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 هـ)٠٦/١١/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛٣٠/٠٦/١٤٤٢(قدم للنشر يف 

هـ) مـن ٨٣٣جمع ودراسة ما بيَّنه اإلمام ابن الجزري (ت:يهدف هذا البحث إلى:  :مستخلصال

لإلمـام الشـاطبي  »ت السـبعحـرز األمـاين ووجـه التهـاين يف القـراءا«بــ ةالمسما »الشاطبية«أبيات متن 

 مـن أصـول »الشـاطبية«إن  ؛ حيـث»ر يف القراءات العشرـالنش«هـ)؛ وذلك من خالل كتاب ٥٩٠(ت:

 ابن الجـزري يف جهود ومراجعه، وقد قمنا بدراسة المواضع المجموعة دراسة مقارنة؛ لنربز »النشر«

ح األقـوال يف بيـان المختلـف فيـه الوصول إلـى أرجـخدمة الشاطبية، وإبراز آراءه يف فهم الشاطبية، و

ــل لنـا بعــد الجمـع  .»الشـاطبية«بـين شــراح  ومـن أهــم نتــائج  .) موضــًعا٢٥والتمحــيص: (وقــد تحصَّ

ظهرت مقدرة ابن الجزري العلمية الفريدة يف  قد؛ و»النشر«و ،»الشاطبية«أهمية العالقة بين البحث: 

 المواضع التي اختار ابـن الجـزري بياهنـا وأنمع التحرير والرتجيح،  »الشاطبية«توضيح بعض أبيات 

 هي من المواضع الدقيقة، والتي يف فهمها إشكال.

  الشاطبية، النشر، ابن الجزري، الموضع. الكلمات المفتاحية:

  * * * 

                                           
رة  ) ١(  .ُأعدَّ هذا البحث بتمويٍل من عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنوَّ
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Abstract: This research aims to: Collect and study what Imam Ibn al-Jazri  
(D: 833 AH) has indicated and explained from the verses of the text of "Al-Shatibiya" 
called "Hirz al-Amani wa wajh at-taha'ani fi Al-Qira'at as-saba'ah" by Imam al-
Shatibi (D: 590 AH); through the book of "Al-Nashr fi Al-Qira'at Al-Ashar"; 
Whereas, "Al-Shatibiyya" is one of the assets and liabiliteis of "AL-Nashr" and its 
references. 

In this research we have studied the compiled subjects in a comparative study so 
we can display Ibn al-Jazri’s efforts in serving Al-Shatibiya, also highlighting his 
views and opinions in understanding Al-Shatibiyya, and arriving at the most correct 
sayings in a statement that is disputed between the "Al-Shatibiyya" commentators. 
And after the collection and scrutiny we obtained (25) areas. 

Main results of the research include: The importance of the relationship between 
"Al-Shatibiya" and "Al-Nashr". Ibn Al-Jazri’s unique scientific ability appeared in 
clarifying some of the verses of "Al-Shatibiyya" with editing and weighting, and that 
the places that Ibn Al-Jazari chose to explain are from the precise points, which in 
their understanding are problematic. 

Key words: Al-Shatibiyya, Al-Nashr, Ibn Al-Jazri, position.  
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 المقدمة

 

ـتوسـعة منـه تعـالى ورحمـة،  ،منزل القرآن على أحرف سـبعة الحمد هللا الة والصَّ

وعلى آلـه وأصـحابه الـذين نقلـوا  نبينا محمٍد المبعوث للعالمين هداية، الم علىوالسَّ 

 :، أما بعدلنا أحرف القراءة رواية ودراية

محمد ابـن الجـزري  أبو الخيراإلمام  بيَّنه بجمع ودراسة ماُيعنى هذا البحث  فإن

حـرز األمـاين ووجـه التهـاين يف «بــ ةالمسـما »الشـاطبية« أبيـات مـتن هــ) مـن٨٣٣(ت:

 خـالل مـن وذلـك ؛)هــ٥٩٠:ت( الشـاطبي فيـره بـن القاسـم لإلمـام »القراءات السبع

 . »ر يف القراءات العشرـالنش« كتاب

ائقـة، واحتفـى عناية ف »الشاطبية«ـومن المعلوم أن اإلمام ابن الجزري قد اعتنى ب

حيث جعلها من أصـوله ومراجعـه، وقـد قـال  ؛»ر يف القراءات العشرـالنش« هبا يف كتابه

 :)١(»النشر طيبة« متن يف

  َوَهـــــــــِذِه ُأْرُجـــــــــوَزٌة َوِجيـــــــــَزهْ 

 

ـــــَزهْ  * ـــــا َعِزي ـــــا َطُرًق ـــــُت فِيَه   َجَمْع

ـــــ َوَال   ـــــوُل إِنََّه ـــــَلْت  اَأُق ـــــْد َفَض   َق

 

ــ * ــْل بِ ــانِي َب ــْرَز األََم ــدْ  هِ ِح ــْت  َق   َكَمَل

ـــيِر)  ـــَع (التَّْيِس ـــِه َم ـــا فِي ـــَوْت لَِم   َح

 

  َوِضـــْعِف ِضـــْعِفِه ِســـَوى التَّْحِريـــرِ  *

ـــ  ـــاَب (َنْش نُْتَها كَِت ـــمَّ ــــَض   ِر)ـِر اْلَعْش

 

ــــ * ــــي النَّْش ــــٌة) فِ ــــِه (َطيَِّب ــــَي بِ   ـرِ َفْه

 بعض معاين أبيـات نظـم وقد الحظنا أن اإلمام ابن الجزري قد اهتم بشرح وحلِّ  

تصريًحا وتضمينًا، وكان بيانه وشرحه محرًرا ودقيًقا، وقـد يخـالف ُكـلَّ أو  »طبيةالشا«

                                           
 ).٥٨-٥٥األبيات رقم: طيبة النشر (  ) ١(
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ُجلَّ شـراح القصـيدة؛ ممـا جعلنـا نجمـع هـذه المواضـع، ونعقـد العـزم علـى دراسـتها 

آراء ابن الجزري يف معاين هـذه المواضـع  ؛ لنربزبإذن اهللا وعونه وتوفيقه مقارنةدراسة 

ل لنا بعد الجمع والتمحيص:اسة علمية، يف در »الشاطبية« المبينة من ) ٢٥( وقد تحصَّ

  موضًعا تدخل يف موضوع هذه الدراسة.

 :موضوع البحث* 

ــة تحليليــة مقارنــة للمواضــع التــي بيَّ  ــادراس  ابــن الجــزري مــن مــتن اإلمــام نه

مـع  ،؛ وإبـراز رأي ابـن الجـزري فيهـا»النشـر يف القـراءات العشـر« يف كتابه »الشاطبية«

 .جيح عند الحاجة لذلكمحاولة الرت

 :مشكلة البحث* 

هي عمدة القراء يف  ذيال »الشاطبية« تدور حول إبراز المواضع المشكلة من متن

 العظـيم سـفره القراءات السبع، وبيان رأي اإلمام المحقق ابن الجـزري، والـذي ألَّـف

رجعيـة يف ا وبرز يف القراءات وأصبح المبعد أن نضج علمي�  »العشر القراءات يف النشر«

 .التحقيق واإلتقان والرتجيح والتدقيق

 :أسئلة البحث* 

 ؟»الشاطبية« نها ابن الجزري من متنما هي المواضع التي بيَّ  -١

علــى وجــه  »الشــاطبية« ابــن الجــزري هــذه األبيــات مــن مــتن بــيَّنلمــاذا  -٢

 الخصوص؟

 ؟ما هو رأي ابن الجزري الذي خالف فيه غيره يف معاين هذه األبيات -٣

 ؟»الشاطبية« متنما ثمرة الخالف بين ابن الجزري وغيره من شراح  -٤
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 :أهداف البحث* 

 :يهدف البحث إلى

 .»الشاطبية« إبراز جهود اإلمام ابن الجزري يف خدمة -١

 .»الشاطبية« إخراج آراء ابن الجزري وبيان فهمه لما بيَّنه من أبيات -٢

 .»الشاطبية« لف فيه بين شراحالوصول إلى أرجح األقوال يف بيان المخت -٣

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره* 

النقـاط نوجزهـا يف  ؛تأيت أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره من عـدة جوانـب

 التالية:

 .تعلقه بجانب مهم، وهو القراءات السبع المتواترة -١

لإلمام الشاطبي أهـم المنظومـات يف علـم القـراءات، وهـي  »الشاطبية« كون -٢

التي ُيلزم هبا أيُّ طالب يريد دراسة القراءات السـبع، وهـي المقـررة حفًظـا وشـرًحا يف 

 .كافة كليات وأقسام ومعاهد القراءات

تميز اإلمام ابن الجزري بدقة الفهم، وتحريـر العبـارة، وسـعة االطـالع؛ ممـا  -٣

 .جعل آلرائه قيمة علمية كبيرة؛ تستحق الدراسة والتحليل والمقارنة

العمــل يف اإلقــراء عنــد ُجــلِّ القــراء علــى مــا يختــاره ويحــرره اإلمــام ابــن أن  -٤

 .الجزري يف مسائل القراءة

لغويـة ومـا  ؛ مـا بـين»الشـاطبية« التـي بيَّنهـا ابـن الجـزري مـن تنوع المسـائل -٥

 .يرتتب عليها يف القراءة، وفهم لمقصود النظم، وتحرير للوجه المقروء به، وغير ذلك

 :بقةالدراسات السا* 

لم نقف على دراسة اعتنـت بجمـع ودراسـة مـا شـرحه اإلمـام ابـن الجـزري مـن 
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استدراكات ابن الجـزري ( :، ومع ذلك فقد وقفنا على دراسة بعنوان»الشاطبية« أبيات

للباحث كويايت أبوبكر  )»جمًعا ودراسةً « :»والعقيلة الشاطبية« على شروح »النشر« يف

بكليـة القـرآن  حلة الماجستير بقسم القراءاتمشروع بحثي إلكمال مر وهي، سيريكي

 خطـةجاءت ، وقد الكريم والدراسات اإلسالمية بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

 :؛ على النحو التاليالبحث يف تمهيد وفصلين وخاتمة وفهارس هذا

 التمهيد: يف بيان معنى االستدراك وأشهر المستدركين على الشاطبي. 

 شراح الشاطبيةراسة نظرية الستدراكات ابن الجزري على يف د :لفصل األولا. 

  الفصل الثاين: يف الدراسة التحليلية للمواضع التي استدركها ابن الجزري علـى

 ).يف متني (الحرز، والعقيلة شراح الشاطبية

 والفهارس ثم الخاتمة. 

ة أن هذه الدراسة منصب: البحث هذا يف وعملنا ويظهر الخالف بين هذه الدراسة

، بينمـا م(الشاطبية والعقيلـة) وتعقيبـه علـيه شراح متني:على مآخذ ابن الجزري على 

 »الشـاطبية« عملنا يقوم على استقراء ودراسة ما شرحه اإلمام ابن الجـزري مـن أبيـات

؛ استدراك أم ال »الشاطبية« ابتداًء، سواء أكان يف شرحه وبيانه لبعض المواضع من متن

 .واهللا الموفق ،بين البحثين روسة مختلفةولذا جاءت المواضع المد

  :منهج البحث* 

ــام  ــفيق ــنهج الوص ــى: الم ــث عل ــنهج البح ــي م ــتقراء  التحليل ــى االس ــائم عل الق

 كتـاب مـن شـرحها أخذ يمكن أو ،»الشاطبية« منالتي شرحها ابن الجزري للمواضع 

ع أهـم مـ مقارنـة تحليليـة دراسـة موضـع كـل دراسـة ثـم ،»العشـر القـراءات يف النشر«

ن كـان إ، والرتجـيح -إن وجـدت  -مرة الخالف ث، مع بيان »الشاطبية« الشروح لمتن
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 .هناك حاجة له

مع األخذ بإجراءات البحث العلمـي المعروفـة مـن التوثيـق للمصـادر األصـيلة، 

وكتابة اآليات بالرسم العثماين مع العزو للسورة ورقـم اآليـة، والعنايـة بكتابـة البحـث 

والضـبط  ،ة وفق قواعد اإلمالء الحديثة، واالهتمام بعالمات الرتقـيمبلغة علمية سليم

  .كلبالش يحتاج إلى ضبطٍ  الم

 :األولوية البحثية

مـن أولويـات قسـم القـراءات بكليـة القـرآن  األولـىاألولويـة يخدم هذا البحـث 

 .الكريم والدراسات اإلسالمية، وهي: الدراسات النقدية لكتب علوم القرآن الكريم

 :ة البحث باألولوية البحثيةعالق

يتفــق هــذا البحــث مــع األولويــه األولــى بقســم القــراءات بكليــة القــرآن الكــريم 

حيث إن ؛ والدراسات اإلسالمية، وهي: الدراسات النقدية لكتب علوم القرآن الكريم

 الشاطبية :من كتب القراءات وهي وعة كتٍب مهذا البحث يقوم على دراسة نقدية لمج

ليً  وهي وشروحها، ا يف كتب (علوم القرآن الكريم)، حيـث إن البحـث داخلة دخوًال أوَّ

ودراسـة هـذا الشـرح  ،»الشـاطبية« يقوم على استقراء شرح ابن الجزري لبعض أبيـات

وصول إلـى المعنـى الـراجح لفهـم لدراسة مقارنة نقدية مع غيره من شراح القصيدة؛ ل

  .البيت وبيانه

 :خطة البحث* 

منا البحث   :وفهرس على التفصيل التالي ،، وخاتمةومبحثين: مقدمة، إلىقسَّ

 :ـــة ـــة  المقدم ـــكلته، وأهمي ـــه، ومش ـــث، وأهداف ـــص البح ـــى: ملخ ـــوي عل وتحت

 .وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه الموضوع
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 :وفيه ثالثة مطالب: الدراسة النظرية؛ المبحث األول 

  اطبيةالش«بـ» النشر«المطلب األول: عالقة«. 

  الشاطبية«المطلب الثاين: منهج ابن الجزري فيما بيَّنه من أبيات.« 

  للشاطبية» «النشر«المطلب الثالث: القيمة العلمية لبيان ابن الجزري يف.« 

 :المواضع التي بيَّن فيها ابن الجزري بعض  وفيه المبحث الثاين: الدراسة التطبيقية

ــات  ــاطبية«أبي ــب» الش ــا) حس ــوًال وفرًش ــواب  (أص ــب أب ــاطبية«ترتي ــق »الش ؛ وف

 المطالب التالية:

 .المطلب األول: باب االستعاذة: وفيه موضع واحد 

 .المطلب الثاين: باب البسملة: وفيه أربعة مواضع 

 .المطلب الثالث: باب هاء الكناية: وفيه موضع واحد 

 .المطلب الرابع: باب المد والقصر: وفيه موضعان 

 ن من كلمة: وفيه موضع واحد.المطلب الخامس: باب الهمزتي 

 .المطلب السادس: باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها: وفيه موضع واحد 

 .المطلب السابع: باب وقف حمزة وهشام على الهمز: وفيه ثالثة مواضع 

 .المطلب الثامن: باب الفتح واإلمالة وبين اللفظين: وفيه موضعان 

 ع واحد.المطلب التاسع: باب الراءات: وفيه موض 

 .المطلب العاشر: باب الالمات: وفيه موضعان 

 .المطلب الحادي عشر: باب الوقف على أواخر الكلم: وفيه موضع واحد 

 .المطلب الثاين عشر: باب الياءات الزوائد: وفيه موضعان 

 .المطلب الثالث عشر: باب فرش الحروف: وفيه ثالثة مواضع 
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١٠  

 ضع واحد.المطلب الرابع عشر: باب التكبير: وفيه مو 

 :وفيها ملخص النتائج والتوصيات الخاتمة. 

 فهرس المصادر والمراجع. 

 

وبعُد: فالحمد اهللا تعالى على توفيقه وتيسيره، وأشكر كلَّ من كـان سـبًبا بعـد اهللا 

تعالى يف إتمام هذا البحث وإنجـازه، وأخـص بالشـكر والتقـدير للباحـث المسـاعد يف 

زاع الشـعالن (الطالـب بمرحلـة الماجسـتير هذا البحث الشيخ: عمر بن يوسف بـن جـ

راســات اإلســالمية يف الجامعــة اإلســالمية  بقســم القــراءات بكليــة القــرآن الكــريم والدِّ

 بالمدينة المنورة).

عاء  وللجامعة اإلسالمية ممثَّلًة يف عمادة البحث العلمي عاطر الثَّناء، وصادق الدُّ

ــازه و ــاندهتا يف إنج ــث، ومس ــذا البح ــا له ــى دعمه ــه. عل ــول  واَهللا إنجاح ــأل القب نس

 واإلخالص، والحمد هللا ربِّ العالمين.

* * * 
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١١ 

 األول المبحث

 الدراسة النظرية

 :مطالب ثالثة :وفيه

 األول  المطلب

 »لشاطبيةا«ـب »النشر« عالقة
 

 حـرز« بكتاب »النشـر يف القراءات العشـر« كتاب يف اهتم اإلمام ابن الجزري 

 الشاطبي لإلمام »- الشاطبية بمتن المشهور - السبع القراءات يف التهاين ووجه األماين

، من أهم مصادره ومراجعه. وجعله  

ثناًء عاطًرا، وأعلى مـن قـدرها حتـى قـال  »الشاطبية« وقد أثنى ابن الجزري على

غيـره يف هـذا  ولقد رزق هذا الكتاب مـن الشـهرة والقبـول مـا ال أعلمـه لكتـاٍب «عنها: 

ا من بـالد اإلسـالم فإنني ال أحسب أن بلدً  ،ن أقول وال يف غير هذا الفنبل أكاد أ ،الفن

وال أعلـم كتاًبـا حفـظ  ...مـن نسـخة بـه بل ال أظن أن بيت طالب علم يخلو ،يخلو منه

 .)١(»وعرض يف مجلس واحد وتسلسل بالعرض إلى مصنفه كذلك إال هو

 »لروايـات والطـرقذكر إسناد هذه العشـر القراءات مـن هـذه ا« وإذا رجعنا لباب

التيسـيرومفردة يعقـوب وجـامع « نجد أنه ابتـدأ بكتـب اإلمـام الـداين »النشـر« يف كتاب

؛ مما يدل علـى أهميتهـا ومكانتهـا عنـد ابـن الجـزري، )٢(»الشاطبية«، ثم أردف بـ»البيان

نها، وافتخر بعلوِّ سنده إلى ناظمهـا  كما أسند روايتها إلى الشاطبي، وقرأ القرآن بمضمَّ

                                           
 ).٢/٢٢غاية النهاية (  ) ١(

 ).١٧١-٢/١٦١انظر: النشر (  ) ٢(
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١٢  

وهذا إسناد ال يوجـد اليـوم أعلـى منـه، تسلسـل بمشـايخ اإلقـراء، وبالشـافعية، «قال: ف

  .)١(»وبالديار المصـرية، وبالقراءة والتالوة

جميـع  علـى »النشــر« بـاحتواء »النشـر«و ،»الشاطبية« وتتبيَّن العالقة المهمة بين

باإلتقان  - »النشـر« أي -وانفرد «؛ كما قال ابن الجزري: »الشاطبية« الطرق الواردة يف

؛ ألن الـذي فيهمـا »التيسـير«و ،»الشـاطبية« والتحرير، واشتمل جزء منه على كل ما يف

عـن  ؛»الشـاطبية« ) طريًقا مـن١٥( ، ولكنها يف الواقع:)٢(»عن السبعة أربعة عشـر طريًقا

 المنسـوبة للشـاطبي ال كل راٍو طريق إال شعبة فعنـه طريقـان، باسـتثناء الطـرق األدائيـة

، وقـال )٣(»نشـره« ) طرق، وقد أسـندها جميعهـا ابـن الجـزري يف٥وهي: ( ،»الشاطبية«

 :)٤(»الطيبة« ابن الجزري يف

  َوَهـــــــــِذِه ُأْرُجـــــــــوَزٌة َوِجيـــــــــَزهْ 

 

ـــــَزهْ  * ـــــا َعِزي ـــــا َطُرًق ـــــُت فِيَه   َجَمْع

ـــــ َوَال   ـــــوُل إِنََّه ـــــَلْت  اَأُق ـــــْد َفَض   َق

 

ــ * ــْل بِ ــانِي َب ــْرَز األََم ــْت  هِ ِح ــْد َكَمَل   َق

 
                                           

 ).٢/١٧٤شر (الن  ) ١(

 ).٢/١٦٠النشر (  ) ٢(

). بينما جعلها الـدكتور أيمـن ١/٢٥٦طي (ير لألستاذ الدكتور السالم الشنقـانظر: مقدمة النش  ) ٣(

ــة (١٩ســويد ( ــا. انظــر: السالســل الذهبي ــن  ).٦٣) طريًق ــة: هــي التــي ذكــر اب والطــرق األدائي

؛ كقولــه يف النشـــر »اطبيةالشــ«الجـزري أن الشــاطبي قــرأ هبــا علــى شــيوخه دون أن يــنص علــى 

ثـم  »ومن الشاطبية: قرأ هبا على أبي عبـداهللا...النفزي«...) عن رواية قالون: ٢٥٢-٢/٢٥١(

؛ فيالحظ أنه ذكر لقالون طـريقين: »وقرأ هبا الشاطبي أيًضا على أبي الحسن...بن هذيل«قال: 

 يق أدائي.، واآلخر نسبه إلى الشاطبي؛ فيعترب طر»الشاطبية«أحدهما نسبه لكتاب 

 ).٣٤طيبة النشر (  ) ٤(
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١٣ 

ـــيِر) ـــَع (التَّْيِس ـــِه َم ـــا فِي ـــَوْت لَِم   َح

 

  َوِضـــْعِف ِضـــْعِفِه ِســـَوى التَّْحِريـــرِ  *

ـــ  ـــاَب (َنْش نُْتَها كَِت ـــمَّ ــــَض   ِر)ـِر اْلَعْش

 

ــــ * ــــي النَّش ــــٌة) فِ ــــِه (َطيَِّب ــــَي بِ   رِ ـَْفْه

: أن المـراد »بل به قـد كملـت« وقد ذكر بعض شراح الطيبة يف قول ابن الجزري: 

م  واسـتفادة ابـن الجـزري مـن علمـه ومنهجـه  - أي الشـاطبي -ناظمهـا بكمالها به تقدُّ

 »الشــاطبية«ومصـطلحه، ومــا وصـل ابــن الجـزري إلــى مـا وصــل إال بربكـة اهتمامــه بــ

 . )١(وحفظه لها

بـذكر زيـادات  »النشــر« ومن شدة اعتناء ابن الجزري بالشاطبية نـرى اهتمامـه يف

زيـادات، وإظهـار بعـض المالحظـات تبيـين تلـك ال«، و»التيسـير« الشاطبي على أصله

على الشـاطبي فيمـا ذهـب إليـه يف بعـض األوجـه، بـل وتصـحيح بعـض األوهـام التـي 

دت هبا الشاطبية. )٢(»ذكرها  ، وذكر االنفرادات التي تفرَّ

 :»الشاطبية« ولم يكتف ابن الجزري بذلك بل اعتنى بأهم شروح

 :)٣( ) كتب هي٧( »النشر« فأسند من هذه الشروح يف -

فـتح الوصـيد يف شـرح « هـ)، المسمى٦٤٣شرح أبي الحسن السخاوي (ت: -١

 وهو مطبوع ومتداول. »القصيد

الـدرة الفريـدة يف شـرح « المسـمى هــ)،٦٤٣(ت: شرح المنتجـب الهمـذاين -٢

 وهو مطبوع ومتداول. »القصيدة

                                           
)، وغنية الطلبة للرتمسي ٢٦٥-١/٢٦٣)، والنويري (٣٢٣-١/٣٢٢انظر: شرح ابن الناظم (  ) ١(

)١/٤٤٣.( 

 ).٢٥٧-١/٢٥٦طي (يمقدمة النشر لألستاذ الدكتور السالم الشنق  ) ٢(

 ).١٧٧-٢/١٧٥()، والنشر ١/٢٥٥طي (يانظر: مقدمة النشر لألستاذ الدكتور السالم الشنق  ) ٣(
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لـئ الفريـدة يف شـرح الآل« المسـمى هــ)،٦٥٦(ت: الفاسي أبي عبداهللا شرح -٣

 وهو مطبوع ومتداول. »القصيدة

إبراز المعاين شـرح حـرز « هـ)، المسمى٦٦٥شرح أبي شامة المقدسي (ت: -٤

 وهو مطبوع ومتداول. »األماين

وهــو  »المفيــد يف شــرح القصــيد« هـــ)، المســمى٧٢٨شــرح ابــن جبــارة (ت: -٥

 محقق يف عدة رسائل جامعية.

