمَّ واملفخــــًفــــاْقَ وُنَّكَسُيــــ 
  , )فـصاال(و) طـال(وظاهر النظم يـوهم اقتـصار اخلـالف عـىل «: ال أبو شامةق

 :ولو قال
ــضال   ونحوهًويف طال خلف مع فصاال ــف واملفخــم ف ــاكن وق  وس

 .)١ (»لزال اإلهيام
عـىل هـاتني ) ٢(االقتـصار... وربام أوهم ما مثل به يف النـوع األول«: وقال الفايس

 :ولو قال... الكلمتني, وليس كذلك
  واملفخـم فـضالْلَويف نحو يوصـ   ونحـوهًيف طال خلف مع فصاالو

 . )٣(»لكان أقرب إىل البيان
 حرص املختلف فيها, )٤(يوهم) ويف طال خلف مع فصاال (:قوله«: وقال اجلعربي

 عـىل الـسابقة, ًف اعـتامداِذُويف كطال خلف, ثم حـ: وهو عام, لكن الكاف منوية, أي
 : ولو قال مثل
َّلنص ... /اهلاوي فخلف َلَصَوإن ف َ َ«)٥(. 

                                                 
 .٢/١٨٦: إبراز املعاين )  ١(
 .٢/٤١٢: واملثبت من رسالة النمنكاين)! االختصار: (يف املطبوع )  ٢(
 .١/٤٨٦: الآللئ الفريدة )  ٣(
 .ثبت هو الصواب, وامل)يوصل: (يف املخطوط )  ٤(
 ).خ(٢٦٤كنـز املعاين, ص  )  ٥(



٩١ 

وهو أوىل من  ...كطال بخلف مع فصاال: واألظهر أن يقال: قلت«: وقال القاري
 .)١(»بناء عىل قلة التغيري... تعبري أيب شامة

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 َهـا اعـتىلُ اآلي ترقيقِوعند رؤوس   منها كهذهِ الياءِ ذواتُ وحكم−٣٦٢

ِّقد يتوهم من هذا البيت أن الرتقيق فضل عىل التفخيم, واملعتمد أنه «: قال القاري ُ
 للتفخـيم, )٢(ليس يف رؤوس اآلي إال اإلمالة املالزمة للرتقيـق, كـام أن الفـتح مـالزم

  : بعد قوله– فقلتفاحلكامن مرتبان عىل الصحيح, 
ــذه ــا كه ــاء منه َوعنــد رؤوس اآلي ترقيقهــا وال  وحكــم ذوات الي َ 

 .)٣(»وال يف زمان الفتح ترقيقها اعـتىل  وات اليــاء قبــل مماهلــايفخــم ذ

 باب الوقف عىل أواخر الكلم
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الِمـْعُ أِّلُوعند إمام النحـو يف الكـ  ٌ والنصب قارئِ يف الفتحُهَرَ ومل ي−٣٧١
إال ... مْوَّ للـر–) يره( أي هاء –وهاؤه «: − معلقا عىل صدر البيت – قال القاري

, أو إىل كل واحد منهام, أو إىل ما ذكر, )٤()فعلهام(أنه قد يتوهم منه أن يكون راجعا إىل 
 : فقلتوهو يشملهام, 

  .................................  ومل ير روم الفتح والنـصب قـارئ
                                                 

 ).ب/٤٦(الضابطية : , وانظر١٤٠احلدث, ص )  ١(
 ., واملثبت يقتضيه السياق)مالزمة: (; ويف الضابطية)مالئم: (; ويف املخطوط)مالئر: (يف احلدث املطبوع )  ٢(
 ).ب/٤٦(الضابطية : , وانظر١٤٠حدث األماين, ص  )  ٣(
   ): ٣٧٠(وردتا يف قول الناظم البيت ) فعلهام(و أ) الروم( )  ٤(

ـــع وارد ـــضم والرف ـــام يف ال  .ورومك عنـد الكـرس واجلـر وصـال وفعله
 



٩٢ 

يبويه قد يتوهم من هذا البيت أن يكون روم س«: − معلقا عىل عجز البيت –وقال 
 .)١(»وعن سيبويه الروم يف غري ما تال......:.  :فقلت... فيهام روايته عن القراء

 باب الوقف عىل مرسوم اخلط
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

   والنساِ والكهفِ الفرقان ومال لد−٣٨١
ــ  ــا ح ــىل م ــال ع ــُ واخلَّجَوس ــُ رُفْل  الِّت

ُ, وغـريه ال يقـف عـىل )ما(عمرو يقف عىل املتبادر من النظم أن أبا «: قال القاري ُ
الالم, مع أن اجلمهور يقفـون : , وعىل)ما(الوقف عىل : , وأن الكسائي له وجهان)ما(

ُوجيوزون الوقف عىل الالم أيضا, فاملراد) ما(عىل  ُِّ أن أبا عمرو خيالفهم يف الوقف عىل : َ
أخـر عنـه أنـه كـأيب الالم, واختلف الكسائي, ففي رواية عنـه أنـه كـاجلمهور, ويف 

 ..: .فقلتعمرو, 
 وسال عىل ما حج ال الالم حـصال  ..................................
 .)٢(»الَّتَ رُّوباخللف يف الالم الكسائي   علــيهامًوقــد جــوز البــاقون وقفــا

 باب مذاهبهم يف ياءات اإلضافة
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الِكْتشُ فِصولُي من نفس األِوما ه   إضافةُعل ياء الفِ بالمْتَ وليس−٣٨٧
 الَخْدَ مـِ والكـافِر للهـاءُتليه ي  ماُّ والكاف كلِ ولكنها كاهلاء−٣٨٨

وهو أن مـن املواضـع مـا ال يـصح دخـول : هنا إشكالاولكن ه«: قال أبو شامة
مومـه, ولـو عىل ع) كل ما: (فال يبقى قوله) حرشتني(و) فاذكروين: (الكاف فيه, نحو

                                                 
 ).ب/٤٦(الضابطية : , وانظر١٤٣احلدث, ص )  ١(
 ).ب/٤٦(الضابطية : , وانظر١٤٨حدث األماين, ص )  ٢(



٩٣ 

 ...تليه ير للها أو الكاف.:. كل ما :قال
 .)١ (» ...وقرص اهلاء) أو(لزال هذا اإلشكال بحرف 

 ومتثيال باتصاهلا باالسم والفعل واحلرف, ًاَّووقع يل بيتان يف تعريفها حد«: ثم قال
  :ومتثيل ما احرتز عنه مما تقدم ذكره, فقلت
ــدل  ِّهـــي اليـــاء يف أين عـــىل مـــتكلم ــاذكروينُّت ــيفي ف ــثالَوض ِّ م ُ 

 .)٢(»انجىلحارضي  واملهتديالتيوياء   وهي أوحـي واسـجديءوليست كيا

 باب ياءات الزوائد
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ْ فبرش−٤٣٩  الــُ يف الزخرف العَّجَبعوين حَّووات   ً يداً ساكناْفِ وقْحَ افتِ عبادِّ
 جاز الفـصل بالتقييـدين بـالرمز, كـذا جيـوز كام: فلقائل أن يقول«: قال أبو شامة

الفصل بني الرمزين بالتقييد, ويؤيد اإلشكال أنه التزم يف خطبته أن يسمي الرجل بعـد 
: ذكر احلرف, ومتى انقىض ذلك أتى بالواو الفاصلة, والواو مل تأت هنـا إال بعـد قولـه

   :يف أول البيت اآليت, فليته قال) العال(
 وواتبعــوين زخــرف حــج واعــتىل  ............................

 .)٣(»ّواتبعون الزخرف اتبع فتى العال  ............................   :أو
 
 

                                                 
 .٢/٢٢٦: إبراز املعاين )  ١(
 .٢/٢٢٧: إبراز املعاين )  ٢(
 .٢/٢٧٣: إبراز املعاين )  ٣(



٩٤ 

 شيةْرَالتعديالت املتعلقة باألبيات الف: القسم الثاين
  سورة البقرة−باب فرش احلروف 

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الَ حــٍ دون مــا ألــفًنا مجيعــاْدَعــَو  دون حاجزثواَّنَ االوىل أُلَبْقُ وي−٤٥٣

 ألن إطالق ذلك ;إشكال) ًوعدنا مجيعا: (ويف قوله«: قال أبو عبد اهللا الفايس
يقتيض اخلالف يف مجيع ما جاء فيه, ومل يرد اخلالف إال يف هذه السورة, واألعراف, 

 إىل املوضعني, ) وعدنا(رف ـالنص/ وعدنا وعدناكم بقرص حال....:.  : ولو قال,وطه
 وعدنا مع األعراف وطه حال           . .... :إىل الثالث, أو قال) وعدناكم(و

 .)١(» حلصل البيان, واندفع اإلشكال;ومع األعراف طه, أو مع األعراف وطه: عىل إرادة
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

  ْذُ والصابئون خُ ويف الصابئني اهلمز−٤٦٠
ـــ  ـــُ وكًؤاْزُوه ـــ يفًؤاْف ـــسواكن ف  الِّصُ ال

ُ لباقيهم ومحــزةَّمُ وض−٤٦١ ِ ثـم موصـًبواو وحفص واقفـا  ـهُفْقَ وَ َّ  ـالُ
ومل يرصح الناظم بقراءة حفص هنا, وحذف ما هـو املهـم ذكـره, «: قال أبو شامة

  ساكنا الضم فصالً وكفؤاًوهزؤا            .....:..األولولو أنه قال يف البيت 
 :, ثم يقول بدل البيت الثاين»اقيهموضم لب«: الستغنى عن قوله

 وحفص كذا يف الوصل والوقف أبدال  هـــد وقفـزة عنــ محًدل واواــوأب
 وهو بخط بعض الشيوخ ومنقولة من نسخة الشيخ أيب −ورأيت يف بعض النسخ 

 : عوض هذا البيت−عبد اهللا القرطبي رمحه اهللا ومقروءة عليه ومسموعة من لفظه 
                                                 

 .٢/٢٢: الآللئ الفريدة )  ١(



٩٥ 

َّىل وضم غيْوَواو أويف الوقف عنه ال  ُره وحلفص الواو وقفـا وموصـال  ـَ
 :, ورأيت يف حاشية نسخة أخر مقروءة عىل املصنف)معا: (وكتب عليه

َّيف املعنى, وخمالفه يف اللفظ, وخري املصنف ) وضم لباقيهم: (هذا البيت متفق مع«
 .)١(» ألن كل واحد منهام يؤدي معنى اآلخر;بينهام

 :بي رمحه اهللاقال اإلمام الشاط
 الُلـْخُ دَعَ شـايُبدون الغيـبْعَوال ي  ٍ نافعِ عن غريُ التوحيدهُخطيئت−٤٦٣

 :ولو قال«: قال أبو شامة
 .................................             عـن غري نافـده عـه وحـاتـخطيئ

لكان أحسن, ألن فيه التلفظ بقراءة, وتقييد أخر, ولـئال يـوهم أن قـراءة نـافع 
 .)٢ (»خطاياه: ابجمع التكسري, كام قرئ شاذ

فتعني أن نافعـا قـرأ بـاجلمع, غـري أن اجلمـع ينقـسم إىل مجـع ... «: وقال الفايس
خطيئاتـه : ولو قال... سالمة, ومجع تكسري, وليس يف البيت ما يدل عىل تعيني أحدمها

لرواية فيـه إنـام ولفظ هبا جمموعة الرتفع اإللباس, ولكن ا .:....التوحيد عن غري نافع
 .)٣ (»هي بلفظ التوحيد

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الِّوــَقُ مْنُون واحسـُ الباقِهــوساكن   هِّنا بضمْسُ وحًراْكُ شًناَسَ حْلُ وق−٤٦٤
 : فيقول,ً واحدا)٤(كان يمكنه جعل هذا البيت والذي بعده«: أبو شامة قال

                                                 
, والضابطية ١٧٤خ, حدث األماين, ص٣٢٦كنز املعاين للجعربي, ص: , وراجع٢/٣٠١: إبراز املعاين )  ١(

يف ) صـح: (, هذا, وقد تأكدت من وجود هذا البيت مقابل البيت األصيل املتداول, وكتب أمامه)أ/٤٧(
 ., وقد سبق ذكرها)ه٨٣٨(سنة مة للشاطبية كتبت حاشية نسخة خطية قدي

 .١٥قرأ هبا بعض الشاميني, خمترص الشواذ البن خالويه, ص) خطاياه(, و٢/٣٠٣: إبراز املعاين )  ٢(
 .٤٢−٢/٤١: الآللئ الفريدة )  ٣(
 .)٤٦٥: البيت( حتلال ًوعنهم لد التحريم أيضا         ًاــرون الظاء خفف ثابتـوتظاه        : وهو )  ٤(



٩٦ 

ُوقل حسنا شكرا وحـسنا سـوامها ــاه  َ ــالّوتظ ــف ثم ــاهرا خ َّروا تظ ُ َّّ 
 ,...ويـسكنه:  أو,وإسكانه البـاقون: ثم لو قال... ويكون حذف النون للرضورة

ليعطف مصدرا عىل مـصدر, وال يـصح مـا ذكـره إال ... وساكنه: لكان أوىل من قوله
بـضمه وإسـكانه أخـرص : بذي ضمه وساكنه, أي باملضموم والساكن, وقوله: بتقدير

 .)١(»وأوىل, وأوضح معنى
± ﴿: قد يتوهم من الـنظم أن هـذا اخلـالف يف قولـه تعـاىل«: وقال القاري

 : , فدفعته بقويل)٢(﴾²
 .)٣(» بفتحيه واقبالً شكراًناَسَوقل ح   ضـمه مـع سـكونهًناْسُوللناس ح

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
  همُّمَسار وضـُ يف أْرسَ أُ ومحزة−٤٦٦

 الِّفــــــُاق ن إذ رُّومهو واملــــــدُفــــــادُت 
  :ولو قال«: قال أبو شامة

َأسار قـل ارس فـز وضـم حمـر ُ َُّ ْ َ ُركــا لتفــدوهم واملــد إذ راق نفــال  ُ َْ ِ ً 
 .)٤(»حلصلت مجيع قيود القراءتني
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الـــِسْرُ أِّمــني بالضـاقـ وللبٌدواء   ِ دالهُ إسكانِسْدُ القَ أتاكُ وحيث−٤٦٧
                                                 

 .١٧٦, وللقاري اعرتاض عىل هذا التعديل, انظره يف احلدث, ص٢/٣٠٥: إبراز املعاين )  ١(
  µ´³²¶ ±﴿: , قبل موضع اخلـالف٨٣البقرة : من مواضعها )  ٢(

¸ º¹﴾. 
: بـدل) واحـسن مقـوال: (, وتكملة التعـديل فيهـا)أ/٤٧(الضابطية : , وانظر١٧٦حدث األماين, ص )  ٣(

 )!!.بفتحيه واقبال(
 .٢/٣٠٧: إبراز املعاين )  ٤(



٩٧ 

وكان يمكنه أن حيرتز هنـا : عىل عامله) حيث(معرتضا عىل تقديم «: و شامةقال أب
 .)١(»... دواء.:. وإسكان دال القدس يف كل موضع :عن ذلك بأن يقول

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الِّقـُر ثْجـِ وهـو يف احلٌّقَ حُلِـزْنُون  هُ مثلـُلِـزْنُه وتْفِّفَ خُلِـزْنُ وي−٤٦٨

 : ويف هذا البيت نقص يف موضعني«: ةقال أبو شام
 ....  أن األلفاظ التي ذكرها ال حترص مواضع اخلالف:أحدمها

 : وصوابه لو قال,... أن الذي يف احلجر مل يبني من ثقله:املوضع الثاين
 .)٢ (»ولكنه يف احلجر للكـل ثقـال  وينــزل حــق خفــه كــيفام أتــى

 ... يف هذه املسألة ثالثة أبيات)٣(ا بعده يف نظم بدل هذا البيت ومًوقلت أيضا«: وقال
 : وقال)٤(فذكرها بعد رشحه للبيتني التاليني من الشاطبية

 :وقلت أنا ثالثة أبيات بدل هذه الثالثة«
ـــال  ـهُّفــِوينـــزل مــضموم املــضارع خ ــروف تنق ــىل أي احل ـــق ع ٍّحل َ ِ 

 عام للمكي ويف احلجر ثقـالْنَيف اال  وخفف للبرصي بسبحان والـذي
ــ ـــزهلا وين ــاء من ــق ش ــل وح  .)٥(» بحرفني أسجـالًختفيفا الغيثـزل  ـّلك

: بعد ذكره تعديل أيب شامة مع اعرتاضـه عليـه بثالثـة اعرتاضـاتوقال اجلعربي 
 :نظمت بيتني«

                                                 
 .٢/٣٠٨: إبراز املعاين )  ١(
 .٢/٣٠٩: إبراز املعاين )  ٢(
 .يف االنعام للمكي عىل أن ينزال         وخفف للبرصي بسبحان والذي−٤٦٩: وهو قول الناظم )  ٣(
 ) ٤٧٠(وقد سبق ذكره, وكذا البيت ) ٤٦٩(أي البيت  )  ٤(

 .وخفف عنهم ينزل الغيث مسجال         فاؤهـا التخفيف حق شـهـومنزل      
 .٣١١ – ٢/٣١٠: إبراز املعاين )  ٥(



٩٨ 

ـــَّفَفخ  يشءوينـزل غري احلجر إن ضم مع ــــزالَف ـــىل أن تن  ه حـــق ع
ٍّملــك واال ــَِ ِرصَرسا الب   )١(»ل الغيث موضعني حق شمردالـز   منزهلــا وينـــْ

فإنه ال يفهم منه رصحيا حكم املجهول, مع أن املراد عـام كـام هـو «: وقال القاري
 .)٢ (»كتاء ونون وهو يف احلجر ثقال.:. ينزل خفف زايه مطلقا حلق :فقلتاملعلوم, 

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
َكام رش  هُعْفَ رُ والشياطنيٌ ولكن خفيف−٤٧٤  الُام العَ سٌ نحوُا والعكسطوَ

, ولو نبه عليها وترك ذكر قراءة الباقني )٣(ومل ينبه عىل حركة النون«: قال أبو شامة
 .)٤(»وصال: أو/ والنون بالكرس وكال :  فيقول, كان أوىل– ألهنا تعلم من الضد –

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
  هاُ االوىل سقوطُ وقالوا الواوٌ عليم−٤٧٦

ــ  ــونْنُوك ــصبُ فيك ــع كُ الن ــُ يف الرف  الِّف
 .:....عليم وقالوا الشام ال واو عنده :وما أحسنه لو قال«: قال أبو شامة

وال حاجة إىل االحرتاز عن الواو التي بعد الالم لبعد وهم ذلك, وكان البيت قـد 
 .)٥(»...خلص من هذا البحث الطويل
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

َّ الح ومجَامـراهـــ إبُرـِأواخــ  ٌ النساء ثالثةِّصَيف ن وفيها و−٤٨٠  الــــــَ
... فيام نص اهللا تعاىل عليه يف سورة النساء: أي) ويف نص النساء («: قال أبو شامة

                                                 
 ).خ( ٣٣١كنـز املعاين, ص )  ١(
 .١٧٨, وراجع احلدث, ص)أ/٤٧(الضابطية  )  ٢(
 .»لكن«: أي من كلمة )  ٣(
 .٢/٣١٣: إبراز املعاين )  ٤(
 .٢/٣١٦: إبراز املعاين )  ٥(



٩٩ 

وال يفهـم مـن القـصيدة قـراءة  ...لكان أحسن وأظهر... ويف آي النساء: ... ولو قال
 : ولو قال... ف الياء ألنه ليس يف اصطالحه أن ضد األل;اجلامعة

ــف ويف ــا أل ــراهيم ج ــاء إب  ثــالث النــساء آخــرا الح وانجــال  ويف ي
 .)١ (»حلصل الغرض, واهللا أعلم

وال خيفى أنه اكتفى بـاللفظ عـن القيـد, لكـن رشطـه أن ال يتـزن «: وقال القاري
 أن ًضا, وقد يتوهم أيًالبيت إال عىل وفق املقيد, وهنا ليس كذلك, فإنه يتزن بالياء أيضا

 :فقلت, )إبراهيم(حمل اخلالف مهزة 
ـــة ـــساء ثالث ـــا هـــشام والن  .)٢ (»أواخر إبراهيم باأللف اجتىل  وفيه

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الــُه كِّرَا دَفَروي صـَلت يِّصُويف ف   يدام ُ دِالكرس ساكنا ينْرَوأ ناْرَوأ −٤٨٥

امل لكل سورة, مع أنه قد ورد يف غري فإنه ال يستفاد منه العموم الش«: قال القاري
  :بقويلالبقرة وفصلت, فبينت 

ْي الكل سكن كسـا وأرنـوأرن  .)٣(»ا دره كالـصف رويـدا فصلت يـي  دم َرـَ
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الــر صحبته حـ قصورؤوففا ـَش   الَ كام عُ ويف أم يقولون اخلطاب−٤٨٧
بـام يف هـذه الـسورة, فكـان  ﴾©﴿: ف يفوال خيتص اخلال«: قال أبو شامة

 : أو نحو ذلك, وكان األوىل لو قال»مجيعا«: حقه أن يقول
                                                 

 .٣٢٣−٢/٣٢٢: إبراز املعاين )  ١(
 ).أ/٤٧(الضابطية : , وانظر١٨٣−١٨٢دث, صاحل )  ٢(
كذا يف احلدث املطبوع, واملخطـوط ... سكن كرس: , وقوله١٨٤احلدث, ص: , وانظر)أ/٤٧(الضابطية  )  ٣(

 !.»يكرس«: , ويف الضابطية)أ/١٥٨(



١٠٠ 

 .)١(»وف قرص صحبته حالؤوكل ر   يقولون بعد أمصحاب كفا خاطب 
ومقتىض اصطالح الناظم حـرصه ...عام ﴾©﴿: وخالف« :وقال اجلعربي

  :ولو قال... يف هذه املواضع
  الـر صحبته حـوحيث رءوف قص    واوعن كهف شاف أم يقولون خاطب

 .»)٢(جلال
 :فلو قال... عام ﴾©﴿: وخالف«: وقال القاري

 وف قرص صحبته حالؤكفى وكل ر  يقولــون خاطــب ههنــا عــن شــفا
َجلال, وحال, وعن اإلهيام خال َ«) ٣(. 
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الـَّصَ وِها والرشيعةْعَويف الكهف م   داَّ وحَ شاع والريحٌ ويف التاء ياء−٤٩٠
كان ينبغي أن يقيد لفظ التاء من لفظ الياء فإهنام متفقان يف اخلـط, «: قال أبو شامة
  :فلو قال... وعادته بيان ذلك

 ياح مع الكهـف الـرشيعة شـملال  ويف التاء ياء نقطتها حتت وحد الـر
 .)٤(» الستغنى بالرمز آخر البيت للمسألتني

 :رمحه اهللاقال اإلمام الشاطبي 
 الــــَ حٍدــَه يف نُ كرسًاـزومُ لُّمَضُي   ٍوىل الساكنني لثالثُك أُّمَ وض−٤٩٥

 فهو مما اتفق ]٨٥: اإلرساء[ ﴾Å Ä﴿: وقد أورد عليه قوله تعاىل«: قال أبو شامة
                                                 

 .٢/٣٣١: إبراز املعاين )  ١(
 .١٨٤احلدث, ص: , وانظر)خ (٣٤٠الكنـز, ص: انظر )  ٢(
 ). ب−أ/٤٧(الضابطية : , وانظر١٨٤ين, صحدث األما )  ٣(
 .٢/٣٣٣: إبراز املعاين )  ٤(



١٠١ 

 : فلو أن الناظم قال... عىل كرسه, مع أن ضمة الراء فيه الزمة
 الَ حـٍ كـرسه يف نـدًـاَّضمـكهِّفحر  نَّكَسُ بعـد مـَّمُ ضـٍ وصلُ مهزْوإن
فحرك ذلك املسكن بالضم, واكرسه ملن رمـز لـه, لكـان أبـني وأسـهل عـىل : أي

 .)١(»الطالب, إال أن يف بيت الشاطبي رمحه اهللا إشارة إىل علة الضم, واهللا أعلم
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

  دواُاعبِنَ أْجُ اخرِتَ قالْصُوا أو انقُعْ ادِلُ ق−٤٩٦
ــْ انًوحمظــورا  ــدْرُظ ــع ق ــتِ م ــتىلِزْهُ اس  ئ اع

  i﴿: وإنام ذكر هذه القاعدة يف هذه السورة ألجـل قولـه تعـاىل«: قال أبو شامة
j﴾ ]ولو قال...  ومل يتفق له التمثيل به,]١٧٣:البقرة:  

 ..............................   من اضطر أو انقص قالت اخرج قل انظروا
 .)٢ (»لنصوصية عىل موضع السورة التي هو فيهاحلصلت ا

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الَّقـَ ثَ املـيمُةَبْعُ شـْلُلوا قـِمْكُويف ت  نـاُران دواؤُ والقٍرانُ قُلْقَ ون−٥٠٢

 ,]١٨[يف موضعني يف سورة القيامة ﴾  Ù﴿: ومن مجلة ما فيه اخلالف«: قال أبو شامة
 .)٣(»لكان أعم وأبني... كيف جا دواؤنا: أو... كيف كانونقل قران : ولو أنه قال

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
َسم  هناا وهِ يف احلديدْعَفْه ارـَُفِضاعُ ي−٥١٦  الــِّقُ ثِّ يف الكلُه والعنيُـرْكُا شـَ

                                                 
 إال أن تعديلـه ,وإن كان يف آخر كالمه نوع من االعتذار عن الناظم: , قلت٣٤٣−٢/٣٤٢: إبراز املعاين )  ١(

 .ال خيلو من فائدة, لذا أدرجته هنا
 .٢/٣٤٣: إبراز املعاين )  ٢(
 .٢/٣٤٩: إبراز املعاين )  ٣(



١٠٢ 

ْ كام دار واقرص−٥١٧   بكرس السني حيث أتى انجىلْمُتْيَسَع   ْلُفة وقَّعَضُ مع مُ
) حيـث أتـى(غالبـا, ونحـو) كال(و) معا(واصطالحه يف االثنني «: يقال اجلعرب

 :للزائد, واألصل يف اهلمزة أن يكون قطعا, فلو قال
  بالكرس يف السني أمهالًعسيتم معا  ............................... 
  بالفتح يف السني خوالًعسيتم معا  ............................... :أو
 ِعسيتم بكرس السني عن نافع كـال  ............................... :أو

 .)١ (»لكان أوضح
) واقرص: (, وأن قوله)كام دار: (ربام يتوهم أن احلكم تم عند قوله«: وقال القاري

فيختل املعنـى, وينجـر ) انجىل: (, ورمزمها)وقل عسيتم: (حكم مستأنف عطف عليه
 : يوهم تثقيله مع املد كام ال خيفى, فلو قالالفساد إىل ما سبق من املبنى, فإنه 

 .)٢(»خللص....................../   .......... مع مضعفةْمُوقرص كذا د
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الــِّصُ وِورـ بإبراهيم والطَاللــِخ   الَ مع وَعْيَ ال بَ ال تأثيمَ وال لغو−٥٢٠
 ﴾¨ © ﴿ ﴾,¥ ¦﴿, و]٢٣[بالطور  ﴾t s,﴾ ﴿w v﴿«: قال القاري

 عىل اللف والنرش املشوش لالعتامد عىل الواقع املعلـوم عنـد أهلـه, وملـا ]٣١[بإبراهيم 
كان يتـوهم خالفـه الحـتامل أن األلفـاظ الثالثـة كلهـا يف الـسورتني, أو األوليـان يف 

 :إبراهيم, واألخريان يف الطور; قلت
ِّثيم يف الطور وصالوال لغو ال تأ   لهــع قبــع بيـم مـالل بإبراهيــخ ُ«)٣(. 

                                                 
  , وللقـــاري اعرتاضـــات عديـــدة عـــىل تعديالتـــه, انظرهـــا يف ٣٦٣كنــــز املعـــاين للجعـــربي, ص   )١(

 .١٩٧احلدث, ص
 .١٩٧حدث األماين, ص )  ٢(
 ).ب/٤٧(الضابطية : , وراجع١٩٨حدث األماين, ص )  ٣(



١٠٣ 

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
  ٌعِ شافِ مع اجلزمْمَ قال اعلِلْصَ وبالو−٥٢٣

ــرص  ْف ــَّنُهُ ــصادُّمَ ض ــِ ال ــرس ف  الِّصُ بالك
ُ إليـه البيـت الـذي فيـه خلـف ًاَّوقد نظمت بدل هذا البيت ضـام«: أبو شامة قال

 )٢()وجـزءا(ويتأخر بيـت ) قال اعلم(ني يف  يف بيتني يتضمنان إيضاح القراءت)١()ربوة(
 : فقلت)٣()أكلها(مقدمة يف التالوة عىل ) ربوة(بعدمها, وال يرض ذلك, فإن 

  وصل مهز قال اعلـم مـع اجلـزم وابتـدي
ــرس  ــصالٍبك ــرصهن في ــرس ف ــفا واك   ش

 .)٤ (» كـالٍدَعىل الرا هنا واملؤمنني ن   ربــوةَّوضم لباق وافتحـوا ضــم
, ال سيام وجاء »الوقف«ضد » الوصل«يوهم البيت أن يكون املراد بـ «: اريوقال الق

أن املراد به مهز الوصل املكسور, : واحلال. )٥(وصل يتسنه دون هاء شمردال:....:. بعد قوله
 .)٦ (» .:.......واعلم مهز الوصل واجلزم شافع: فقلتويراد بضده مهز القطع املفتوح, 

 : اهللاقال اإلمام الشاطبي رمحه
ْ وحي−٥٣٨   امَ سـً كرس السني مستقبالُبَسَ

ـــَاه ومل يـرضـــ  ـــْمَزـْل ـــَؤُ مًاـ قياس  الـَّص
 ﴾\﴿: فإنه ال يفهم بحسب الظاهر إال اخلالف يف خـصوص«: قال القاري

, ً ومجعاًبالياء التحتية, مع أن اخلالف شامل للفوقانية الشاملة للخطاب والغيبة, مفردا
                                                 

 ).٥٢٥:البيت( ال ـعىل فتح ضم الراء نبهت كف     ا ــهناؤمنني وهــوة يف املـــويف رب: وهو قول الناظم )  ١(
 ).٥٢٤:البيت( الُ ويف الغري ذو حًراْكِها ذُـثام أكل          ضم االسكان صف وحـيٌ وجزءًوجزءا: وهو قول الناظم )  ٢(
 .]٢٦٥: البقرة[ ﴾K L NM O QP R       ﴿: يف قوله تعاىل )  ٣(
 .٢/٣٦٩: إبراز املعاين )  ٤(
 ).٥٢٢(متن احلرز, عجز البيت السابق  )  ٥(
 ).ب/٤٧(الضابطية : , وراجع٢٠٠حدث األماين, ص )  ٦(



١٠٤ 

 .)١ (».:..... وحيسب فاكرس سينه مطلقا سام: فقلت, يف هذه السورة وغريها
 : قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ْ واكرسِّوا باملدُنَذْأَ فْلُ وق−٥٣٩   ًفاَ صـً فتىِ
َرسْيـــَوم   الِّصـــُ أِ بالـــضم يف الـــسنيٍةَ

والعبارة مشكلة عىل من ال يعرف القراءة, إذ قد يفهـم أن الكـرس «: قال أبو شامة
فيكون املد بعدها ياء, أو يريد باملد األلف بعد الفاء التي هي بدل من اهلمـزة يف اهلمزة, 

 : ولو قال... الساكنة ويكون الكرس يف الذال
 .)٢(»لظهر األمر... ومد وحرك فأذنوا اكرس فتى صفا

 سورة آل عمران
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الَّلــَ بِفـْلُخـ وبالٍدْوــَ يف جَلِّلُوق   هُنْسُ حَّدُ ما رَك التوراةُجاعْ وإض−٥٤٦
 ألن ;وهذا املوضع من مجلة ما احلكم فيه عام, ومل ينبه عليه الناظم«: قال أبو شامة

, )بـاب اإلمالـة(ال ختتص بام يف هذه السورة, وكان موضع ذكرهـا ﴾ T ﴿: إمالة
 : وكان يمكن أن يقول هنا... ولو ذكرها لظهر إرادة العموم

 .)٣(»مـواهللا أعل ,...........    هـا رد حسنـوراة مـة التـل مجلـأم
                                                 

ْيـرد  , ومل)ب/١٧٦(حدث األماين, املخطوط : , وراجع)ب/٤٧(الضابطية  )  ١( هـذا التعـديل يف احلـدث َِ
 . لوجود سقط فيه هنا بقدر نصف صفحة من تكملة رشح البيت املذكور;)٢٠٦ص(املطبوع 

 .٣٨٦−٢/٣٨٥: إبراز املعاين )  ٢(
دون نسبة التعـديل ) خ٣٨٢ص(ه عىل مثل هذا التعديل اجلعربي يف الكنز َّبَ, وقد ن٧−٣/٦: از املعاينإبر )  ٣(

ولكـن نـسبه إىل ) ب/٤٧(ونسبه إىل أيب شـامة, والـضابطية ) ٢٠٩ص(األماين حدث : إىل أحد, وانظر
 !.اجلعربي
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 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
  ـْسَري ثاين العقود كَ غْمُ اضمٌوانْضِ ور−٥٤٨

ـــر  ـــدينَّح إنَ صـــُهَـ ـــالفتح رَ ال ـــُ ب  الِّف
ألن ... بالنـصب... ًورضوانا اضـمم: ىل يف البيت أن يكونْوَواأل«: قال أبو شامة

فإذا مل تستقم إرادة لفـظ واحـد ... ختلف فيه جاء باحلركات الثالثامل) رضوان(لفظ 
 .)١ (»منها عىل احلكاية تعني أن يسلك وجه الصواب يف اإلعراب, وهو النصب

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الِّوـــُ خُّفـِ اخلُةَتْيَمـ والًراـصفا نف   فواَّفَ خِتْيَمـ مع الٍتْيَ مٍ ويف بلد−٥٥٠

امليتـة املباحـة : أومئ إىل أن املـراد) وامليتة اخلف خوال: (وأما قوله«: عربيقال اجل
 : فخرجا ألهنام حرامان, ولو قال,– وهي األرض – )٢(واألعطادبالتخفيف, 
 صفا نفرا ياسني باخلف خوال....:. 

 .)٣(»الندفع/ صفا نفرا وامليتة األرض خوال:....:. أو
عـدم العلـم : وفيه أنه يرد عىل األول«: عربي معرتضا عىل تعديل اجلوقال القاري
 :فقلت ]٣٣: \ [ ﴾ |﴿: أن التنـزيل: باملحل, وعىل الثاين

 .)٤(»والــخه بياسني ـصفا نفر امليت    ..................................
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الـَّقَثُماء ـــ جللكل ْتُمَيا مل ـوم      ْذُ خِراتُجُحـ لد األنعام والً وميتا−٥٥١
                                                 

 . ملخصا٣/١٠: إبراز املعاين )  ١(
 !.ومل أفهمه; واهللا أعلم)...! األعطاه): (٢١٢ص( حدث األماين كذا يف املخطوط, ويف) األعطاد( )  ٢(
 .٢١٢حدث األماين, ص: , وانظر٣٨٧كنـز املعاين للجعربي, ص )  ٣(
 ).ب/٤٧(الضابطية : , وراجع٢١٢حدث األماين, ص )  ٤(
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... وما مل يمـت: والناظم أخذ مفهوم عبارة صاحب التيسري فقال«: قال أبو شامة
وقلت بدل هذا البيت بيتا نبهـت فيـه عـىل ذلـك, ... ومل يتعرض ملا أمجعوا عىل ختفيفه

 :وامليتة اخلف خوال:... وبينت ما وقع فيه اخلالف من امليتة, وهو بعد قوله
 ق قاف وباقي الباب خفف وثقـال  نعام ميتا خـذوا وفـوبياسني يف اال

أي هذه مواضع اخلالف قد نص عليها, وما عدا ذلك جممـع عليـه, لكـن بعـضه 
 .)١ (»وقع االتفاق عىل ختفيفه, وبعضه عىل تشديده

, فخـرج ]١٢[, واحلجرات ]١٢٢[باألنعام  ﴾i﴿: وقيد الناظم«: وقال القاري
ًكره اإلمجاع تربع أيضاِ, وذ)٢(بغريمها ﴾h g﴿: عنه ٌ َ ُُّ َ َُ , إال أنه مع إمجال حيتاج إىل بيان ْ

 : بيتا جامعا يلحق به تكميال يف ذيلهفقلتحال بإظهار ما فيه من مثال, 
ـــم إنـــك ميـــت ـــرا ث  .)٣ (»كذا ميتون ميتـني قـد انجـىل  بميـــت اق

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الَّفُ كَّحَ صًوا ساكناُّمَ وضُتْعَضَو  نواَّكَلها الكويف ثقيال وسَّفَ وك−٥٥٢

عائـدا عـىل الكـويف, ) ضـموا(وال يف ) سكنوا(وليس الضمري يف «: قال أبو شامة
  :وإنام يعودان عىل مطلق القراء, ولو قال

ْ وضـعًوكفلها الكويف ثقيال  الّ كفَّ صحً العني واضمم ساكناكن   سـاُتَ
 .)٤ (»الرتفع هذا الوهم
آل [ ﴾ ±﴿:  عـىل]٣٧:آل عمـران[ ﴾É﴿: وقدم الكالم يف«: وقال الفايس

                                                 
 .١٥−٣/١٤: إبراز املعاين )  ١(
 .١١:  A , ١١: , الزخرف٤٩: الفرقان: وردت يف ثالثة مواضع )  ٢(
 ).ب/٤٧(الضابطية : , وراجع٢١٢حدث األماين, ص )  ٣(
 .١٦−٣/١٥: إبراز املعاين )  ٤(
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:  عىل حسب ما تأتى له, والرتتيب يقتيض عكس ذلك, ال سيام مـع مالبـسة]٣٦:عمـران
﴿ Ê﴾  لـ﴿ É﴾ يف القراءة, ولو قال:  

 كفى صـحة والكـوف كفـل ثقـال  وضعت سكون ثـم ضـم سـكونه
 .)١ (»أو نحو ذلك, ألتى بالرتتيب عىل وجهه

 :للوزن, ومل خيل بالفائدة, إال أنه لو قال ﴾É ﴿وقدم «: القاريوقال 
ــال  بام وضعت سـكن وضـم سـكونه ــام صــح والكــويف شــدد كف  ك

 .)٢(»لرتب, والوهم ذهب
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الـــِ يف كُرــَسْكُ ي اهللاََّ أنُدــومن بع   ًه شاهداْعِجْضَر فناداه وأِّكَ وذ−٥٥٤
.... يف الـنفس منهـا نفـرة... أن اهللا يكـرس: يف قوله وهذه العبارة«: مةقال أبو شا

 : ويقال هنا
 .)٣ (»ويكرس أن اهللا من بعد يف كال    ..................................