 يف شـرح كنـز المعـاين« هــ)، المسـمى٧٣٢شرح أبي إسحاق الجعربي (ت: -٦

 وهو مطبوع ومتداول. »حرز األماين

الجـوهر النضـيد « هـ)، المسـمى٧٦٩شرح شيخه أبي بكر ابن الجندي (ت: -٧

 وهو محقق يف عدة رسائل جامعية. »يف شرح القصيد

يف عــدد مـن المســائل، واســتدرك علــيهم يف  »الشــاطبية« كمـا أنــه نــاقش شـراح -

 .)١(جملة من المواضع

؛ فقـد »النشــر«و ،»الشـاطبية« اتضحت العالقة الوطيدة بـين وهبذا البيان الموجز

ــة؛ ظهــرت  »النشـــر« عــن بقيــة مصــادر »الشــاطبية« تميــزت ومراجعــه بمميــزات خاصَّ

مصدًرا مـن مصـادر فهـم  »النشـر« من أوله حتى آخره، وغدا »النشـر« أماراهتا يف كتاب

 .»الشاطبية« بعض المسائل المهمة يف

ا من هذه العالقة الوطيـدة، والدراسة التطبيقية م  ن هذا البحث ستظهر جانًبا مهم�

  وباهللا التوفيق، ومنه نستمد العون والتسديد.

                                           
وقد سجل مشروع بحثي يف قسم القراءات بكلية القرآن يجمع هذه المواضع ويدرسها، وسبق   ) ١(

 اإلشارة إليه يف الدراسات السابقة.
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 المطلب الثاين

 »الشاطبية« منهج ابن الجزري فيما بيَّنه من أبيات

 

ومصادره؛ ولذا  »النشـر« أحد أصول كتاب »الشاطبية« مرَّ يف المبحث السابق أن

ر ذكرهــا كثيــًرا عنــد عــزو الروايــات والطــرق إلــى مأخــذها مــن يتكــرَّ  »الشــاطبية« فــإن

 الكتب.

عند ابن الجزري نجده يتوقَّف عند بعض أبياهتـا إمـا بالبيـان  »الشاطبية« وألهمية

ــات ــن أبي ــزري م ــن الج ــرحه اب ــه وش ــا بيَّن ــاول م ــا يتن ــث إن بحثن ــتدراك، وحي  أو االس

فنقـول  ؛علـى منهجـه يف ذلـك؛ فسيكون الحـديث يف هـذا المبحـث منصـب�ا »الشاطبية«

 وباهللا التوفيق:

ًال   :»الشاطبية« : سبب بيان ابن الجزري لبعض أبياتأوَّ

إال يف  »الشاطبية« لم نقف على تصريح ٍمن ابن الجزري لسبب بيانه لبعض أبيات

 ؛ حيـث قـال عنـد بيانـه»الشـاطبية« موضع واحد نصَّ فيـه علـى سـبب إيضـاحه لمعنـى

المراد بالقطع المـذكور هـو: الوقـف؛ كمـا نـص « :)١(» تقفنَّ فال« قول الشاطبي:لمعنى 

  ، وإنما نبهت عليه؛ ألن الجعـربيعليه الشاطبي وغيره من األئمة...وذلك واضٌح 

 »فـال تسـكتنَّ « لو قال »فال تقفنَّ « يف قول الشاطبي:« ظن أنه السكت المعروف؛ فقال:

 .)٢(»؛ وذلك وهٌم لم يتقدمه أحد إليه»لكان أسدَّ 

مع ذلك فإنـه يمكـن أن نسـتنتج أهـم األسـباب التـي دعـت ابـن الجـزري لبيـان و

                                           
 ).١٠٧شاطبية، باب البسملة (من البيت رقم: ال   )١(

 ).١/٣٨١( للجعربي كنز المعاينانظر: ). و٦٧٦-٣/٦٧٥ر (ـالنش  )٢(
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من خالل المواضع التي تمت دراستها يف هذا البحث،  »الشاطبية« وشرح بعض أبيات

 وذلك يف النقاط التالية:

غموض داللة بعض األبيات التي تحتاج تحريًرا وتحقيًقـا: وهـذا كمـا يف بيانـه  -

 .)١(»ون الوقف وجهان أصالوعند سك« لقول الشاطبي:

ويف « : كما يف بيانه لقول الشاطبي:»الشاطبية« حمل المجمل على المفصل يف -

 .)٢(»األجزاء خير من تال

ذكر الشاطبي لقاعدة عامة يدخل فيها، أو يستثنى منها بعض المواضع: كما يف  -

 .)٣(»ويف طال خلف مع فصاال« قول الشاطبي:

 الشاطبي يف الشاطبية: مثل كلمـة اظ التي استخدمهااختالف داللة بعض األلف -

 .)٤(»وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا« يف قول الشاطبي: »اإلخفاء«

عدم اقتناع ابن الجزري بما ذكره الشـراح يف معـاين بعـض األبيـات: مثـل بيانـه  -

 .)٥(»ولكن رؤوس اآلي قد قل فتحها« لقول الشاطبي:

                                           
؛ »كالياء أقـيس معـدال«ومثله: عند قول الشاطبي  ).١٧٦ب المد (من البيت رقم: شاطبية، باال   )١(

فقد فهم بعض الشراح أن وجه التسهيل كالواو وجه غير مقيس خالًفا البن الجزري الـذي لـم 

 ير أن عبارة الشاطبي يفهم منها هذا.

 ).١٠٦شاطبية، باب البسملة (من البيت رقم: ال   )٢(

؛ »وامدد لو حـافظ بـال«ومثله: قول الشاطبي  ).٣٦١لالمات (من البيت رقم: شاطبية، باب اال   )٣(

فقد اختار ابن الجزري أن يكون لهشام اإلدخال قوًال واحًدا، يف حين أن بعض الشـراح ألحقـه 

 بالخالف المذكور يف باب (الهمزتين من كلمة).

 ).٩٩شاطبية، باب االستعاذة (من البيت رقم: ال   )٤(

 ).٣١٥ة، باب اإلمالة (من البيت رقم: شاطبيلا   )٥(
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الشـراح وتوهمهم لمعنى بعيـد: كمـا يف استدراك ابن الجزري على فهم بعض  -

 .)١(»وتفخيمه ذكرا وسرتا وبابه« قوله:

تضعيف بعض الشـراح لوجٍه من أوجه القراءات الصـحيحة: مثـل بيانـه لقـول  -

 .)٢(»ويف شركاي الخلف يف الهمز هلهال« الشاطبي:

على خالٍف عن القارئ ال يصح عنه: كما يف قول  »الشاطبية« توهم داللة بيت -

 .)٣(»بان لسانه بخلف ويف طه بوجهين بجال« الشاطبي:

 ذكر الشاطبي لوجـه غريـب َقـلَّ َمـْن سـبقه إليـه: كمـا يف قولـه يف بـاب التكبيـر: -

 .)٤(»وبعض له من آخر الليل وصال«

 تــوهم تضــعيف الشــاطبي لــبعض األوجــه الصــحيحة: كمــا يف قــول الشــاطبي: -

 .)٥(»وكتابيه باالسكان عن ورش أصح تقبال«

 يف المواضع التي بيَّنها: »الشاطبية« ثانًيا: طريقته يف توضيح مراد

 »الشاطبية« يجد أن ابن الجزري قد نشـر ما يؤخذ من »النشـر« إن الناظر يف كتاب

للقراء السبعة يف كل الكتاب، ونسـتطيع القـول: إنـه اسـتوعب العـزو للشـاطبية يف ُجـلِّ 

قد وقف عند بعض األبيات وقفة توضيح وبيان؛ أوجه القراءات أصوًال وفرًشا، إال أنه 

 وإسهاًبا، كما أنه لم يثبت بعض األوجه من الشاطبية؛ لفهمه أن ذلك الوجـه ال إجماًال 

                                           
 ).٣٤٦شاطبية، باب الراءات (من البيت رقم: ال   )١(

 ).٨٠٨شاطبية، فرش سورة النحل (من البيت رقم: ال   )٢(

 ).١٦٣شاطبية، باب هاء الكناية (من البيت رقم: ال   )٣(

 ).١١٢٨شاطبية، باب التكبير (من البيت رقم: ال   )٤(

 ).٢٣٤قل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها (من البيت رقم: شاطبية، باب نال   )٥(
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 يؤخذ منها، ونجمل أهم مالمح طريقته يف ما يلي:

تصـريحه يف بعـض المواضـع بالبيـت مـن الشـاطبية والمـراد منـه: مثـل شـرحه  -

 .)١(»الوجهان عنه مسهال وذو البدل« لقول الشاطبي:

دون أن يذكر البيت  »الشاطبية« يذكر أحياًنا مراد الشاطبي، أو ما يؤخذ من - 

ال على ذلك: كما يف قوله عند: ، )أشار إليه الشاطبي(: وغيرها]١٢[التوبة:    الدَّ

 .)٢(»ويف النحو أبدال« وهو يقصد قول الشاطبي:

ون نسبة األقوال ألصحاهبا غالًبا: كما يف بيانه يذكر اختالف شراح القصيدة بد -

 .)٣(»وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا« لقول الشاطبي:

 وقد ينسب القول لبعض الشـراح: كما ذكر قول الجعربي عند قول الشـاطبي: -

 .)٤(»فال تقفن الدهر فيها فتثقال«

ذكـر  ، ونجد األمر خالف ما»الشاطبية« ألكثر أو بعض شراح وقد ينسب فهًما -

 .»الشاطبية« فيما اطلعنا عليه من شروح

، ولكــن أثنــاء عرضــه لألوجــه »الشــاطبية« يف بعــض المواضــع ال يبــين معنــى بيــت - 

وعزوها للكتب التي روهتا يؤخذ فهم ابن الجزري لمراد الشـاطبي يف البيـت: ومثـال ذلـك 

 . )٥(»...وال نص كال حب« فهم ابن الجزري أنه يوجد رموز للقراء يف قول الشاطبي:

                                           
 ).٥٦٢شاطبية، فرش سورة آل عمران (من البيت رقم: ال   )١(

 ).١٩٩شاطبية، باب الهمزتين من كلمة (من البيت رقم: ال   )٢(

 ).٩٩شاطبية، باب االستعاذة (من البيت رقم: ال   )٣(

 ).١٠٧شاطبية، باب البسملة (من البيت رقم: ال   )٤(

  ).١٠٢شاطبية، باب البسملة (من البيت رقم: ال   )٥(
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ــان يف  - ــا إذا ك ــع، خصوًص ــر المواض ــالرتجيح يف أكث ــزري ب ــن الج ــان اب ــز بي تمي

ــراح ــين ش ــالف ب ــاطبية« الموضــع خ ــاطبي:»الش ــول الش ــف يف ق ــا رجــح أن األل  : كم

 لإلطالق، خالًفا لمن قال: إهنا للتثنية. )١(»وأخمال«

ح ثابـاستناده يف الرتجيح على مرجحـات مختلفـة - ت يف : ككـون القـول المـرجَّ

الرواية، أو أصح يف النقـل، أو أن القـول قـال بـه السـخاوي وهـو مـن تالميـذ الشـاطبي 

ح هـو الموافـق للغـة  وأعرف بمراد شيخه، أو أنه قول الجمهور، أولكون القول المرجَّ

 والسياق.

استخدم ابن الجزري عدًدا من األلفاظ للداللة على الرتجيح لمراد الشـاطبي،  -

 الظاهر، األَْولى، األرجح، ال شك أنه أراد). وهي: (الصواب، واضح،

للجمهـور،  »الشـاطبية« يالحظ أن ابن الجزري قد ينسب قوًال يف بيان بيٍت من -

، كمـا فعـل »الشـاطبية« وال يقصد هبم األكثر، بل األشهر أو الذين هـم عمـدة يف شـرح

الشــراح، ثـم ؛ فنسب قـوًال ألكثـر )٢(»وإخفاؤه فصل...« عند بيان معنى قول الشاطبي:

 ذكر القول اآلخر الذي رجحه ونسبه للجمهور كالجعربي.

الشـراح الذين أشار إليهم يف المواضع التـي بيَّنهـا هـم: السـخاوي، والفاسـي،  -

وأبو شامة، وابن جبارة، والجعربي. كما ذكر األستاذ ابن بصـخان يف أحـد المواضـع، 

 .»للشاطبية« ولم نقف له على شرٍح 

 * * * 

                                           
 ).٢٤٧شاطبية، باب وقف حمزة وهشام على الهمز (من البيت رقم: ال   )١(

 ).٩٩شاطبية، باب االستعاذة (من البيت رقم: ال   )٢(
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 الثالث المطلب

 »لـلشاطبية« »النشر« لبيان ابن الجزري يف القيمة العلمية

 

يعترب اإلمام ابن الجزري من أهم علماء القراءات؛ ولذا فإن آراءه لها قيمة علمية 

  كبيرة؛ من حيـث قوهتـا، وتـأثر مـن جـاء بعـده هبـا، كمـا أن ُجـلَّ األسـانيد اليـوم تتصـل 

 بابن الجزري. 

قيمة علمية مهمة؛  »الشاطبية« ي بيَّنها ابن الجزري منولذا اكتسبت المواضع الت

 ، إال أنـه َأوالهـا مـن خـالل كتابـه»الشـاطبية« فابن الجزري وإن لم يقصد ابتـداًء شـرح

عنايــًة خاصــًة كمــا مــر توضــيح ذلــك يف المبحــث األول مــن هــذه الدراســة،  »النشـــر«

البيان يدل علـى أن بالشـرح و »الشاطبية« ووقوف ابن الجزري مع بعض المواضع من

 تلك المواضع فيها دقة، وتحتاج إلى تحرير وتدقيق.

وإن كانـت متـأخرًة يف  -ومن خالل الدراسـة التطبيقيـة التـي سـبق العمـل عليهـا 

ظهــرت لنــا عــدٌد مــن المميــزات العلميــة يف  - الرتتيــب المنهجــي يف هــذا البحــث

 توضيحات ابن الجزري، ونربز أهمها يف النقاط التالية:

احتواؤهــا علـــى ترجيحــات يف عـــدٍد مــن المســـائل المختلــف فيهـــا يف فهـــم  -

ًرا يف تلك المواضع.   الشاطبية؛ حيث أخرج لنا ابن الجزري فهًما محرَّ

إيراده لفهٍم لم يسبق إليه يف بعض المواضع، أولم يشتهر، وله من القوة والنظر  -

م يف بيــان معنــى البيــت المــراد؛    ولينظــر مــثالً: مــا حــرره مــا يجعلــه هــو القــول المقــدَّ

 .)١(»ويف األجزاء خير من تال« ابن الجزري لبيان معنى قول الشاطبي:

                                           
 ).١٠٦شاطبية، باب البسملة (من البيت رقم: ال   )١(
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بإيجـاز؛ ممـا يعـين النـاظر علـى اإلحاطـة  »الشاطبية« تلخيصه لمذاهب شراح -

 .»الشاطبية« باألقوال، والوصول للمعنى الراجح للمسألة المذكورة يف

لمسائل، والوصول للمعنـى الـراجح؛ ظهر تجرد اإلمام ابن الجزري يف طرح ا -

 إال بالدليل والربهان.  »الشاطبية« فهو إمام مجتهد ال يقلد أو يتبع شيًخا يف فهم

عدًدا من النصوص  »الشاطبية« حفظ لنا ابن الجزري يف المسائل التي بيَّنها من -

ا عن األستاذ ابن بص خان مـن واآلراء من كتٍب هي اآلن يف عداد المفقود؛ فقد نقل نص�

ولـم نقـف  »الشاطبية« كتاب له غير معلوم لدينا، كما ذكر بعض اآلراء منسوبة لشـراح

 .»الشاطبية« عليها يف ما بين أيدينا من شروح

* * * 
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 المبحث الثاين

 الدراسة التطبيقية

 وفرًشا)؛ (أصوًال  »الشاطبية« المواضع التي بيَّن فيها ابن الجزري بعض أبيات وفيه

 »الشاطبية« وابحسب ترتيب أب

 :وفيه أربعة عشر مطلًبا

 المطلب األول 

 باب االستعاذة

 

 :)١(الشاطبي وفيه موضع واحد هو: يف قول 

ــــاُؤُه َفْصــــ ــــاُه وُ  ٌل َوإِْخَف   اُتنَــــاعَ َأَب

 

  فِيِه َأْعَمالَ  ْلـَمْهَدِوياَوَكْم مِْن َفتًى كَ  *

وهـو  - اإلسـرار  »وإخفاؤه« يرى ابن الجزري أن الصواب يف معنى قول الشاطبي: 

 :»اإلخفاء« بـاختلف المتأخرون يف المراد «قال: ف؛ - إسماع المرء نفسه

فقال كثير منهم: هو الكتمان؛ وعليه حمل كالم الشاطبي أكثـر الشـراح، فعلـى  -

 هذا يكفي فيه الذكر يف النفس من غير تلفظ. 

شـاطبي، فـال وعليه حمل الجعربي كالم ال ؛وقال الجمهور: المراد به اإلسرار -

؛ ألن نصـوص المتقـدمين كلهـا وهذا هو الصوابيكفي فيه إال التلفظ وإسماع نفسه، 

ا للجهر، وكونه ضد�   .)٢(»ا للجهر يقتضي اإلسرار به، واهللا تعالى أعلمعلى جعله ضد�

                                           
 ).٩٩شاطبية (البيت رقم: ال   )١(

وال يكفــي فيــه التصــور، وال «): ١/٣٦٣( المعـاين ). وقــال الجعــربي يف كنــز٣/٦٤٨ر (ـالنشـ   )٢(

 .»يزيد عليه أن إعمال اآللة دون صوت، وضده: الجهر، وأقله
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هو: (الكتمان) كما ذكر ابـن الجـزري  »اإلخفاء« لكن لم نقف على من قال بأنو

وأقلـه إسـماع القـارئ  ل إن األكثـر علـى أن معنـاه: (اإلسـرار)،أنه قول أكثر الشراح، بـ

إال  وغيرهم، )١(شامةأبي الفاسي وكالسخاوي وكما نسبه ابن الجزري للجمهور؛  نفسه

واإلخفــاء هنــا: مصــدر «: أن الهمــذاين ذكــر أن معنــى اإلخفــاء: (الكتمــان) حيــث قــال

  .)٢(»سترتته وكتمتها، إذا ءقولك: أخفيت الشي

* * * 

                                           
)، وإبراز المعاين ١/١١٨)، والآللئ الفريدة للفاسي (١/١٢٨انظر: فتح الوصيد للسخاوي (   )١(

 ).١/١٣٨ألبي شامة (

 .)١/٢٣٥( همذاينللالدرة الفريدة    )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   »...الشاطبية«منت ي بيان اإلمام ابن اجلزري لبعض أبيات ـاإلضاءة ف

٢٤  

 لمطلب الثاينا

 باب البسملة

 

 وفيه أربعة مواضع هي:

 :)١(قال الشاطبي الموضع األول: * 

ــوَرَتْيِن َفَصــاَحةٌ    َوَوْصــُلَك َبــْيَن السُّ

 

ـَوِصْل َواْسُكَتْن ُكلٌّ َجَال  *   الَ َياُه َحصَّ

ــهُ   ــٌه َذَكْرُت ــبَّ وْج ــالَّ ُح ــصَّ َك   َوَال َن

 

  ىَلـٌف ِجيُدُه َواِضـُح الطُّ ا ِخَال َوفِيهَ  *

؛ »جيـده«و ،»كـال حـب« فيـه رمـوز، وذلـك يف: الثاين يرى ابن الجزري أن البيت 

ا عن واختلف أيًض «كون البن عامر وأبي عمرو وجهان، ولورش ثالثة أوجه؛ فقال: في

الباقين، وهم أبو عمرو وابن عامر ويعقـوب وورش مـن طريـق األزرق بـين: الوصـل، 

  والسكت، والبسملة.

وأحــد الــوجهين يف ...»العنــوان« فقطــع لــه بالوصــل صــاحبفأمــا أبــو عمــرو  -

 .. .وهو الوجه اآلخر يف الشاطبية... »الهداية« ،...وقطع له بالسكت صاحبالشاطبية

وقطـع لـه  ،»الشاطبية«و ... »الهداية« وأما ابن عامر فقطع له بالوصل صاحب -

 . »الشاطبية« وهو الوجه اآلخر يف...»التلخيص« بالسكت صاحب

وأحـد ...»الهدايـة« ما ورش مـن طريـق األزرق فقطـع لـه بالوصـل صـاحبوأ -

 وقطـع لـه بالسـكت ابنـا غلبون...وهـو الوجـه الثـاين يف ،»الشـاطبية« الوجوه الثالثة يف

 وهــو الوجــه الثالـــث يف.. .»التبصــرة« ...وقطــع لــه بالبســملة صـــاحب»الشــاطبية«

                                           
 ).١٠٢-١٠١شاطبية (البيتان رقم: ال   )١(
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٢٥ 

  .)١(»»الشاطبِية«

البن  :»الشاطبية« نسب من أن ابن الجزري قدالسابق نجد  وعند التأمل يف النصِّ 

عامر وأبي عمرو بالوصل والسكت، ولورش بالوصـل والسـكت والبسـملة، وهـذا ال 

، وهذا ما عليـه أكثـر الشـراح كـالعيني رموز »جيده«و »كال حب« : إننايكون إال إذا قل

. )٣(مـًزا، وقد ردَّ ابن الجنـدي علـى مـن لـم يجعـل يف البيـت ر)٢(وابن آجروم والسيوطي

 .)٤(يرى أهنا ليست رموًزا كأبي شامة والقاضي »الشاطبية« وبعض شراح

  وثمـــرة الخـــالف بـــين القـــولين: أن لـــورش علـــى كـــال القـــولين ثالثـــة أوجـــه، 

  .)٥(وألبي عمرو وابن عامر وجهان على القول األول، وثالثة أوجه على القول الثاين

 :)٦(قال الشاطبي الموضع الثاين: * 

ـــْكتُ  ــــمُ ُهُم اوَس ـــنَفُّسٍ ْل   ْخَتاُر ُدوَن َت

 

  ْهـِر َبْسـَمالَ زُّ ِع الَوَبْعُضُهُم فِي اْألَْربَ  *

يرى ابن الجزري أن السكت هو: عبارة عن قطع الصوت زمنًا دون زمن الوقـف  

                                           
)، وتلخـيص العبـارات البـن بليمـة ٦٥وانظر: العنوان لألنصـاري ( .)٦٦٤-٣/٦٦٠ر (ـالنش   )١(

)، والتــذكرة ألبــي الحســن ابــن غلبــون ١/٢٤٨)، واإلرشــاد ألبــي الطيــب ابــن غلبــون (٢٢(

 ).٥٢)، والتبصرة لمكي (١/٦٣(

شـرح السـيوطي )، و٣٢٩-٢/٣٢٨أ)، وفرائد المعاين البـن آجـروم (٤للعيني (حل الشاطبية    )٢(

)٤٢(. 

 .) [تحقيق: د. عبدالرزاق الحافظ]٧٨٨الجوهر النضيد (   )٣(

 ).٣٨)، والوايف للقاضي (١/٢٣١انظر: إبراز المعاين ألبي شامة (   )٤(

 ).٢٣٦-١/٢٣٥( البن القاصح سراج القارئ المبتدئانظر:    )٥(

 ).١٠٣طبية (البيت رقم: شاال   )٦(
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٢٦  

أن  :أي ؛»دون تـنفس« ، وعلى ذلك بـيَّن مـراد الشـاطبي يف قولـه:)١(تنفس عادًة من غير

وأما تقييـدهم « :تنفس سواء قلَّ زمنه أو كثر؛ فقال يف النشرضابط السكت عنده عدم ال

  بكونه دون تنفس فقد اختلفت أيًضا يف المراد به آراء بعض المتأخرين:

إلــى عــدم اإلطالــة  »دون تــنفس« اإلشــارة بقــولهم« فقــال الحــافظ أبــو شــامة: -

 .)٢(»المؤذنة باإلعراض عن القراءة

 أقصر من زمن إخراج الـنفس؛ ألنـه قليًال  قطع الصوت زماًنا« وقال الجعربي: -

 . )٣(»إن طال صار وقًفا يوجب البسملة

وليس المـراد بـالتنفس هنـا إخـراج  ،أي دون مهلة« وقال األستاذ ابن بصخان: -

فدل  ؛سه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلكفَ س بدليل أن القارئ إذا أخرج نَ فَ النَّ 

  .»على أن التنفس هنا بمعنى المهلة

وقــال ابــن جبــارة: دون تــنفس: يحتمــل معنيــين: أحــدهما: ســكوت يقصــد بــه  -

الفصل بين السورتين ال السكوت الذي يقصد به القارئ التنفس، ويحتمل: أن يراد به 

سكوت دون السكوت ألجل التنفس، أي: أقصر منـه، أي: دونـه يف المنزلـة والقصـر، 

يعلم مقدار السكوت ألجـل التـنفس لكن يحتاج إذا حُمل الكالم على هذا المعنى أن 

 .)٤(القراءرف قال: ويعلم ذلك بالعادة وعُ  ،حتى يجعل هذا دونه يف القصر

                                           
 ).٣/٦١٦النشر (   )١(

 ).١/٢٣٢براز المعاين (إ   )٢(

 ).١/٣٧٣كنز المعاين (  )٣(

يحتمل أمرين: أي من غير  »دون تنفسٍ «وقوله: «): أ٦٤ل (» المفيد«نص ابن جبارة يف شرحه    )٤(

 =رة إلـىقطع نفس؛ ألن ذلك يكفي يف اإليذان بانقضاء السورة، ويف الغرض من الفصل اإلشا
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٢٧ 

أن  »دون تـنفس« : الصواب حمـل (دون) مـن قـولهم:- أي ابن الجزري -قلُت 

ومـا أجمـع عليـه أهـل األداء  ،كما دلت عليه نصـوص المتقـدمين ؛تكون بمعنى (غير)

كت ال يكون إال مع عدم التنفس سواء قلَّ زمنـه أو كثـر، وإنَّ من المحققين من أن الس

 ا لوجوه:حمله على معنى (أقل) خطأ، وإنما كان هذا صوابً 

تسكت حتى يظن أنـك قـد نسـيت،  :عن األعشى ما تقدم من النّص  :(أحدها) -

  .س وغيرهفَ وهذا صريح يف أن زمنه أكثر من زمن إخراج النَّ 

ــا) - ــاحب ال :(وثانيه ــول ص ــبهج:ق ــرارها« م ــؤذن بإس ــكتة ت ــرار )١(»س . أي: بإس

 س بال نظر.فَ البسملة، والزمن الذي يؤذن بإسرار البسملة أكثر من زمن إخراج النَّ 

أقل « كما قدروه بقولهم: ،أنه إذا جعل بمعنى (أقل) فال بد من تقديره :(ثالثها) -

 وعدم التقدير أولى. ،ونحو ذلك »سفَ من زمان إخراج النَّ 

أن تقــدير ذلــك علــى الوجــه المــذكور ال يصــح؛ ألن زمــن إخــراج  :هــا)(رابع -

 ار يبين ذلك.بواالخت ،من زمٍن قليل السكت س وإن قلَّ ال يكون أقّل فَ النَّ 

  أن التنفس على الساكن يف نحو:: (خامسها) -     :وغيرها]١١[البقرة ،  

 و     :ووغيرها]٩٤[البقرة ،    و ،]٦١نس:[يو     :وغيرها] ٣٤[اإلسراء 

  كما ال يجوز التنفس على الساكن يف نحو: ،ممنوع اتفاًقا    ] :٢٤الحشر[،   

 و   ] :و، ]٢٤الحشر       :و ،وغيرها] ٤[آل عمران     :٤٧[اإلسراء 

                                           
عدم اإلطالة لئال يعد الساكت معرًضا عن القراءة. ويجـوز أن يكـون المـراد: السـكوت لهـم =

س، وهو الظاهر؛ فعلى هذا يعلم مقدار السـكوت فَ دون تنفس أي: أقلَّ من السكوت ألجل النَّ 

 .»س حتى يكون هذا أقل منهفَ ألجل النَّ 

 ).١/٣٤٦المبهج لسبط الخياط (   )١(
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٢٨  

مة ال يجوز، وال فرق بين أن يكون بين سكون إذ التنفس يف وسط الكل؛ وغيرها]

 وحركة، أو بين حركتين. 

ه مع السكت بدون مهلـة لـم َس فَ وأما استدالل ابن بصخان بأن القارئ إذا أخرج نَ 

أراد مطلـق السـكت فإنـه يمنـع مـن  نيمنع من ذلك؛ فإن ذلك ليس على إطالقه، فإنه إ

ــاء الكلمــ ــا، إذ ال يجــوز التــنفس يف أثن ــين  ةذلــك إجماًع منا، وإن أراد ســكًتا ب كمــا قــدَّ

فـإن ذلـك جـائز باعتبـار أن أواخـر السـور يف نفسـها  ،السورتين من حيث إن كالمه فيه

  تمام يجوز القطع عليها والوقف؛ فال محذور من التنفس عليها.

نعم ال يخرج وجه السكت مع التنفس، فلو تنفس القارئ آخر سورة لصاحب 

  :السكت، أو على      :و ،]١[الكهف        ] :لحفص من غير مهلة  ]٥٢يس

إذ الوقف يشرتط فيه التنفس مع المهلة، والسكت ال يكون  ؛لم يكن ساكًتا وال واقًفا

 .)١(»فاعلم ذلك، وإن كان ال يفهم من كالم أبي شامة ومن تبعه ،معه تنفس

 وابــن القاصــح واألصــفهاين )٢(كالســخاوي »الشـاطبية« جمهــور شــراح وقـد نــص

  علـــى أن الســـكت يلـــزم منـــه (عـــدم التـــنفس) كمـــا حـــرره غيـــرهم و )٣(وابـــن آجـــروم

                                           
 ).٦٢٤-٣/٦٢٠النشر (   )١(

على أن ابن الجندي فهم من قـول السـخاوي عنـد شـرحه لهـذا البيـت:  ).٢/٢٠٧( فتح الوصيد   )٢(

تقليَل السـكت مـن غيـر تـنفُّس؛ ألن ذلـك يكفـي يف  - لمن ترك التسمية  - إنما اختار أهل األداء «

بالسـورة؛  ائً اإلشعار بانقضاء السورة، ويف الِعَوض من الفصل، وألنه إذا طال السـكت صـار مبتـد

  ر (أي: ســكت) ال يكــون مبتــدئ�؛ ولــو تــنفس، وإليـــه ذهــب ـ: أن القــارئ إذا قصــ»فلزمــه التســمية

 [تحقيق: د. عبد الرزاق الحافظ]. )٨٠٣أبو شـامة؛ وفيه نظر، واهللا أعلم. انظر: الجوهر النضيد (

وفرائــد ، )١/٢٣٧( البــن القاصــح ســراج القــارئ، و)١/١٨٧(لألصــفهاين كاشــف المعــاين    )٣(

 ).٢/٣٣٤المعاين البن آجروم (
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٢٩ 

 . )١( ، وهو الراجحالسابق ابن الجزري يف النصِّ 

الذين رد عليهم ابن الجـزري هم و ؛»الشاطبية« بينما خالف يف ذلك بعض شراح

 .)٢( شامة ويف كالمه السابق، وعلى رأسهم أب

 :)٣(ل الشاطبي قاالموضع الثالث: * 

ـــَراَءةً  ـــَدْأَت َب ـــْلَها َأْو َب ـــا َتِص   َوَمْهَم

 

ــ * ــِمالَ ا بِ لَِتنِْزيلَِه ــَت ُمَبْس ــْيِف َلْس   السَّ

ــَوَال   ــدَّ مِنَْه ــ ُب ــوَرةً ا فِ ــَدائَِك ُس   ي اْبتِ

 

  َر َمـْن َتـالَ يَّـي اْألَْجَزاِء َخ ا َوفِ ِسَواهَ  *

وأمــا مــن ذهــب إلــى «ذكــر ابــن الجــزري مســألة البســملة يف وســط بــراءة فقــال:  

البسملة يف األجزاء مطلًقا؛ فإن اعترب بقاء أثر العلة التي من أجلها حذفت البسـملة مـن 

، وإن لـم يعتـرب كالشاطبي ومن سلك مسـلكه: لـم يبسـمل ؛أولها وهي نزولها بالسيف

ًة بسمل بال نظر   .)٤(»بقاء أثرها، أو لم يرها علَّ

 منيف أواسط براءة كأولها  ةمنع البسمل ابن الجزري السابق ظاهر يف فهمه ونصُّ 

لتنزيلهـا بالسـيف لسـت « :تخريًجا مـن العلـة التـي ذكرهـا الشـاطبي بقولـه »الشاطبية«

 .)٥( كاملةً ويؤيد هذا أيًضا نزول سورة براءة  ،»مبسمال

                                           
وسكتة حفـص دون قطـع «)، وقوله: ١٩ :(بيت »ا مقلالسكتً «واستشهد أيًضا بقول الشاطبي:    )١(

 ).٦٩١-٣/٦١٨ر (ـالنشانظر: ). ٨٣٠:(بيت »لطيفة

 .ب)٥٦ل ومال علي قاري ( ،)١/٥٦السنباطي (ك »للشاطبية«وممن نحا نحوه يف شرحه    )٢(

 ).١٠٦-١٠٥(البيتان رقم: شاطبية ال   )٣(

 ).٣/٦٧٤النشر (   )٤(

حـج أبـي بكـر بالنـاس يف سـنة  ابالمغـازي، بـتـاب ك ،أخرجه البخاري عن الـرباءة بـن عـازب   )٥(

 ).٤٣٦٤ديث رقم (حتسع، 
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٣٠  

يجيزون  )١(والقاضيوالجعربي  كالسخاوي والفاسي »الشاطبية« شراحُجّل بينما 

ويف األجـزاء خيـر مـن « ة لـدخولها تحـت عمـوم قـول الشـاطبي:البسملة يف وسط براء

 .»تال

أطلـق البسـملة يف أواسـط السـور عامـة دون أن ينبـه  )٢(قيرْ وَ وبعض الشـراح كـاللَّ 

ويف األجزاء خير « ، وحكى الضباع كال القولين يف فهم قول الشاطبي:على وسط براءة

 .)٣( ، وذكر أنه ال نصَّ للمتقدمين فيه»من تال

 :)٤(قال الشاطبي موضع الرابع: ال* 

ــوَرةٍ  ــِر ُس ــْع َأَواِخ ــْلَها َم ــا َتِص   َوَمْهَم

 

ـــ * ْهَر فِيَه ـــنَّ الـــدَّ ـــالَ َتِقَف   ا َفَتـــْثُقَال َف

خالًفـا لوقـف، : هـو ا»فال تقفـنَّ « قول الشاطبي:ب يرى ابن الجزري أن المقصود 

كور هو: الوقـف؛ المراد بالقطع المذ«للجعربي الذي ظن أنه السكت؛ فقال يف النشر: 

، وإنمــا نبهــت عليــه ألن عليــه الشــاطبي وغيــره مــن األئمــة...وذلك واضــٌح  كمــا نــصَّ 

 :لـو قـال :»فال تقفنَّ « ظن أنه السكت المعروف؛ فقال يف قول الشاطبي: الجعربي 

؛ وذلـك وهـٌم لـم يتقدمـه أحـد إليـه، وكأنـه أخـذه مـن كـالم »لكـان أسـدَّ  »فال تسكتنَّ «

، فلـم يتأملـه، »فإذا لم يصلها بآخر سورة جاز أن يسكت عليهـا« السخاوي حيث قال:

اختار األئمـة لمـن « ولو تأمله لعلم أن مراده بالسكت الوقف؛ فإنه قال يف أول الكالم:

                                           
 كنـز المعـاين، و)١/١٦٠( للفاسي لئ الفريدةلآل، وا)٢/٢١٠(للسخاوي فتح الوصيد انظر:    )١(

 ).٤٩(للقاضي لوايف وا ،)٣٨٠ ،١/٣٧٧( للجعربي

 ).١/٨٢المفيد (   )٢(

 ).٢٨: إرشاد المريد (انظر   )٣(

 ).١٠٧شاطبية (البيت رقم: ال   )٤(
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٣١ 

 .)١(»»يفصل بالتسمية أن يقف القارئ على أواخر السور ثم يبتدئ بالتسمية

، ولـم نقـف هذا القـولى لم يسبق إل الجعربي واألمر كما قال ابن الجزري يف أن

 ، واهللا أعلم.ليهععلى من وافقه 

* * * 

                                           
 للجعـربي كنز المعاين، و)٢/٢١٢(للسخاوي فتح الوصيد  انظر:). و٦٧٦-٣/٦٧٥ر (ـالنش   )١(

)١/٣٨١.( 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   »...الشاطبية«منت ي بيان اإلمام ابن اجلزري لبعض أبيات ـاإلضاءة ف

٣٢  

 المطلب الثالث

 باب هاء الكناية

 

 :)١(الشاطبي وفيه موضع واحد هو: يف قول 

  هُ اَن لَِسـانُ َبـُر اْلَهـاِء ـي اْلُكلِّ َقْصـَوفِ 

 

ــبِ  * ــٍف َوفِ ــُخْل ــَال  هَ ي َط ــَوْجَهْيِن ُبجِّ   بِ

  :لهشام يف ذكر ابن الجزري    :٢(وجًها واحًدا، وهو الصلة فقط ]٧٥[طه(. 

، بينمـا »الشـاطبية« مـن شـراح )٣( وهذا الفهم وافقه عليـه أبـو شـامة وابـن القاصـح

؛ وقـالوا: إن لهشـام وجهـين )٤( وابـن آجـروم والهمذاين والفاسـي خالفه البعض كـشعلة

 والقصر. ،هما: الصلة

 »الشاطبية« فهمه من أن لهشام من »المسائل التربيزية« وقد أكد ابن الجزري يف

ويف الكل قصر ««ئل عن قول الشاطبي: وغيرها وجًها واحًدا فقط، حيث ُس 

أيًضا كما يف  ]٧٥[طه:   شعر بأن لهشام وجهين يف: : وظاهر كالمه يُ »الهاء...الخ

                                           
 ).١٦٣شاطبية (البيت رقم: ال   )١(

 ).٣/٧٧٩النشر (   )٢(

-١/٣٠١( البن القاصـح المبتدئ سراج القارئ، و)١/٢٠٥( ألبي شامة راز المعاينإبانظر:    )٣(

قرأهـا جميعهـا  »لسـانه«وإن هشاما وهو المشار إليـه بـالالم مـن قولـه «: شرحهقال يف و) ٣٠٤

. وهذا الكالم يوحي »بالصلة كباقي القراء :والثاين ،باختالس الهاء كقالون :أحدهما :بوجهين

 .على وجه واحد له ولكنه يف التلخيص نصَّ  ،يهان فيأنه يرى الوجه

 للفاسي لآللئ الفريدةوا ،)١/٣٣٤( للهمذاين الدرة الفريدةو ،)٨٨(لشعلة  كنز المعاينانظر:    )٤(

 ).٢/٥٠٨، وفرائد المعاين البن آجروم ()١/٢٠٠(
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٣٣ 

ر هذا البيت بعض الشراح؛ كالفاسي والجعربي حيث  الكلمات التسع السابقة، وكذا فسَّ

ح  »التقريب«و »الطيبة«و »التيسير« ،...وكالم»وجه قصر هشام من الزيادات« قال: مصرِّ

الصلة فقط كقول أبي شامة يف شرح هذا البيت. بينوا لنا هل يصّح  )١(بأن لهشام فيهما

ليس ذلك «فأجاب ابن الجزري بقوله:  »لهشام الوجهان أم له الصلة كما هو المشهور؟

 غيره، وغايته أنه يحتمل احتماًال  »ويف طه بوجهين بجال« ر من قوله:بالظاهر، بل الظاه

بعيًدا، وال يصح له من حيث الرواية سوى الصلة، إذ كل من روى االختالس عن هشام 

 . )٢(»يف أخواهتا لم يرد عنه سوى الصلة، وكالم أبي شامة هو الصحيح

ثـم بعـد ذلـك  ،و أكثـرلقارئ أة ويالحظ من تتبع منهج الشاطبي أنه إذا ذكر قاعد

شاركه قارئ آخر يف كلمة تدخل تحت القاعدة السابقة فإنه يذكر كل من قـرأ هبـا حتـى 

ه قـد أعـاد فإنـ )٣(»وما بعـد راء شـاع حكمـا«  يف باب اإلمالة:وإن سبق ذكره؛ كقوله مثًال 

 امـع أهنمـ ،حمزة والكسائي المرموز لهم بالشين مع أبي عمرو المرموز له بالحاءذكر 

وحمــزة مــنهم والكســائي « يف إمالــة هــذه القاعــدة يف أول البــاب حينمــا قــال: النيــدخ

ويف طـه بـوجهين « ؛ وعليه فلو كان لهشام وجهـان ألعـاد ذكـره يف قولـه:)٤(»بعده...الخ

 ي ما اختاره ابن الجزري. ، وهذا يقوِّ »بجال

                                           
 هكذا يف المطبوع، والصواب: (فيها).   )١(

التيسـير  وانظـر: ).٨٧-٨٤ئل التربيزيـة يف القـراءات (أجوبة اإلمـام ابـن الجـزري علـى المسـا   )٢(

ــداين ( ــدة)، وا١٥٢لل ــئ الفري ــز المعــاين للجعــربي ()١/٢٠٠( للفاســي لآلل -٢/٥١٨، وكن

 ) كالهما البن الجزري.١/٢٤٠) والتقريب (١٥٦)، والطيبة (البيت رقم:٥١٩

 .)٣١١الشاطبية (البيت رقم:   )٣(

 ب).١٥٠/ل٢ظر: المفيد البن جبارة (وان .)٢٩١الشاطبية (البيت رقم:    )٤(
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٣٤  

 المطلب الرابع

 باب المد والقصر

 

 وفيه موضعان هما: 

 :)١(ال الشاطبي قالموضع األول: * 

ـــٍر  ـــٍت َأْو ُمَغيَّ ـــٍز َثابِ ـــَد َهْم ـــا َبْع   َوَم

 

َال  ٌر َوَقـْد ُيـْرَوى لِـَوْرشٍ ـَفَقْص  *   ُمَطـوَّ

ـــــ  ـــــآَمَن َه ـــــْوٌم َك ـــــَطُه َق   ُؤَال َوَوسَّ

 

ـــــ * ــــــِء آلِ ـــــثَِّال ى لِِال َهًة آَت ـــــاِن ُم   يَم

  هنا مسألتان: 

 لهمز ضعيف؟ول يف المد الواقع بعد اهل وجه الطُّ  المسألة األولى: -

  :اهل كلمت المسألة الثانية: -     ]:يف هذا البيت؟ نتدخال ]٩١، ٥١يونس 

 أما المسألة األولى: 

ول يف المد الواقع بعد الهمز لورش، وذلك يف فقد قال ابن الجزري عن وجه الطُّ 

  نحو:   :»المد وضعَّف ، »قصيدته« الشاطبي يف...وأثبت الثالثة جميًعا

 هأن »وقد يروى لورش مطوال« ففهم ابن الجزري من قول الشاطبي: ؛)٢(»الطويل

وهو اختيار الشاطبي حسبما «ول ويختار القصر؛ كما قال يف النشر: يضعِّف وجه الطُّ 

 . )٣( »نقله أبو شامة عن أبي الحسن السخاوي عنه

                                           
 ).١٧٢-١٧١شاطبية (البيتان رقم: ال   )١(

  ).٣/٨٣٦النشر (   )٢(

 ).١/٣٣٢وانظر: إبراز المعاين ألبي شامة ( ).٣/٨٣٥النشر (   )٣(
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٣٥ 

ي قـد أشـار ولم نقف على من سبق ابن الجزري إلـى هـذا الفهـم، إال أن الجعـرب

؛ ولعـل )١(التقليلول من أهل األداء، وألن (قد) مع المضارع تفيد إلى قلة من روى الطُّ 

 .وصف (القلة) يشير إلى الضعف، واهللا أعلم

ــط،  ــول، والتوس ــة (الطُّ ــه الثالث ــواز األوج ــو ج ــل ه ــه العم ــذي علي ــراجح ال وال

 . )٢( والقصر) لورش يف المد الواقع بعد الهمز

   :المسألة الثانية

  ذكر ابن الجزري مسألة المد يف األلـف األولـى الواقعـة بعـد الهمـز يف:      

وأمـا ورش مـن طريـق األزرق فلـه «يف موضـعي يـونس لـورش فقـال:  ]٩١، ٥١يونس:[

حكم آخر من حيث وقوع كل من األلفـين بعـد الهمـز، إال أن الهمـزة األولـى محققـة، 

  والثانية مغيرة بالنقل.

ويف تسـهيلها  ،لف يف إبدال همزة الوصل التي نشأت عنها األلف األولىوقد اختُ 

 بين بين: 

ا، ومــنهم مـن رآه جـائًزا، ومـنهم مـن رأى تســهيلها فمـنهم مـن رأى إبـدالها الزًمـ

 ا... الزًما، ومنهم من رآه جائزً 

فعلى القول بلزوم البدل يلتحق بباب المد الواقع بعد همز، ويصير حكمها 

  :حكم   والقصر.  ،والتوسط ،المد :فيجري فيها لألزرق؛ 

  :وعلى القول اآلخر بجواز البدل يلتحق باب        ،و     لألزرق عن

  :ورش، فيجري فيها حكم االعتداد بالعارض، فيقصر مثل    وعدم االعتداد به ،

                                           
 ).٢/٥٤٥كنز المعاين ( :انظر   )١(

 ).٧٥الوايف للقاضي ( :انظر   )٢(
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٣٦  

 فيمد         ،وال يكون من باب:      وشبهه، فلذلك ال يجري فيها على

 توسط. :هذا التقدير

 وتظهر فائدة هذين التقديرين يف األلف األخرى:

فإذا قرئ بالمد يف األولى جاز يف الثانية ثالثة، وهـي المـد والتوسـط والقصـر؛  -

 فالمد على تقدير عدم االعتداد بالعـارض فيهـا، وعلـى تقـدير لـزوم البـدل يف األولـى،

...، والتوسـط يف »الشاطبية« يف...وعلى تقدير جوازه فيها إن لم يعتد بالعارض. وهذا

، والقصـر يف »الشـاطبية« ...الثانية مع مد األولى هبذين التقديرين المذكورين، وهو يف

الثانية مع األولى، وعلى تقدير االعتداد بالعارض يف الثانية، وعلى تقـدير لـزوم البـدل 

حســن أن يكــون علــى تقــدير عــدم االعتــداد بالعــارض فيهــا لتصــادم يف األولــى، وال ي

 أيًضا...  »الشاطبية« يف...المذهبين، وهذا الوجه

وإذا ُقرئ بالتوسط يف األولى جاز يف الثانية وجهـان، وهمـا التوسـط والقصـر،  -

ويمتنع المد فيها من أجل الرتكيب، فتوسط األولى على تقـدير لـزوم البـدل، وتوسـط 

ج مـن...على تقدير عدم االعتداد بالعارض فيها،الثانية  ...، وقصـر »الشـاطبية« ويخـرَّ

الثانيــــة علــــى تقــــدير االعتــــداد بالعــــارض فيهــــا، وعلــــى تقــــدير لــــزوم البــــدل يف 

ج من الشاطبية...األولى،  ...ويخرَّ

وإذا قرئ بقصر األولى جاز يف الثانية القصر ليس إال؛ ألن قصر األولى إمـا أن  -

ير لزوم البدل فيكون على مذهب من لم ير المد بعد الهمز كطـاهر ابـن يكون على تقد

غلبون، فعدم جوازه يف الثانية من باب أولـى، وإمـا أن يكـون علـى تقـدير جـواز البـدل 

ج مـنواالعتداد معـه بالعـارض  يكـون االعتـداد  ، فحينئـذٍ »الشـاطبية« كظـاهر مـا يخـرَّ

مع قصر األولى مد الثانية وتوسطها، فخذ  بالعارض يف الثانية أولى وأحرى، فيمتنع إًذا
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٣٧ 

وقد نظمت هـذه األوجـه التـي ال يجـوز غيرهـا ... تحرير هذه المسألة بجميع أوجهها

 :على مذهب من أبدل، فقلُت 

ــــ ــــ ِق رَ زْ َال لِ ــــ نَ آَال ي فِ   جــــهٍ وْ أَ  ةُ تَّ ِس

 

ـــعَ  * ـــإِ  هِ ْجـــى وَ َل ـــ الٍ دَ ْب  هِ لِ ْصـــى وَ دَ َل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ  ــــثَ وَ  دَّ ُمــــفَ   يرِ ْج ــــوَ  مَّ ا ُثــــًيــــانِ ثَ  ْث لِّ   نْ طَ سِّ

 

  رِ ـْصـقَ  عْ َمـ رِ ـْصـقَ الْ بِ  مَّ ُثـ رٍ ـْصـقَ بِ وَ  هِ بِ  *

قيد ليعلم أن وقفه ليس كـذلك، فـإن هـذه األوجـه الثالثـة  »لدى وصله« وقولي: 

علـى « الممتنعة حالة الوصل تجوز لكل مـن نقـل يف حالـة الوقـف كمـا تقـدم، وقـولي

جـه إبـدال همـزة الوصـل ألًفـا، أمـا ليعلم أن هذه الستة ال تكون إال على و »وجه إبدال

 على وجه تسهيلها فيظهر له ثالثة أوجه يف األلف الثانية:

 ....ظاهر كالم الشاطبي(المد) وهو  -

 ظاهر كالم الشاطبي أيًضا....(والتوسط)...وهو يف -

(والقصر) وهو غريب يف طريق األزرق؛ ألن أبا الحسن طاهر ابن غلبون وابن  -

  :عنه القصـر يف بـاببليمة اللذين رويا     مـذهبهما يف همـزة الوصـل اإلبـدال ال

ج من اختياره، التسهيل،   .)١(»واهللا تعالى أعلمولكنه ظاهر من كالم الشاطبي مخرَّ

 ]٩١، ٥١يـونس:[    وما ذكره ابن الجزري من أوجٍه يف مد األلف األولى من:

جها منه؛ قد أشار »للشاطبية« نسبها ؛ قال الجعربي يف »الشاطبية« إليه بعض شراحوخرَّ

  والمراد مـن:«تعليقه على كالم السخاوي:    ]:األلـف األخيـرة؛  ]٩١، ٥١يـونس

؛ ألن - لف الواقع بعد همز لـورشاأل مد من أي - ألن األولى ليست من هذا األصل

ر أو للهمزة، فيعلم من قرينة أولوية المغيرة ب اإللغـاء، وهـذا أظهـر مدها للساكن المقدَّ

                                           
 ).٨٧٣-٢/٨٦٩النشر (   )١(
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٣٨  

ر على تقـدير إرادتـه...وقال السـخاوي: ُأبقيـت األولـى « لرجحان المحقق على المقدَّ

ر؛ »لتحقــق ســببها ت للهمــزة الســابقة ال للســاكن المقــدَّ ، وهــذا يــؤذن بــأن األولــى ُمــدَّ

ــد،  ــري إال الم ــكون ال يج ــار الس ــى اعتب ــه الثالثــة، وعل ــا األوج ــورش فيه ــري ل فيج

روسنحققه يف الهمز  .)١(»تين، والمد فيهما على األصل المقدَّ

 :)٢(الشاطبيفقط على وجه اإلبدال بناًء على قول  )المد( وأغلب الشراح نصوا على

ــْيَن َال  ــٍل َب ــُز َوْص ــكَّ َوإِْن َهْم   نٍ ٍم ُمَس

 

ــِدَال  * ــُدْدُه ُمْب ــتِْفَهاِم َفاْم ــَزِة اِالْس   َوَهْم

ــــى َوَيْقُصـــَفلِْلُكـــلِّ َذا َأْوَلـــ    ِذيُرُه الَّ

 

ــــلٍّ  * ُل َعــــْن ُك ــــآَال  ُيَســــهِّ ــــثَِّال َك   َن ُم

 »الشـاطبية« ولم يلحقوه بباب األلف الواقع بعد الهمز، بل نص كثيـر مـن شـراح 

ر؛  على أن األلف األولى ليست من هذا الباب؛ ألن مدها ألجل السكون الالزم المقـدَّ

ــداًدا ــر اعت ــارض، والقص ــداًدا بالع ــد اعت ــان: الم ــورش وجه ــون ل ــه يك ــة  وعلي بالحرك

فيكـون يف الكلمـة تسـعة أوجـه: «، وقد ذكر ابن الجندي كال القولين فقـال: )٣(العارضة

الثالثة يف األولـى إذا كـان المـد لهـا ال للسـاكن، والثالثـة يف األخيـرة، وثالثـة يف مثلهـا 

، ووجهان يف )٤(بتسعة. وعلى قول من يقول إن المد للساكن يكون فيها وجهان: كم اهللا

                                           
ــاين    )١( ــز المع ــر:  ،)٥٥٠-٢/٥٤٩(كن ــدي (وانظ ــن الجن ــيد الب ــوهر النض ــق[ )٢٤٤الج    :تحقي

]. ولم نقف على نصِّ السـخاوي الـذي نقلـه الجعـربي، ومـا يف فـتح الوصـيد خالد إسحاق د.