 ز يكرس يف كالـد أن اهلمـن بعـوم  .....:....ولو قال«: وقال اجلعربي
 .)٤ (»لزالت نفرة توهم كرسة اجلاللة

 : قلت− قبل أن أر عبارة اجلعربي −وكنت « :قاريوقال ال
                                                 

والكـوف كفـال ... وضعت بسكون«: , هذا, والبيت املعدل يف الآللئ املطبوعة٢/٢١٠: الآللئ الفريدة )  ١(
 .٣/٦٤٤: , واملثبت من حتقيق عبد اهللا النمنكاين»ثقال

) يـذهب(يف املطبـوع ) ذهـب(, وكلمـة !! أجد هذا التعديل يف الـضابطية , ومل٢١٣حدث األماين, ص )  ٢(
 .واملثبت من املخطوط وهو أنسب للسياق

 . باختصار٣/١٧: إبراز املعاين )  ٣(
... أن اهلمـزة يكـرس لثالـث نفـرة تـوهم:... , وحترفت عبارته يف املخطوط إىل)خ( ٣٨٩كنز املعاين, ص )  ٤(

 ).٢١٤ص(ماين والعبارة املثبتة من حدث األ
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 الــي كـر فــز أن اهللا يكسـمـويف ه  .... ..............................
عن قيد البعدية, ومع هـذا شـكرت اهللا سـبحانه يف ) فنادته(واكتفيت بذكره بعد 

 :, ولبعضهم...تواردي معه يف اجلملة ولو يف بعض القضية
 .)١(»وأن لد املحراب يكرس يف كال   ..................................

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
ْا محـل أخِّهَوس   ًىنَكا جَتم زْنَأَ يف ها هَفْ وال أل−٥٥٩  الــَ جٍلِدـْبُ وكم مٍدَ

 ومل يبينه الناظم, بـل )٢(هذا من مجلة املواضع التي احلكم فيها عام«: قال أبو شامة
 :ولو قال: − ثم رشح البيت فقال –... م إطالقه أنه خمتص بسورته فقطأطلقه, فيوه

  ..................................   ًنىوها أنتم اقرص حيث جاء زكا ج
 . )٣(خللص الكالم من هذا التكلف يف تأويله

وظـاهر اصـطالح ... ,)٤(عـام يف األربعـة﴾  °﴿: خـالف«: وقال اجلعربي
زكـا «: يلوح من قوله:  ومن ثم نوقش فيها, قلت−كام قررنا−الناظم ختصيصه باألول 

:  معنى العموم, ألن األلف واحدة فال يكثر اجتناؤها إال بتعدد كلمها, فلو قـال»جنى
 .»)٥(خللص منه.:..../ًوحيث أتى ها أنتم اقرص زكا جنى

 ,مـا  كالمهام ال خيلو عن قصور− شامة و اجلعربي وأب– كالمها ْلكن«: وقال القاري
                                                 

وأن لـد املحـراب : نسب التعـديلفقد ) أ/٤٨(باختصار, وانظر الضابطية ) ٢١٤ص(حدث األماين  )  ١(
 !. إىل أيب شامة,يكرس يف كال

  كالمهـا يف  ﴾rqp﴿  و﴾,l nm﴿: حيث وقع, وهـو يف أربعـة مواضـع: أي )  ٢(
 ±  °﴿, و]١٠٩: النــــساء[يف ســــورة  ﴾q   sr   t﴿, و]١١٩, ٦٦ :آل عمــــران[

 .]٣٨: القتال[يف  ﴾²
 .٢٣−٣/٢٢: إبراز املعاين )  ٣(
 .سبق حتديد مواضعها قريبا )  ٤(
 ).خ (٣٩٢الكنـز, ص )  ٥(
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ترك األلف املعـرب عنـه :  ضد املد الفرعي, واملراد هناْرصَفإنه حينئذ يوهم أن املراد بالق
عي, فرتكت البيت األول عـىل حالـه, وغـريت البيـت يبالقرص الذي هو ضد املد الطب

  :الثاين بزيادة ملآله, فقلت
 .)١(».............................   دــا التنبيه من ثابت هـمجيعا وه

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الِّــــوُنــا مــع الــضم خْوبالتــاء آتي ه سامُمو روحُكْرُمْأَ وال يُ ورفع−٥٦٤
ــوال   وكرس ملا فيه وبالغيب ترجعو−٥٦٥ ــه ع ــون حاكي ــاد ويف تبغ  ن ع

وهـو ﴾ p﴿: عـىل﴾ q﴿: وقدم الكـالم يف«: قال أبو عبـد اهللا الفايس
َّ عىل حسب ما تأتى له, )٣(وهو بعده ﴾ ¾﴿: عىل﴾ È ﴿:  ويف,)٢(بعده 

 :ولو قال
ــأمركمو روحــه ســام ــع وال ي ــوال  ورف ــت خ ــوز وأتي ــا ف ــرس مل  وك
ــا ويبغــون عــن محــا  ويف يرجعون الغيب عاد وقد حـال  بموضــع أتين

 .)٤ (»ألتى بالرتتيب عىل وجهه
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

  حبةُح صْرَ بضم القاف والقٌحْرَ وق−٥٧٠
ـــ  ـــع م ـــائِّدَوم ـــسـرْنِ ك ـــُ ك  الَه دِ مهزت

 الِو وُ ذِ والكـرسِّ الـضمُ وفـتحُّدَمُي  هَ بعدَلَ وقاتً مكسوراَ وال ياء−٥٧١
                                                 

 ).أ/٤٨(الضابطية : , وراجع٢١٦حدث األماين, ص  )  ١(
 .]٨١: آل عمران[ ﴾k l m n po q r s  t﴿ : يف قوله تعاىل )  ٢(
 À  Á Â Ã Ä Å Æ ¿ ¾ ½ ¼ « ﴿ :يف قولــــه تعــــاىل )  ٣(

Ç È﴾ ]٨٣: آل عمران[. 
 .٢/٢٣٤: الآللئ الفريدة )  ٤(
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ِّكأين: ( بعد ما نبه عىل تعدد مواضع كلمة–قال أبو شامة  َ واخلالف يف مجيعها, ومل «): َ
  وكل كائن كرس مهزته دال:. : ....ولو قال يف البيت السابق... يبني الناظم أنه حيث أتى

لكــان وافيــا بــالغرض, وال حاجــة إىل قولــه ....:..../  وال يــاءَّدُومــ: ثــم قــال
 .)١(»حينئذ) مكسورا(

 يف األول, لكـن يلـوح مـن »كـائن«: واصطالحه حرص خالف«: وقال اجلعربي
, وهـي واحـدة, يف )٢(]كـرسة[ّكـرس اهلمـزة أي ) دال(عطفه عىل العموم, ومن قولـه 

 : , فلو قال)٣(حد عموم ما, مع اإلشارة إىل كثرة تغيريها ال اشتهارهاالوا
ُمع القرح قرح ضم صحبة ّ َ ٌ َع بمــمجي  ـ ُكائن ال ِ ِ  زه دالـمـرن هـٍّد واكســُ

 ..................................   دهــ بعَ قاتلَّدــُ شٍرــ كسَاءــوال ي
 وال ــ حِّ املكُنــ كائنـِّكأيث وحي    ............................... :أو

َّلعمم وتم َ ََّ«)٤(. 
ووصف الياء بالكرس يظهر فائدة يف الضد, وفاته قيد التشديد ألنه «: وقال القاري

 : متامه, فلو قال
  ه دالـــزتـمـن كرسة هـد كائــوم    ..................................

 ...جلال
, ٰأخـرج دلـوه مـأل:  ألن معنـاه;م العـتىلإشـارة إىل العمـو) دال(يف : ولو قيل

 :فقلتواستعاره هنا حلصول الغرض ومتام األمر, ومع هذا 
                                                 

 .٣٩−٣/٣٨: إبراز املعاين )  ١(
 .٢٢٢واملثبت من حدث األماين, ص! كثر: أي): خ(يف الكنـز  )  ٢(
واملثبتـة مـن حـدث األمـاين ...! ال اشـتهارها مـن...وهـي واحـد يف الواحـدة): خ(العبارة يف الكنــز  )  ٣(

 .ي واضحةوه) ٢٢٢ص(
 ).خ (٤٠٠الكنـز, ص  )  ٤(
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ــد اعــتىل  .................................. ــأين ق ــائن ملــك يف ك ْوك ِّ َ َ ٍّ َِ 
ِبحيث أتى فاعلم ومن بعـده قتـل ِ ُِ َ  ............................ «)١(. 

 :ه اهللاقال اإلمام الشاطبي رمح
ِرسَ كِّمَ يف ضُّتِنا مْتِ ومْمُّتِ وم−٥٧٤  ىلـا اجتـ هنٌ وحفصًداْرِ وٌرَفَصفا ن   هاْ

وهذه عبارة مشكلة, فإنـه ال «): وحفص هنا اجتىل( عىل قوله ًمعلقاقال أبو شامة 
ثم ... َيفهم منها سو أن حفصا خصص هذه السورة بقراءة, وسائر املواضع بخالفها

َّلو سلمنا أن  َّهذا اللفظ يفيد الضم كان مشكال من جهـة أخـر, وهـي أنـه يـوهم أن َ ُ َ
حـصل / صفا نفر معهم هنا حفص اجتىل :....:. ولو قال... حفصا منفرد بالضم هنا

 .)٢(»الغرض وبان, وزال اإلهيام
بفـتح التـاء ﴾  È﴿: وأسقط من الكلم املختلف فيها«: وقال أبو عبد اهللا الفايس

  :ذر له عدم االتساع لذكره مع شهرته, ولو قال, والع]٣٤:األنبياء[
 صــار عــوار وحفــص هنــا اجــتىل   بضم كـرسها نفـرُّتِنا مْتِم ومُّتِوم

 .)٣(»ألتى باجلميع
 سورة النساء

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
ْ ويف حم−٥٩٦ ِنات فاكرسَصُ   ً راويـاَ الصادِ

ــُمـويف ال  ــرسَصْح ْنات اك ــريِ ــه غ  الَّ أوَ ل
غـري مفهـوم مـن عبارتـه ﴾  y﴿: وال خيفـى أن عمـوم«: ل القـاريقا

                                                 
ويف الـضابطية ...! عتىلاوكائن ملك يف كائن قد ): خ(و) ط(, والبيت يف احلدث ٢٢٢حدث األماين, ص )  ١(

 .; وأر أن ما أثبته أنسب للسياق, واهللا أعلم...وكائن متك): أ/٤٨(
 .٤٢−٣/٤١: إبراز املعاين )  ٢(
 .٢/٢٥٧: الآللئ الفريدة )  ٣(



١١٢ 

 : فلو قال من إطالقه تلوحيا, )١(ترصحيا, إال أنه يمكن أخذه
 ..................................  ويف حمــصنات اكــرس مجيعــا روايــة

 .)٢(» ًألوضح دراية
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

  ْلَه وسّصَال خَخْدَوا مُّمَ ضِّاحلج مع−٥٩٨
 الَه دُدِكـــوا بالنقـــل راشـــَّرَ حْلَفـــس 

هاهنـا عمومـه يف الـضمري البـارز, أو ) سـل(وعلم من قرينة ذكـر «: قال القاري
 كله بالنقل راشده دال] فسل:....:. [فلو قال) وسل(بـ ) واسألوا(حيث عرب عن 

 .)٣(»... ألوضح وعلم من لفظه رشط األمر للمخاطب والواو والفاء
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الُمْشـَ شاع وارتـاح أً زاياُكأصدق  هِ دالَ قبلٍ ساكنٍ صادُ وإشامم−٦٠٣
 الَّ تبـــدَ البيــانُ والغــريِتْبــَّمــن الث  تواَّ فتثبْلُ قِ الفتحَ وفيها وحتت−٦٠٤

 :وكأن النظم حيتمل زيادة بيان, فيقال يف البيت السابق«: قال أبو شامة
 كأصدق زايا شاع والثبت شـملال ..................................

  .)٤(»وغريمها لفـظ الثبـات تبـدال  إليهــا وحتــت الفــتح يف فتثبتــوا
                                                 

 ., واملثبت من املخطوط)أخذها: (يف املطبوع )  ١(
 ).أ/٤٨(الضابطية : , وراجع٢٣١حدث األماين, ص )  ٢(
فإن داللته عىل العمـوم الـشامل : قالفأوضح, ) أ/٤٨(الضابطية : , وتعبريه يف٢٣٢حدث األماين, ص )  ٣(

املطبوع األماين يف حدث هذا, والبيت .... بصيغة املفرد واجلمع واملجرد عن ضمري املفعول خفية, فقلت
يف الـشطر األول ) وسـل(تكرار ل, فعدلته بالفاء عىل ما يف الشاطبية جتنبا )وسل: (واملخطوط والضابطية

 .والثاين
 .٣/٧٨: إبراز املعاين )  ٤(



١١٣ 

 سورة املائدة
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

  يونـا الــُ عِانِرسْ يكِيوبُ الغَّمَ وض−٦٢٨
ـــعيون  ـــِـ ـــًوخاُيُ ش ـــَ دان ـــٌبةْحُه ص  الِ م

بالكـرس هلـام يكـون يف هـذه ﴾ R ﴿: فإنه املتبادر منه أن ضـم«: القاريقال 
 : فقلت, )١(السورة فقط, مع أن احلكم يعمها وغريها

َوضم الغيوب الكل قد كرسا َ َ ّ  )٢(»ن أطلق شيوخا دانه صحبة مال  عيـوُ

 سورة األنعام
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ــ   كمُعد وبًاْرصَ نَّمَ عٍحْتَ بفَّ وإن−٦٤١ ــستبني ص ــام ي ــَ ذٌبةْحُن  الِروا وَّك
َّ أتى بالفعل عىل اللفظ الذي أتى به من أنث, ًوأن نافعا«: قال أبو عبد اهللا الفايس َ

َالسبيل« :َونصب ِ  ألن التاء يف قراءته ليست للتأنيث, وإنام هي ;»من أنث«:...  وإنام قلت,»َّ
َللخطاب, وقد اعرتض عىل الناظم رمحه اهللا يف ِ  :ولو قال...  إدخاهلا يف مفهوم التأنيثُ

 الــم صــاؤه بالغيب شـتبني تـتس  ....... ...........................
تـاؤه يف قـراءة غـري املرمـوزين ): تاؤه بالغيـب( ألن معنى ;لسلم من االعرتاض

ــاء يف  ــاء للمرمــوزين مــن تعــرض ملعنــى الت ــة بالي ــة بحــرف الغيــب, أي مبدل مبدل
 .)٣(»القراءتني

                                                 
 .٤٨: , وسبأ٧٨: وقد وقع يف أربعة مواضع, منها موضعا املائدة, والتوبة )  ١(
 .٢٤٣حدث األماين, ص:  أدرجت التعديل الختصار كالمه, وراجع, ومنها)أ/٤٨(الضابطية  )  ٢(
 .٢/٣٧٥: الآللئ الفريدة )  ٣(



١١٤ 

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
ِمهَ وأْدِّدـَ شِ الكرسِّمَ ضَعَ مٍكن    ساِّمَ بضِضْقَ ويْذُ خٍ برفعَ سبيل−٦٤٢  الــْ
 ..................................  ... ........ٍ إلباسَ نعم دون−٦٤٣

 وكأنـه ,]٥٧:األنعـام[ ﴾ ¤﴿: ما أحسن ما عرب عن القـراءتني يف«: قال أبو شامة
ً قـدر كـأن سـائال»نعـم دون إلبـاس«: جعل حسن ذلك حالة نظمه, فقال بعده َّ  سـأل َّ

نعم من غـري إلبـاس, بـل هـو أمـر : َهل استوعبت قيود هاتني القراءتني? فقال: فقال
ووقع يل أنـه كـان غنيـا عـن تكلـف هـذه العبـارة, وذلـك بـأن يلفـظ . واضح ظاهر
 :, فهو أسهل مما أتى, فلو قالًبالقراءتني معا

 زالـــاء انـال يـ إذ بٍرـْصَ نُّرميـد ح   صا ُّصُقَ يِضْقَذ ويـع خـ برفٌسبيل
حلصل الغرض, واجتمع يف بيت واحد بيان اللفظني يف القراءة ورمزهـا, وعـرف 
بأن رسمها بال ياء, ولكـن فـيام عـرب بـه النـاظم رمحـه اهللا صـناعة حـسنة, وأسـلوب 

  .)١(»غريب
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

  َوَ ثٍ مع يوسفُ النونِجاتَرَ ويف د−٦٥١
 الِّقَثُ مــــْكِّرَ حــــِاحلرفــــانَعَسْيــــَّووالل 

بالنصب لكـان ) احلرفني: (ولو قال... نظر) احلرفان(ويف إعراب «: قال أبو شامة
 .)٢ (» ..ً وأقل إضامراًأجود إعرابا

, ويتـوهم أن ٓويف صهنا, : املوضعان: وال خيفى أن املراد باحلرفني«: وقال القاري
 :فقلت ,ُاحلرفني من اليسع حيركان; وليس كذلك, بل الالم حمرك فقط

                                                 
 .٣/١٢١: إبراز املعاين )  ١(
 .٣/١٢٩: إبراز املعاين )  ٢(



١١٥ 

ِّوالم اليسع حرك معا ثم ثقـال  .................................. َ َُّ َ َْ َ ْ«) ١( 
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الَّلــَيــه ظِام حِلْوَّ والطــٍويف يــونس  َوَ ثٍفِلَ ما أَ دونٌامتِلَ كْلُ وق−٦٥٩
  إذ عـالِ والكـرسِّ الضمُ فتحَمِّرُوح  ٍ عامرُ وابنٌلَزَنُ مٌد حفصَّدَ وش−٦٦٠
 الَ وً ثابتــاٍوا الــذي يف يــونسُّلِضَيــ  ْعَ مَّمُون ضُّلِضَى يَّل إذ ثنِّصُ وف−٦٦١

ساق الناظم رمحه اهللا تعاىل هذه األبيات الثالثة عىل خالف ترتيب «: قال أبو شامة
 :لتالوة, لكن عىل ما هتيأ له نظمه, وكان يمكنه أن يقولا

ِّ كلامت القرص للكـوف رتـال:ويف  وشدد حفـص منـزل وابـن عـامر ُ ُ ُ 
 َل فتح الضم والكرس ثـق أالِّصُوف  ل حاميــاَّلــَل ظْوَّويف يــونس والطــ

َّضلون ضــمَم إذ عــال يــَّرَوحــ ُّ ُّيضلوا الذي يف يونس ثابتا وال   مــعِ ِ َ«) ٢( 
عىل هـذه املخالفـة للنـاظم يف ترتيـب الكلـامت وقد نبه اإلمام أبو عبد اهللا الفايس 

] ُفيه ثو عىل[القرآنية, ثم ذكر األبيات الثالثة بتعديل يسري يف عجز البيت األول فقط 
ألتـى ... ولـو قـال«:  دون اإلحالـة إىل أيب شـامة مكتفيـا بقولـه,]للكوف رتال[بدل 

 .)٣(»بالرتتيب عىل وجهه
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الُشْلُه شْرـِّكَل ذـ فيها وحتت النمُن    تكوْنَ يعملون ومٍ شامَبَ وخاط−٦٦٨
 الـِّتُ رِّمـان بالضــرفـ احلُزعمهمـب   ٌ شعبةِّ يف الكلَ النونَّ مدِ مكانات−٦٦٩

: عــىل ترمجــة) مــن يكــون: (وقــدم رمحــه اهللا ترمجــة« :قــال أبــو عبــد اهللا الفــايس
                                                 

 ).أ/٤٨(الضابطية : , وراجع٢٥١حدث األماين, ص )  ١(
 .٣/١٤٢: إبراز املعاين )  ٢(
   بطبعتيـه »إبـراز املعـاين«وال سـيام أن املحقـق أن ينبـه عـىل ذلـك;  وكان عىل) ٢/٤٠٧(الآللئ الفريدة  )  ٣(

 .من مراجعه



١١٦ 

 :َّ وهو يف التالوة بعده عىل حسب ما تأتى له, ولو قال,)١()مكانات(
 ـالِّصـُ وُنات مــد الكـل شعـبــة  وخاطب شام يعملـون وقـل مكـا
 الِّتُ بالضم رِمْعَّن شاف وحرفا الز  وفيها وحتت النمل تذكري من يكـو

 .)٢ (»ألتى بالرتتيب عىل وجهه
ــربي ــال اجلع ـــ «: وق ــراده ب ــان( وم ــال ): احلرف ــو ق ــزعمهم : املوضــعان, ول ب

 .)٣ (» لرفع توهم إرادة حريف الكلمة;....الفعالن
وال خيفـى أنـه قـد «): بزعمهم احلرفـان بالـضم رتـال: ( عىلًمعلقا: وقال القاري

 :فقلتالزاي والعني, : يتوهم أن املراد باحلرفني
 .)٤(»تالويف املوضعني الزعم بالضم ر  ..... .............................

 سورة األعراف
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ْ ختْسِ مع الزخرف اعك−٦٨٢   ٍرجون بفتحةُ
 الِّثُيه مــــِ شــــافِوىل الــــرومُ وأٍّمَوضــــ 

َ ال خيرجون يفالروم مىض يفٍفْلُ بخ−٦٨٣ ُ ُ ْ َ  
 ....................................ًضاِر 

  y﴿: , وينـدرج فيـه]٣٥[كلمـة اجلاثيـة ) y z(: وأراد بقوله«: قال اجلعربي

z { ﴾ فلو قال... , وهو متفق الفتح]١٢[يف احلرش: 
                                                 

 i j   k l m n  po q r   s t u v  ﴿:يقــصد قولــه تعــاىل )  ١(
w﴾ ]١٣٥:األنعام[. 

 .٢/٤١٦: الآللئ الفريدة )  ٢(
 ).خ(٤٦٢كنـز املعاين للجعربي, ص )  ٣(
 ).أ/٤٨(الضابطية : , وراجع٢٥٧حدث األماين, ص )  ٤(



١١٧ 

ُويف خيرجون الضم فـافتح وضـمه َّ  كزخرفها شاف فـذي الـروم أوال  َُّ
ْ هنـِّقَ يف حـُ الرفـعَوثاين لباس   شـاهدُ والـرشيعةٍفْلُ بخْنَشذا م  شالَ

 .)١ (»ملحلرر املسألتني, إذ فرق التنوين خفي حمت
 :فقلت«:  نحو كالم اجلعربي ثم قالوقال القاري

 رضا ولباس الرفع يف حـق هنـشال  بخلف مىض يف الـروم جاثيـة فـذا
 :صفهاين تبعه فيه وترصف يف نظمه بقولهثم ذكر تعديل اجلعربي وأن األ

 روم أوالـاء والــا من شــكزخرفه   ..................................
 :ويمكن تداركهام يف بيت واحد بأدنى تغيري فيقال: لتق«: ثم قال

ْ هنــِّقَولبــاس الثــان يف حــ...  شـفىبخلف مىض يف الروم جاثية  الَشَ
 .)٢ (»ظاهر ال يوجب التباسا) ًلباسا(و) ُلباس(عىل أن الفرق بني 

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
  ْلُ وال يعلمـون قٌ أصـلٌ وخالصـة−٦٨٤

ـــشعبـة  ـــاين ويَل ُ يف الث ـــِ ـــُحَتْف ْ شم  الَـلَ
   كفىْعَ دَالواوام وماْكُفا حَ شْفِّفَ وخ−٦٨٥

ــث  ــَ نُوحي ــني رْمَع ــرس يف الع ــُ بالك  الِّت
َّهـال قـال: فـإن قلـت«: »قل لشعبة يف الثاين«:  عىل قولهً معلقاقال أبو شامة يف : (َ

 ﴾ f﴿: ين بعـد كلمـةأراد الثـا: , قلت...? فإن قبل هذين املوضعني ثالثا)الثالث
 : ولو أنه قال... ]٣٢:األعراف[

 ......................بعد ولكن ال   ونــعبة يعلمـل وشـة أصـوخالص
                                                 

 .٢٦٢حدث األماين, ص: , وراجع)خ(٤٧٣كنـز املعاين, ص )  ١(
 ).ب−أ/٤٨(الضابطية : , وراجع٢٦٢حدث األماين, ص )  ٢(



١١٨ 

 .)١(ملا احتاج إىل ذكر ثان وال ثالث
ُّجعبـريـوقال ال َ ْ ليخرج أوهلام  ﴾ f﴿: بعد... بالثاين﴾ W X﴿: وقيد«: َِ
 :فلو قال...  متفق اخلطاب]٣٣:األعراف[ ﴾f  g h i j k l﴿ :بعدها, وهو
َا تفتـَد لكن صف  ـل وال يعلمون بعــٌة أصــوخالص   ِّهالـُفاء وسـش حـُ
َّع وما كنا احذف ِ شَحال ُ   ;/وحيث نعم بالكرس يف العني رتال   اـَالواو كافيْ
 .)٢ (»هلذب

وقد يوهم بيت الناظم «): وما الواو دع كفى( عىل قول الناظم ً معلقاوقال القاري
, ولـيس كـذلك, ًرمز أيضا) دع( ثبوت الواو قراءة ابن كثري وابن عامر, عىل أن دال أن

ّأن ترك الواو قراءة الشامي وحده, وأن : بل املراد ُ ِ ْدع«َ : اتـرك, ومفعولـه: ٌ أمر بمعنـى»َ
ُ مقدما عليه, فبينته »َالواو« َّ َ  : بقويلَ

 .)٣(»تالركفى ونعم بالكرس يف الكل   ُوخفف شفا حكام وما حذف واوه 
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الَّمَ كِ مع عطف الثالثةُووالشمس  ...........................−٦٨٧
  همُين حفصَه يف األخريْعَ مِ ويف النحل−٦٨٨

 ......................................... 
نظر, وذلك أهنـا ال ويف عبارة الناظم « : عىل صدر البيت الثاينًمعلقاقال أبو شامة 

:  وقال بعـد التقـدير الثـاين− ثم ذكر التقديرين −ختلو من تقديرين, وكالمها مشكل; 
                                                 

 .٣/١٦٨: إبراز املعاين )  ١(
: , وقـال القـاري بعـد تعـديل اجلعـربي٢٦٣حـدث األمـاين, ص: , وراجع)خ(٤٧٤كنـز املعاين, ص )  ٢(

   : وأحسن منه قول اإلصفهاين
ــاوخا ــون ثاني ــصة أصــل وال يعلم  ًل

ـــا ـــواو كافي ـــا دع ال ـــا كن  ًشـــفا وم
ــال  ــتح شــاع واخلــف حل  صــف ويف

 .البيت... وحيث نعم 
 

 ).ب/٤٨(الضابطية : , وراجع٢٦٣حدث األماين, ص )  ٣(



١١٩ 

 : فلو قال عىل هذا التقدير
إىل آخر البيـت التـضح .... / رين نرشا        ـَويف النحل حفص معه ثم يف األخي

َّثم«املعنى بقوله   .)١(»قط لداللته عىل ختصيص موافقة حفص بام يف النحل ف;»َ
 :ولو قال... ويف هذه الرتمجة إشكال«: وقال أبو عبد اهللا الفايس

 الـة كمـوالشمس مع عطف الثالث    ..................................
ْثم عه.:. مع النحل وارفع يف األخريين ِ َّ  .)٢ (»لفهم املقصود ومل يبق إشكال... / َ

 :مل ثالثة أمور, وهوحيت: »ويف النحل معه«: وقوله«: وقال اجلعربي
 .يف النحل برفع األربعة, وحفص يوافقه عىل رفع أخريهيا

 . وابن عامر مع حفص برفع أخريي النحل:أو
 . وابن عامر يف النحل برفع األربعة, وحفص برفع األخريين يف السورتني:أو

 .)٣ (»لنص... / كام نحلها وأخراها حلفصهم: واألول هو املراد, فلو قال
ثم الواو األوىل عاطفة, والثانية «:  عىل عجز البيت األولً معلقاريوقال القا

ليس ) مسخرات( ألهنا يف حيز العطف أو للتغليب, فإن ;وجعل الثالثة معطوفة... تالوة
    :فقلتمن املعطوفات, عىل أن داللة البيت عىل رفع الكلامت األربع خفية غري جلية, 

 الــة كمـووالشمس مع رفع الثالث   ..................................
 عىل صدر البيت الثاين بمثل ما قاله اجلعربي مع ذكر تعديلـه, وتغيـري ًمعلقاوقال 

                                                 
 .٣/١٧٢: إبراز املعاين )  ١(
 .٢/٤٤٠: الآللئ الفريدة )  ٢(
  : , وقال القاري بعد تعديل اجلعربي٢٦٥ صحدث األماين,: , وراجع)خ(٤٧٦كنـز املعاين, ص )  ٣(

ــــ ــــريه اإلصفه ـــــوغ  :هـاين بقول
  كنحل وحفص معه ثـم يف األخـريين

 الِّمــُوالــشمس والتــايل إىل التــاء ك 
ــُنــرشا ســكون الــضم يف الكــل ذ  الِّل

 



١٢٠ 

 :ً وأحلقته الحقاًواألظهر األخرص ما غريته سابقا«: صفهاين له, وتعديل أيب شامةاأل
 .)١(».............................   ويف النحل كام يف األخريين حفصهم

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
َ عيل عىل خ−٦٩٣ ٰ ََّ ََ  الـَسْلـَسَفا وتــ شٍارَّحـَ سَسُونـوي    هباٍرِوا ويف ساحُّصَ

َّعـيل (−استغنى باللفظ عـن ترمجـة كـل مـن وجهـي املـسألتني «: قال اجلعربي َ َ (
ِساحر(و َعيل عـ: (ٰ, وهو واضح يف الثانية, وأما األوىل فيحتمل أن يقرأ−) َ ٌَّ ُّىل خـصوا َ َ ٰ َ (

 :فلو قال... بالتنوين
ٰعىل يف  َ َّعيلَ َ  .)٢ (» عليهَّلنص. / .......           اخصص ويف كل ساحرَ

ـــاري ـــال الق ـــاظم... «: وق ـــالم الن ـــوهم أن اخلـــالف يفك  ﴾v  w﴿:  ي
 الواقع أوال, أو شامل له ولغريه يف هذه السورة, مع أن املراد هـو الثـاين ]١٠٩:األعراف[

 دون غريه, وكذا خمتلف يونس, لكنه اعتمد عىل حقيقة التامثل وغـري )٣()ِّبكل(املقرتن 
 : فقلتللرموز املتقابل, ) يف(املقرتن بنحو 

ٍعيل عـىل خـصوا هنـا كـل سـاحر ُّ َ ٍكيونس سحار شفا وتسلسال  َّ َّ َ«) ٤(. 
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ْ ومج−٦٩٨ َ رسااليت محُعَ  الُشْلُ شَّ الضمِ وافتحْكِّرَ حِدْشُّويف الر   هُكـورُه ذْتَ
 الـاع ذو حـبكرس شفا واف واالتب   ناه وضم حليهمْسُ حالكهف ويف −٦٩٩

                                                 
 ).ب/٤٨(الضابطية : , وراجع٢٦٥−٢٦٤حدث األماين, ص )  ١(
: , وقد اعرتض عليه القاري, ثم قال٢٦٧−٢٦٦ألماين, صحدث ا: , وراجع)خ(٤٧٩كنز املعاين, ص )  ٢(

 : فاألظهر تغيري اإلصفهاين يف تعبري
ـــىل ـــيلع ـــافعَّ يف ع ِّوكــال كيــونس ٍارَّحَ ســِســاحرل  لكلْ الكـــل ال ن ُ. 

 

 .]١١٢: األعراف[ ﴾j  k l m﴿: وهو قوله تعاىل )  ٣(
 ).ب/٤٨(الضابطية : , وراجع٢٦٧حدث األماين, ص )  ٤(



١٢١ 

هو كرس احلاء, وهو يوهم أنـه رمـز لقـراءة أخـر يف ) واالتباع(«: قال أبو شامة
 :ٰ وقيد موضع اخلالف يف الكهف كان أوىل, فيقول,بادئ الرأي, فلو كان حذفه

 .)١(»الَلْمَبكرس لضم احلا لالتباع ش   وحلـيهمْزُلكهف حويف ثالث يف ا
 ألن يف ;إشـكال) ويف الكهـف حـسناه: (ويف قولـه«: وقال أبـو عبـد اهللا الفـايس

 ضـيق املكـان مـع :واخلالف إنام هو يف الثالـث, والعـذر لـه ... مواضعَالكهف ثالثة
 : ولو قال... اشتهار ذلك يف الثالث دون األول والثاين

 .)٢ (»حلصل املقصود من غري إشكال....  كهف حزوآخر
 ﴾¤ £ ¢ ﴿, ]١٠[ ﴾k  l m﴿: ويف الكهــف ثالثــة«: وقــال اجلعــربي

:  وهو املقصود, ونبـه عليـه بقولـه]٦٦[ ﴾d e f﴿, ومها متفقا الفتح, و]٢٤[
 : فلو قال... وهو األنسب هبذا أحسن رشدا,: أي) حسناه(

ًوعلمت رشدا كهفهـا حـز حلـيهم ْ ُ َْ ِّ  لالتباع ضم احلـاء بالكـرس شـملال  ُ
 .)٣(»ألحسن

 : فقلتلكن مما خيفى محله عليه جدا, «:  بمثل ما قاله اجلعربي, ثم قالوقال القاري
ِوعلمت رشدا حز, وضم حلـيهم ِّ ُ ُِ ً َ ْ ِّ ُ  ............................ «)٤(. 

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
ــار  ...........................−٧٠٠ ــاجلمعَوآص ــدِهم ب ــُ كِّ وامل  الِّل

 ألن اجلمـع ;)واملـد: (مغن عـن قولـه) باجلمع: (وقوله«: قال أبو عبد اهللا الفايس
                                                 

 .٣/١٨٣: إبراز املعاين )  ١(
ًوما أراه إال خطأ مطبعيا)! حلصول املقصود: (, ويف املطبوع٤٥٤−٢/٤٥٣: الآللئ الفريدة )  ٢( ً. 
 .٢٦٨حدث األماين, ص: , وراجع)خ(٤٨٢كنـز املعاين, ص )  ٣(
طية الـضاب: وراجع. وآخر كهف حز: ثم رأيت اإلصفهاين قال: , وزاد فيه قائال٢٦٨حدث األماين, ص )  ٤(

 ).ب/٤٨(



١٢٢ 

ُيقتيض املد رضورة, وقد لفظ به أيضا, فذكره إذن للتأكيد  :  وإمتام البيت, ولو قال,ِ
 /الِّلـُوآصارهم باجلمع يا صاح ك  ..................................

 .)١(»ألتى باملقصود
 سورة التوبة

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
ُرسْكُ وي−٧٢٥ َأيامن الَ َ ْ   اهللا االوالَ مـــسجدٌّقَد حـــَّووحـــ   عند ابن عـامرَ

وال ينبغي مـن جهـة األدب أن يقـرأ إال بفـتح اهلمـزة, وإن كـان «: قال أبو شامة
 : فليته قال... »إيامن« بـ »عند« تعلق  وذلك لقبح ما يومهه; يف التالوةًكرسها جائزا

 .)٢(».............................   رـامـن عـر ابـان كسـومهزة ال أيم
 .)٣(».:....ال أيامن كرس ابن عامر] فتح[ويف : وكان يمكنه أن يقول«: وقال القاري

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
َة ضـَبْرُ قٍشْرَ وُريكـوحت   هاِ فتحِ السوء مع ثانِّ بضمٌّقَ وح−٧٣٢  الــَه جـُّمٌ

ِ حيرك ضم القاف بالفتح, ًقد يتوهم منه أن ورشا«: قال القاري َّ  : فقلتُ
 »بـة جـالْرُوحتريك را بالـضم يف ق  ..................................