 وأما: «) هو: ٢/٢٧٧(    فإنه اجتمع فيه همزتان: محققة ومخففة؛ فمّد المحققة، وترك

تين  .»يف كلمة المد لألخرى استثقاًال لمدَّ

 ).١٩٣-١٩٢شاطبية (البيتان رقم: ال   )٢(

 ).٧٨-٧٧)، والوايف (٤٨انظر: إرشاد المريد (  )٣(

  : قلنا: يبدو أن المقصود كـ ،ذكر المحقق أهنا هكذا رسمت يف المخطوط ولم يستطع قراءهتا   )٤(

      :٥٩[النمل[. 



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  أ. د. باسم بن محدي بن حامد السيد

  

٣٩ 

  .)١(»ةثالثة بست

 :)٢(قال الشاطبي الموضع الثاين: * 

ِهـْم بِاْلـ   َسـاكِنٍ  َمدِّ َمـا َقْبـَل ـَوَعْن ُكلِّ

 

َال وَ  *   ِعنَْد ُسُكوِن اْلَوْقِف َوْجَهاِن ُأصِّ

وكـذلك لـم يرتضـه «قال ابن الجزري عن وجـه قصـر المـد العـارض للسـكون:  

ــذ«، وقــال يف موضــع آخــر: )٣(»الشــاطبي ــم ي كر يف ســاكن الوقــف علــى أن الشــاطبي ل

السخاوي يف شرحه، وهـو  ول والتوسط، كما نصَّ (قصًرا)، بل ذكر وجهين وهما: الطُّ 

ويف عـين « يف شرح كالمه؛ لقولـه بعـد ذلـك: وهو الصوابأخرب بكالم شيخه ومراده، 

ــان ــدمَ  »الوجه ــوجهين المتق ــد: ال ــه يري ــفإن ــن (الطُّ ــه:ين م ــدليل قول ــط) ب  ول، والتوس

ولو أراد القصر لقال: والمد فضال؛ فمقتضى اختيـار الشـاطبي عـدم . »ضالول فُ والطُّ «

 .)٤(»القصر يف سكون الوقف

واســتنباط ابــن الجــزري لعــدم ارتضــاء الشــاطبي للقصــر يف العــارض للســكون 

؛ ففهـم ابـن الجـزري أن وجـه القصـر لـم »وجهـان أصـال« مأخوذ مـن قـول الشـاطبي:

ل عند الشاطبي  والفاسـي كالسـخاوي »الشـاطبية« شـراحُجـل وهو ما أشار إليـه  ؛يؤصَّ

 وغيرهم. )٥(قي والجعربي وابن القاصحرْ وَ واللَّ 

                                           
 ].خالد إسحاق د. :تحقيق. [)٢٤٦الجوهر النضيد (   )١(

 ).١٧٦شاطبية (البيت رقم: ال   )٢(

 )٣/٨٢٨النشر (   )٣(

 ).٨٣٠-٣/٨٢٩( النشر   )٤(

مفيـد يف ، وال)١/٢٣١(للفاسـي الآللـئ الفريـدة ، و)٢/٢٧٩(للسـخاوي فتح الوصـيد انظر:    )٥(

 =والحـق أن«) وقـال: ٢/٥٥٤(للجعـربي  كنـز المعـاينو ،)١/١٣٠( للـورقي شرح الشاطبية



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   »...الشاطبية«منت ي بيان اإلمام ابن اجلزري لبعض أبيات ـاإلضاءة ف

٤٠  

ـ ول، والقصـر)؛ وهناك بعض الشراح خالفوا هذا الفهـم فجعلـوا الـوجهين: (الطُّ

عبَّـر عـن «بـل إن األصـفهاين خطَّـأ مـن:  ،)١( والسـمين وأبـي شـامة وهو قول األصـفهاين

)، وإن كان مـن أفضـل الزمـان، وأعظـم الشـيوخ الوجهين: (بالمد المتوسط، والمشبع

 .)٢(»القراء؛ ألن سياق الكالم يأباه

وبعض الشراح كابن آجـروم ذكـر كـال القـولين ومـال إلـى أن المـراد بـالوجهين: 

(الطبيعي، واإلشباع)؛ ألهنما األصالن؛ إذ حرف المـد يف العـارض للسـكون إن اعتـرب 

ُأشبع، أما التوسـط فلـيس بأصـٍل وإنمـا هـو  فيه الوصل لم يشبع، وإن اعترب فيه الوقف

  .)٣(استحسان

ز األوجـه الثالثـة، إال أنـه يختـار اإلشـباع، والتوسـط. والراجح أن الشاطبي يجوِّ 

الصـحيح جـواز كـلٍّ «وكل األوجه الثالثة جائزة لجميع القراء كما قال ابـن الجـزري: 

وعدمـه عنـد الجميـع؛ إال من الثالثة لجميع القراء؛ لعمـوم قاعـدة االعتـداد بالعـارض 

ز فيه لكـل ذي مرتبـة يف الـالزم تلـك  عند من أثبت تفاوت المراتب يف الالزم فإنه يجوِّ

ز ما فوقها بحالٍ   .)٤(»المرتبة وما دوهنا للقاعدة المذكورة، وال يجوِّ

* * * 

                                           
 ).١/٣٢٩( البن القاصح لقارئسراج او ،»عبارته موهمة=

العقـد و ،)١/٣٣٥(  ألبـي شـامةإبـراز المعـاينو ،)١/٢٥٨(لألصفهاين كاشف المعاين انظر:    )١(

 .)١/٦٧٤(للسمين الحلبيالنضيد 

 .)١/٢٥٨كاشف المعاين (   )٢(

 ).٥٦٧-٢/٥٦٦انظر: فرائد المعاين (   )٣(

 ).٨٢٩-٣/٨٢٨النشر (   )٤(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  أ. د. باسم بن محدي بن حامد السيد

  

٤١ 

 المطلب الخامس

 باب الهمزتين من كلمة

 

 :)١(الشاطبي  وفيه موضع واحد هو: يف قول

ـــالْ َوآئِ  ـــًة بِ ـــدَّ َوْحـــَدهُ مَّ ـــْد َم   ُخْلِف َق

 

ْل َسَما َوْصفً  *   ي النَّْحِو ُأْبـِدَال ا َوفِ َوَسهِّ

 ١٢[التوبـة:     يف: يرى ابن الجزري أن الشاطبي أشار إلى وجه اإلبـدال يـاء 

وذهـب آخـرون إلـى «حيث قـال:  -نافع وابن كثير وأبي عمرو - »سما« ألهل وغيرها]

وأبـو العـز  »كافيـه« علـى ذلـك أبـو عبـد اهللا بـن شـريح يف اء خالصـة؛ نـصَّ أهنا تجعل يـ

 »جـامع البيــان« والــداين يف ،....، وأشــار إليـه أبــو محمـد مكـي»إرشـاده« القالنسـي يف

  .)٢(»والحافظ أبو العالء والشاطبي وغيرهم أنه مذهب النحاة

عن النحاة وال  وكالم ابن الجزري يفهم منه أن الشاطبي يشير لهذا الوجه حكاية

، وإن )٣(والقاضـيكالفاسـي واألصـبهاين  »الشـاطبية« يقرأ به، وهذا ما عليه أكثـر شـراح

 واإلبدال يـاًء عـن أهـل ،التسهيل :وهما -ين ـح بصحة الوجهكان ابن الجزري قد صرَّ 

والصحيح ثبوت كل من الوجوه الثالثة؛ أعنـي: التحقيـق، وبـين بـين، «فقال:  -»سما«

م، ولكـلٍّ وجـه يف  والياء المحضة عن العرب، وصحته يف الرواية كما ذكرناه عمن تقـدَّ

                                           
 ).١٩٩شاطبية (البيت رقم: ال   )١(

)، والتبصــرة ١٠١)، واإلرشاد للقالنسـي (١٢٢. انظر: الكايف البن شريح ()٣/٩١٣( رـالنش   )٢(

 ).١/٢٢٨)، وغاية االختصار ألبي العالء (١/١١٤٧)، وجامع البيان للداين (٢١٤لمكي (

 الـوايفو ،)١/٢٧٩( لألصـفهاينكاشـف المعـاين و ،)١/٢٥٤( للفاسـي الآللئ الفريـدةانظر:    )٣(

 .)٨٩( اضيللق



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   »...الشاطبية«منت ي بيان اإلمام ابن اجلزري لبعض أبيات ـاإلضاءة ف

٤٢  

  .)١(»العربية سائغ قبوله، واهللا تعالى أعلم

كـابن القاصـح،  »سـما« وجه اإلبدال ياًء ألهل »الشاطبية« وقد أجاز بعض شراح

  .)٢(، وابن آجروم؛ لكونه مروي عن بعض القراءظاهر كالم الجعربيهو و

* * * 

                                           
 ).٣/٩١٦النشر (  )١(

، وفرائـد )٢/٦٠٠( للجعـربي كنـز المعـاين، و)١/٣٦٣(البـن القاصـح سـراج القـارئ انظر:    )٢(

 . )٢/٦٦٥المعاين البن آجروم (



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  أ. د. باسم بن محدي بن حامد السيد

  

٤٣ 

 السادس المطلب

 باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها

 

 :)١(الشاطبي  وفيه موضع واحد هو: يف قول

ــــَونَ  ــــن نَّ ــــُل ِرًدا َع ــــْق   هْ افٍِع َوكَِتابَِي

 

  اِن َعــْن َوْرٍش َأَصــحُّ َتَقــبَُّال ْســكَ بِاِال  *

  ذكر ابن الجزري أن الشاطبي أشار إلى ضعف وجه النقل يف:         

  ...فروى الجمهور عنه إسكان :واخُتلف عن ورش«فقال:  ]٢٠-١٩[الحاقة 

حه الشاطبي، وروى النقل فيه كسائر الباب  الهاء وتحقيق الهمزة...وهو الذي رجَّ

، وتابعه على هذا )٢(»جماعة من أهل األداء... وأشار إلى ضعفه أبو القاسم الشاطبي

 نقل) ليس يف التيسير؛ فهو من زيادات، كما أن وجه (ال)٣(بعض الشراح كالسمين

 .»القصيد«

وغيـرهم  )٤(وابـن آجـروم الشراح كالسخاوي والفاسي وأبي شـامة ن جمهورولك

روايـًة ولغـًة وهـو الـراجح الـذي عليـه  والنقـل) ،(اإلسـكان :على صحة كال الـوجهين

 ي:الشـاطبكمـا قـال  ؛)اإلسـكان( :هـو صح يف الروايـة وعنـد أهـل اللغـة، واأل)٥(العمل

                                           
 ).٢٣٤شاطبية (البيت رقم: ال   )١(

 .)٣/٩٨٢النشر (   )٢(

 .)١/٩٣٢لعقد النضيد (انظر: ا   )٣(

إبراز المعاين ، و)١/٢٩٥(للفاسي الآللئ الفريدة ، و)٢/٣٤٣(للسخاوي فتح الوصيد انظر:    )٤(

 ).٣/٨٢١، وفرائد المعاين البن آجروم ()١/٤٢٣(ألبي شامة 

 ).١١٠-١٠٩انظر: الوايف للقاضي (   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   »...الشاطبية«منت ي بيان اإلمام ابن اجلزري لبعض أبيات ـاإلضاءة ف

٤٤  

: فيه إشارة إلـى »أصح تقبال««، قال ابن القاصح: )١( وهي صيغة أفعل التفضيل »أصح«

  .)٢(»صحة الوجهين

* * * 

                                           
 .»الصفة الدالة على المشاركة والزيادة« ):٣١٢(قطر الندى يف  وهي كما عرفها ابن هشام   )١(

 ).١/٤١٤سراج القارئ المبتدئ (   )٢(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  أ. د. باسم بن محدي بن حامد السيد

  

٤٥ 

 المطلب السابع

 باب وقف حمزة وهشام على الهمز

 

 وفيه ثالثة مواضع هي: 

 :)١(قال الشاطبي الموضع األول: * 

َغامِــــهِ َوِرْءًيــــ   ا َعَلــــى إِْظَهــــاِرِه َوادِّ

 

ــ * ــَوَبْع َال  ـرِ ٌض بَِكْس ــوَّ ــاٍء َتَح ــا لَِي   اْله

  يرى ابن الجزري أن كلمة:       :و ،]٥١[األحزاب       :١٣[المعارج[ 

  :لها نفس حكم كلمة     :ومن الساكن المتوسط مسألة: «؛ فقال: ]٧٤[مريم  

      و      و    هان صحيحان: أحدهما: إبدال الهمزة من وج فيهنَّ  ؛

الوجهين  »التيسير« جنس ما قبلها...، والثاين: اإلبدال مع اإلدغام،...وأطلق صاحب

 .)٢(»على السواء، وتبعه على ذلك الشاطبي

  على إلحاق: وقد نصَّ      و      بـ     الشـاطبية« عدد من شـراح« 

؛ لذلك استدرك بعضهم على الشـاطبي يف هـذا البيـت كمـا قـال )٣(يوالفاس كالسخاوي

 .)٤(»وكان يمكنه أن يقول: ورئيا وتؤوي أظهرن أدغمن مًعا«أبو شامة: 

قـد  )٥(والعينـي واألصـفهاين بينما نجد أن بعض الشـراح كـأبي العبـاس األندلسـي

                                           
 ).٢٤٣الشاطبية (البيت رقم:   )١(

 ).٣٩وانظر: التيسير للداين ( ).١١٠٨-٤/١١٠٧النشر (   )٢(

 .)١/٣٠٧(للفاسي الآللئ الفريدة ، و)٢/٣٥٧(للسخاوي فتح الوصيد انظر:    )٣(

 ).٢/١٦إبراز المعاين (   )٤(

، وحــل= )١/٣٢٢( لألصــفاين كاشــف المعــاين، و)٣٣٠( لألندلســي المهنــد القاضــبيانظــر:    )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   »...الشاطبية«منت ي بيان اإلمام ابن اجلزري لبعض أبيات ـاإلضاءة ف

٤٦  

  اقتصر على:    .فقط أخًذا بظاهر هذا البيت 

 بـ مثَّل: ولعل الشاطبي    وقد «كما قال الجعربي:  ؛لتدل على مثيالهتا

  أهمل الناظم ذكر     و      إليه، وكأنَّ الناظم  »التيسير« وقد ضمهما يف

من النوع ونبه به عليه؛ ألن المأخذ واحد إذ اجتماع المثلين شامل،  استغنى بفردٍ 

  :لت: ومن هذا النحو لفظوالتوجيه واحد عدا اللبس، ق   :؛ ]١٠٥[الصافات

، والعمل على )١(»ألهنا بعد البدل يجتمع فيها واو وياء ساكن أولهما؛ فيجوز الوجهان

   عليها، ولما يف: »الشاطبية« أصل »التيسير« التعميم كما ذكر ابن الجزري؛ لنصِّ 

     ٢( من التنبيه على أمثالها(. 

 :)٣(قال الشاطبي الموضع الثاين: * 

  َحْذُف فِيـِه َوَنْحـِوهِ ـْسَتْهِزُءوَن اْلـَومُ 

 

ــ * ــمٌّ َوَكْس ــَال قَ  ـرٌ َوَض ــَل َوُأْخِم ــُل قِي   ْب

: لإلطــالق؛ فقــال: )٤(»وأخمــال« ن ابــن الجــزري أن األلــف يف قــول الشــاطبي:بــيَّ  

أصــح الوجــوه لإلطــالق، وأن هــذا الوجــه مــن  »أخمــال« أن األلــف مــن والصــواب«

 يف كتابـه »التيسـير« علـى صـحته صـاحب المأخوذ هبا لحمـزة يف الوقـف، وممـن نـصَّ 

                                           
 أ).١٧=الشاطبية للعيني (

 ).٢/٦٩٨كنز المعاين يف (   )١(

 ).١١٨-١/١١٧)، والوايف للقاضي (٥٦انظر: مختصر بلوغ األمنية للضباع (   )٢(

 ).٢٤٧شاطبية (البيت رقم: ال   )٣(

أي أهمال واّطِرحا، من الخمـول وهـو عـدم النباهـة والشـهرة، والخامـل هـو  »أخمال« ومعنى:   )٤(

للسـمين  )، والعقـد النضـيد١/٣٠٥( ألبي شـامة : إبراز المعاينانظرلساقط الذي ال نباهة له. ا

 .)١/١٠٠١( الحلبي [تحقيق: د. أيمن سويد]



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  أ. د. باسم بن محدي بن حامد السيد

  

٤٧ 

، وتبعه على ذلك الشـاطبي وغيـره. وإنمـا الخامـل الوجـه اآلخـر؛ وهـو »جامع البيان«

حذف الهمزة وإبقـاء مـا قبـل الـواو مكسـوًرا علـى حالـه علـى مـراد الهمـز كمـا أجـازه 

، قلـُت: فهـذا »وهـذا ال عمـل عليـه« ، قال الـداين:بعضهم، وحكاه خلف عن الكسائي

  .)١(»، وال يصح روايًة وال قياًسا، واهللا أعلم»اإلخمال«الذي أشار إليه الشاطبي بـ

كمــا ضــعف ابــن الجــزري قــول مــن قــال: إن األلــف يف (أخمــال) للتثنيــة؛ فقــال: 

 والعجــب مــن أبــي الحســن الســخاوي ومــن تبعــه يف تضــعيف هــذا الوجــه وإخمالــه،«

 وجعله من الوجوه المخملة المشار إليها بقول الشاطبي:

  َحْذُف فِيـِه َوَنْحـِوهِ ـْسَتْهِزُءوَن اْلـَومُ 

 

ــ * ــمٌّ َوَكْس ــَال قَ  ـرٌ َوَض ــَل َوُأْخِم ــُل قِي   ْب

 أن ضم ما قبل الواو وكسره حالة الحذف :على التثنية، أي »أخمال« فحمل ألف 

ذا أبو عبد اهللا الفاسـي، وهـو وهـٌم بـيِّن يعني الوجهين جميعا، ووافقه على ه» أخمال«

 .)٢(»»قيال وأخمال« وخطٌأ ظاهٌر؛ ولو كان كذلك لقال:

أن األلف  على )٣(وابن القاصح يكأبي شامة والجعرب »الشاطبية« وجمهور شراح

 لإلطالق؛ كما رجح ابن الجزري. »أخمال« يف

 ثمرة الخالف بين القولين:و

حذف الهمزة وإبقاء ما  - يمتنع الوجهان  نية:أنه على القول بأن األلف للتث - 

                                           
 ).٢/٥٩٧جامع البيان (انظر: ). و٤/١٠٥٥لنشر (ا   )١(

للفاســي لــئ الفريــدة )، والآل٢/٣٦١( للســخاوي ). وانظــر: فــتح الوصــيد٤/١٠٥٤النشــر (   )٢(

)١/٣١١.( 

سـراج و ،)٢/٧٠٥( للجعـربي كنـز المعـاين، و)٢٧-٢/٢٥( ألبـي شـامة إبراز المعـاينانظر:    )٣(

 ).١/٤٣٩(المبتدئ البن القاصح القارئ 
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   »...الشاطبية«منت ي بيان اإلمام ابن اجلزري لبعض أبيات ـاإلضاءة ف

٤٨  

  يف نحو: -  قبلها مكسوًرا، أو حذف الهمزة وجعل ما قبلها مضموًما       كما

 .هو مذهب السخاوي والفاسي

يمتنـع وجـه حـذف الهمـزة وإبقـاء مـا قبلهـا وعلى القول بأن األلف لإلطالق:  -

الراجح لصحة وجه حـذف الهمـزة وجعـل مكسوًرا فقط على مذهب الجمهور؛ وهو 

لـو  »قيال وأخمال« ال يعجزه أن يقول: ما قبلها مضموًما يف الرواية، وألن الشاطبي 

 أراد تضعيف الوجهين.

 :)١(قال الشاطبي الموضع الثالث: * 

  ا ُسـُكوَنهُ دَّ َمْحًض تَ ْم َيُرْم َواعْ َوَمن لَّ 

 

ــْلَحــَوأَ  * ــوغِ َق َمْفُتوًح ــْد َشــذَّ ُم   َال ا َفَق

ا يف هذا البيت؛ وهو عدم   يرى ابن الجزري أن الشاطبي ذكر مذهًبا واحًدا شاذ�

، ]وغيرها ٢٢[البقرة:     يف نحو: ألٍف  :التسهيل بالروم يف الهمزة المتطرفة بعد

  نحو:يف متحرك  أو حرٍف      :يجوز الروم يف الهمزة «؛ فقال: ]١٥[البقرة

أو بعد ألف إذا كانت مضمومة أو مكسورة  ،كة المتطرفة إذا وقعت بعد متحركالمتحر

  كما سيأيت يف بابه؛ وذلك يف نحو:     ] :فإذا رمت حركة الهمزة يف  ،]٦٤النمل

فتنـزل النطق ببعض الحركة وهو الروم منزلة النطق بجميعها  »بين بين« ذلك سهلتها

وذهب أكثر القراء إلى ترك ، ..وكثير من القراء...الشاطبي....فتسهل، وهذا مذهب

الروم يف ذلك وأجروا المضموم والمكسور يف ذلك مجرى المفتوح فلم ُيجيزوا فيه 

وقد ضعَّف هذا القول أبو القاسم الشاطبي ومن تبعه ، سوى اإلبدال كما تقدم...

ا وه شاذ�   .)٢(»وعدُّ

                                           
 ).٢٥٣شاطبية (البيت رقم: ال   )١(

 ).١٠٩٦-٤/١٠٩٥النشر (   )٢(
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٤٩ 

  .)١( واألصفهاين شعلةوي والسخاك »الشاطبية« وقد قال بذلك عدد من شراح

ــراح ــن ش ــر م ــا يــرى كثي ــاطبية« بينم ــي »الش ــربي كالفاس ــح والجع ــن القاص  واب

 أن الشاطبي ذكر مذهبين شاذين هما:  )٢(والسمين

 التسهيل بالروم يف المفتوح. -١

 أو عدم جواز التسهيل بالروم يف المضموم والمكسور. -٢

 : »لحَق وأَ « ر العطف يفوسبب الخالف يف فهم معنى البيت هو: يف تقدي

ـــ - ـــة عل ـــد« ى:فإمـــا أن تكـــون معطوف ـــرم فيكـــون  »واعت ـــم ي ـــى: ومـــن ل   المعن

واعتد محًضا سكونه، وألحق المضموم والمكسور بالمفتوح يف عـدم جـواز التسـهيل 

 بالروم.

أو تكون معطوفة على أداة الشرط أي: (ومن ألحق)، فالمعنى يكون: ومن لم  -

لحق التسـهيل بـالروم يف المضـموم والمكسـور بالسـاكن، يرم واعتد محًضا سكونه فـأ

 ومن ألحق المفتوح بالمضموم والمكسور يف التسهيل بالروم فأجاز فيه ذلك.