 .)٤ (» ...ورا قربة بالضم حتريكه:.........:. أو: وزاد يف الضابطية
                                                 

 .٤٥٧−٢/٤٥٦: الآللئ الفريدة )  ١(
 .٣/١٧: , وراجع تنبيهه عىل ذلك يف سورة آل عمران٣/٢٠٦: إبراز املعاين )  ٢(
ويف كـرس ال ): خ(, ويف )ويف كرس األيامن فتح ابـن عـامر): (ط(, والتعديل يف ٢٧٧حدث األماين, ص )  ٣(

, وما بني املعكوفتني تـصحيح منـي ...) األيامن كرسويف كرس): (ب/٤٨(, ويف الضابطية ...)أيامن فتح
ومهـزة ال أيـامن فاكـرس : وهو أظهر مـن تغيـري اإلصـفهاين: قال يف احلدث بعد تعديله. لرضورة السياق

 ....لشامهم, وأوضح من قول أيب شامة
 ).ب/٤٨(الضابطية : , وراجع٢٧٩حدث األماين, ص )  ٤(
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 :طبي رمحه اهللاقال اإلمام الشا
ْئ مهـِجـْرُ, تَ هلم يف هـودْدِّ ووح−٧٣٤ ُزهَُ ُ  

 الـَد حـــون وقــُؤَجــْرُع مـ مــٍرـَفــَصــفا ن 
ِترج(فإنه يوهم أن ضده «: قال القاري ْ  : فقلتبغري ياء, ) ُ

 .)١(».............................    ود ترجي هبمزةـهم يف هـد لـووح

 سورة يونس
 :محه اهللاقال اإلمام الشاطبي ر

ِال ساحُ عٍّقَل يا حِّصَفُ ن−٧٤٢ ُر ظً  الــُبـْنُ قُزـ اهلمَقـَواف ًاءـضي ُوحيث   ًبىٌ
وأراد مهز الياء, ومل يبـني ذلـك, ويف آخـر ):... وافق اهلمز قنبال(«: قال أبو شامة

ًالكلمة مهز, فربام يتوهم السامع أنه هو املعني, ثم لو فهم ذلـك مل يكـن مبينـا ُّ ِ   للقـراءةْ
ألن اهلمز ليس ضده إال تركه, وال يلزم من تركه إبداله ياء, فقد حصل نقص ;األخر ً

 : , فلو أنه قال ما تبني به احلرفان لقال)ضياء(و) ساحر: (يف بيان هاتني املسألتني
 .)٢(»بسحر ضياء مهز يا الكل زمال    ساحر ظبى.......................
وال ... ﴾ r﴿و... ﴾ Ð﴿ :ضـدان﴾ l﴿وتقـدم لــ «: وقال القـاري

وإال لـذكرها مـع أختهـا, فتعـني أن يكـون  ,﴾ Ð﴿  هنـا)٣(جائز أن يكون ضـده
﴿r,﴾وهو املقصود . 

 . والشهرةاملقاممل يذكر األخر لضيق : وقيل
                                                 

) خ(, و٢٧٩ص) ط(ومنها إدراج التعـديل لوضـوحه, ويف احلـدث , )ب/٤٨(البيت كذا يف الضابطية  )  ١(
 .لكان أظهر... صفا نفرا مرجون معه.:. ترجي مهزه:... ولو قال: ب/٢٤٢

 .٣/٢١٩: إبراز املعاين )  ٢(
 ).خ(واملثبت من )!! صفة): (ط(يف  )  ٣(



١٢٤ 

ُبسحر ضياء كال امهز لقنبال         ..: ....وكان يمكنه أن يقول: قلت ً ٍ ْ ِ ِ«)١(. 
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ْرشْنَكم قل فيه يِّريَسُ ي−٧٤٦  الَّمتاع سـو حفـص برفـع حتمـ  كم كفىَ
  هُودُرُ وٍ دون ريـبً قطعـاُ وإسكان−٧٤٧

ـــاء ت  ـــْبَويف ب ـــاءُل ـــاع تُو الت ـــَ ش  الُّـزَن
ومل يقيد الناظم حريف القراءة بـام «: − معلقا عىل عجز البيت الثاين – قال أبو شامة

ويف تاء تتلو الباء : هو مشكل, إذ من اجلائز أن يقرأو... ال حيتمل التصحيف عىل عادته
  :فيكون عكس مراده, فلو أنه قال يف البيت األول... شاع

ِمتاع سو حفص وق  ..................................   دالً رضاًعاْطٌ
 ..................................  ... شـفاٍسكان تتلو كل نفـسباال

 .)٢ (»املراد من البالء; ال تضح »لوتب«لباقون من التالوة, وا

 سورة هود
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الِّلــُ حِ بــاهلمزِ بعــد الــدالَوبــادئ  هِواتـُ رُّقَ حِ وإين لكم بالفتح−٧٥٥
 :ولو قال.... ومل يبني قراءة اجلامعة«: قال أبو شامة

 ليـاء عـن ولـد العـالوبادئ مهز ا  ..................................
 .)٣ (»لكان أجىل وأحىل

                                                 
بيـاض ) ب/٤٨(ابطية , ويف الض)ب/٢٤٥) (خ(واملثبت من » امهز له قنبال«: ٢٨٣ص) ط(يف احلدث  )  ١(

 .قنبال... كال: بني كلمتي
 .٣/٢٢٣: إبراز املعاين )  ٢(
 .٣/٢٣٢: إبراز املعاين )  ٣(
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 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الَّه االوُ وشـــــيخٍنه زاكَّكَوســـــ  ٌ لقــامن يواليــه أمحــدَ وآخــر−٧٥٨

 : قنبل, فكان حقه أن يقول) زاك(وسكنها خمففة ذو زاي «: قال القاري
 .................ِوسكن زكا خفـا  ..................................

 ٌّوســكن زكــا خفــف ومكــي اوال  ...............................:أو
 .)١(»لئال يتوهم أنه يسكنها مشددة
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ُ وفارس أن ارس الوصل−٧٦٥ ِ ِْ ِْ َ    دنا وهاٌ أصلَ
َهنـــا حـــق اال امراتـــك ارفـــ  َ َ َ ْ َّ  الِدْبـــَ وأْعٌّ

 : عموم من الضم, وكان يمكنه أن يقولوعلم ال«: قال القاري
 ..................................   ...ويف الكل أرس الوصل أصل دنا

 أي –نطـق [ ألفـا, ال سـيام وقـد )٢(إبـدال اهلمـز) وأبدال(ثم يوهم قوله : ثم قال
, )٣(]باإلبدال نوع من اإلعراب» املراة« باإلبدال يف البيت بوزن املقال, مع أن −الناظم 

: أو/ ارفـع وحـصال:... وهو خارج عن بـاب هـذا الكتـاب, فكـان األوىل أن يقـول
 .)٤ (»ونحومها/ أكمال

 
                                                 

 .ومل يذكر فيها إال التعديل الثاين) ب/٤٨(الضابطية : , وراجع٢٨٩حدث األماين, ص )  ١(
 .]٨١: هود[ ﴾Þ ß﴿ : اهلمزة الواقعة بعد حرف الراء  من كلمة: أي )  ٢(
, وما بني املعكوفتني من الضابطية, وعبارته يف احلـدث غـري مفهومـة, ففـي ٣/٢٤٥: إبراز املعاين: ظران )  ٣(

يطلق اإلبدال لوزن املقال, مع أن مراده لقرينة إال باإلبدال نوع من اإلعراب, وهو أغرب خـارج «): ط(
 ....خارج عن بابه):... خ(ويف ! »...عن باب هذا

 ).أ/٤٩ –ب /٤٨(الضابطية : راجع, و٢٩٢حدث األماين, ص )  ٤(



١٢٦ 

 سورة يوسف
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

  همِ دأبا حلفصَّجَ حاشا حُلْصَ وً معا−٧٧٩
 الَدْرَمَون شــِرصْعــَ يْبِك وخاطــِّحــرَف 

   وحيث يشاء نــوٍ ونكتل بيا شاف−٧٨٠
ـــاْفِ دار وحُن  ـــاًظ ـــاع عً حافظ ـــُ ش  الِّق

ـــهْتِ فِ وفتيتـــه−٧٨١ ْ وردً عـــن شـــذاِيان َُ  
 ـالَفـــْغَك دَّخبـــار يف قـــالوا أئنـــباال 

 فيها القراءتان َّنيَبُواتفق يل نظم أربعة أبيات عوض الثالثة املتقدمة, ت«: قال أبو شامة
مع التنبيه عىل أهنم عىل ) أئنك: (يفوصال ووقفا, وذكر فيها اخلرب واالستفهام ) حاشا(يف 

 :ومل يستقم يل إيضاح مجيع ذلك إال بزيادة بيت, فقلت... أصوهلم يف ذلك
ــا د   آخرا)١(ويف الوصل حاشا حج باملد ــَأَمع ــا ح ــصِّرَب ــُ فتٍك حلف  بالْق

ْونكتل بياء تعرصون اخلطاب شد ــبال  )٢(ُ ــون دار وأق ــشاء الن ــث ي  وحي
ـــه انجـــىل  ق عمهـمويف حافظا حفظا صفا ح ـــنهم بفتيان ـــه ع  وفتيت

ــالوا أئنــك دواال ــار يف ق ــْغَخب  )٣(»الَّ الباقي عىل ما تأصُمِويستفه  الَف
  u﴿: أخـرج األخـر لكـن يـوهم قولـه) ¯(مع أن قيد «: وقال القاري

v ﴾ ,فقلتالعموم: 
 ................................ن  ونكتل بيا شاف بحيـث يـشاء نـو

 .)٤(» فيشري إىل ختصيص احلكم هبذه القضية اجلزئية,الباء للظرفيةعىل أن 
                                                 

 .أراد باملد بعد الشني احرتازا عن املد بعد احلاء: علق عليه قائال )  ١(
 ).تعرصون(و) نكتل(لقراءتني يف ) شد(استغنى برمز واحد وهو قوله : علق عليه قائال )  ٢(
 . باختصار٢٧٢−٣/٢٧١: إبراز املعاين )  ٣(
 .يف تعديله للبيت) بحيث: (من كلمة) الباء: (, ويقصد)أ/٤٩(لضابطية ا: , وراجع٣٠٠حدث األماين, ص )  ٤(
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 سورة الرعد
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الُطه ـِّقَ عىل حٌعـها رفِضْفَد خـل   الَّ اوٍ صنوانِ غريٍ ونخيلٍ وزرع−٧٨٧
, )١(لـصنوان الواقـع أوال:  اسـتثناء خمـرج»غـري«وقـد يتـوهم أن «: قال القـاري

 .)٢(»لد األربع ارفع خفضه حقه عال:....:. وقلتبتغيري املرصاع الثاين, فاستدركت 
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الَّوَ أُّ الكــلٍأئنــا فــذو اســتفهام   آئذاُه نحوُر استفهامِّرُ وما ك−٧٨٩
ْ خمـِ يف النمل والـشامٍ سو نافع−٧٩٠ ٌربُ ِ  

 الِســو النازعــات مــع إذا وقعــت و 
وكان أصحاب أيب القاسم رمحه اهللا ذكروا أن هذا البيت مـشكل «: خاويقال الس

َاللفظ, فغريه فقال َّ َ: 
ــاعتىل  ْسو الشام غري النازعات وواقعه ــافع يف النمــل أخــرب ف ــه ن  ل

ولـو قـال الـشيخ . ِّ, واألول أحسن, وعليه أعول)٣(ومعنامها يعود إىل يشء واحد
 : رمحه اهللا

ــ ــا ك ــذاُرر اســتفهامه نحـــوُوم ـــل أوال   آئ ــتفهام يف النم ــا فاالس  أئن
 سو النازعات مع إذا وقعت وال  خصوص وباإلخبار شـام بغريهـا

 .)٤ (»الرتفع اإلشكال وظهر املراد
                                                 

وهـو ) خ(, واملثبـت مـن »خيـرج«): ط(, ويف ]٤:الرعـد[ ﴾v w x y ﴿ :من قوله تعاىل )  ١(
 .أنسب للسياق

 ).أ/٤٩(الضابطية : , وراجع٣٠٣حدث األماين, ص )  ٢(
 .٣/٦٢ : الآللئ الفريدة:راجع للتنبيه عىل هذا التعديل )  ٣(
 .٣/٢٨٦: إبراز املعاين: , وراجع لالعرتاض عىل بيت الناظم املعدل١٠٣٣ / ٣: فتح الوصيد )  ٤(
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وقـد مجعـت ذلـك يف «: −  بعد ما ذكر مواضع تكـرار االسـتفهام−قال أبو شامة 
 :بيتني, وقلت

 الرعـد والنمـل أوالـدة عنكبوت   بواقعة قد أفلـح النازعـات سجــ
ًد ايضا  وسبحان فيها موضعان وفوق صا   فإحد عرشة الكـل جمـتىلٍ
 :ونظمته عىل بحر البسيط, فقلت

ــــات وال  ـرعد قد افلح نمل عنكبوت وسج ــــة والنازع  (*)دة واقع
ـــثلهام ـــسبحان وم  .)١(»فويق صاد فإحد عرشة اكتمال  وموضـــعان ب

 مـشكل مطلقـا −] ٧٩٣−٧٨٩ [− األبيـات واسـتنباط معنـى«: وقال اجلعـربي
لإلمجال, وتعدد االستثناء, وعدم رسدها, والترصيح باملتفق واملختلـف, وقـد نظمـت 

 : أربعة تؤدي معنى اخلمسة, وأعتقد أهنا أوضح معنى, وأرسع مأخذا, وهي
َح والسجدة االرسا وذبح معا كال  وكرر االستفهام يف الرعـد والفـال ِ ٍ 

ــال  ن وثان أتـى رضـاباالول أخبـر ك ــان رم ك ـــل أم والث َوأول النم ُ َّ 
ــِكفــى ع  َبنونيهـمـــا والعنكبـــوت بــأول ـــٍّ حرمــيُمْل   أالة وواقعـ
ــا ــانيهام ويف النـــزع ثاني  )٢ (»َّ عم أئذا أئنا أطلق أفصالًارض  رحيــب بث

ال أن  واحل,وظاهر كالم الناظم أن الشامي يقرأ باإلخبار يف النمل«: وقال القاري
 فيام عدا النمل إال فيام استثنى "الشام خمرب"أن : ومراد الناظم... قراءته فيه باالستفهام,

 وذلك ألن إفراد نافع بالنمل أغنى عـن ضـمها إىل مـستثنى الـشامي, لكـن هـذا ;عنه
                                                 

 .يف الشطر الثاين خلل عرويض  (*) 
 .٢٨٣/ ٣: إبراز املعاين )  ١(
وقـد نظـم اجلعـربي أربعـة تـؤدي معنـى : , وقد اعرتض عليها القاري قـائال)خ (٥٣٦كنز املعاين, ص )  ٢(

! عىَّلكنها يف غاية اإلغالق يف حتصيل املد! َاعتقد أهنا أوضح يف املعنى وأرسع مأخذا من املبنىاخلمسة, و
 مـن َّدَعـُفيا هللا در املصنف ما أزكاه عبارة, وما أنامه إشارة, وكاد مـا أتـى بـه يف قـصيده مـن اإلجيـاز أن ي

بقـصيدة عـىل منوالـه, سـواء يف اإلعجاز; بل أعجز األقوياء من الشعراء والكرباء مـن القـراء أن يـأتوا 
 ).٣٠٥−٣٠٤حدث األماين ص(» تفصيله أو إمجاله
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ْريَركه الفهم الرقيق; فكنت غْدُ ال يَ الدقيقَاملسلك  البيت قبل أن أر تعبري الـشارح ُتَّ
 : بقويل بتغيري املرصاع األول األول

ٌويف النمل خذ والشام يف الغري خمرب ُ  .................................. 
 : ثم خطر ببايل تغيري املرصاع الثاين بأن يقال... 

 سو نازعات النمل مع وقعت وال  ..................................
 .)١ (»ليكون أرصح يف املراد

 اهيمسورة إبر
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

   عنَّلِضَوا يُّلِضَ يٍنْصِفا حِ كَّمُ وض−٨٠٠
 الَ لـــــه وٍفْلـــــُ باليـــــا بخًوأفئيـــــدة 

 : فقلت عن اهلمزة, ً أن يكون بدال» الياء «قد يتوهم أن مراده بـ «: قال القاري
 وأفئيــدة زد يــا بخلــف لــه وال  ..................................