وهو أن البيت ليس فيه إال مذهب واحد كما  ،واألقرب ما أشار إليه ابن الجزري

 جزري ذكـر يف، على أن ابن ال)٣(؛ لكون اعتبار أن الواو للعطف هو األليق بالسياقتقدم

جـواز  وهـو ؛»الشـاطبية« المذهب الشاذ اآلخر الـذي أشـار إليـه بعـض شـراح »النشر«

                                           
ين كاشــف المعــاو ،)١٢٥( لشــعلةكنــز المعــاين ، و)١/٢٤٢(للســخاوي فــتح الوصــيد انظــر:    )١(

 ).١/٣٣٢(لألصفهاين 

 ،)١/٤٥٣( المبتـدئ البـن القاصـح سراج القارئو ،)١/٣١٧(للفاسي الآللئ الفريدة انظر:    )٢(

 .)٢/١٠٣٨(للمسين الحلبي العقد النضيد و ،)٢/٧١٥( للجعربيكنز المعاين و

 ) [تحقيق: د. أيمن سويد].٢/١٠٤٤انظر: العقد النضيد للسمين الحلبي (   )٣(
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   »...الشاطبية«منت ي بيان اإلمام ابن اجلزري لبعض أبيات ـاإلضاءة ف

٥٠  

الروم يف الحركــات الــثالث بعــد األلــف وغيرهــا ولــم يفــرق بــين المفتــوح التســهيل بــ

  .)١(وغيره، ولم يذكر الشاطبي ضمن من حكاه

* * * 

     

                                           
 ).٤/١٠٩٨لنشر (اانظر:    )١(
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٥١ 

 المطلب الثامن

 باب الفتح واإلمالة وبين اللفظين

 

 ه موضعان هما:وفي

 :)١(قال الشاطبي الموضع األول: * 

  ِي َقـْد َقـلَّ َفْتُحَهـاُءوُس اْآل َولكِن رُّ 

 

ـَال ـَلُه َغْيَر َما َهـا فِيـِه َفاْحُضـ *   ْر ُمَكمَّ

: مـن القليـل ولـيس »قلَّ فتحهـا« قول الشاطبي:يرى ابن الجزري أن المقصود بـ 

رؤوس اآلي  ؛راء الخالف يف الكـلوهو إج ،وبقي مذهب خامس«من التقليل؛ فقال: 

قليـل،  )هـاء(، إال أن الفـتح يف رؤوس اآلي غيـر مـا فيـه )هـاء(مطلًقا وذوات الياء غير 

لـى عنـدي وْ وهـو األَ كثير...وهذا الذي يظهر مـن كـالم الشـاطبي،  )هاء(وهو فيما فيه 

 .)٤(والشيخ اليمني )٣(، ووافقه على هذا الفهم السمين)٢(»بحمل كالمه عليه

 )٥(والفاسي وأبي شـامة األندلسي ينما يرى جمهور الشراح كالسخاوي وأبي العباسب

 .»بين بين« : التقليل»قلَّ فتحها«وغيرهم أن المقصود بـ

والمعنى على «وأشار ابن الجندي إلى كال االحتمالين وما يرتتب عليهما؛ فقال: 

                                           
 ).٣١٥شاطبية (البيت رقم: لا   )١(

 .)٤/١٢٥٠النشر (   )٢(

 .)١٣٥العقد النضيد (   )٣(

 .)٦٦نقله الضباع يف مختصر بلوغ األمنية (   )٤(

الآللــئ و ،)٣٧٧( لألندلســـي لمهنــد القاضــبي، وا)٢/٤٤٢(للســخاوي فــتح الوصــيد انظــر:    )٥(

 .)٢/١١٧(ألبي شامة  إبراز المعاين)، و١/٤١١( يدة للفاسيالفر



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   »...الشاطبية«منت ي بيان اإلمام ابن اجلزري لبعض أبيات ـاإلضاءة ف

٥٢  

فالوجهـان؛  )هـاء(فيـه  إمالة ذوات الياء بخالف إال رؤوس اآلي فاإلمالة فقـط، إال مـا

التقليل، وهو قول السـخاوي وشـيخنا وغيرهمـا. ويحتمـل أن  »قلَّ « هذا إذا كان معنى

ضد كثر؛ فكأنه قال: وذوات الياء له الخلف على السـواء إال رؤوس اآلي  »قلَّ « يكون

 .)١(»فحكمها حكم األول )هاء(فإن ناقل الفتح قليل، إال ما فيه 

 لجـزري هـو الـراجح؛ ألنـه لـو كـان مـن التقليـل لقـال:والذي يظهر أن قول ابن ا

 .»ولكن رؤوس اآلي قلل فتحها«

 :)٢(قال الشاطبي الموضع الثاين: * 

  ى َطـَوْوا َرتَ ـَْتى َأنَّى َوَيا َحسـَوَيا َوْيلَ 

 

  ىَعْن َغْيِرِه قِْسَها َوَيـا َأَسـَفى اْلُعَلـوَ  *

  يفهم ابن الجزري أن التقليل يف كلمة:       :للدوري عن  ]٨٤[يوسف  

   :وأما«أبي عمرو محتمل من ظاهر الشاطبية، ووجه الفتح هو الظاهر منها؛ فقال: 

     الكايف« فروى إمالتها كذلك عن الدوري عنه بغير خالف كل من: صاحب« 

وقد  .)٣(»، وهو محتمل ظاهر كالم الشاطبي»الهادي« وصاحب »الهداية« وصاحب

 :»ويا أسفى العال« بقوله: يف فهم مراد الشاطبي »الشاطبية« لف شراحاخت

 ّل فمنهم من يقول: إن للدوري التقليل فقط يف هذه الكلمة؛ وهو ما عليه ُج  - 

 وغيرهم. )٤(وابن القاصح والجعربي واألصفهاين كالسخاوي »الشاطبية« شراح

                                           
 ].محمد الشنقيطيد.  :تحقيق[ )١٣٣الجوهر النضيد (  )١(

 ).٣١٧شاطبية (البيت رقم: ال   )٢(

 ).١٧٤)، والهادي البن سفيان (٦٣. وانظر: الكايف ()٤/١٢٥٥النشر (   )٣(

كنــز ، و)١/٤٠٦( لألصــفهاين كاشــف المعــاينو ،)٢/٤٤٤(للســخاوي فــتح الوصــيد انظــر:    )٤(

 .)٢/٥٤٠( البن القاصح سراج القاري، و)٢/٨٣٩( لجعربيل المعاين
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٥٣ 

الفتح محتمل منها ومنهم من يرى أن للدوري التقليل وهو ظاهر الشاطبية، و - 

والعيني  عكس ما فهمه ابن الجزري؛ وممن أشار لذلك أبو شامة وشعلة :أي ؛أيًضا

...فلهذا «، قال أبو شامة بعد أن ذكر الخالف الوارد فيها من الطرق: )١( والسنباطي

  :اجتزل الناظم    و عن أخواهتا وألحقها هبا؛ أراد     ه أشار كذلك، وكأن

 .)٢(»إلى ذلك، أي طووه ولم يظهروه إظهار غيره، فوقع فيه اختالف كثير »طووا« بقوله

  :ومنهم من نص على الفتح فقط يف -      ٣(األندلسيكأبي العباس(. 

عتربنـا أن االشراح هو األولـى بحمـل كـالم الشـاطبي عليـه، إال إذا  ّل وما عليه ُج 

؛ لذلك اعترب )٤(فقطإال على الفتح  »التيسير« يد؛ إذ لم ينص يفالتقليل من زيادات القص

 وهـو »الشـاطبية« ابن الجزري أن التقليل محتمل والفـتح هـو األصـل لكونـه يف أصـل

 .»التيسير«

* * * 

                                           
الســنباطي  شــرحب)، و٢٣وحــل الشــاطبية للعينــي (ل ،)١/٥٧٢( لشــعلة كنــز المعــاينانظــر:    )١(

)١/٢٤١.( 

 ).٢/١٢٣إبراز المعاين (   )٢(

 ).٣٧٩المهند القاضبي (   )٣(

ــير (   )٤( ــيد (٤٨التيس ــوهر النض ــر: الج ــق[ )١٤٣). وانظ ــد د.  :تحقي ــنقيطيمحم ــى أن  ]،الش   عل

الخـالف يف  »التيسـير«ب) أن الـداين ذكـر يف ٤٨(ل »الشـاطبية«ابن جبارة ذكر يف شـرحه علـى 

لـم يـذكر سـوى  »التيسـير«راح مـن أن ـهذه الكلمة عن الدوري، وهـذا مخـالف لمـا ذكـره الشـ

 المطبوعة. »التيسير«الفتح، وهو الذي يف نسخ 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   »...الشاطبية«منت ي بيان اإلمام ابن اجلزري لبعض أبيات ـاإلضاءة ف

٥٤  

 المطلب التاسع

 باب الراءات

 

 :)١(الشاطبي  وفيه موضع واحد هو: يف قول

ــــ ــــْتًرا َوَباَب ــــًرا َوِس ــــُه ِذْك   هُ َوَتْفِخيُم

 

ِة اْألَ َلدَ  *   ْصَحاِب َأْعَمُر َأْرُحـَال ى ِجلَّ

 هنا مسألتان:  

  بـوجهين  )٢(»ذكـًرا« هل يؤخـذ لـورش مـن هـذا البيـت يف بـاب المسألة األولى: -

 أم بوجه واحد؟

 بـهل التفخيم المختار يف هذا البيت خاص  المسألة الثانية: -    

 المنون المضموم؟ ل معهن وبابه؟ أم يدخالمنصوب المنوَّ 

 أما المسألة األولى:

 واحًدا لورش يف فيرى ابن الجزري أن ظاهر هذا البيت يدل على التفخيم قوًال 

فاستثنوا ما كان بعد ساكن  ؛وذهب الجمهور إلى التفصيل«؛ حيث قال: »ذكرا« باب

  صحيح مظهر، وهو يف الكلمات الست:    :و وغيرها]٢٠٠[البقرة   

 و وغيرها]٢٢[الرعد:    ولم يستثنوا المدغم وهو: ،وأخواته ]٩٠[الكهف:     

وهذا مذهب الحافظ أبي عمرو الداين...والشاطبي وغيرهم، إال أن  ؛...]٤٠[النمل:

  :بعض هؤالء استثنى من المفصول بالساكن الصحيح       :فرققه  ]٥٤[الفرقان

                                           
 ).٣٤٦شاطبية (البيت رقم: ال   )١(

ر ساكن غيـر اليـاء، وذلـك يف سـت كلمـات ـيف الراء المنصوبة المنونة إذا حال بينها وبين الكس   )٢(

 ).٤/١٣٤٧النشر ( انظر: ا).ا، وزرً ا، حجرً ا، صهرً ا، إمرً ا، سرتًهي: (ذكرً 
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٥٥ 

، ولم يستثنه الداين وال ابن بليمة وال الشاطبي ...هاء كابن شريحمن أجل خفاء ال

 .)١(»ففخموه...

 كالسـخاوي »الشـاطبية« علـى الخـالف يف هـذا البـاب جمهـور شـراح بينما نصَّ 

م يف  التفخيم ؛ فجعلوا يف الجميع وجهين:)٢(والجعربي ةشام وأبيوالفاسي  وهو المقدَّ

الـذي عليـه العمـل صـحة كـال  والـراجح، »قصـيدال« األداء، والرتقيق وهو من زيادات

؛ فـدل )٣(أي العظـيم: جمـع جليـل »جلـة« ألن كلمـة الوجهين عن ورش من الشـاطبية؛

 »أعمر أرحال« أن الخالف يؤخذ من قول الشاطبي: على أن غير الجلة لهم الرتقيق، أو

 .)٤(فالتفخيم: أعمر، والرتقيق: عامر

 أما المسألة الثانية:

أن التفخــيم  :- »الشــاطبية« كمــا هــو رأي جمهــور شــراح -ري فيــرى ابــن الجــز

 بـالمختار يف هذا البيت خاص    و ،    .وبابه 

يؤخذ منه التفخيم  »الشاطبية« أن بيت :والجعربي فرأيا وخالف أبو شامة

والرتقيق يف الراء المنونة منصوبة كانت أو مضمومة؛ قال الجعربي يف شرح البيت: 

ذا أحال بين الراء المفتوحة والمضمومة المنونتين وبين الكسرة المؤثرة ساكن غير إ«

                                           
)، ومختصر العبارات البـن بليمـة ٥٦)، والتيسير للداين (٧٦وانظر: الكايف ( .)٤/١٣٥٢النشر (   )١(

)٥٠.( 

 إبراز المعاين، و)١/٤٦٠(للفاسي الآللئ الفريدة ، و)١/٣١٩(للسخاوي فتح الوصيد انظر:    )٢(

 .)٢/٨٩٦(للجعربي  كنز المعاين، و)١/٤٠٧( ألبي شامة

 ). ٢٢٥(المبتدئ البن القاصح سراج القارئ ، و)٢/٨٩٦(للجعربي كنز المعاين انظر:    )٣(

 ).١٦٤والوايف ()، ٣٦انظر: مختصر بلوغ األمنية للضباع (   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   »...الشاطبية«منت ي بيان اإلمام ابن اجلزري لبعض أبيات ـاإلضاءة ف

٥٦  

ياء مظهر مستفل؛ فلورش فيهما وجهان: التفخيم...فقولنا (المفتوحة والمضمومة): 

 بالمفتوحة، ومثاَال  -  وهو السخاوي - تعميم لعموم الحكم، وخصه الشارح األول 

 ـالناظم دالَّ على العموم؛ ف      ١(»مثال المضمومة... ]٥٠ :[األنبياء( . 

  وما ذهب إليه أبو شامة والجعربي فيه نظر؛ ولذا تعقبهما بعض الشراح 

، »التيسير« وأما ما قاله أبو شامة وشيخنا فإنه محتمل من لفظ«وقال:  ؛كابن الجندي

    وى بين...فس«، ورد ابن الجزري على الجعربي فقال: )٢(»ويف فهمه عسٌر...

ل إلخراج ذلك من كالم الشاطبي...   المنصوب و وهذا كالم  المرفوع، وتمحَّ

من لم يطلع على مذاهب القوم يف اختالفهم يف ترقيق الراءات، وتخصيصهم الراء 

  المفتوحة بالرتقيق دون المضمومة، وأن من مذهبه ترقيق المضمومة لم يفرق بين: 

    ، و   ، و   ، و   ، و   ، و     ، و      «)٣(. 

* * * 

 

                                           
 ).٢/١٦٤( ألبي شامة إبراز المعاينوانظر:  ).٨٩٧-٢/٨٩٦كنز المعاين (   )١(

 ].محمد الشنقيطيد.  :تحقيق. [)٢٩٨لجوهر النضيد (ا   )٢(

 ).٤/١٣٥٤النشر (   )٣(
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٥٧ 

 المطلب العاشر

 باب الالمات

 

 وفيه موضعان هما: 

 :)١(قال الشاطبي الموضع األول: * 

  ا َوِعنَْدمَ ي َطاَل ُخْلٌف َمْع فَِصاًال َوفِ 

 

ـــ * ُن َوْقًف ـــكَّ ـــُيَس ـــَال ُمفَ ـا َواْل ُم ُفضِّ   خَّ

كالسخاوي والهمذاين وشعلة  »الشاطبية« هور شراحميرى ابن الجزري تبًعا لج 

ـٰ   :أن كلمة )٢(وابن القاصح ��َ���َ
َ
�  :تدخل يف الخلف مع كلمتي: ]١٢٨[النساء     

 و وغيرها]٤٤[األنبياء:   :عليهما الشاطبي يف البيت  التي نصَّ  ]٢٣٣[البقرة

ا فيما إذا حال بين الحرف وبين الالم فيه واختلفوا أيًض «: »رـالنش« لسابق؛ فقال يفا

  ألف، وذلك يف ثالثة مواضع: موضعان مع الصاد وهما:   ،و  ٰـ ��َ���َ
َ
� ، 

  يف طه:    وموضع مع الطاء وهو:           ]:ويف األنبياء ]٨٦طه ،

           ]:ويف الحديد، ]٤٤األنبياء           ]:؛ فروى ]١٦ الحديد

...وروى اآلخرون تغليظها اعتداًدا بقوة ،كثير منهم ترقيقها من أجل الفاصل بينهما

يار وهو اخت ،وهو األقوى قياًسا واألقرب إلى مذهب رواة التفخيم ؛الحرف المستعلي

 .)٣(»»الشاطبية« والوجهان جميعا يف...»رالتيسي« الداين يف غير

                                           
 ).٣٦١شاطبية (البيت رقم: ال   )١(

 كنـز المعـاينو ،)٢/٢٥٨(للهمذاين لدرة الفريدة ، وا)١/٣٣٣( للسخاويفتح الوصيد انظر:    )٢(

 .)٢٣٢(المبتدئ البن القاصح  سراج القارئ، و)١٦٩( لشعلة

 ).٢/٧٨٩وانظر: جامع البيان للداين ( .)٤/١٣٩١النشر (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   »...الشاطبية«منت ي بيان اإلمام ابن اجلزري لبعض أبيات ـاإلضاءة ف

٥٨  

 و    وخالف يف ذلك أبو العباس األندلسي فقصر الخالف علـى:   

: يــوهم حصــر »ويف طــال خلــف مــع فصــاال««؛ وألجــل ذلــك قــال الجعــربي: )١(فقــط

لف، ثم حذف اعتماًدا المختلف فيهما، وهو عام لكن الكاف منوية؛ أي: ويف كطال خ

 .)٢(»على السابقة

راحة ذلـك يف الـنظم، ـهـو األقـرب لصـ أبو العباس األندلسـيولعل ما ذهب إليه 

 ن ذلك يف الـنظم، خصوًصـا وأن هـذه المسـألة مـن زيـاداتالتشبيه لبيَّ  الناظم ولو أراد

ص ر وأصوله نـرى اختصـاـالنش ، وبالنظر إلى بعض مصادر»التيسير« على »الشاطبية«

ــفيان يف ــابن س ــض؛ ف ــالخالف دون بع ــع ب ــض المواض ــادي« بع ــام يف »اله ــن الفح  واب

  :ذكــرا الــوجهين عنــد الصــاد نحــو »التجريــد«  ، وســكتا عــن نحــو:   ؛ 

 .)٣(فمقتضاه الرتقيق

يف كـل المواضـع؛  »الشـاطبية« ولكن العمل قد استقر علـى تعمـيم الخـالف مـن

 . ل الشراحوفق ما نص عليه ُج 

 :)٤(قال الشاطبي  الموضع الثاين:* 

ـــ ـــَوُحْكـــُم َذَواِت اْلَي ـــاِء مِنَْه   ِذهِ ا َكَه

 

  ىا اْعَتَلـِي َتْرقِيُقَهـَوِعنَْد ُرُءوِس اْآل  *

يؤخـذ  »وعنـد رؤوس اآلي ترقيقهـا اعـتال« يرى ابن الجزري أن قـول الشـاطبي: 

 منه وجهان لورش:

                                           
 ).٤١٦المهند القاضبي (   )١(

 ).٢/٩٢٥كنز المعاين (   )٢(

 ).٣٠٣)، والتجريد (١٣١-١/١٣٠الهادي (   )٣(

 ).٣٦٢شاطبية (البيت رقم ال   )٤(
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٥٩ 

  األول: تغليظ الالم. -

 . )١(»»الشاطبية« واألرجح يف«يف النشر:  عنه قالو الثاين: ترقيقها؛ -

  هي: ؛يف ثالثة مواضع الالم قبل ألف ممالة من رؤوس اآلي قد جاءتو

١-            ]٣١: القيامة[. 

٢-              :١٥[األعلى[. 

٣-         :١٠[العلق[. 

   كالســـخاوي والهمـــذاين» الشـــاطبية« بـــن الجـــزري موافـــق لجمهـــور شـــراحوا

 .وغيرهم )٢(القاصحوابن 

يــرى أن هــذا البيــت يــدل علــى )٣( والقاضــي وبعــض الشــراح كشــعلة والســنباطي

 الرتقيق فقط لورش. 

من كون  »الشاطبية« هور شراحموالراجح ما ذهب إليه ابن الجزري تبًعا لج

وقد نبه ابن  .»ترقيقها اعتال« يم) يؤخذ من قول الشاطبية:والتفخ ،الوجهين (الرتقيق

إذا غلظت الالم يف «الجزري على األوجه الجائزة لورش، وهما وجهان فقط؛ فقال: 

 و    :ذوات الياء نحو     إنما تغلظ مع فتح األلف المنقلبة، وإذا أميلت

سواء كانت رأس آية أم غيرها؛ إذ  ،الالماأللف المنقلبة يف ذلك إنما تمال مع ترقيق 

                                           
 )٤/١٣٩٠النشر (   )١(

ــيد انظــر:    )٢( ــتح الوص ــخاوي ف ــدة وا ،)١/٣٣٤(للس ــدرة الفري ــذاين ل ــراج ، و)٢/٢٦١(للهم س

 .)٢٣٣(البن القاصح القارئ المبتدئ 

 للقاضـي الـوايف، و)١/٢٧١شـرح السـنباطي (، و)٦٢٧-١/٦٢٦( لشـعلةكنز المعـاين انظر:    )٣(

)١٤٣(. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   »...الشاطبية«منت ي بيان اإلمام ابن اجلزري لبعض أبيات ـاإلضاءة ف

٦٠  

 .)١(»اإلمالة والتغليظ ضدان ال يجتمعان، وهذا مما ال خالف فيه

* * * 

                                           
 ).٤/١٣٩٥النشر (   )١(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  أ. د. باسم بن محدي بن حامد السيد

  

٦١ 

 المطلب الحادي عشر

 باب الوقف على أواخر الكلم

 

 :)١(الشاطبي وفيه موضع واحد هو: يف قول 

  ْضـَماِر َقـْوٌم َأَبْوُهَمـاَهاِء لِْإلِ ـي الْ َوفِ 

 

ــهِ  * ــْن َقْبلِ ــ َومِ ــمٌّ َأِو اْلَكْس   ُر ُمــثَِّال ـَض

ــــُهمْ  َأوُ   ــــاٌء َوَبْعُض ــــا َواٌو َوَي اُهَم   امَّ

 

ــرَ  * ــَي ــَال ـى َل ــي ُكــلِّ َحــاٍل ُمَحلِّ   ُهَما فِ

أشار ابـن الجـزري للمـذاهب الثالثـة يف دخـول الـروم واإلشـمام يف هـاء الكنايـة  

 وم واإلشمام:وأما هاء الضمير فاختلفوا يف اإلشارة فيها بالر«(الضمير) فقال: 

ـــ - ـــى اإلشـــارة فيهـــا مطلًق ـــن أهـــل األداء إل ـــر م ـــذهب كثي ـــذي يفف  ا، وهـــو ال

 ...وغيرها...»التيسير«

وهو وذهب آخرون إلى منع اإلشارة فيها مطلًقا من حيث إن حركتها عارضة،  -

الوجهان « ، وقال:»التيسير« والوجهان حكاهما الداين يف غيرمن كالم الشاطبي،  ظاهرٌ 

 ...»جيدان

وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل؛ فمنعوا اإلشارة بـالروم واإلشـمام  -

طلًبـا للخفـة لـئال  ؛...فيها إذا كان قبلها: ضـم، أو واو سـاكنة، أو كسـرة، أو يـاء سـاكنة

يخرجوا من ضم أو واو إلى ضمة أو إشارة إليها، ومن كسر أو ياء إلى كسرة، وأجازوا 

 ،»جامعـه« والداين يف وأشار إليه أبو القاسم الشاطبي...اإلشارة إذا لم يكن قبلها ذلك

 .)٢(»وهو أعدل المذاهب عندي، واهللا أعلم

                                           
 ).٣٧٥-٣٧٤يتان رقم: شاطبية (البال   )١(

 ).٢/٨٣٤وانظر: الجامع البيان ( ).١٤١٢-٤/١٤١٠النشر (   )٢(
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٦٢  

لشـاطبي، وأمـا ل صـراحةً  يف كالم ابن الجزري السابق نسبة المذهبين األخيرينو

، ولكـن تـدخل »للشاطبية« : فلم ينص ابن الجزري على نسبته صراحةالمذهب األول

ممـن ذكـر  »التيسـير« وغيرها)، خصوًصا وأنه ذكر أنلجزري: (النسبة لها يف قول ابن ا

 .)٢(الثالثةالضباع يف شرحه على المذاهب  ، وقد نصَّ )١(األولالمذهب 

 )٣(والقاضـي والجعـربي وأبـي شـامة كالسـخاوي »الشـاطبية« لكن جمهور شراح

 يرون أن الشاطبي أشار لمذهبين فقط، وهما:وغيرهم 

 مام يف هاء الكناية (الضمير) مطلًقا.األول: دخول الروم واإلش -

أو مضـمومة قبلهـا ، هما فيها ما لم تقع مضمومة مضموًما ما قبلهالالثاين: دخو -

 أو مكسورة قبلها ياء.، أو مكسورة مكسوًرا ما قبلها، واو

بينمـا ذكــر أبــو العبـاس األندلســي يف شــرحه مــذهًبا واحـًدا فقــط؛ وهــو التفصــيل 

وبعضـهم يـرى لهمـا يف كـل حـال « ل ما ذكره الشـاطبية بقولـه:، وأهم)٤(سابًقاالمذكور 

سـها عـن  أنـه ، وقد يكون عدم ذكره له لشهرته ووضوحه من ظـاهر الـنظم، أو»محلال

 ذكره.