 .)٢ (»... وأفئيدة أشبع.....:.  :أو يقال
 سورة احلجر

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
ِّ محَنْقَ رافِونـ النِرـ بكسَّنـُوه   طواَطون وتقنَه يقنْعَ مُطَنْقَ وي−٨٠٥  الـــُ

 .)٣(» لكان أحسن وأظهر معنى, واهللا أعلم,»ًمجيعا«: »هن«ولو قال موضع «: قال أبو شامة
                                                 

 ).أ/٤٩(الضابطية : , وراجع٣٠٥−٣٠٤حدث األماين ص )  ١(
, واملثبـت ..وأفئـدة أسـبع: أو يقال! وأفئدة زيادة بخلف له وال: , والتعديل فيه٣٠٨حدث األماين, ص )  ٢(

 ....أو يقال: يه, وليس ف)أ/٤٩(الضابطية : , وراجع)خ(من 
 .٣٠٦/ ٣: إبراز املعاين )  ٣(
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 : الشاطبي رمحه اهللاقال اإلمام
  ـْنُ نِ ويف العنكبوتٌّفِ خُمُوهُجْنُ وم−٨٠٦

َّنيِجــــ   الَه دُتَبْحُجـــوك صـــْنُفا مَ شـــَ
 بالالم بدل الواو لكان أحسن حكاية ملا »ملنجوهم خف«: ولو قال«: قال أبو شامة

 .)١(» لظهور األمر, واهللا أعلم;ٍيف احلجر, وال حاجة إىل واو فاصلة

 ءسورة اإلرسا
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ــون عــن دار  فاؤهِشُّقَ حبالعكس ويف مريم−٨٢٣ ــٍيقول ــان ن  الِّزُ ويف الث
 الَّمُك عِلْجَوا إسكان رِشفا واكرس  ًىِح عن محِّبَسُ يْثِّنَله أْفِ سام ك−٨٢٤

ولو كان جر عىل سننه ورمز ملن خفف كان أحسن, وقلت أنا يف «: قال أبو شامة
 :لكذ

 ىلَّويف الثــان نــل كفــؤا ســام وتــبج   يقولون دم عالْمَ كْ إذْلَويف كاف ن
 الَّمُك عِلْجَوبعد اكرسوا إسكان ر   شـاع وصـلهًىِوأنث يسبح عن مح

 .)٢(»ومل يبق يف البيت تضمني, واجتمع الرمز املفرق

 سورة الكهف
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ِرسَ وها ك−٨٤٤  الــَّصَح وــ يف الفت اهللاَِهـه عليـْعَوم   ْ حلفصهمَّمُ ضسانيهْنَ أْ
 يستـضعف – رمحه اهللا –ورأيت بعض أصحاب الشيخ « :قال أبو عبد اهللا الفايس

                                                 
 .٣٠٦/ ٣: إبراز املعاين )  ١(
 .٣٢٢/ ٣: إبراز املعاين )  ٢(
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 ووجهه ما ».:..... ها أنسانيه حلفصهمِ كرسُّمَض«: الوجه أن يقال: هذا البيت, ويقول
 .)١ (»... ذكرته

مل أتوصل إىل من قصده, وقـد : »...خورأيت بعض أصحاب الشي«: وقوله: قلت
 عن الترصيح به, ً فلم أجد فيه إشارة إىل تضعيف البيت, فضال»فتح الوصيد«راجعت 

 ., واهللا أعلم)٢( كذلك, ومل أجد فيه البغية »إبراز املعاين«كام راجعت 
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ـــ  ً ذاكراِ يف الثالثةْفِّفَ خَعَبْتَأَ ف−٨٤٩ ـــدٍةوحامي ـــحبتِّ بامل ـــُ ص  الَه ك
بـالواو, ... )وأتبـع خفـف(: واألوىل أن يقرأ أول بيت الـشاطبي«: قال أبو شامة

بالفـاء, ولـيس ... فـأتبع: وتكون الواو للعطف أتت للفصل, ويقع يف كثري من النسخ
بالفاء, إنام األول وحده بالفاء, واآلخـران خاليـان ) فأتبع( إذ ليس اجلميع بلفظ ;جيدا
 :  ومل ينبه عىل قطع اهلمزة, وال بد منه, فليته قالمنها,

 .)٣(» .............................  ٌّوأتبع كل اقطـع هنـا خـف ذاكـرا

 سورة احلج
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 ىلـــن اعتِذَيف أ ُواملضمـوم ُعـِدافـي   ٌـه ساكنْيَ حق بني فتحُعَفْدَ وي− ٨٩٨
َن ع    يف تا يقاتلوُتحظوا والفِفَ نعم ح−٨٩٩  الَ إذ دَّفـ خْتَمِّدـُاله هــُ عَّمَ

 ألنه قد لفظ بالقراءتني, ;)فعْدَي(ومل يكن له حاجة إىل تقييد قراءة «: قال أبو شامة
                                                 

 .٣/١٢٦: الآللئ الفريدة )  ١(
, والقاري يف حدث )خ٥٦٥ص(, وإىل املعنى نفسه أشار اجلعربي يف الكنز ٣٣٩−٣/٣٣٨: إبراز املعاين )  ٢(

 ).٣٢٠ص(األماين 
 .٣٤٤−٣٤٣/ ٣: ملعاينإبراز ا )  ٣(
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 :وكان له أن يقول
ــه حــالً اضــمم نــارصاَنِذَويف أ   واردُ حــــق يف يــــدافعُعَفْدَويــــ َ ان َّ 

 .)١(»يف بيت واحد) َنِذَأ(فيتصل رمز ... / ن:. .ِومن بعد هذا الفتح يف تا يقاتلو

 سورة الفرقان
  :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ِ مع قاف غالِ الشنيُّفِ خُقَّقَشَ ت−٩٢٣   ٌبَ
ـــ  ـــافُرُمْأَوي ـــوا رسٍ ش ُ وامجع ـــاُ  الِ وًج

 متفق )٢(للساكنني, وفتح لئال يوهم مع خف قافه) َقاف(وحرك فاء «: قال القاري
 ومع ذلك فالوهم باق الحتامل )٣(وال خيفى أن قاف قرئ كذلك يف سورهتا.. .التشديد

ع الـوهم, إذ ْفَكـان أوفـق لـد] املـصحفي[كونه حرف الكلمة, ولو رسم وفق الرسم 
 :فقلت! بلغني نحوه من بعض القراء قلييل الفهم
ُوخفف معا تـشقق الـشني غالـب َّْ َّ َ َ  .............................«)٤(. 

 رة القصصسو
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

  ِهِه يف نـصوصَمـْزَني ارفع جُقِّدَصُ ي−٩٤٨
 الُلـْخُ دَ الـواوِفِ قال موسـى واحـذْلُوق 

ذا وال, لكـان :  أي»دم وال«: »دخلـال«ولو قـال النـاظم موضـع «: قال أبو شامة
                                                 

 .١٠/ ٤: إبراز املعاين )  ١(
 ).َّتشقق: (قاف كلمة: أي )  ٢(
 .يف سورة قاف) َّتشقق: (قاف كلمة: أي )  ٣(
 .زيادة مني للتوضيح) املصحفي: (, وكلمة)أ/٤٩(الضابطية : , وراجع٣٤٣حدث األماين, ص )  ٤(
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 افتـتح البيـت اآليت أوىل, ألنه مل يأت بواو فاصلة بني هذه املسألة والتـي بعـدها, وقـد
مـرتددة بـني أن تكـون تابعـة ملـا يف هـذا ) نام(بالرمز يف كلمتني, فالكلمة األوىل وهي 

 ,)قـال موسـى(بجملته جيوز أن يكون من تتمة رمـز ) نام نفر(البيت, أو ملا بعدها, بل 
, فيكون للكوفيني )سحران(الذي هو رمز ) ثق(ما بعده, وهو ) يرجعون(ويكون رمز 

 .)١(» كنظائر له سبقت, واهللا أعلماحلرفان

 ومن سورة الروم إىل سورة سبأ
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

َ الثـاين سـام وبنونـهُ وعاقبة−٩٥٨  الُوا عـِمني اكـرسـَ زكا للعالُذيقُن  َ
ْوحــذف طــريف «: قــال القــاري ََ : للــوزن, وأطلقــه, واخلــالف يف األول) يــذيق(َ

﴿     Ù﴾ ]٤١:الروم[ين, والثا :﴿a﴾ ]متفق الياء, ولو أثبت ضمريه ]٤٦:الروم 
َلقيد, وكأنه أراد أن املطلق ينرصف إىل األول, ولكن قد يتوهم منه اإلطالق األكمـل,  َّ َ

 :فقلتوهو الشامل لكل ما وقع يف املحل, 
ــذيقهم زد عــاملني اكــرسوا عــال  .................................. َي َِ َ 

ُوهبذا يتخلص عام َُّ َ , ومقتضاه محلـه عـىل ﴾o   ﴿ أورد عليه من أنه أطلق كرس َ
 .)٢ (»الالم األوىل, واخلالف يف الثانية

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
 الــِّجُه بــزاكي ُ واهلمزًناِكْسُ مْفِوق    وعنهامٍ لورشً وكالياء مكسورا−٩٦٦

  :عبارة عن بني بني, ولو قال) وكالياء مكسورا («: قال القاري
                                                 

 .٧٠/ ٤: إبراز املعاين )  ١(
الـضابطية : , وراجـع»ختلـص«): ط(, ويف )خ(كـذا يف » يـتخلص«: , وكلمـة٣٥٥حدث األمـاين, ص )  ٢(

 ).ب- أ/٤٩(
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 ..................................  ................ًوكاهلمز مكـسورا
 .» ألن املسهلة املكسورة بني اهلمزة والياء املدية;لكان أظهر
وال خيفى أن املتبادر من النظم الوقف كاليـاء ):... وقف مسكنا: (وقوله«: ثم قال

  :فقلت أن يوقف عليه بالياء, :, واملرادً, وقد يتوهم أن الوقف باهلمز ساكناًمسكنا
 .)١(»وبالياء قف واهلمز زاكيه بجال   ..................................

 سورة الصافات
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

  ٌ شـائعِ والكـرسِّري بالضمُ وماذا ت−٩٩٨
ــاس  ــِ اهلمــزُفْذَ حــَوإلي ــِفْلُخـ بال  الِّثُ م

حذفـه يف احلـالني, :  مفهومـه»...حـذف اهلمـزوإلياس «: وقوله«: قال اجلعربي
 إلثباتـه يف االبتـداء, وإن أراد حذفـه يف الوصـل فـيفهم منـه إثباتـه يف ;وليس كـذلك

 :, وليس كذلك, فلو قال...االبتداء
 .)٢(» ...ّلكان أسد... / وإلياس وصل اهلمز.........        ...................

أن : ً وابتـداء, واحلـالًق حذف اهلمز وصاليتوهم من النظم إطال«: وقال القاري
دخلـه الم ) يـاس(عـىل أن االسـم [مراده أن حيذف يف الـدرج, ويقطـع يف االبتـداء, 
 :فقلت, ]التعريف واهلمزة للوصل وهي مفتوحة يف االبتداء

  )٣(»الِّثُوإلياس وصل اهلمز باخللف م  ..................................

                                                 
 :, وعىل تعديله يصبح البيت)ب/٤٩(الضابطية : , وراجع٣٥٨−٣٥٧حدث األماين, ص )  ١(

ــنهام ــورش وع ــسورا ل ــاهلمز مك ــه بجــال وك ــز زاكي ــاء قــف واهلم  .وبالي
 

 .٣٦٩حدث األماين, ص: , وراجع)خ (٧٤٤كنـز املعاين للجعربي, ص )  ٢(
, )ط(والـضابطية, وقـد سـقطت مـن ) خ(, والعبارة مـا بـني املعكـوفتني مـن ٣٦٩حدث األماين, ص )  ٣(

 ).ب/٤٩(الضابطية : وراجع
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 سورة الزمر
 :إلمام الشاطبي رمحه اهللاقال ا

 الــِّصَفح اديـعب يا ْعَ مًاـي معـوإن   أرادينمروين ْأَ وخذ يا تٍ لكوف−١٠٠٩
أثبتها السويس وقفـا ووصـال, وفتحهـا يف ... وفيها زائدة واحدة«: قال أبو شامة

الوصل, وهذا عىل رأي صاحب القـصيدة, وأمـا صـاحب التيـسري فعـدها يف يـاءات 
ليميـز بيـنهام, ) يـا(مع يا عبادي, فزاد حرف النداء وهـو : ل الناظماإلضافة, فلهذا قا

 :وقلت يف ذلك
ــا ــد يف منظومن ــادي زائ ــرش عب )١ (»مضاف لد التيسري والكل قد حال  فب

 سورة فصلت
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الـِّجُب ُفْلُخـ ويا ريب به الُـمضاف  ـْ الَيِ ثم يا رشكائٍ لد ثمرات−١٠١٧
وسكوهنا, ) ٢(»ريب«واحلاصل أن مراده أن اخللف لقالون يف فتح ياء «: ال القاريق

 : فقلتال يف نفس الياء باعتبار ثبوهتا وحذفها كام يتوهم من ظاهر النظم, 
 .)٣(»ـمضاف وريب اخللف يف الفتح بجال  الـ ................................

                                                 
 .١٤١/ ٤: إبراز املعاين )  ١(
مـن قبيـل » ريب«, هـذا, ويـاء ]٥٠:فـصلت[ ﴾j k l m n o p q﴿: من قوله تعاىل )  ٢(

ئد; واخللف يف ياءات اإلضـافة دائـر بـني الفـتح واإلسـكان, ويف الزوائـد بـني ياءات اإلضافة, ال الزوا
إشـارة » ...ثم يا رشكائي املـضاف«: احلذف واإلثبات, كام هو معروف لد أهل الفن, ويف قول الناظم

 إىل كوهنا من اإلضافة, ومن املعلوم لد املتخصصني أن الناظم رمحه اهللا ال ينبه يف هنايـة الـسور إال عـىل
 .واهللا أعلم! ياءات اإلضافة, ال الزوائد, فال إشكال أصال حتى حيتاج إىل تعديل البيت

 ).ب/٤٩(الضابطية : , وراجع٣٧٥حدث األماين, ص )  ٣(
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 سورة الرشيعة واألحقاف
 :ي رمحه اهللاقال اإلمام الشاطب

ْ ووالساعة ارفع غري محزة حسنا الـ−١٠٣٣ ً ْ ُ َ َ َ َ  
َـمحــــ  ًن إحــــساناِّسُ َّ حتــــوالٍ لكــــوفُ َ َ 

 وال ًكلمة حشو, ال تعلق هلـا بـالقراءة ال رمـزا) املحسن: (وقوله«: قال أبو شامة
 : ولو أنه قال... وإنه ليوهم أنه رمز لنافع... ًتقييدا

 ...................ًذي بعد إحساناَل        ـ ْ الًناْسُح. ........................
 .)١(» ... من ذلكًمل يوهم شيئا

 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا
  داننيِعـَ أدغموا تٍٍ عن هشامْلُ وق−١٠٣٥

 ........................................ 
نـه, ويقويـه  أن اإلدغـام روايـة ع»عن هشام«: وقد يتوهم من قوله«: قال القاري

 .)٢ (» ......وقل هلشام أدغموا: اخلالف السابق عنه, فكان األوىل أن يقول

  إىل سورة الرمحن ومن سورة حممد 
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الَلـْخُاز دـ إذ فَوا أدبارِفا واكرسَص    اذٍ يقول بياءْمُ ويف يعملون د−١٠٤٤
 هـو )٣(﴾{﴿:  من النظم أن األصل يفوال خيفى أنه قد يتوهم«: قال القـاري

 جممع عىل كرسه, فكان األنسب أن ]٤٩[يف آخر الطور ﴾ à á﴿: الفتح, مع أن
                                                 

 . باختصار١٧٥−١٧٤/ ٤: إبراز املعاين )  ١(
 ).ب/٤٩(بطية والضا) خ(واملثبت من ! ?»...وقال هشام أدغموا«: , والتعديل فيه٣٨٣حدث األماين, ص )  ٢(
 .]٤٠: من اآليةٓسورة ق[ ﴾ ~ {  | } z ﴿: من قوله تعاىل )  ٣(
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  : هبذا املحل, فيقولً خمتصاً, والفتح عارضاًجيعل الكرس أصال
 .)١(»حالرضا] نل [كذا إدبار فتحصفا,  ..................................

 :ه اهللاقال اإلمام الشاطبي رمح
ْرصْ اقِةَقْعَّ ويف الص−١٠٤٦   ً العني راوياَنِكْسُ مُ

َّ املــــيم رشِ بخفــــضَوقــــوم  َّ محــــالَفَ ُ 
فـإن ) مـسكن الكـرس: (نظر, وصـوابه) مسكن العني: (ويف قوله«: قال أبو شامة

اإلسكان املطلق ضده الفتح عىل ما تقرر يف اخلطبة وغريها, فام وقع ذلك إال سهوا عـام 
 ال كرس فيها, فكيـف يكـون مـسكن الكـرس?) الصعقة: (فإن قيل. اصطالحهالتزمه ب
: اقرص? إنام ذلك باعتبار القـراءة األخـر, أي: وكذلك ال مد فيها, فكيف قال: قلت

 .)٢ (»أسكن يف موضع الكرس
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ٍرصَ وبــ−١٠٤٧    ومــاْتَعــَبَّنــا بواتْعَبْتَ وأْ
ــا اكــرسواْتَلَأ  ــا وإنن َّدني ً ْ ــُ افتحــِ  الَجـوا ال

َضا, يِ ر−١٠٤٨   ـْيَسُمـ والَّصَه كم نْمُمْعقون اضْصً
ــسان  ــطرون ل ــَ عــابٌـ ــُف زْلُخـ بال  ـالَّم

ٍ وصاد كزاي−١٠٤٩   هُعْبَ ضـِفْلُخـ قام بالـٌ
ــــ  ــــشـامْرَ يَبَّذَوك ــــه ه ــــَثُ مٌوي  ـالَّق

ُّجعبـريـقال ال َ ْ : , والقطـع أوضـح, وقـدمهبمـزة الوصـل) اجلـال: (ورمـز يف«: َ
﴿º ﴾عىل :﴿ r ﴾ للوزن, ومل يفهـم الـسني مـن جمـرد لفظـه إلمكـان

                                                 
 ;بالتاء, والصحيح ما أثبته» تل«): ب/٤٩(ويف الضابطية ! بالباء» كذا بل«: , وفيه٣٨٦حدث األماين, ص )  ١(

 ).خ(من , ثم تأكدت منه )واكرسوا أدبار إذ فاز دخلال: (ألنه رمز لعكس من رمز هلم الشاطبي  بقوله
, والقــاري يف احلــدث )خ( ٧٧٥, وقــد عــدل بمثلــه اجلعــربي يف الكنــز, ص١٨٥/ ٤: إبــراز املعــاين )  ٢(

 ).ب/٤٩(والضابطية ) ٣٨٦ص(
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وهــي عبــارة ) صــاد كــزاي(, وعــرب هنــا )ٌوصــاد كــزاي: (غريهــا, لكــن منــع قولــه
, وهـي يف )١(﴾ X﴿: إشامم الصاد الزاي, كعبارتـه يف] القراء[الترصيفيني, وعبارة 

 :فلو قال...  ألن لفظه هبا جزء الرتمجة;)٢(صاد, وكتبها يف النظم سينا) رصاط(الرسم 
ــه و ــا بواتأوعن ــسَّتبعن ــت وك ـــوا إىلر  ـبع ـــه افتح ـــا دل إن  الم ألتن

 الِّوق ِايَّزال زو والصاد كٍخلفب  ـرضا واملسيطرون سني لـسان عيـ
ــذ  بخلف ضفا والضم يف يصعقون كـم ــشام ذاك ك ــى وه ــالَّنم  ب ثق

 .)٣ (»هلذب ورتب وألوضح
 :ولو قال بدل كلامت الرمز«: سيوطيقال ال

 .)٤ (»لوىف بالتسمية/ هشـام حفص باخللف قنبال....:.... 
  :ولو قال... ومل يفهم السني من جمرد لفظه إلمكان غريها«: وقال القاري

 ـطرون سني لسان عاب باخللف زمال  رضا, يصعقون اضمم نعم كم مسيـ
 .)٥ (»ألوضح

ْالـملكة ومن سورة املجادلة إىل سور ُ 
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ْيل اليا خيُسُ ويف ر−١٠٦٧   ْزُ حَربون الثقيلُ
ـــُومـــع د    الِفْلـــُ بخَ يكـــونْثِّولـــة أن