                                           
  وقـد أشـار إلـى ذلـك  ،ال يوجد يف التيسير ذكر لمسألة دخـول الـروم واإلشـمام يف هـاء الكنايـة   )١(

الــدر النثيـر للمــالقي و)، ٢/٢٠٥( )، وإبــراز المعـاين٥٨( أبـو شــامة والمـالقي. انظــر: التيسـير

)١٣٤-٤/١٣٣( . 

 .)١٢٤إرشاد المريد (   )٢(

كنز المعاين ، و)١/٤٣٨(ألبي شامة  إبراز المعاين، و)١/٣٤٠( للسخاويفتح الوصيد انظر:    )٣(

 .)١٤٨( للقاضي الوايف، و)٢/٩٥١(للجعربي 

 .)٤٢٧المهند القاضبي (انظر:    )٤(
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يف اسـتخالص المــذاهب يف دخــول الـروم واإلشــمام يف هــاء  ويبـدو أن الخــالف

جمهور الشـراح  ومبني على إعراب البيت؛ فعلى قول ،محتمل »الشاطبية« الكناية من

حالية، والجملة بعدها حـال مـن  »ومن قبله ضم...الخ« تكون الواو يف قول الشاطبي:

قوم أبوا دخول الروم واإلشمام يف هـاء  ، والتقدير:»ويف الهاء لإلضمار« الهاء يف قوله:

. وعلـى مـا يفهـم مـن كـالم )١(الضمير إذا كان ما قبلها مضموم أو مكسور أو واو أو يـاء

 بمعنى (أو). »ومن قبله ضم...الخ« عليه الضباع تكون الواو يف: زري وما نصَّ ابن الج

* * * 

                                           
 ).٢/٤٦٥(للهمذاين كاشف المعاين انظر:    )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   »...الشاطبية«منت ي بيان اإلمام ابن اجلزري لبعض أبيات ـاإلضاءة ف

٦٤  

 المطلب الثاين عشر

 باب الياءات الزوائد

 

 وفيه موضعان هما:

 :)١(قال الشاطبي الموضع األول: * 

ــاُفونِ  ــُه َوَخ ــ يَوَعنْ ــي َزَك ــْن َيتَِّق   اَوَم

 

ــ * ــِحيِح بُِيوُســَف َواَف ــَال  ى َكالصَّ   ُمَعلَّ

  :يرى ابن الجزري أن كلمة     :لقنبل ورد فيها من الشاطبية ]٩٠[يوسف :

 والوجهان صحيحان عنه، إال أن ذكر الحذف يف«واإلثبات؛ فقال:  ،الحذف

 .)٢(»خروج عن طرقه، واهللا أعلم »الشاطبية«

 أن لقنبل إثبات الياء فقـط، وهـو مـا عليـه شـراح يدل عليه ظاهر الشاطبيةالذي و

  .)٣(»لشاطبيةا«

أن  »واىف كالصــحيح معلــال« وقــد يكــون ابــن الجــزري فهــم مــن قــول الشــاطبي:

مجيء الوجه المعتل (اإلثبات)؛ مثل مجيء الوجه الصحيح (الحذف)، أو يكون فهم 

 ، واهللا أعلم. )٤( إشارة إلى وجه الحذف »معلَّال« من قول الشاطبية

                                           
 ).٤٣٤: شاطبية (البيت رقمال   )١(

 .)٤/١٥٥٢النشر (   )٢(

ــيد    )٣( ــتح الوص ــخاوي انظــر: ف ــاين ٢/٦٠٣(للس ــز المع ــربي)، وكن ــد ٣/١٠٨١( للجع )، والعق

 ).٣٤٧( للسمين الحلبيالنضيد 

؛ وعليـه يكـون فيـه إشـارة إلـى الـوجهين. رب الثـاينـمن العلل وهو الش »معلال«على أن معنى    )٤(

ــر: ــاين انظ ــز المع ــا٣/١٠٨١( كن ــد أش ــر)، وق ــرح النش ــي يف ش ــالم الجكن ــذلك أ.د. الس  =ر ل
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٦٥ 

 :)١(قال الشاطبي  الموضع الثاين:* 

اعِ َوَمْع     ًى  َجنـَدَعانِي َحَال  يَدْعَوَة الدَّ

 

ـــبََّال  * ـــرِّ ُس ـــِن اْلُغ ـــاُلوٍن َع ـــا لَِق   َوَلْيَس

الخالف عن قالون يف إثبات الياء وحذفها يف  »النشر« ذكر ابن الجزري يف 

  الكلمتين:   و    :يؤخذ منها  »الشاطبية« على أن ، ولكنه نصَّ ]١٨٦[البقرة

فقطع له جمهور المغاربة  واختلف فيهما عن قالون:«فيهما لقالون؛ فقال:  حذف الياء

ثم ذكر من ، »»والشاطبية« ...»التيسير« وهو الذي يف وبعض العراقيين بالحذف فيهما،

ومن روى ،    واإلثبات يف:    روى اإلثبات فيهما، ومن روى الحذف يف:

  العكس باإلثبات يف:    :والحذف يف   :قلت: والوجهان «؛ ثم قال

؛ وهو بذلك موافق لما )٢(»صحيحان عن قالون، إال أن الحذف أكثر وأشهر، واهللا أعلم

ذكره األصفهاين من أن الرواية الصحيحة عن قالون بالحذف فيهما على ما يفهم من 

  .)٣(الشاطبية

نصـوا علـى أنـه يؤخـذ مـن الشـاطبية: نجد أهنم  »الشاطبية« احوبالرجوع إلى شر

  .)٤(وهذا ما عليه العمل األشهر،األصح واألول هو  ،واإلثبات فيهما مًعا ،الحذف

                                           
=)٤/٤٤٤ .( 

 ).٤٣٦شاطبية (البيت رقم: ال   )١(

 ).٨٦وانظر: التيسير ( ).١٥٤٢-٤/١٥٤١النشر (   )٢(

) معلًقا على ٣/١٠٨٤). وقال الجعربي يف كنز المعاين (٢/٥٣٨( لألصفهاين كاشف المعاين   )٣(

قلـت: تقييـد النفـي بالمشـهورين إذ لـو أراد «من فهم من الشاطبية إثبـات وجـه الحـذف فقـط: 

 .»مطلق النفي لقال: وليسا منقولين عنه...الخ

 ).١٩٦الوايف للقاضي (انظر:    )٤(
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٦٦  

 بعضهم على أن الخالف المذكور يف الشاطبية يؤخذ منه أربعة أوجه:  وقد نصَّ 

الـذين سـماهم الشـاطبي  -حذفهما مًعا؛ وهو الذي نقله الرواة المشـهورون  -١

 عن قالون. - »الُغر«بـ

 .إثباهتما مًعا وصًال  -٢

  وحذف الثاين.إثبات األول وصًال  -٣

 .)١( وصًال حذف األول وإثبات الثاين  -٤

فخـارج عـن ...«قـال عنهمـا: فوقد استدرك الجعربي علـى الـوجهين األخيـرين 

 .)٢(»ال ينبغي أن ينزل على الخالف المشار إليه ،طرق القصيد

* * * 

                                           
)، وإبراز المعاين ١/٥٨٠(للفاسي  لئ الفريدة)، والآل٢/٦٠٦( للسخاوي انظر: فتح الوصيد   )١(

 ).١/٣٤١السنباطي ( )، وشرح٢/٢٧٠(ألبي شامة 

 ).٣/١٠٨٥ين (كنز المعا   )٢(
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٦٧ 

 المطلب الثالث عشر

 باب فرش الحروف

 

 وفيه ثالثة مواضع هي:

 :)١(»آل عمران« يف فرش سورة قال الشاطبي الموضع األول: * 

ــ ــَأْنُتْم َزَك ــا َه ــي َه ــَوَال َألِــٌف فِ   ا ا َجنً

 

ْل َأَخ  *   ْبـِدٍل َجـَال ا َحْمٍد َوَكـم مُّ َوَسهِّ

  ي َهائِـِه التَّنْبِيـُه مِـْن َثابِـٍت ُهـدًى َوفِ  

 

ـــَال  َوإِْبَداُلـــُه مِـــنْ  *   َهْمـــَزٍة َزاَن َجمَّ

  َوَيْحتَِمُل اْلَوْجَهيِْن َعْن َغْيِرِهْم َوَكمْ  

 

ــَال وَ  * ــلِّ َحمَّ ــَوْجَهْيِن لِْلُك ــِه اْل ــٍه بِ   ِجي

  ا ِر َمْذَهبً ـنْبِيِه ُذو اْلَقْص ُر فِي التَّ ـَوَيْقُص  

 

ــ * ــَدِل اْلَوْجَه َال َوُذو اْلَب ــُه ُمَســهِّ   اِن َعنْ

َمن أبدل الهاء من  »وذو البدل« قصود بقول الشاطبي:يرى ابن الجزري أن الم 

  الهمزة يف:      :وقال الحافظ أبو عمرو الداين:«؛ فقال: ]غيرهاو٦٦[آل عمران 

هذه الكلمة من أشكل حروف االختالف وأغمضها وأدقها، وتحقيق المد والقصر «

ا وتسهيلها ال يتحصل إال ذين ذكرهما الرواة عن األئمة فيها حال تحقيق همزهتاللَّ 

بمعرفة الهاء التي يف أولها؛ أهي للتنبيه أم مبدلة من همزة؟ فبحسب ما يستقر عليه من 

، ثم بين أن الهاء »ذلك يف مذهب كل واحد من أئمة القراء ُيقضى للمد والقصر بعدها

أن تكون للتنبيه، وأن تكون مبدلة من  :على مذهب أبي عمرو وقالون وهشام يحتمل

وعلى مذهب « مزة، وعلى مذهب قنبل وورش ال تكون إال مبدلة ال غير، قال:ه

الكوفيين والبزي وابن ذكوان ال تكون إال للتنبيه، فمن جعلها للتنبيه وميز بين 

                                           
 ).٥٦٢-٥٥٩شاطبية (األبيات رقم: ال   )١(
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٦٨  

سواء أحقق الهمزة أو  ،المنفصل والمتصل يف حروف المد لم يزد يف تمكين األلف

سواء أيًضا حقق  ،ف زاد يف التمكينومن جعلها مبدلة وكان ممن يفصل باألل .سهلها

وزاد عليه احتمال  ،القاسم الشاطبي  وقد تبعه فيما ذكره أبو. انتهى. »الهمزة أو لينها

وذو البدل الوجهان عنه « من القراء، وزاد أيًضا قوله: وجهي اإلبدال والتنبيه عن كلٍّ 

ذي «أنه أراد بـ -  واهللا أعلم - وقد اختلف شراح كالمه يف معناه، وال شك  ،»مسهال

؛ ألن األلف على هذا الوجه قد من جعل الهاء مبدلة من همزة، واأللف للفصل »البدل

فعلى هذا القول من  ؛تكون من قبيل المتصل كما تقدم يف أواخر باب المد والقصر

حقق همزة (أنتم) فال خالف عنه يف المد؛ ألنه يصير كالسماء والماء، ومن سهل فله 

فيصير للكالم فائدة، ويكون قد  ؛حيث كونه حرف مد قبل همز مغير المد والقصر من

 ومن قال بقوله.  )١(تبع يف ذلك ابن شريح

  :ا؛ ألن الهمزة يفورًش  »ذي البدل«وقيل: أراد بـ      ال يبدلها ألًفـا إال ورش

إذا  ؛يلأن عنه المد والقصر يف حال كونه مخفًفا بالبـدل والتسـه :يف أحد وجهيه، يعني

 وإذا سهل قصر، وليس تحت هذا التأويل فائدة، وتعسفه ظاهر، واهللا أعلم. ،أبدل مد

وبالجملــة فــأكثر مــا ذكــر يف وجهــي كوهنــا مبدلــة مــن همــزة أو هــاء تنبيــه تمحــل 

وتعسف ال طائل تحته، وال فائدة فيه، وال حاجـة لتقـدير كوهنـا مبدلـة، أو غيـر مبدلـة، 

على إبدال الهاء مـن الهمـزة لـم نصـر إليـه،  مرو أنه نصَّ ولوال ما صح عندنا عن أبي ع

 .)٢(»من أئمة القراء...  عن أحدٍ ولم نجعله محتمًال 

                                           
ــن شــريح يف الكــايف (   )١( ــه ابــن الجــزري أيًضــ١٨ذكــره اب ا يف بــاب المــد مــن النشــر )، وأشــار إلي

)٣/٨٦٢.( 

 ).٩٦٩-٣/٩٦٧النشر (   )٢(
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وذو البــدل الوجهــان عنــه « وعلــى هــذا قــرر أبــو شــامة مــراد الشــاطبي يف قولــه:

 .)١(األصفهاين، ووافقه »مسهال

المـراد وعلـى رأسـهم السـخاوي يـرى أن  »الشـاطبية« بينما نجد أن بعض شراح

ل ال تجده إال ورًشا؛ يعني ورًشا؛ ألن ذا البدل المسهِّ «أي ورش؛ فقال:  »وذو البدل«بـ

هنـا؛ فيبقـى ا، وقنبـل ال يسـهل الهمـزة ه»زان جمـل«إن إبداله من همزة لـ :ألنه قد قال

فعلـى قـول مـن يسـهل بـين بـين يـأيت هبـاء بعـدها همـزة  .وله وجهان كمـا سـبق ،ورش

لـة ألجـل السـاكن  لـه يسـهل بالبـدلوعلى قول مـن  .مسهلة ة مطوَّ يـأيت هبـاء بعـدها مـدَّ

مـذهبي ورش: البـدل، وبـين بـين، ومقصـوده بـذلك أن  »مسـهال« وأراد بقولـه .بعدها

قي وابــن رْ وَ كـاللَّ  »الشــاطبية« ، ووافقـه علــى ذلـك عـدد مــن شـراح)٢(»يفصـله مـن قنبــل

  .)٣( القاصح

تظهـر  »و البدل الوجهـان عنـه مسـهالوذ«وثمرة الخالف بين القولين يف المراد بـ

 أنه: يف

ــن الجــزري ومــن معــه يكــون لقــالون والــدوري وجهــان: المــد  - علــى قــول اب

 :)٤( الشاطبيوالقصر؛ على اعتبار أن المد يف هذه الكلمة متصل؛ وتدخل تحت قول 

ـــرٍ  َوإِْن َحـــْرُف َمـــدٍّ    َقْبـــَل َهْمـــٍز ُمَغيَّ

 

  اَل َأْعـَدَال َمدُّ َمـا زَ ـُرُه َواْلــَيُجْز َقْصـ *

بعد أن ذكر عـن  المد والقصر) باب( يف »النشـر« ابن الجزري يف لذلك وقد أشار 

                                           
 ).٢/٦٦١( لألصفهاين كاشف المعاين، و)٣١-٣/٢٧( ألبي شامة إبراز المعاينانظر:    )١(

 ).٣/٧٨٧(للسخاوي الوصيد فتح    )٢(

 ).٧٧٧-٢/٧٧٦(المبتدئ البن القاصح سراج القاري ، و)١/٣٩١( للورقي المفيدانظر:    )٣(

 ).٢٠٨شاطبية (البيت رقم: ال   )٤(
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وهـو ظـاهر «بعضهم أنه يرى أن ألف اإلدخال تعترب من قبيل المد المتصـل، ثـم قـال: 

  يف مسألة: »التيسير« كالم      حيث قـال: ومـن جعلهـا يعنـي الهـاء مبدلـة، وكـان

ح بـذلك يفممن يفصل بـ  األلف زاد يف التمكـين، سـواء أحقـق الهمـزة أو ليَّنهـا، وصـرَّ

 . )١(»...الخ»جامع البيان«

: (فيـه تكـرار وإخـالل)؛ ألنـه (حمـل وصـفه بـأنوقد رد الجعـربي هـذا القـول و

التسهيل على حقيقته)، كما نبه على أن شراح القصـيدة قـد اضـطربوا يف كالمهـم علـى 

وذو البــدل « بســبب عمــوم قولــه: »الوجهــان عنــه مســهالوذو البــدل « قــول الشــاطبي:

هو  »ذو البدل« المراد بأنيف ، وأورد عدة أقوال »مسهال« :وخصوص قوله ،»الوجهان

    ، أو على أن المراد به العموم لكـل مـن رأى أن الهـاء يف:-  ونصر ذلك - ورش 

 .)٢(همزةمبدله من 

 »ذي البـدل«ن المـراد بــإ :الذين قـالوا »بيةالشاط« أما على قول عدد من شراح -

هو ورش؛ فقد ذكر ابن الجزري أنه ال تظهر فائدة من ذلك، ولكن عن التأمـل نجـد أن 

 فهم أن له أربعة أوجه هي: هناك فائدة استظهرها الجعربي وهي: أن ورًشا قد يُ 

 حذف األلف مع التسهيل على وزن (فعلتم). -١

 .)٣(ساكنال اإلبدال مع المد ألجل -٢

 اإلبدال مع المد ألجل الهمز المغير بالحذف. -٣

                                           
 )؛ كالهما للداين.٩٦٨-٣/٩٦٦)، وجامع البيان (٨٨وانظر: التيسير ( ).٣/٨٦٢لنشر (ا   )١(

 ).٣/١٣٤٢( للجعربي المعاينكنز انظر:    )٢(

أن حرف المد إذا جاء بعده ساكن فإن مـده دون مـده إذا  )٣/١٣٣٦يف الكنز ( ويرى الجعربي   )٣(

 وقع بعده همزة.
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 اإلبدال مع القصر تحت قاعدة (وإن حرف مد قبل همٍز مغير...الخ). -٤

والوجهـان األخيـران ممتنعـان؛ وألجــل ذلـك احتـاج الشــاطبي إلـى التنبيـه علــى 

وعـرض يف إبـدال ورش شـبهة أن األلـف «؛ قـال الجعـربي: »ذو البـدل« مذهب ورش

  أي يف: -أن تكـون بـدل الهمزة  :ليحتم     - ، .وُحـذفت ألفهـا وال إشـكال فيـه

والمحذوفة بدل الهمزة؛ فحينئٍذ يكون ألف آخـر  ،أن تكون الثابتة ألف (ها) :ويحتمل

ل أخرى مغيَّرة بالحذف فيندرج يف المنفصـل؛ فيلزمـه أن يمـد  كلمة بعدها همزة من أوَّ

فيحصـل لـه وجهـان  ؛، وأن يسقط المد الفرعـي رأًسـا لتغيـرهكحمزة للهمز يف األعدل

ه للسـاكن، وأقصـر، وهمـا غيـر جـائزين؛ احتـاج أن يـنص علـى  :آخران أطـول مـن مـدِّ

بـدل الهـاء مـن الهمـز؛ ألن  :يريـد »وذو البدل الوجهـان عنـه مسـهال« تخصيصه فقال:

ره بــه، ال التفريــع علــ ى جعــل الهــاء الكــالم يف الهــاء، وغرضــه تعريــف ورش بمــا شــهَّ

 ،لعهد السابقين يف البيت األول: جعـل الهمـزة بـين بـين »الوجهان« ...، والالم يفبدًال 

ًزا بـإطالق اسـم  وإبدالها، وعرب عن التَّخفيف بالتسهيل وإن كان نوعـه اصـطالًحا تجـوُّ

وي ،النَّوع على الجنس ومبـدل الهمـزة األولـى هـاء  :أي ؛أو ليرادفهمـا ُلغـًة ألجـل الـرَّ

 وبــدًال  ،مخفــف الهمــزة الثانيــة تســهيًال  ،»وإبدالــه مــن همــزة زان جمــال« وز يفالمرمــ

(وجـال) وهـو ورٌش إذا فرعنـا لـه علـى جعلـه (هـا) للتنبيـه مـن و المشار إليه يف (أخـا)

(يمـد ذو و )،ويقصـر ذو القصـر يف التنبيـه(الطريق الثاين، وهو خارج من عمـوم قولـه: 

ن؛ ُعلـم إخراجـه مـن تعيـين الـوجهين، إذ لـو لـم فليس له إال الوجهـان السـابقا ،المد)

 .)١(».يخرج لكانت أربعة..

                                           
 ).١٣٤١-٣/١٣٤٠المعاين (كنز    )١(
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 :)١(»النحل« يف فرش سورة قال الشاطبي  الموضع الثاين:* 

  َوُينْبِــُت ُنــوٌن َصــحَّ َيــْدُعوَن َعاِصــمٌ 

 

  َهْمِز َهْلَهَال ـَوفِي ُشَرَكاَي اْلُخلُْف فِي الْ  *

 »شركاي الخلف يف الهمز هلهالويف « من قول الشاطبي: أثبت ابن الجزري 

...وكذلك لم «وتركه؛ فقال:  ،بالهمز :]٢٧[النحل:     :الخالف للبزي يف

وهو «ب بقوله: ، إال أنه عقَّ »: البزي بخالف عنه»التيسير« يذكره الشاطبي إال تبًعا لقول

ولم  .)٢(»ماومن الشاطبي عن طرقهما المبني عليها كتاهب ،»التيسير« خروج من صاحب

إلى أن الشاطبي أشار إلى ضعف وجه (ترك  )٣( كالضباع »الشاطبية« يشر بعض شراح

 الهمز).

أن الشاطبي أشار إلى ضعف (وجه تـرك الهمـز)  »الشاطبية« ل شراحوقد ذكر ُج 

 ، ولكنهم اختلفوا يف مراد الضعف على قولين: »هلهال« للبزي بقوله يف الرمز

 .)٤(والقاضيواألصفهاين  كأبي شامةأنه ضعف يف الرواية؛  -١

 .)٥(والفاسي وشعلة أنه ضعف يف وجه القراءة عند النحويين؛ كالسخاوي -٢

 :الجعربي على من يضعف رواية (ترك الهمـز) أخـًذا مـن قـول الشـاطبي وقد ردَّ 

                                           
 ).٨٠٨شاطبية (البيت رقم: ال   )١(

 ).٥/١٧٧٢النشر (   )٢(

 ).٢٢٧إرشاد المريد (يف    )٣(

، )٣٣٧-٣/٣٣٦( لألصـفهاين كاشـف المعـاين، و)٣/٣٠٨( ين ألبـي شـامةإبراز المعـاانظر:    )٤(

 .)٣٠٥( للقاضي الوايفو

 كنـز المعـاين، و)٣/٨٤( للفاسي الآللئ الفريدة، و)٣/١٠٤٨( للسخاوي تح الوصيدانظر: ف   )٥(

 ).٢/٣٦٩( لشعلة



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  أ. د. باسم بن محدي بن حامد السيد

  

٧٣ 

 ولمــا قــلَّ أحكــام هــذه اللغــة بقلــة االســتعمال أشــار النــاظم بقولــه:«؛ فقــال: »هلهــال«

 :وبعـض النحـاة فيهـا بـين، هلهل النساج الثوب: إذا لـم يحكـم نسـجه...من  »هلهال«

ًكا بأن قصر الممدود يختص بالضرورة. ،مضعِّف  ومانع تمسُّ

 وجواب األول: أنه إن عني بالضعف القلَّة فمسلَّم، أو غيرهـا فممنـوع للمتـواتر.

لسـعة، وجواب الثاين: أنـه حـذف تخفيـف، وإنَّ قصـر الممـدود علـى نـوعين: لغـة يف ا

  .)١(»وضرورة لمجرد الوزن، والقراءة من األول كالنظير

وقد أشار ابن الجزري إلى طعن النحاة يف وجه (ترك الهمز) ورد علـيهم؛ فقـال: 

مــن حيــث إن الممــدود ال يقصــر إال يف  ؛وقـد طعــن النحــاة يف هــذه الروايــة بالضـعف«

ال مـن  ،طـرق المتقدمـةأن هذه القـراءة ثبتـت عـن البـزي مـن ال ضرورة الشعر، والحقُّ 

وال من طرقنا؛ فينبغي أن يكون قصر الممدود جائًزا يف  »الشاطبية« وال »التيسير« طرق

، ومـا حـرره ابـن الجـزري هـو مـا عليـه )٢(»الكالم على قلَّته كما قال بعـض أئمـة النحـو

 العمل يف األداء والقراءة.

 :)٣(»النمل« يف فرش سورة قال الشاطبي  :ثالثالموضع ال* 

وِق َساَقيْ    اا َوُسوِق اْهِمُزوا َزكَ هَ َمَع السُّ

 

ـــَال  *   َوَوْجـــٌه بَِهْمـــٍز َبْعـــَدُه اْلـــَواُو ُوكِّ

  يرى ابن الجزري أن وجه زيادة الواو بعد الهمزة يف:     :٣٣[ٓص[ ،  

 و    :وزاد «وسورة الفتح؛ فقال: ، سورة ٓص  :يشمل موضع ]٢٩[الفتح  

                                           
 ).٤/١٨٤٠كنز المعاين (   )١(

 ).٥/١٧٧٢النشر (   )٢(

 ).٩٣٨شاطبية (البيت رقم: ال   )٣(
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 .)١(»والفتح، ٓص  :عن قنبل واًوا بعد همزة مضمومة يف حريف سم الشاطبي أبو القا

كالســخاوي وأبــي العبــاس األندلســي  »الشــاطبية« شــراح ُجــلودرج علــى هــذا 

 .)٢( والعيني والفاسي

وجه الواو مختص ن أ)٣( والجعربي كأبي شامة »الشاطبية« بينما يرى بعض شراح

 »أجوبة المسائل التربيزية« ن الجزري يفبموضع سورة ٓص فقط، وقد رد عليهم اب

   وهو قوله تعالى: ،يشمل ما يف الفتح أيًضا - أي الشاطبي - عبارته  وظاهر«بقوله: 

      :أبو شامة والجعربي الخالف بحرف ٓص، وأطلق  ، وخصَّ ]٢٩[الفتح

ح بالخالف يف الحرفين »التقريب«و »الطيبة« الفاسي، وكالم ، والصحيح )٤(»...مصرِّ

 أن ذلك يشمل موضعي ٓص والفتح، واهللا أعلم.

* * * 

                                           
 ).٥/١٨٣٨النشر (   )١(

الآللـئ ، و)٦٨٦( لألندلســي لمهنـد القاضـبيوا ،)٤/١١٥٨(للسـخاوي فتح الوصـيد انظر:    )٢(

 .)أ٨٦، وحل الشاطبية للعيني (ل )٣/٢٤٧( للفاسي الفريدة

 ).٤/٤/٢٠٧٧( للجعربي كنز المعاين، و)٤/٦٠(ألبي شامة إبراز المعاين انظر:    )٣(

. وانظـر: الطيبـة (البيتـان )١١٧ئل التربيزية يف القراءات (أجوبة اإلمام ابن الجزري على المسا   )٤(

 ).٢/٦٢٧)، وتقريب النشر (٨٣٢-٨٣١رقم:
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 المطلب الرابع عشر

 باب التكبير

 

 :)١(الشاطبي وفيه موضع واحد يف قول 

ـحَ  يُّ مِـْن آِخـِر الضُّ   ىَوَقاَل بِـِه اْلَبـزِّ

 

ــَال  * ْيــِل َوصَّ   َوَبْعــٌض َلــُه مـِـْن آِخــِر اللَّ

أن  »من آخر الليل وصال« الشاطبي:من قول  مقصوداليرى ابن الجزري أن  

 ولم يرو أحد التكبير من آخر:« التكبير يكون ألول سورة الضحى ال آخر الليل؛ فقال:

     :كما ذكروه من آخر     :ومن ذكره كذلك فإنما أراد كونه من أول ،

    تبًعا للخزاعي يف »كامله« يف، وال أعلم أحًدا صرح هبذا اللفظ إال الهذلي 

 ، وإال الشاطبي حيث قال:)٢(»المنتهى«

ـحَ  يُّ مِـْن آِخـِر الضُّ   ىَوَقـاَل بِـِه اْلَبـزِّ

 

ــَال  * ْيــِل َوصَّ   َوَبْعــٌض َلــُه مِــْن آِخــِر اللَّ

ولما رأى بعض الشراح قوله هذا مشكال قال: مراده باآلخر يف الموضعين أول  

  السورتين، أي: أول      وأول:    )ألنه يكون بذلك ؛؛وهذا فيه نظر)٣

  : رواية من رواه من آخرمهمًال   ى »التيسير« ، وهو الذي يف ، والظاهر أنه سوَّ

بين األول واآلخر يف ذلك، وارتكب يف ذلك المجاز، وأخذ بالالزم يف الجواز، وإال 

 لم يقل به أحد. فالقول بأنه من آخر الليل حقيقة 

                                           
 ).١١٢٨شاطبية (البيت رقم: ال   )١(

 ).٤/٥٥٢)، والكامل للهذلي (٢/١٠٤٩نظر: المنتهى للخزاعي (ا   )٢(

 ولم نقف على من ذكر هذا يف الشروح التي اطلعنا عليها.   )٣(
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أي: للبزي، وصل التكبير من آخر  »وبعض له« قال الشراح: قول الشاطبي:

  سورة:   :هذا الوجه من زيادات هذه « يعني: من أول الضحى. قال أبو شامة

  ، قال: وروى البزي التكبير من أول سورة...القصيدة  « وهذا ، ...)١(انتهى

ن أن المراد بآخر الليل هو أول الضحى متعين؛ إذ التكبير إنما هو ناشئ الذي ذكروه م

 وأول:  ،عن النصوص المتقدمة، والنصوص المتقدمة دائرة بين ذكر الضحى  

   لم ُيذكر يف شيء منها ،     فعلم أن المقصود بذكر آخر الليل هو أول  ؛

 .)٢(»اطبي. وهو الصواب بال شك، واهللا أعلمالضحى، كما حمله شراح كالم الش

على  )٣(واألصفهاين وابن القاصحوأبي شامة كالسخاوي  »الشاطبية« وُجل شراح

ما ذكره ابن الجزري من أن التكبير ألول الضحى، ال آخر الليـل كمـا هـو ظـاهر عبـارة 

 الشاطبي.

ر الليــل مــن أن التكبيــر مــن آخــ »الشــاطبية« بينمــا أخــذ عــدد مــن الشــراح بظــاهر

 . )٤(كالهمذاين والعيني ومال علي قاري

* * * 

                                           
 ).٤/٢٨٩عاين (إبراز الم   )١(

 ).١٩٩٨-٥/١٩٩٧النشر (   )٢(

ــتح الوصــيد انظــر:    )٣(  كاشــف المعــاين)، و٤/٢٨٩، وإبــراز المعــاين ()٤/١٣٣٨( للســخاويف

 ).٣/١١٨٤(البن القاصح  المبتدئ سراج القارئ، و)٣/٧٢٠( لألصفهاين

لشـاطبية ، وحـل ا)٢/٧٤١( لشـعلة كنـز المعـاين)، و٥/٣٠٣انظر: الـدرة الفريـدة للمهـذاين (   )٤(

 أ).٦٣١(ل لمال علي قاري شرح الشاطبيةأ)، و١٠٧للعيني (ل
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أن نكـون قـد أصـبنا فيمـا  الحمد هللا الذي وفقنا إلتمـام هـذا البحـث، ونسـأله 

 حررنا من المسائل، وهذا أوان ذكر نتائج البحث، وتوصياته:

 : نتائج البحث:أوالً * 

 لـى تحريـر لمسـائل كتاب النشر موسوعة علمية يف علم القـراءات؛ احتـوى ع

فــه -عديــدة؛ فهــو بحــق  فوائــد ال تحصــى وال «قــد احتــوى علــى:  - كمــا وصــفه مؤلِّ

 .)١(»تحصر، وفرائد ذخرت له فلم تكن لغيره تذكر

 ؛ والتـي تكمـن يف أن األول مـن أهـم »النشر«و ،»الشاطبية« أهمية العالقة بين

ر األول يف كثير من دقا ئق مسائله، وغـوامض ألفاظـه مصادر الثاين، وكون الثاين قد َحرَّ

 ودالالته.

 تنوعــت طريقــة تعامــل ابــن الجــزري مــع المواضــع التــي تناولهــا بالبيــان مــن 

 بين التصريح ببيان مراد البيت، أو التضمين لرأيه يف فهم البيت.»الشاطبية«

 الشـاطبية« أظهر ابن الجزري مقدرة علمية فريـدة يف توضـيح بعـض أبيـات« ،

يمة علمية فريدة لهذه المسائل؛ ظهرت من خالل الدراسـة وحرر ورجح؛ مما أعطى ق

 ) موضًعا.٢٥التطبيقية للمواضع التي ُجمعت يف هذا البحث، وهي (

 ــزري مــن ــن الج ــي بينهــا اب ــل المواضــع الت ــواب  »الشــاطبية« جــاءت ُج يف أب

) مواضع، وموضع يف ٣) موضًعا، بينما عددها يف فرش الحروف (٢١األصول وهي (

                                           
 ).٢/١٦٠النشر (  ) ١(
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 .»التكبير« باب

  ــتعاذة ــاب االس ــة: (ب ــول التالي ــواب األص ــة يف أب ــع المدروس ــاءت المواض ج

ــاب المــد ٤[موضــع]، وبــاب البســملة [ ــة [موضــع]، وب ــاب هــاء الكناي مواضــع]، وب

والقصر [موضعان]، وباب الهمزتين من كلمة [موضع]، وباب نقل حركة الهمزة إلى 

واضـع]، وبـاب م٣الساكن قبلها [موضـع]، وبـاب وقـف حمـزة وهشـام علـى الهمـز [

اإلمالــة [موضــعان]، وبــاب الــراءات [موضــع]، وبــاب الالمــات [موضــعان]، وبــاب 

 الوقف على أواخر الكلم [موضع]، وباب الياءات الزوائد [موضعان]).

  ،جاءت المواضع المدروسة يف فرش الحروف يف السور (آل عمران، والنحل

 والنمل)، ويف باب التكبير [موضع].

 ى سعة اطالع ابن الجزري على شـروح الشـاطبية، فهـو دلت هذه الدراسة عل

) شروح فقـط، إال أنـه أثنـاء الدراسـة أشـار آلراء خارجـة عـن هـذه ٧وإن ذكر وأسند (

الكتب السبعة، ونجده أحيانا ينسب معنـى البيـت لــلجمهور؛ ممـا يـدل علـى أنـه سـرب 

ها يف  .»النشر« كثيًرا من الشروح، وإن لم ُيسمِّ

 ســـة أن المواضـــع التـــي اختـــار ابـــن الجـــزري بياهنـــا ظهـــر مـــن خـــالل الدرا  

هـي مـن المواضـع الدقيقـة، والتـي يف  - خصوصا تلك التي صرح فيها ببيـان البيـت -

 فهمها إشكال، أو خالف عند شراح الشاطبية.

 ثانًيا: التوصيات:* 

 عند القراءة واإلقـراء؛ إذ ُجـل األسـانيد التـي  »النشر«بـ »الشاطبية« أهمية ربط

 »الشـاطبية« تمـر بـابن الجـزري؛ وهـو الـذي حـرر »الشـاطبية« ا اليوم من طريـقنقرأ هب

 واألوجه الواردة فيها.
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 ؛ »النشـر«و ،»الشـاطبية« هناك العديد من الدراسات التـي يمكـن أن تقـام بـين

؛ ومـدلول هـذه العبـارة »خارج عـن طـرق الشـاطبية« كدراسة ما علق ابن الجزري بأنه

 يف المشرق والمغرب. وأثرها على مدارس اإلقراء

والحمــد هللا الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات، وصــلى اهللا وســلم علــى نبينــا محمــد 

 وعلى آله وصحبه ومن تمسك هبديه إلى الممات.

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

ـاطبي. لإلمـام عبـد الـرحمن بـن  -  ـبع لإلمـام الشَّ إبراز المعـاين مـن حـرز األمـاين يف القـراءات السَّ

ـد  :ل بن إبـراهيم المعـروف بـأبي شـامة. تحقيـق وتعليـقإسماعي محمـود بـن عبـد الخـالق محمَّ

 هـ.١٤١٣ بالمدينة المنورة، ةجادو، الجامعة اإلسالمي

عبــدالعزيز محمــد  :. تحقيــقأجوبــة اإلمــام ابــن الجــزري علــى المســائل التربيزيــة يف القــراءات - 

  م.٢٠١٦ - هـ١٤٣٧الزعبي. ط:األولى، دار (الم) بالمدينة المنورة، 

 ابــن غلبــون الطيــب عبــد المــنعم بــن عبيــد اهللا يبــألاإلرشــاد يف القــراءات عــن األئمــة الســبعة،  - 

باسم بن حمدي بـن حامـد السـيد، جـائزة األميـر سـلطان  /الدكتور :هـ)، دراسة وتحقيق٣٨٩(

 .م٢٠١١ - هـ١٤٣٢ األولى، ط:الدولية يف حفظ القرآن للعسكريين، 

لإلمام الحافظ أبي العز محمد بن الحسـين بـن  وتذكرة المنتهي يف القراءات العشرإرشاد المبتدي  - 

 م. ٢٠٠٣ للرتاث بطنطا، ةدار الصحاب / جمال شرف.األستاذقرأه وعلق عليه  بندار القالنسي.

. ط: األولى، مكتبـة مصـطفى البـابي لضباعاإلى مقصود القصيد. لعلي بن محمد  المريد إرشاد - 

 م. ١٩٨٤ - هـ١٤٠٤الحلبي بمصر، 

الـدكتور/ محيـي الـدين  :التبصرة يف القراءات ألبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي. تحقيـق - 

المنظمـــة العربيـــة للرتبيـــة والثقافـــة والعلـــوم  - ، معهـــد المخطوطـــات العربيـــة١رمضـــان. ط:

 م.١٩٨٥ - هـ١٤٠٥بالكويت، 

ــي  -  ــبع. ألب ــد يف القــراءات السَّ ــة المري ــد لبغي ــق المعــروف التَّجري ــن عتي ــد الــرحمن ب   القاســم عب

وري. كتور/ضـاري إبــراهيم العاصــي الــدُّ ــقلِّي المقـرئ. دراســة وتحقيــق: الدُّ ــام الصِّ    بـابن الفحَّ

ار، األولى، ط:  م. ٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢ دار عمَّ

 لإلمام أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون المقرئ الحلبـي. التذكرة يف القراءات الثمان - 

الجماعـة الخيريـة لتحفـيظ القـرآن  األولـى، ط:أيمن رشدي سـويد.  الدكتور/ :وتحقيق سةدرا

 م.١٩٩١ - هـ١٤١٢ الكريم بجدة،
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الـدكتور/ عـادل  :تقريب النشر يف القـراءات العشـر. ألبـي الخيـر محمـد ابـن الجـزري. تحقيـق - 

ـريف با إبراهيم رفاعي. ع الملك فهـد لطباعـة المصـحف الشَّ لمدينـة المنـورة، ط:األولى، مجمَّ

 هـ.١٤٣٣

تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات يف القراءات السبع ألبي علي الحسن بن خلف بن عبـداهللا  - 

ــق ــة. تحقي ــن بليم ــدة  :اب ــالمية بج ــة اإلس ــة للثقاف ــى، درا القبل ــاكمي. ط: األول ــزة ح ــبيع حم س

 م. ١٩٨٨ - هـ١٤٠٩ومؤسسة علوم القرآن بدمشق وبيروت، 

ــر -  ــير يف الق ــحيحهالتيس ــى بتص ــداين. عن ــعيد ال ــن س ــان ب ــرو عثم ــي عم ــام أب ــبع. لإلم  :اءات الس

 م.١٩٨٥ - هـ١٤٠٦الثالثة، دار الكتاب العربي ببيروت،  ط: اوتويرتزل.

(أصـل . )ـهـ٤٤٤جامع البيان يف القراءات السبع لإلمام أبي عمرو عثمـان بـن سـعيد الـداين (ت - 

ى) قامت بتدقيقها وهتيئتها للطباعـة مجموعـة الكتاب مجموعة رسائل جامعية يف جامعة أم القر

 .ـه١٤٢٨ ،١ط:  ،بحوث الكتاب والسنة بجامعة الشارقة

ــروف  -  ــداهللا الشمســي المع ــن عب ــِدي ب ــن أْيَدْغ ــي بكــر ب ــرح القصــيد. ألب   الجــوهر النضــيد يف ش

 بابن الجندي. دراسة وتحقيق يف رسائل دكتوراه بالجامعة اإلسالمية:

ــى -  ــاب إل ــق مــن أول الكت ــاثلين). تحقي ــر (إدغــام المتم ــام الكبي ــاب اإلدغ ــة ب ــدكتور/  :هناي ال

 هـ.١٤٢٣ ،عبدالرزاق محمد الحافظ

 :من أول باب إدغام الحرفين المتقاربين إلى هناية باب أحكام النون الساكنة والتنوين. تحقيق - 

 هـ.١٤٣١ ،الدكتور/ خالد بن محمد إسحاق

 ،الـدكتور/ محمـد محفـوظ الشـنقيطي :ب الزوائـد. تحقيـقمن أول باب اإلمالة إلى هنايـة بـا - 

 هـ.١٤٣٣ -١٤٣٢

 هـ.١٤٣٣ - هـ١٤٣٢الدكتور/ عبداهللا علي برناوي.  :فرش سورة البقرة. تحقيق - 

الدكتور/عبــداهللا ســالم  :مــن أول فــرش ســورة آل عمــران إلــى هنايــة ســورة المائــدة. تحقيــق - 

 م.٢٠١١، البلوشي

، الدكتور/ محمد أحمد برهجي :نعام إلى هناية سورة األنفال. تحقيقمن أول فرش سورة األ - 

 م.٢٠٠٩
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الدكتور/عبــدالكريم نويفــع  :تحقيــق الحجــر. مــن أول فــرش ســورة التوبــة إلــى هنايــة ســورة - 

 هـ.١٤٣٣ - هـ١٤٣٢ ،الميموين

 الدكتور/عبــداهللا عطــااهللا :تحقيــق مــن أول فــرش ســورة النحــل إلــى هنايــة ســورة المؤمنــون. - 

 م.٢٠١٦ ،الحسيني

الـدكتور/ محمـد بـاه عبـداهللا بـاه.  :من أول فـرش سـورة النـور إلـى هنايـة سـورة ص. تحقيـق - 

 م.٢٠١٩

ــق -  ــك. تحقي ــورة المل ــة س ــى هناي ــر إل ــورة الزم ــرش س ــن أول ف ــي  :م ــد فتح ــدكتور/ محم ال

 هـ.١٤٣٨ - ١٤٣٧ ،عبدالجليل

 م.٢٠١٦ ،لدكتور/ طارق سعيد السهليا :تحقيق من أول فرش سورة ٓن إلى هناية الكتاب. - 

   .يف شــرح مشــكالت وحــل مقفــالت اشــتمل عليهــا كتــاب التيســير الــدر النثيــر والعــذب النميــر - 

: تحقيـق ودراسـة. ألمـوي المـالقيا عبد الواحد بن محمـد. لألبي عمرو عثمان بن سعيد الداين

 هـ١٤١١ ،جدةب باعة والنشرالفنون للط ار. ط:األولى، دأحمد عبد اهللا أحمد المقرئالدكتور/ 

 .م١٩٩٠ -

الدكتور/ جمال محمـد طلبـة  :البن النجيبين الهمذاين. تحقيق ،القصيدة شرح يف الفريدة الدرة - 

  م.٢٠١٢ - هـ١٤٣٣األولى، مكتبة المعارف للنشر،  السيد. ط:

ــي -  ــرئ المنته ــذكار المق ــدئ وت ــارئ المبت ــراج الق ــان الشــهير س ــن عثم ــي ب ــي القاســم عل   . ألب

ع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف بابن القاصح. تحقيق الدكتور/ علي بن محمد عطيف.  مجمَّ

ريف بالمدينة المنورة،   هـ.١٤٣٥الشَّ

هبيَّة باألسانيد النَّشرية من شيوخي إلى الحضـرة النبويَّـة -  السل الذَّ للـدكتور/ أيمـن رشـدي  .السَّ

ة،   م.٢٠٠٧هـ/١٤٢٨سويد. ط:األولى، دار نور المكتبات بجدَّ

اطبيَّة المسمى كنــز المعـاين يف شـرح حـرز األمـاين ووجـه التَّهـاين.  -  شرح الجعربي على متن الشَّ

ين إبراهيم بن عمر الجعربي. تحقيق: فرغلي سيد عرباوي. ط:األولى، مكتبـة أوالد  لربهان الدِّ

يخ بمصر.  الشَّ
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 م.٢٠٠٤صر. ط: األولى، مكتب قرطبة بم :شرح الشاطبية. لجالل الدين السيوطي. تحقيق - 

يحيـى بـن  :شرح العالمة ابن عبدالحق السنباطي على حرز األمـاين للشـاطبي. دراسـة وتحقيـق - 

 هـ.١٤١٨محمد حسن بن أحمد زمزمي. رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، 

سـبيل «ألبي محمد عبـداهللا بـن هشـام األنصـاري. ومعـه شـرحه  .شرح قطر الندى وبل الصدى - 

 لمحمد محيي الدين عبدالحميد. المكتبية العصرية ببيروت.  »الهدى بتحقيق شرح قطر الندى

 :شرح طيِّبة النَّشر يف القراءات العشر. البن النَّاظم أبي بكر أحمد ابن الجزري. تحقيق ودراسـة - 

ع الملك فهد لطباعة المصـحف ا الدكتور/ عادل بن إبراهيم رفاعي. ط: ـريف األولى، مجمَّ لشَّ

 هـ.١٤٣٥بالمدينة المنورة، 

يِّد سليمان أبو سنَّة. دار  -  شرح طيِّبة النَّشر. ألبي القاسم النُّويري. تحقيق وتعليق: عبد الفتَّاح السَّ

 الصحابة للتُّراث بطنطا. 

 ).١١على الشاطبية. مخطوط بمكتبة راغب باشا بإسطانبول (برقم شرح مال علي قاري - 

كتور/ السـالم محمـد محمـود داألستاذ ال :القراءات العشر البن الجزري، شرح يف النشر شرح - 

  م.٢٠٢٠ - هـ١٤٤٢األولى، دار ابن سالم للبحث العلمي بمصر،  الجكني الشنقيطي. ط:

ـد بـن إسـماعيل البخـاري. ط: .صحيح البخاري -  ـالم  لإلمـام أبـي عبـداهللا محمَّ األولـى، دار السَّ

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧بالرياض، 

اظ وشيخ القراء محمد بن محمد بن محمد بـن علـي  -  طيِّبة النَّشر يف القراءات العشر. إلمام الحفَّ

حه وراجعه: عبـي. ط: بن يوسف المعروف بابن الجزري. ضبطه وصحَّ الثَّانيـة،  محمد تميم الزُّ

رة،  م. ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ مكتبة دار الهدى بالمدينة المنوَّ

بع) ألبي العباس أحمد العقد النَّضيد يف شرح  -  اطبيَّة يف القراءات السَّ القصيد (شرح القصيدة الشَّ

د الشهير بالسمين الحلبي  ، دراسة وتحقيق يف عدة رسائل جامعية:بن يوسف بن محمَّ

ل الكتاب إلى باب الفتح واإلمالة. دراسة وتحقيق: الدكتور/ أيمن رشدي سـويد. ط:  -  من أوَّ

ة،  األولى، دار نور المكتبات  م.٢٠٠١ - هـ١٤٢٢بجدَّ

الدكتور/ أحمـد علـي حريصـي.  :من أول باب الفتح واإلمالة إلى آخر باب الالمات. تحقيق - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤رسالة ماجستير بجامعة أم القرى، 
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عبـداهللا غـزاي  :من أول باب الوقف على أواخر الكلم إلى هناية باب يـاءات الزوائـد. تحقيـق - 

 هـ.١٤٢٣ - هـ١٤٢٢اجستير بجامعة أم القرى، الرباق. رسالة م

ــق -  ــرة. تحقي ــورة البق ــرش س ــة  :ف ــتير بجامع ــالة ماجس ــامي. رس ــعود القث ــر س ــدكتور/ ناص   ال

 هـ.١٤٢٤ - هـ١٤٢٣أم القرى، 

الــدكتور/ منصــور بــن محمــد  :مــن أول ســورة آل عمــران إلــى آخــر ســورة األنعــام. تحقيــق - 

 هـ.١٤٣٣ - هـ١٤٣٢إلسالمية، الغامدي. رسالة دكتوراه بالجامعة ا

ــق -  ــى آخــر ســورة الكهــف. تحقي ــدكتور/ خلــف اهللا محســن  :مــن أول ســورة األعــراف إل ال

 هـ.١٤٣٢ - هـ١٤٣١القرشي. رسالة دكتوراه بالجامعة اإلسالمية، 

الـدكتور/ طـالل خلـف الحسـاين. رسـالة  :من أول سورة مريم إلـى آخـر سـورة ص. تحقيـق - 

 هـ.١٤٣٣ - هـ١٤٣٢ سالمية،دكتوراه بالجامعة اإل

الـدكتور/ عـائض بـن سـعيد القـرين. رسـالة  :من أول سورة الزمر إلى هنايـة الكتـاب. تحقيـق - 

 هـ.١٤٣٣ - هـ١٤٣٢ دكتوراه بالجامعة اإلسالمية،

العنوان يف القراءات السبع ألبي طاهر إسماعيل بن خلف المقرئ األنصاري األندلسـي. حققـه  - 

هــ/ ١٤٠٥زهير زاهد ود.خليل العطية. ط:األولى، علـم الكتـب ببيـروت،  الدكتور/ :وقدم له

 م.١٩٨٥

إلمام المقرئ الحافظ أبـي العـالء الحسـن بـن ل غاية االختصار يف قراءات العشرة أئمة األمصار - 

ــــار.    أشــــرف محمــــد فــــؤاد طلعــــت. /الــــدكتور :وتحقيــــق دراســــة أحمــــد الهمــــذاين العطَّ

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٤ حفيظ القرآن الكريم بجدة،الجماعة الخيرية لت األولى، ط:

تحقيـق:  ،)ـهـ٨٣٣غاية النهاية يف طبقات القراء لشمس الدين محمد بن محمد بن الجزري (ت - 