...:  وجهان]٧: احلـرش[ ﴾j       k﴿:  يف– هشام − »ال«ولذي الم «: قال القاري
                                                 

 .....لد خلف.:. والصاد زايا أشمها:... يقصد قول الناظم يف سورة أم القرآن )  ١(
 .هنا: أي )  ٢(
 . وله اعرتاضات عىل كالم اجلعربي٣٨٨احلدث, ص: , وانظر)خ(٧٧٦كنـز املعاين للجعربي, ص )  ٣(
 .٤٠٢ص: رشح السيوطي )  ٤(
 ).ب/٤٩(الضابطية : , وراجع٣٨٨حدث األماين, ص )  ٥(
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ـــث  ـــع ﴾, j﴿تأني ـــسبعة...﴾k﴿ ورف ـــة ال ـــصبها كبقي ـــذكريه ون   , ...., وت
ًتأنيثه ورفعها, وتذكريه ورفعهـا أيـضا وفاقـا ملكـي:  التيسري)١(ووجها فيكـون وجـه . ً
 .  عنه من زيادات القصيد﴾k﴿: نصب

التأنيـث مـع الرفـع : وإطالق اخلالفني يقتـيض اسـتقالهلام فركـب أربعـة أوجـه
 .)٢(»والنصب, والتذكري مع كل منهام

 ﴾ k﴿:  التأنيث, ال يف رفـعفإنه يتوهم أن يكون اخللف يف«: وقال يف الضابطية
  يكـون فأنـث دولـة الكـل : فقلـت, )٣(كام يف رواية, مع أن اخلالف فيهام عـىل املعتمـد

 .)٤(»خلف ال
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ُ يعلموِ مع غيبَّمُ ضً سكوناًقاْحُ فس−١٠٧٧ ََ ْ  
ُن من ر  َْ  ي باليـا وأهلكنـي انجـىلِعـَ مْضَ

 :  رمزا, فلو قال"من"هم من النظم أن يكون ميم وقد يتو«: قال القاري
  ثـان يعلمـو]يف[فسحقا سـكون الـضم

 معــي باليــا وأهلكنــي انجــىل]راو[ن 
 .)٥ (»النجىل

                                                 
 !!.»ووجههام«): ط(والضابطية, ويف ) خ(كذا يف  )  ١(
 .٣٩٥حدث األماين ص)  ٢(
, وهو املعول عليه واملأخوذ )دولة(فع فقط, ال يف ر) يكون(وليس كذلك, بل اخلالف يف تأنيث ! كذا قال )  ٣(

ومل خيتلف عـن احللـواين :  مع تعليق حمققه, قال الدمياطي٤/٢٠٥: , واإلبراز٢/٣٨٦: النرش: به, انظر
وال جيوز النصب مـع التأنيـث, وإن تومهـه بعـض رشاح الـشاطبية مـن ظـاهر كـالم )... دولة(يف رفع 

 ).٢/٥٣٠:اإلحتاف. (كام نبه عليه يف النرشالشاطبي رمحه اهللا النتفاء صحته رواية ومعنى 
 ).أ/٥٠ –ب /٤٩(الضابطية  )  ٤(
ــه٣٩٨حــدث األمــاين, ص )  ٥( ــى...يكــون... «: , والتعــديل في ــضابطية !!»...راو معن ): أ/٥٠(, ويف ال

 ).خ(, واملثبت من !»...راض... مع...«
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  إىل سورة القيامةٓومن سورة ن
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ْومن قبله فاكرس  ٌدِلقونك خالْزَ يف يُمُهُّمَ وض−١٠٧٨ ِ ُ ْ َْ َ َو حِرك ِّرَ وحَ  الً
 ﴾ p﴿: وحــذف الم«:  عــىل الــشطر األول مــن البيــتً معلقــاقــال القــاري

ثم رأيت أنه مع ذلك يتوهم ضم ...لينطبق الضم عىل أول ملفوظه...  للوزن]٥١:القلم[
 :المه, فلو قال
 .»ملا زلق أحد فيه / ............      .............. يا يزلقونكُمُهُّوضم

وقد يتوهم من النظم أن املراد بـه كـرس «: ر الثاين من البيت عىل الشطًوقال معلقا
 : فلو قال,)١(امليم

 .)٢ (»خللص / ...........ويف قبله    ..................................
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ـــُبخ  هُرون يؤمنون مقالـَّكَّذَ وي−١٠٨٠ ـــه داع ويٍفْل ـــُ رُجُرْعـــَ ل  الِّت
 ليس برمز هلـشام, وعائـد الـضمري »له«قد يتوهم من النظم أن الم  «:قال القاري

  لكـان أدعـى إىل .... ف لـذي داعْلـُبخ......:. :فلو قالاملرموز بامليم هو ابن ذكوان, 
 .)٣ (»دفع الوهم

 ومن سورة النبأ إىل سورة العلق
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

ُ يصىل ثقيال ض−١١٠٦ َّ َ َّ هنَّمـَ عًاـيـ حْمُ اضمَّنَركبـا تـوب   نا دً رضاَّمَ عَّمُ  الـُ
                                                 

ْمن(من كلمة  )  ١(  ).قبله(, بدال من كرس قاف )َ
 ).أ/٥٠(الضابطية : , وراجع٣٩٩, صحدث األماين )  ٢(
 !.»لد داع«: , وفيها)أ/٥٠(الضابطية : , وراجع٣٩٩حدث األماين, ص )  ٣(
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... )َّىلَصُيـ(: ويف نظـم هـذا البيـت نظـر يف موضـعني, أحـدمها«: قال أبو شـامة
 :وكان يمكنه أن يقول... , ومل يقيد لفظ الباء بام تتميز به من التاء)وبا تركبن(: والثاين

ْيصىل بيـصىل عـم دم رم وتـركبن ُ ْ َ َُّ َ َّ هنَّمَ عْزُل النون حبالضم قبَن  َِّ  .)١(»الُ

 ومن سورة العلق إىل آخر القرآن
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

  ٍ جماهدُ رو ابنًاْرصَ وعن قنبل ق−١١١٥
ـــــــ  ـــــــه م ـــــــذ ب  الِّمَعَتُرآه ومل يأخ

وأنشدين الشيخ أبو احلسن رمحه اهللا لنفسه بيتني بعـد هـذا البيـت «: قال أبو شامة
 :حه عليه يف الكرة األخرية التي مل نقرأ عليه بعدهاحالة قراءيت لرش

 الِّجُ عنــه فــبَّبــنص صــحيح صــح  ونحن أخذنا قرصه عـن شـيوخنا
 .)٢ (»الِّ يف رأي رأ متخـيَّلَفقد ذ  ٍ مـن بعـد صـحةَّومن ترك املروي

 باب التكبري
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

  ا أردفـوِ النـاسِوا يف آخرَّ إذا كرب−١١٢٧
 الُّســـَوَمـــع احلمـــد حتـــى املفلحـــون ت 

فلو , ]احلمد, ومل يقل به أحد[ربام يتوهم من النظم أن يكرب يف آخر «: قال القاري
 : قال

 إىل احلمد حتـى املفلحـون توسـال  وا يف آخــر النــاس بــادرواَّإذا كــرب
                                                 

 . باختصار٢٥٤/ ٤: إبراز املعاين )  ١(
 .٢٦٤/ ٤: إبراز املعاين )  ٢(
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 .)١ (»لكان للمقصود حتصال
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الــَوصُتِل ِريـاء الضمـ هْنَلِصَوال ت   اُوامهِ عىل إعرابه ما سْجِ وأدر−١١٣١
: فلـم يـرد بقولـه... حركـات إعرابـه: أي) عىل إعرابـه: (وقوله«: قال أبو شامة

 : إال جمرد احلركة, وكان يغنيه عن ذلك أن يقول) إعرابه(
ــا ســوامها ــه م  .)٢ (» ............................  وأدرج عــىل حتريك

أنه إذا كـان ) فال تصلن هاء الضمري لتوصال: (وقد يوهم من قوله«: ال القاريوق
 :  ال جيوز وصله, فكان األوىل أن يقول)٣(هاء الضمري يف آخر سورة

 .)٤(»فال تشبعن هاء الضمري لتوصال  ..................................

 خامتة القصيدة
 :قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا

 الــِقْعَم مْلِ واحلِافـفتى كان لإلنص   ً  وميتاًاَّيَ حُ الرمحنَمِحَل ر وق−١١٦٦
وال خيفى أنه قد يتبادر إىل الـوهم مـا ال يليـق إىل أربـاب الفهـم يف «: قال القاري

 : معنى البيت, ال سيام حال الوقف عىل آخر املرصاع األول, وكان يمكنه أن يقول
 .)٥(»لحلم واإلنصاف والعفو معقالل ُن  و ـــيك ىـوقل رحم الرمحن كل فت

                                                 
وع هنـا , ومنها ما بني املعكوفتني, ويف احلدث املطب)أ/٥٠(الضابطية : , وراجع٤١٦حدث األماين, ص )  ١(

 !. من تصوير املخطوط ٣٦٧سقط بقدره, وسقطت لوحة 
 .٢٩٤/ ٤: إبراز املعاين )  ٢(
 . آخر الزلزلة ﴾ c b﴿ آخر البينة, و  ﴾V W﴿: نحو )  ٣(
 ).أ/٥٠(يف الضابطية : , وراجع٤١٧حدث األماين, ص )  ٤(
 ).أ/٥٠(الضابطية : , وراجع٤٢٩حدث األماين, ص )  ٥(
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 خامتــة البحث
 من تعديالت الرشاح ألبيات الشاطبية بقصد اإلصالح, ُوبعد, فهذا آخر ما مجعت

 فوجهـات النظـر يف حتديـد ,وهو جهد برشي بقـدر املـستطاع, وال أدعـي االستقـصاء
صدر التعديالت قد ختتلف من شخص آلخر, وسأتابع املوضوع يف الرشوح التي قـد تـ

 .فر فيام بعد بإذن اهللاتباعا وتتو
وفيام ييل أذكر بعض النتائج التي استنبطتها وتوصـلت إليهـا مـن خـالل دراسـة 

 :ومجع التعديالت التي عشت معها
 التي قمـت بجمعهـا وإدراجهـا يف −من حيث املجموع−لقد شملت التعديالت 

 :هذا البحث
 . من خطبة الكتاب وأبواب األصولًبيتا  ١٢٦
 . من الفرشيات إىل آخر القصيدةأبيات  ١١٠

 .  بيتا٢٣٦: املجموع
 :وتفصيل هذا اإلمجال كاآليت

 :, هيًبيتا) ١٢٦(األبيات التي تتعلق باخلطبة وأبواب األصول : ًأوال
سورة .  أبيات٥: باب البسملة.  أبيات٣: باب االستعاذة.  بيتا١٧: خطبة الكتاب

باب إدغـام احلـرفني املتقـاربني يف .  أبيات٨: ريباب اإلدغام الكب.  أبيات٦: أم القرآن
.  أبيـات٧: باب املـد والقـرص.  أبيات٩: باب هاء الكناية.  أبيات٩: كلمة ويف كلمتني

.  بيتـان٢: باب نقل حركة اهلمـزة إىل الـساكن قبلهـا. ًات بي١٣: باب اهلمزتني من كلمة
بـاب .  أبيـات٤: دغـامباب اإلظهار واإل.  أبيات٩: باب وقف محزة وهشام عىل اهلمز

ذكر تاء التأنيث, وذكر الم هـل : كل من.  أبيات٤): قد(باب دال .  أبيات٣): إذ(ذال 
وبل, وباب اتفاقهم يف إدغام إذ وقد وتاء التأنيث وهـل وبـل, وبـاب حـروف قربـت 



١٤٤ 

باب الفـتح ). ٥:املجموع(بيت واحد : خمارجها, وباب أحكام النون الساكنة والتنوين
: بـاب الالمـات.  أبيات٣: باب مذاهبهم يف الراءات. ً بيتا١٢: ني اللفظنيواإلمالة وب

بيـت  :باب الوقف عىل أواخر الكلم, وباب الوقف عىل مرسوم اخلـط: بيتان, كل من
 .بيت واحد: بيتان, وباب ياءات الزوائد: واحد, وباب مذاهبهم يف ياءات اإلضافة

 :, وهيأبيات) ١١٠(األبيات الفرشـية : ًثانيا
سـورة .  أبيـات٤: سورة النـساء.  بيتا١٢: سورة آل عمران.  بيتا٢٣: سورة البقرة

: سـورة التوبـة.  أبيات١٠: سورة األعراف.  أبيات٩: سورة األنعام. بيت واحد: املائدة
سـورة .  أبيات٣: سورة يوسف.  أبيات٤: سورة هود.  أبيات٣: سورة يونس.  أبيات٣

. بيتان: سورة اإلرساء. بيتان: سورة احلجر. بيت واحد: سورة إبراهيم.  أبيات٦: الرعد
: سـورة القـصص. بيت واحد: سورة الفرقان. بيتان: سورة احلج. بيتان: سورة الكهف
: سـورة الزمـر. بيت واحد: سورة الصافات. بيتان: من سورة الروم إىل سبأ. بيت واحد
مـن سـورة . انبيتـ: سورة الرشيعة واألحقـاف. بيت واحد: سورة فصلت. بيت واحد

من سـورة ن إىل . بيتان: ٓمن سورة املجادلة إىل سورة ن.  أبيات٥: حممد إىل سورة الرمحن
مـن سـورة العلـق إىل . بيت واحد: من سورة النبأ إىل سورة العلق. بيتان: سورة القيامة
 .بيت واحد: خامتة القصيدة. بيتان: باب التكبري. بيت واحد: آخر القرآن

 :ت أو اإلضافات حسب الرشاح كاآليتكان معدل التعديال
مل أجد للسمني احللبي إال تنبيهات عىل تعديالت أيب شامة أو أيب عبد اهللا الفـايس  

 .رمحهم اهللا
, ما عدا بيتني نقلهام عـن أيب عبـد اهللا ً أو تنبيهاًوكذا مل أجد لشعلة املوصيل تعديال 

 .اجلزري دون حتديد شخصيته رمحهام اهللا
بيت يف اخلطبة, وبيتان يف الفرشيات, وبيت نقلـه مـن النـاظم نفـسه, للسخاوي  

 . أبيات٦وبيتان نقلهام عنه أبو شامة, املجموع 
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 . بيتا١٩ يف األصول, وتعديل بيت واحد من الفرشيات, املجموع ً بيتا١٨للسيوطي  
ة  من الفرشيات, منها ثالثة أبيات متـشاهبً بيتا١٧ أبيات من األصول, و٨للفايس  

, ٢٢=٣−٢٥=١٧+٨: بينه وبـني أيب شـامة, ومل أتأكـد أهيـام القائـل أو الناقـل?
 . إىل بعض أصحاب الناظمًونسب بيتا

:  يف الفرشـياتً بيتـا٢٩ يف األصـول, وً بيتـا٣٢ يف اخلطبـة, وً بيتـا١٣للجعربي  
٧٤=٢٩+٣٢+١٣. 

يات إىل آخـر  مـن الفرشـً بيتا٥٦ يف األصول, وً بيتا٥٠للقاري بيتان يف اخلطبة, و 
 أبيات نقلها عن اإلصفهاين, وابن اجلزري, ٦, وله ١٠٨=٥٦ +٥٠+٢القصيدة, 

 .وعن بعض أصحابه
:  مـن الفرشـياتً بيتـا٦٨ من األصول, وً بيتا٥١ من اخلطبة, وًات بي١٥أليب شامة  

, وبيتان نقلهام عن شيخه السخاوي, وبيت نقله عن نـسخة ١٣٤=٦٨+٥١+١٥
 .أخر للشاطبية

ُّيعد ذا وعىل ه َ  .أبو شامة أكثرهم اعتناء بالتعديل, يليه القاري, ثم اجلعربيُ
يراعـي بقـدر : بمحدودية التعديل يف أبيـات النـاظم, أي يتميز القاري من بينهم

اإلمكان أن يكون تعديله بجزء بسيط, وبكلامت قليلة, أما الباقون فلهم أبيـات كاملـة 
 .مستقلة بدال من أبيات الناظم

ات أخر هلم مل أدرجهـا خلروجهـا عـن مـنهج البحـث, كـام أن رشح وهناك أبي
 َّاجلعربي حيتاج إىل مراجعة أخر دقيقة من خمطوطة أوضـح ممـا لـدي, ولعـل اهللا 

 .ييرس يل احلصول عليها عام قريب, وليس ذلك عىل اهللا بعزيز
ٍ لقد الحظت خالل مجعي لتعديالت الرشاح أنه مل يرش أي واحـد مـنهم − إىل ُّ

 كلهـا موزونـة, اِّوقوع أي خلل يف أبيات القصيدة من ناحية الـوزن الـشعري, فأبياهتـ
ً شاعرا متمكنا بفضل اهللا, وهذا دليل عىل كون الناظم;خلل فيهاوليس ثمة  ً. 
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 :وأغلب عباراهتم تدندن حول األمور اآلتية
 : بيان األوىل أو األظهر واألحسن−١

لكـان «, »لكـان أوضـح«, »لكـان أظهـر«لو قال كذا : ومتثل لكل ذلك عباراهتم
لـزال «, »لكان أوىل«, »ّلكان أسد«, »لكان أحسن«, »لكان أمجل«, »لكان أوىف«, »أبني

لكـان أوضـح «, »لتم له املقصود«, »اإلهيام/ لزال الوهم«, »االحتامل/ هذا اإلشكال
 ..., وهو األكثر...وهكذا.... »لو قال كذا ألغناه عن كذا«, »للمقصود

 :اولة تسهيل العبارة لفهم الطالب حم−٢
لكان أسهل معنـى ... ولو قال«): ٢٣(من ذلك قول اإلمام أيب شامة حول البيت 

 .)١ (»ًوأحسن لفظا
 هـذا البيـت −رمحـه اهللا تعـاىل−ثم متم الـشاطبي «): ٦٥(وكذا قوله حول البيت 

تقـر إىل أن  مع أنه مستغن عنها, والبيـت مف,بألفاظ يصعب عىل الطالب املبتدئ فهمها
ينبه فيه عىل أنه إذا رصح باسم القارئ ال يأيت معه برمز, فلو أنـه بـني ذلـك يف موضـع 

 .)٢(»...تلك األلفاظ لكان أوىل
 : توضيح مبهم وتفصيل جممل−٣

فإنه ال يفهم بحسب الظـاهر «): ٥٣٨( قول القاري حول البيت – ً مثال–من ذلك 
ة, مـع أن اخلـالف شـامل للفوقانيـة بالياء التحتي ﴾\ ﴿: إال اخلالف يف خصوص

 .)٣(»...الشاملة للخطاب والغيبة, مفردا ومجعا, يف هذه السورة وغريها, فقلت
وأراد مهز الياء, ومل يبني ذلك, ويف آخر الكلمة مهز, «): ٧٤٢(وقول أيب شامة حول البيت 

ُّمعني, ثم لو فهم ذلك مل يكن مبينا للقـفربام يتوهم السامع أنه هو ال َِ ْألن اهلمز ليس ;راءة األخر 
                                                 