 بيروت.ب ،دار الكتب العلمية ـ،ه١٤٠٢ ،٣ط:،. ج.برجسرتاسر

داهللا بـن غنية الطلبة بشـرح الطيِّبـة. لمحمـد محفـوظ التَّرمسـي. دراسـة وتحقيـق: الـدكتور/ عبـ - 

 م.٢٠١٩ -هـ ١٤٤٠محمد الجاراهللا. ط:الثانية، دار التدمرية بالرياض، 
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فــتح الوصــيد يف شــرح القصــيد لعلــم الــدين أبــي الحســن علــي بــن محمــد الســخاوي. تحقيــق  - 

األولــى، مكتبــة الرشــد بالريــاض،  موالي محمــد اإلدريســي الطــاهري. ط:الــدكتور/ :ودراســة

 م.٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣

اين يف شــرح حــرز األمــاين ووجــه التهـاين. ألبــي عبــداهللا محمــد بــن داود الصــنهاجي فرائـد المعــ - 

وم«المشــهور بـــ الــدكتور/ عبــدالرحيم نبولســي. رســالة دكتــوراه  :. تحقيــق ودراســة»ابــن آُجــرُّ

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٧بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، 

أحمد األصفهاين، دراسة وتحقيـق كاشف المعاين يف شرح حرز األماين. ألبي الفضائل عباد بن  - 

 يف رسالتين:

من أول الكتاب إلى هناية فرش سورة النسـاء. تحقيـق: الـدكتور/ مصـطفى السـباعي. رسـالة  - 

 هـ.١٤٤٠ - ١٤٣٩دكتوراه بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، 

. رســالة مـن أول فـرش ســورة المائـدة إلــى هنايـة الكتـاب. تحقيــق: الـدكتور/ علــي السـكاكر - 

 هـ.١٤٤١ - ١٤٤٠دكتوراه بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، 

 ط: األولـى، أحمد محمود عبد السـميع الشـايف. :الكايف يف القراءات السبع البن شريح. تحقيق - 

 م. ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ دار الكتب العلمية ببيروت،

األسـتاذ  :ذلي. دراسـة وتحقيـقالكامل يف القراءات الخمسين. ألبي القاسم يوسف بن علي اله - 

األولــى، كرســي الشــيخ يوســف  وتغريــد محمــد حمــدان. ط: ،الــدكتور/عمر يوســف حمــدان

 م.٢٠١٥ - هـ١٤٣٦عبداللطيف جميل بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، 

كتاب حل الشاطبية. لإلمام العالمة المقرئ عبدالرحمن بن أبي بكر العيني الحنفي. مخطـوط،  - 

 http://www.alazharonline.org بمصر:األزهر  موقع مخطوطات

. ألبي عبـداهللا محمـد بـن أحمـد الموصـلي المعـروف بشـعلة. األماين حرز شرح يف المعاين كنز - 

ألولــى، دار الغوثــاين للدراســات ا الــدكتور/ محمــد إبــراهيم المشــهداين. ط: :دراســة وتحقيــق

 م. ٢٠١٢ - هـ١٤٣٣آنية بدمشق، القر
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قـه وعلَّـق عليـه:  -  ـد بـن الحسـن الفاسـي. حقَّ الآللئ الفريدة يف شرح القصيدة. ألبي عبداهللا محمَّ

يخ عبدالرَّ  م لهزاالشَّ الـدكتور/ عبـداهللا ربيـع محمـود حسـين.  :ق بن علي بن إبراهيم موسى. قدَّ

شد بالرياض،   م.٢٠٠٥هـ/١٤٢٦ط: األولى، دار الرُّ

المبهج يف القراءات الثمان وقراءة األعمش ابن محيصن واختيار خلف واليزيدي. ألبي محمـد  - 

الـدكتور/ عبـدالعزيز بـن  :عبداهللا بن علي البغدادي المعروف بسـبط الخيـاط. دراسـة وتحقيـق

-١٤٠٤ناصـر الســرب. رسـالة دكتــوراه بجامعــة اإلمـام محمــد بــن سـعود اإلســالمية بالريــاض، 

 هـ.١٤٠٥

ة بن خلـف تن م -  بع. للقاسم بن فيُّرَّ ى حرز األماين ووجه التَّهاين يف القراءات السَّ اطبيَّة المـُسمَّ الشَّ

ــه حه وراجع ــحَّ ــبطه وص ــي. ض ــي األندلس عين ــاطبي الرُّ ــد الشَّ ــن أحم ــي.  :ب عب ــيم الزُّ ــد تم   محمَّ

رة،  ابعة، مكتبة دار الهدى بالمدينة المنوَّ  م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥ط: الرَّ

جمـال  :. لعلي بن محمـد الضـباع. تحقيـق»شرح تحرير مسائل الشاطبية« األمنية لوغب مختصر - 

  م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٥محمد شرف. ط:األولى، درا الصحابة للرتاث بطنطا، 

مكتبة كوبريلي ب . مخطوطبن جبارة المقدسّي اإلمام أحمد بن محمد المفيد يف شرح القصيد. ل - 

 .)٨، ٧، ٦، ٥ إسطانبول (برقمزاده ب

ــَوْرقي. دراسـة وتحقيــق لمفيـد يف شـرح القصــيدا -   :لعلـم الــدين القاسـم بـن أحمــد األندلسـي اللَّ

الدكتور/ عبدالحميد بن سالم الصاعدي. رسالة دكتوراه بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، 

 م.٢٠٠٥هـ/١٤٢٦

الـدكتور/  :المنتهى وفيه خمس عشرة قراءة. ألبي الفضل محمـد بـن جعفـر الخزاعـي. تحقيـق - 

 ،مجمع الملك فهد لطباعة المصـحف الشـريف بالمدينـة المنـورة، ١ط: محمد شفاعت رباين.

 ـ.ه١٤٣٤

 :. ألبـي العبـاس أحمـد بـن علـي األندلسـي. تحقيـقالشـاطبي ةقصـيد شرح يف القاضبي المهند - 

 هـ.١٤٣٨الدكتور/ يوسف بن مصلح الردادي. ط: األولى، دار ابن الجوزي، 
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 الـدكتور/ :تحقيـق. قراءات العشر للحافظ أبي الخير محمد بن محمد ابـن الجـزريالنشر يف ال - 

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة ، ١ط: ،السالم محمد محمود الشنقيطي

 ـ.ه١٤٣٥ ،المنورة

ــرواين -  ــفيان القي ــن س ــد ب ــبع لمحم ــراءات الس ــادي يف الق ــق. اله ــدكتور/ :تحقي ــن  ال ــد حس   خال

ــود ــو الج ــاض،  ،أب ــن حــزم بالري ــرحمن بالقــاهرة، ودار اب ــاد ال ــى، دار عب  - هـــ١٤٣٢ط: األول

 .م٢٠١١

الوايف يف شرح الشاطبية للشيخ عبد الفتاح عبـد الغنـي القاضـي. ط: السادسـة، مكتبـة السـوادي  - 

  م.١٩٩٥ - هـ١٤١٥بجدة ومكتبة الدار بالمدينة المنورة، 

* * * 
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 - Taqreeb Al-Nashr fi Al-Qira'at Al-ashar, For Abu al-Khair Muhammad Ibn al-
Jazri. authenticated by Dr. Adel Ibrahim Rifai. First edition, King Fahd Complex 
for the Printing of the Noble Qur’an in Madinah, 1433 AH. 

 - Talkhees Al-ibaraat bi latif Al-isharaat fi Al-Qira'at Al-saba'ah. For Abu Ali Al 
Hassan bin Khalaf bin Abdullah Ibn Blima. authenticated of Subay Hamza 
Hakami. First edition, by Al-qiblah for Islamic culture in Jeddah and the 
Foundation for the Sciences of the Qur’an in Damascus and Beirut, 1409 AH / 
1988 AD. 

 - At-tayseer fi Al-Qira'at Al-saba’ah. For Imam Abu Amr Othman bin Saeed Al-
Dani. authenticated, Autwirtzl. third edition by, Arab Book in Beirut, 1406 AH / 
1985 AD. 
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 - Jaamiu Al-baya’an fi Al-Qira'at Al-saba’ah. For Imam Abu Amr Othman bin Saeed 
Al-Dani (D.444 AH). (The origin of the book is a collection of university theses at 
Umm Al-Qura University) that was edited and prepared for printing by the Book 
and Sunnah Research Group at the University of Shariqah, first edition, 1428 AH. 

 - Al-jauharu Al-nadeed fi sharh Al-qaseed, By Abu Bakr bin Aydaghdi bin 
Abdullah al-Shamsi, known as Ibn al-Jundi. Study and authenticated by doctoral 
theses at the Islamic University: 

 - From the beginning of the book to the end of Bab Al-Idgaam Al-Kabeer(Idgaam 
Al-Mutaqa'aribein) authenticated by Dr. / Abdul Razzaq Muhammad Al-Hafez. 
1423 H. 

 - From the beginning of Ba'ab Al-Idga'am Al-Harfain Al-Mutaqa'aribain to the 
end of Ahka'am Al-Noun Al-Sa'akinah wa Al-Tanween, authenticated by Dr. 
Khalid bin Muhammad Ishaq. 1431 H. 

 - From the beginning of Baab Al-Ima'alah to the end of Ba'ab Al-Zawa'aed. 
authenticated by Dr. Muhammad Mahfouz Al-Shanqeeti. 1432-1433 A.H. 

 - Surat Al-Baqarah. authenticated by Dr. Abdullah Ali Bernawi. 1432 AH-1433 
AH. 

 - From Surat Al-Imran to the end of Surat Al-Maida. authenticated by Dr. 
Abdullah Salem Al-Balushi. 2011AD. 

 - From the beginning of Surat Al-An'am to the end of Surat Al-Anfal. 
authenticated by Dr. Muhammad Ahmad Barhaji, 2009 AD. 

 - From the beginning of Surat Al-Tawbah to the end of Surat Al-Hijr. 
authenticated by Dr. Abdul Karim Nuweifa'a Al-Maimouni. 1432 AH-1433 AH. 

 - From the beginning of Surat An-Nahl to the end of Surat Al-Mu`minun. 
authenticated by Dr. Abdullah Atallah Al-Husseini. 2016 AD. 

 - From the beginning of Surat Al-Nur to the end of Surat Al-Sa'ad. authenticated 
by Dr. Muhammad Bah Abdullah Bah. 2019 AD. 

 - From the beginning of Surat Al-Zumar to the end of Surat Al-Mulk. 
authenticated by Dr. / Mohamed Fathy Abdel-Jalil. 1437-1438 A.H. 

 From the beginning of Surah NOUN to the end of the book. authenticated by Dr. 
Tariq Saeed Al-Sahli. 2016 AD. 

 - Ad-durr Al-natheer wa Al-athb Al-nameer fi sharh mushkilaat wa hall muqfila'at 
ishtamala alaiha'a kitab Al-taiseer, For Abu Amr Othman bin Saeed Al-Dani. For 
Abdul Wahid bin Muhammad Al-Umawi Al-Maliki. authenticated and study by 
Dr. Ahmed Abdullah Ahmad Al-Muqri. First Edition, Dar Al Funoun Printing and 
Publishing in Jeddah, 1411 AH / 1990AD. 

 - Ad-durr Al-fareed fi sharh Al-qaseedah, For Ibn Al-Najeeb Al-Hamzani. 
authenticated by Dr. Jamal Mohamed talabat Al-Sayyid. First Edition, Knowledge 
Library for Publishing, 1433 AH / 2012AD. 

 - Siraaj Al-qaare'a Al-mubtade'a wa thizka'ar Al-muqre'e Al-muntahe'e, For Abu 
Al-Qasim Ali bin Othman, known as Ibn Al-Qasih. authenticated by Dr. Ali bin 
Muhammad Atif. King Fahd Complex for the Printing of the Noble Qur’an, 
Madinah, 1435 AH. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   »...الشاطبية«منت ي بيان اإلمام ابن اجلزري لبعض أبيات ـاإلضاءة ف

٩٠  

 - As-sala'asil Al-zahbiyya bi Al-asaneed Al-nashriyyah min Shuyukhee Ilaa Al-
Hadrat Al-nabawiyyah, For Dr. Ayman Rushdie Sweid. First Edition, by Noor Al-
Maktabat in Jeddah, 1428 AH / 2007AD. 

 - Sharh Al-Jabare'a ala'a matn Al-Shatibiyya Al-musamma'a Kanz Al-ma'ani fi 
sharh Hirz Al-Ama'ani wa wajh Al-taha'ani, For Burhanu Al-deen Ibrahim bin 
Omar al-Jabari. authenticated by: Farghali Sayed Arbawi. First edition, by 
Children of Sheikh Library, Egypt. 

 - Sharh Al-Shatibiyya, For Jalal Al-Din Al-Suyuti. authenticated by Library of 
Qurtubah in Egypt. First edition, 2004 AD. 

 - Sharh Al-Allamah ibnu Abdul Haq Al-sinba'ati ala'a Hirz Al-Ama'ani li Al-
Shatibi, Study and authenticated by Yahya bin Muhammad Hassan bin Ahmed 
Zamzami. PhD Thesis at Umm Al-Qura University in Makkah Al-Mukarramah, 
1418 AH. 

 - Sharh Qataru Al-nada'a wa ball Al-sada'a, For Abu Muhammad Abdullah bin 
Hisham Al-Ansari. And with it his explanation, «Sharh Sabeel Al-Huda'a the 
Explanation of Qatar Al-Nada» by Muhammed Muhyiddin Abdel-Hamid. The 
modern office in Beirut. 

 - Sharh Tayibatu Al-Nashr fi Al-Qira'at Al-ashr, By Ibn Al-Nazim Abu Bakr 
Ahmad Ibn Al-Jazri. authenticated and study by Dr. / Adel bin Ibrahim Rifai. First 
edition, King Fahd Complex for the Printing of the Noble Qur’an in Madinah, 
1435 AH. 

 - Sharh Tayibatu Al-Nashr, By Abu Al-Qasim Al-Nuwairi. authenticaion and 
Commentary by Abd al-Fattah al-Sayyid Sulayman Abu Sunna. Da'ar Al-
Sahaabah Heritage in Tanta. 

 - Sharh Mulla Ali Qare'a ala'a Al-Shatibiyah, Manuscript in Ragheb Pasha Library 
in Istanbul (No. 11). 

 - Sharh Al-Nashar fi Al-Qira'at Al-Ashr, By Ibn Al-Jazri, explained by Professor Dr 
/ Al-Salem Muhammad Mahmoud Al-Jokni Al-Shanqeeti. First edition by, Da'ar 
Ibn Al-Salam for Scientific Research in Egypt, 1442 AH / 2020 AD. 

 - Sahih Al-Bukhari, by Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. 
First edition by, Dar Al Salam in Riyadh, 1417 AH / 1997AD. 

 - Tayibatu Al-Nashr fi Al-Qira'at Al-ashr, by Imam al-Hafiz and Sheikh of Reciters 
Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf, known as Ibn al-
Jazari. Corrected and revised by: / Muhammad Tamim Al-Zaabi. Second Edition, 
Da'ar Al-Huda Library in Medina, 1421 AH / 2000 AD. 

 - Al-iqd Al-Nadeed fi Sharh Al-qaseed(Sharh Al-qaseedah Al-Shatibiya fi Al-
Qira'at Al-Saba'ah), By Abu al-Abbas Ahmad bin Yusuf bin Muhammad, known 
as Samen al-Halabi, a study and authentication in several university theses: 

 - From the beginning of the book to the end of Ba'ab Al-Fath wa Al-Ima'alah, 
Study and authenticated by: Dr. Ayman Rushdie Sweid. First edition, Da'ar Noor 
Al-Maktabat in Jeddah, 1422 AH / 2001AD. 
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 - From the beginning of Ba'ab Al-Fath wa Al-Ima'alah to the end of Ba'ab Al-
Laam'aat. authenticated by Dr. Ahmed Ali Harisi. Master Thesis at Umm Al-Qura 
University, 1424 AH / 2003 AD. 

 - From the beginning of Baab Al-waqf Alaa Awaakhiri Al-Kalim to the end of 
Ba'ab Ya'aat Al- Zaw'aaed. authenticated by / Abdullah Ghazai Al-Buraq. Master 
Thesis at Umm Al-Qura University, 1422-1423 AH. 

 - from Surat Al-Baqarah. authenticated by Dr. Nasser Saud Al-Qathami. Master 
Thesis at Umm Al-Qura University, 1423 AH-1424 AH. 

 - From the beginning of Surat Al-Imran to the end of Surat Al-An'am. 
authenticated by Dr. Mansour bin Muhammad Al-Ghamdi. PhD Thesis at the 
Islamic University, 1432-1433 AH. 

 - From the beginning of Surat Al-A'raf to the end of Surat Al-Kahf. authenticated 
by Dr. Khalaf Allah Mohsen Al-Qurashi. PhD thesis at the Islamic University, 
1431-1432 AH. 

 - From the beginning of Surah Maryam to the end of Surah SAAD. authenticated 
by Dr. Talal Khalaf Al-Hassani. PhD Thesis at the Islamic University, 1432-
1433AH. 

 - From the beginning of Surat Al-Zumar to the end of the book. authenticated by 
Dr. Ayed bin Saeed Al-Qarni. The Islamic University, 1432 AH-1433 AH 

 - Al-unw'aan fi Al-Qira'at Al-saba'ah, For Abu Taher Ismail bin Khalaf Al-Muqre'a 
Al-Ansari Al-Andalus. It was authenticated by Dr. Zuhair Zahid and Dr. Khalil 
Al-Attiyah. First edition, Science of Books in Beirut, 1405 AH / 1985 AD. 

 - Gaayatu Al-ikhtis'aar fi Qira'at Al-Asharah Aimatu Al-Ams'aar, for Imam, Al-
Muqre'a Al-Hafiz, Abi Al-Alaa Al-Hassan bin Ahmed Al-Hamadhani Al-Attar. 
Study and authentication by Dr. Ashraf Mohamed Fouad Tala'at. first edition, by 
Charitable Group for Memorizing the Holy Quran, Jeddah, 1414 AH-1994 AD. 

 - Gaa'yatu Al-niha'aya fi twabaqa'at Al-Qura'a, By Shams al-Din Muhammad bin 
Muhammad bin al-Jazri (D.833 AH), edited by: J. Burgstraße. D: 3, 1402 AH, 
Scientific Library of Books in Beirut. 

 - Gunyatu Al-talabah bi sharh Al-tayiibah, By Muhammad Mahfouz al-Tirmusi. 
Study and authentication by Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Jarallah. Second 
Edition, Dar Al-Tadmuriyya, Riyadh, 1440 AH / 2019AD. 

 - fathu Al-Waseed fi sharh Al-qaseed, laeilm aldiyn 'abi alhasan ali bin muhamad 
alsakhawi, authenticated and study by Dr. / Moulay Mohamed Al-Idrisi Al-Taheri. 
First Edition, Al-Rushd Library in Riyadh, 1423 AH / 2002 AD. 

 - Fara'eid Al-ma'ani fi sharh Hirz Al-Ama'ani wa wajh Al-Taha'ani, For Abu 
Abdullah Muhammad bin Dawood Al-Senhaji, known as «Ibn Ajrum». 
authenticated and study by Dr. Abdul Rahim Nabulsi. PhD Thesis at Umm Al-
Qura University in Makkah Al-Mukarramah, 1417 AH / 1997AD. 

 - Ka'ashif Al-ma'ani fi sharh Hirz Al-ma'ani, By Abu Al-Fadil Ubad bin Ahmed Al-
Asfahani, study and inauthenticated in two thesis: 
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 - From the beginning of the book to the end of Surat An-Nisa '. authenticated by 
Dr. Mustafa Al-Sebaei. PhD thesis at the Islamic University of Madinah, 1439-
1440 A.H. 

 - From the beginning of Surat Al-Maidah to the end of the book. authenticated by 
Dr. Ali Al-Sakakir. PhD thesis at the Islamic University of Madinah, 1440-
1441A.H. 

 - Al-ka'afi fi Al-Qira'at Al-saba'ah, liaibn sharih. Authenticated by 'ahmad mahmud 
ebn alsamie alshaafi. First edition, dar alkutub aleilmiat in Beirut, 1421 AH / 
2000AD. 

 - Al-ka'amil fi Al-Qira'at Al-khamseen, For Abi Al Qasim Yusef bin Ali Al 
Hudhali. Study and authenticated by Prof. Dr. Omar Yusef Hamdan and Taghreed 
Muhammad Hamdan. First edition by: The Chair of Sheikh Yusef Abdul Latif 
Jameel at Taibah University in Madinah, 1436 AH / 2015 AD. 

 - Kita'ab Hall Al-Shatibiya, Imam Al-Alamah Al-Muqir'a Abd al-Rahman bin Abi 
Bakr al-Ayni al-Hanafi. Manuscript, Al-Azhar Manuscripts site in Egypt: 
http://www.alazharonline.org 

 - Kanz Al-ma'ani fi Sharh Hirz Al-Ama'ani, For Abu Abdullah Muhammad bin 
Ahmed Al-Mousli, known as Shula. Study and authenticated by Dr. Muhammad 
Ibrahim Al-Mashhadani. First edition by: Da'ar Al-Ghuthani for Qur’anic Studies 
in Damascus, 1433 AH / 2012AD. 

 - Al-La'aalea Al-Fareeda fi Sharh Al-Qaseeda, For Abu Abdullah Muhammad bin 
Al-Hassan Al-Fassi. It was authenticated and commented on by: Sheikh Abdul 
Razzaq bin Ali bin Ibrahim Musa. It was introduced by Dr. Abdullah Rabih 
Mahmoud Hussein. First edition, Dar Al-Rushd, Riyadh, 1426 AH / 2005 AD. 

 - Al-Mubhig fi Al-Qira'at Al-thama'an wa Qira'at Al- Aamash ibnu Al-Muhaisin wa 
Ikhtiya'ar Khalaf wa Al-Yazeedey, For Abu Muhammad Abdullah bin Ali Al-
Baghdadi, known as Bastat Al-Khayyat. Study and authentication by Dr. 
Abdulaziz bin Nasser Al-Saber. PhD Thesis at Imam Muhammad bin Saud 
Islamic University in Riyadh, 1404-1405 AH. 

 - Matnu Al-Shatibiyya Al-musam'aa Hirz Al-Ama'ani wa Wajhu Al-Taha'ani fi Al-
Qira'at Al-Saba'ah, By Al-Qasim bin Firruh bin Khalaf bin Ahmed Al-Shatibi Al-
Raini Al-Andalusi. corrected and revised by Muhammad Tamim Al-Zaabi. Fourth 
edition, Dar Al-Huda Library in Medina, 1425 AH / 2004AD. 

 - Mukhtasar Bulug Al-Umniya Sharh Tahreer Masail Al-Shatibiyya, Ali bin 
Mohammed Al-Daba'a. Authenticated by Jamal Mohamed Sharaf. First edition: 
Dar Al-Sahaba Heritage in Tanta, 1425 AH / 2004 AD. 

 - Al-Mufeed fi Sharh Al-Qaseed, By Imam Ahmed bin Muhammad Ibnu Jabara al-
Maqdisi. Manuscript in the Kobrelizadeh Library in Istanbul (No. 5, 6, 7, and 8). 

 - Al-Mufeed fi Sharh Al-Qaseed, laeilm aldiyn alqasim bin 'ahmad al'undilsi 
alllawarqy, Study and authenticated by Dr. Abdul Hamid Bun Salem Al-Sa'adi. 
PhD thesis at the Islamic University of Madinah, 1426 AH / 2005 AD. 
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 - Al-Muntha'a wa feeh khamsata Ashara Qira'a, For Abu Al-Fadl Muhammad bin 
Jaafar Al-Khuzai. authenticated by Dr. Muhammad Shifa'at Rabbani. First edition 
by: King Fahd Complex for the Printing of the Holy Quran in Medina, 1434 AH. 

 - Al-Muhannad Al-Qadibi fi Sharh Qaseedatu Al-Shatibi, For Abu Al-Abbas 
Ahmed bin Ali Al-Andalusi. authenticated by Dr. Yusuf bin Musleh Al-Radadi. 
First edition by: Dar Ibn Al-Jawzi, 1438 AH. 

 - Al-Nashr fi Al-Qira'at Al-Ashr, For Hafiz Abi al-Khair Muhammad ibn 
Muhammad ibn al-Jazari. authenticated by Dr. Al-Salem Muhammad Mahmoud 
Al-Shanqeeti, First Edition, King Fahd Complex for the Printing of the Holy 
Quran in Al-Madinah Al-Munawwarah, 1435 AH. 

 - Al-Ha'adi fi Al-Qira'at Al-Saba'ah, By Muhammad ibn Sufyan al-Qayrawani. 
authenticated by Dr. Khaled Hassan Abu Al-Joud, First Edition, Dar Abad Al-
Rahman in Cairo, and Dar Ibn Hazm in Riyadh, 1432 AH / 2011 AD. 

 - Al-Wa'afi fi Sharh Al-Shaatibiyya, For Sheikh Abdel-Fattah Abdel-Ghani Al-
Qadi. Sixth edition by: Al-Sawadi Library in Jeddah and Al-Dar Library in Al-
Madinah Al-Munawwarah, 1415 AH / 1995AD. 
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