 .ا البحث من هذ٣٩انظر ص )  ١(
 . من هذا البحث٤٥انظر ص )  ٢(
 . من هذا البحث١٠٤−١٠٣انظر ص )  ٣(
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 .)١(»ًضده إال تركه, وال يلزم من تركه إبداله ياء, فقد حصل نقص يف بيان هاتني املسألتني
 : تقييد مطلق وختصيص عموم وبالعكس−٤

كـان «): ٤٩٠( قـول أيب شـامة حـول البيـت عىل سبيل املثال ال احلرصمن ذلك 
 .)٢(» متفقان يف اخلط, وعادته بيان ذلكينبغي أن يقيد لفظ التاء من لفظ الياء فإهنام

وال خيفى أنه اكتفى بـاللفظ عـن القيـد, «): ٤٨٠(وكذا قول القاري حول البيت 
لكن رشطه أن ال يتزن البيت إال عىل وفق املقيد, وهنا ليس كـذلك, فإنـه يتـزن باليـاء 

 .)٣ (» أن حمل اخلالف مهزة إبراهيمً, وقد يتوهم أيضاًأيضا
فإنه ال يستفاد منه العموم الشامل لكـل سـورة, «): ٤٨٥( البيت وكذا قوله حول

ُ وفصلت, فبينت,مع أنه قد ورد يف غري البقرة ْْ َّ َ َِّ َُ...«) ٤(. 
 : تنبيه عىل أمور فاتت الناظم−٥

ُففي هذا البيت الذي نظمتـه مخـسة أشـياء «): ١٧٤(كقول أيب شامة حول البيت 
 .)٥(»فاتت بيت الشاطبي رمحه اهللا

ووصف الياء بالكرس يظهـر فائـدة «): ٥٧١−٥٧٠ (نيل القاري حول البيتوكقو
 .)٦(»...يف الضد, وفاته قيد التشديد ألنه متامه, فلو قال

 : التمثيل ملا مل يمثل له الناظم−٦
ل لـه كـل َّثَفقد م) ١٣٨(كقول أيب شامة, واجلعربي, والقاري حول بيت الناظم 

                                                 
 . من هذا البحث١٢٣انظر ص )  ١(
 . من هذا البحث١٠٠انظر ص )  ٢(
 . من هذا البحث٩٩انظر ص )  ٣(
 . من هذا البحث٩٩انظر ص )  ٤(
 .محه اهللاوكذا نبه غريه عىل بعض ما فات الناظم ر.  من هذا البحث٦٥انظر ص )  ٥(
 . من هذا البحث١١٠انظر ص )  ٦(



١٤٨ 

 .)١(واحد منهم يف بيت من عنده
 :بيه عىل بعض تساهالت إعرابية تن−٧

وكان «: عىل عامله) حيث(معرتضا عىل تقديم  )٤٦٧(كقول أيب شامة عىل البيت 
 .»)٢(...دواء.:. وإسكان دال القدس يف كل موضع: يمكنه أن حيرتز هنا عن ذلك بأن يقول

... ًورضوانا اضمم: واألوىل يف البيت أن يكون«): ٥٤٨(وكذا قوله حول البيت 
ُفإذا مل تستقم إرادة ... املختلف فيه جاء باحلركات الثالث) رضوان( ألن لفظ ;...بالنصب

 .)٣(»لفظ واحد منها عىل احلكاية تعني أن يسلك وجه الصواب يف اإلعراب, وهو النصب
: ولــو قــال... نظــر) احلرفــان(ويف إعــراب «): ٦٥١(وكــذا قولــه حــول البيــت 

 .)٤(»ًل إضامرابالنصب لكان أجود إعرابا, وأق) احلرفني(
 :  ترتيب ما مل يرتبه الناظم−٨

: عـىل﴾  É﴿: وقدم الكـالم يف«): ٥٥٢(ومن ذلك قول الفايس حول البيت 
َّعىل حسب ما تـأتى لـه, والرتتيـب يقتـيض عكـس ذلـك, ال سـيام مـع ﴾  ±﴿

أو نحــو ذلــك, ألتــى ... يف القــراءة, ولــو قــال﴾  É﴿لـــ ﴾  C﴿مالبــسـة 
 .)٥ (»بالرتتيب عىل وجهه

 :  الترصيح باالسم بدل الرتميز−٩
 . يف عدد من األبياتويمثل لذلك كل ما عدله اإلمام السيوطي

                                                 
 . من هذا البحث٥٧−٥٦انظر ص )  ١(
 . من هذا البحث٩٧انظر ص )  ٢(
 . من هذا البحث١٠٥انظر ص )  ٣(
 . من هذا البحث١١٤انظر ص )  ٤(
 . من هذا البحث١٠٧−١٠٦انظر ص )  ٥(



١٤٩ 

 :  دفع اعرتاض ورفع إشكال−١٠
 ألن التـاء يف ;»مـن أنـث«:... وإنـام قلـت«): ٦٤١(كقول الفايس حول البيـت 

َقراءته ليست للتأنيث, وإنام هي للخطاب, وقد اعـرتض عـىل النـاظم  ِ يف  −رمحـه اهللا−ُ
 .)١(»لسلم من االعرتاض.... ولو قال... إدخاهلا يف مفهوم التأنيث

 ...تلك عرشة كاملة
 مع اعرتافه بعدم وقوع أي خلل يف ,ُوقد رصح اإلمام عيل القاري ببعض ما ذكرته

: وهذه القصيدة املباركة مل يوجد فيها خلل يف العبارة, وإنام غايتـه«: عبارة الناظم بقوله
 .)٢(»..., أو فوات أولوية يف مقام اإلشارةإمجال, أو إطالق

أويص الباحثني واملحققـني مـن أهـل التخـصص يف هـذا الفـن اجلليـل : ًوأخريا
 . احلاجة إىل ذلكِّباالعتناء بمخطوطات هذا الفن وبدراسة مطبوعاته, فهي يف أمس

 كجامعة أم القـر بمكـة املـرشفة, واجلامعـة –وأقرتح عىل اجلامعات اإلسالمية 
سالمية باملدينة النبوية, وجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض, وغريها اإل

 وكذا اجلهات املعنية بالدراسات القرآنيـة ومـا يتعلـق هبـا مـن –من اجلامعات العاملية 
 أن هتتم بتحقيق مجيـع رشوح − كمجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف –علوم 

 مجيلـة, وفوائـد ٍملا فيها مـن علـوم دفينـة, ومعـانرشها; ونالقصيدة املباركة الشاطبية 
جليلة, وآللئ مكنونة جيب إبرازها, وتقديمها بثوب قشيب لطالب العلـم لالسـتفادة 

 .منها, واهللا ويل ذلك والقادر عليه, وما ذلك عىل اهللا بعزيز
 . وعىل آله وصحبه أمجعني,وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد

 
                                                 

 . من هذا البحث١١٣انظر ص )  ١(
   .٢٦−٢٥حدث األماين, ص )  ٢(



١٥٠ 

 راجع واملفهرس املصادر
حممـود : عبـد الـرمحن بـن إسـامعيل أبـو شـامة, حتقيـقلإبراز املعاين من حرز األمـاين,    .١

 , وطبعـةه١٤١٣: عبداخلالق حممد جادو, طبعة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة, عـام
 ., بتحقيق إبراهيم عطوة عوضمصطفى البايب وأوالده بمرص

الدكتور شـعبان / لبنا الدمياطي, حتقيقل, إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش   .٢
 .حممد إسامعيل, عامل الكتب بريوت, مكتبة الكليات األزهرية, القاهرة, مرص

ه ١٤٠٤: , عـام٦: ري الدين الزركيل, دار العلم للماليني, بريوت, لبنان, طخلاألعالم,    .٣
 .م١٩٨٤= 

اهلـادي محيتـو, أضـواء اإلمام الشاطبي ودراسة عن قصيدته حرز األماين للدكتور عبد    .٤
 .ه١٤٢٥, ١السلف, الرياض, ط

حممد أبو الفضل إبراهيم, دار الفكـر العـريب, /  احلسن القفطي, حتقيقيبألإنباه الرواة,    .٥
 .ه١٤٠٦, ١ط

 .م١٩٧٧: , عام٢: بن كثري, مكتبة املعارف, بريوت, طالالبداية والنهاية,    .٦
 .ه١٣٨٤راهيم, مطبعة البايب احللبي, حممد أبو الفضل إب/لسيوطي, حتقيقلبغية الوعاة,    .٧
 عـوض, دار ةإبـراهيم عطـو/ بن اجلـزري, حتقيـقالتقريب النرش يف القراءات العرش,    .٨

 .ه١٤١٢, ٢احلديث, القاهرة, ط
أمحـد حممـود /  عمـرو الـداين, طبعـة جتاريـة بتحقيـقيبألالتيسري يف القراءات السبع,    .٩

, دار ه١٤٢٠, ١, ط)بعة باألمـصارخمتـرص يف مـذاهب القـراء الـس: (الشافعي بعنوان
 .الكتب العلمية بريوت

عيل بن سلطان حممد القاري, طبع بعناية شـيخ اهلنـد لحدث األماين رشح حرز األماين,    .١٠
َّ, والنسخة اخلطية املـصورة ه١٣٠٢حممود احلسن, مطبعة املجتبائي اجلديد بدهيل, اهلند 

 .من مكتبة رضا برامبور يف اهلند
حممـد : لقاسم بن فريه الرعيني األندليس, تصحيح الـشيخلجه التهاين, حرز األماين وو   .١١

 .م١٩٩٠= ه ١٤١٠, ٢متيم الزعبي, ط



١٥١ 

حممـد أبـو / الل الـدين الـسيوطي, حتقيـقجلحسن املحارضة يف أخبار مرص والقاهرة,    .١٢
 .م١٩٦٧= ه ١٣٨٧: , عام١الفضل إبراهيم, ط

 .م١٩٧٤ل, بريوت,  شامة املقديس, دار اجلييبألالذيل عىل الروضتني,    .١٣
 القاسـم عـيل بـن عـثامن بـن احلـسن يبأل وتذكار املقـرئ املنتهـي, يرساج القارئ املبتد   .١٤

املعروف بابن القاصح العذري البغـدادي, مراجعـة وتـصحيح العالمـة عـيل بـن حممـد 
 .م١٩٨١= ه ١٤٠١الضباع, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع, بريوت, ط

 .ه١٤٠١, ١ الدين الذهبي, مؤسسة الرسالة, بريوت, طشمسلسري أعالم النبالء,    .١٥
: عـام, ١: بن العامد احلنبيل, دار الفكر, بريوت, طالشذرات الذهب يف أخبار من ذهب,    .١٦

 .ه١٣٩٩
عيل بن سلطان حممد القـاري, خمطـوط, مكتبـة عـارف حكمـت, لالضابطية للشاطبية,    .١٧

 . جماميع٧٥ :برقمضمن مكتبة امللك عبد العزيز, املدينة املنورة, 
مكتب قرطبة, مؤسـسة قرطبـة للطبـع /رشح الشاطبية, جلالل الدين السيوطي, حتقيق   .١٨

 .م٢٠٠٤, ١والنرش, ط
ليــل إبــراهيم قــوتالي, دار البــشائر خلاإلمــام عــيل القــاري وأثــره يف علــم احلــديث,    .١٩

 .ه١٤٠٨, ١اإلسالمية, بريوت, ط
٢٠.    ,حلسينية, مرصتاج الدين السبكي, مطبعة الطبقات الشافعية الكرب. 
 العبـاس أمحـد بـن يوسـف بـن حممـد, املعـروف يبألالعقد النضيد يف رشح القـصيد,    .٢١

أيمن رشدي سويد, دار نـور املكتبـات للنـرش /د: , حتقيق)ه٧٥٦ت(بالسمني احللبي 
 .ه١٤٢٢, ١والتوزيع, جدة, ط

ــة يف طبقــات القــراء,    .٢٢ ــة املستــرشق)ه٨٣٣ت(بــن اجلــزري الغايــة النهاي . ج: , بعناي
دار الكتــب العلميــة, بــريوت, ه ١٤٠٢, ٣ط) G. Bergstraesser(رجــسرتارس ب

 .م١٩٣٣= ه ١٣٥٢, ١مصورة من ط
ــدكتور:  احلــسن الــسخاوي, حتقيــقيبألفــتح الوصــيد يف رشح القــصيد,    .٢٣   مــواليال

مكتبة دار البيـان, الكويـت, , وطبعة , مكتبة الرشد, الرياضه١٤٢٣, ١اإلدرييس, ط
 .تور أمحد عدنان الزعبي, بتحقيق الدكه١٤٢٣, ١ط



١٥٢ 

, دار ٢شوقي ضـيف, ط/  بكر ابن جماهد البغدادي, حتقيق الدكتوريبألكتاب السبعة,    .٢٤
 .املعارف, القاهرة

 .كشف الظنون, حاجي خليفة, تصوير وتوزيع مكتبة الفيصلية, مكة املكرمة   .٢٥
شهري بـشعلة  عبد اهللا حممد بن احلسني املوصـيل الـيبألكنز املعاين يف رشح حرز األماين,    .٢٦

, االحتـاد العـام ١, بعناية جلنة بإرشاف العالمة الشيخ عيل حممد الضباع, ط)ه٦٥٦ت(
 .جلامعة القراء بالقاهرة

أمحـد : بـراهيم بـن عمـر اجلعـربي اخللـييل, حتقيـقإلكنز املعاين يف رشح حرز األماين,    .٢٧
, ه١٤١٩ام ون اإلسـالمية, اململكـة املغربيـة, عـؤاليزيدي, طبعة وزارة األوقاف والش

 .والنسخة املصورة من مكتبة بشري آغا باملدينة املنورة
, )ه٦٥٦ت( عبد اهللا حممد بـن احلـسن الفـايس يبألالآللئ الفريدة يف رشح القصيدة,      .٢٨

, ورسـالة ه١٤٢٦, ١عبد الـرازق عـيل موسـى, مكتبـة الرشـد, الريـاض, ط/ حتقيق
ن, جامعـة أم القـر, مكـة قسم الكتاب والسنة, كلية الدعوة وأصول الـديماجستري, 
 ., بتحقيق عبداهللا النمنكايناملكرمة

, )ه٦٥٦ت(الآللئ الفريدة يف رشح القصيدة, أبو عبـد اهللا حممـد بـن احلـسن الفـايس    .٢٩
 .حتقيق عبد اهللا النمنكاين, رسالة ماجستري,

حممـد /  الدين القسطالين, اختـصارشهابلخمترص الفتح املواهبي يف مناقب الشاطبي,    .٣٠
, مـن منـشورات اجلامعـة اخلرييـة لتحفـيظ القـرآن ه١٤١٥, ١قيل موسى, طحسن ع

 .الكريم, جدة
آثر جفري, عـامل الكتـب : حتقيقبن خالويه, الخمترص يف شواذ القرآن من كتاب البديع,    .٣١

 .بريوت
 ., دار الفكر, بريوته١٤٠٠, ٣ياقوت احلموي, طلمعجم األدباء,    .٣٢
طيـار آلتـي / , حتقيـق الـدكتور)ه٧٤٨ت(هبي شمس الدين الذلمعرفة القراء الكبار,    .٣٣

 .ه١٤١٦, ١قوالج, من منشورات مركز البحوث اإلسالمية, استانبول, تركيا, ط
عبد القوي عبد املجيد, / عيل بن سلطان القاري, حتقيقلاملنح الفكرية عىل متن اجلزرية,    .٣٤

 ., مكتبة الدار, املدينة املنورةه١٤١٩, ١ط



١٥٣ 

بن اجلزري, تصحيح ومراجعة الشيخ عيل حممـد الـضباع, ال النرش يف القراءات العرش,   .٣٥
 .دار الفكر بريوت

 .سامعيل باشا, تصوير وتوزيع مكتبة الفيصلية, مكة املكرمةإلهدية العارفني,    .٣٦
شـعبان حممـد / د: عبد الفتاح بن عبد الغني القايض, حتقيـقلالوايف يف رشح الشاطبية,    .٣٧

 .ه١٤٢٥إسامعيل, دار املصحف للطبع والنرش, 
, دار الثقافـة, ٣الـدكتور إحـسان عبـاس, ط/ بـن خلكـان, حتقيـقالوفيات األعيـان,  .٣٨

 .بريوت



١٥٤ 

 املوضوعاتفهرس 
 الصفحة العنوان

 ٢١............................................................................................................ملخص البحث
 ٢٢...........................................................................................................................مقدمة

 ٢٣.................................................................................................................خطة البحث
 ٢٤.................................................................... واإلصالحاتمنهجي يف مجع التعديالت

 ٣١.............................................َّ لكل من اإلمام الشاطبي والرشاحتراجم موجزة: متهيد
 ٣١.............................................................................ترمجة موجزة للناظم رمحه اهللا: ًأوال
 ٣٤.........................................................................................تراجم موجزة للرشاح: ًثانيا

 ٣٤.........................................................................................اإلمام أبو احلسن السخاوي
 ٣٥...............................................................................................اإلمام أبو شامة املقديس

 ٣٥..................................................................................اإلمام شعلة أبو عبد اهللا املوصيل
 ٣٦.............................................................................................اإلمام أبو عبد اهللا الفايس

 ٣٦........................................................................................اإلمام برهان الدين اجلعربي
 ٣٧...................................................................................................اإلمام السمني احللبي

 ٣٧.......................................................................................اإلمام جالل الدين السيوطي
 ٣٨..............................................................................اإلمام عيل بن سلطان حممد القاري

 ٣٩....................................................التعديالت املتعلقة باألبيات األصولية: القسم األول
 ٣٩......................................................... )خطبة الكتاب(األبيات املعدلة املتعلقة باملقدمة 

 ٤٦..............................................................................................................باب االستعاذة
 ٤٧.................................................................................................................باب البسملة

 ٤٨.............................................................................................................سورة أم القرآن
 ٥١.......................................................................................................باب اإلدغام الكبري

 ٥٥.......................................................باب إدغام احلرفني املتقاربني يف كلمة ويف كلمتني
 ٥٩............................................................................................................باب هاء الكناية
 ٦٢...........................................................................................................باب املد والقرص

 ٦٧.................................................................................................باب اهلمزتني من كلمة



١٥٥ 

 الصفحة العنوان
 ٧١.........................................................................اباب نقل حركة اهلمز إىل الساكن قبله

 ٧٢.................................................................................باب وقف محزة وهشام عىل اهلمز
 ٧٦.................................................................................................باب اإلظهار واإلدغام

 ٧٧................................................................................................................ )إذ(ذكر ذال 
 ٧٨............................................................................................................... )قد(ذكر دال 

 ٧٩.............................................................................................................ذكر تاء التأنيث
 ٧٩...........................................................................................................ذكر الم هل وبل

 ٨٠................................................................................. ....باب اتفاقهم يف إدغام إذ وقد
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